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A tak to się
zaczęło...
Pierwsze 3 miesiące kadencji
nowych władz Łomianek
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s. 10

Wybory do
rad sołeckich oraz zarządów
osiedli. Mieszkańcy osiedli
i sołectw wybrali swoich
przedstawicieli. Wybory
uzupełniające przed nami.

s. 15

Posegregowane
przestają być odpadami - mogą
być wartościowymi surowcami.
Szczegółowe informacje dotyczące
prawidłowej segregacji odpadów
znajdziecie Państwo w naszej wkładce.

ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

CZYTELNICZY RAJ
Biblioteka publiczna to najstarsza instytucja
kultury w Łomiankach. Pierwsze wzmianki
o niej pochodzą z 1947 r. Dziś oprócz Biblioteki
Głównej są filie w Dziekanowie Polskim
i w Dąbrowie.

I

nspiracją do działań pracowników biblioteki jest idea trzeciego miejsca. Dom, szkoła/praca i biblioteka. Tworzymy miejsce,
w którym mieszkańcy mogą przyjemnie spędzać wolny czas. Jest
to już część naszego społecznego życia.
Każdy czytelnik nie tylko znajdzie u nas ciekawą lekturę, ale może
rozwijać zainteresowania. Zapraszamy na warsztaty z animacji
czytelnictwa dla najmłodszych, organizujemy konkursy literackie,
kursy komputerowe dla seniorów, spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych, wystawy tematyczne, spotkania autorskie.
Czytelnicy mają też okazję spotkać się z autorami. Do tej pory
odwiedzili nas m.in. Ewa Woydyłło, Zofia Kucówna, Agnieszka
Tyszka, Sławomir Koper, Maciej Orłoś, Łukasz Wierzbicki i Kazimierz Medyński.

FOT.: MICHAŁ KOWALCZYK

Bierzemy udział w projektach wprowadzających e-usługi. Dzięki
temu czytelnicy będą mogli sprawdzić, czy książka, której potrzebują, jest w bibliotece lub kiedy mija termin oddania wypożyczonej książki bez konieczności wychodzenia z domu.

FOT.: BEAX (ZDJĘCIE NA LICENCJI CC)

FOT.: ZBIORY BIBLIOTEKI, AUTOR NIEZNANY

PISARKI ZWIĄZANE Z ŁOMIANKAMI
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Maria Kownacka (1894-1982)
– autorka „Plastusiowego pamiętnika”,
„Kajtkowych przygód” i wielu innych
książek dla dzieci, w pewnym
okresie życia również bibliotekarka.
W Łomiankach przy ul. Szpitalnej
mieścił się domek letniskowy pisarki
– „Plastusiowo”. To tutaj powstała
m.in. książka „Za żywopłotem”.
W latach 70. XX wieku
Maria Kownacka była kilkakrotnie
gościem Biblioteki.
Agnieszka Tyszka (ur.1968)
– autorka książek dla dzieci
i młodzieży, a także mieszkanka
Łomianek. Napisała znaną i lubianą
przez dzieci serię pt. „Zosia z ulicy
Kociej”. Główna bohaterka książki,
tytułowa Zosia, mieszka właśnie
w Łomiankach. Agnieszka Tyszka
chętnie gości na spotkaniach
autorskich w naszej bibliotece.

W połowie lutego wyłoniliśmy finalistów konkursu czytelniczo-plastycznego dla dzieci pt. „Bohater literacki w Łomiankach. Ciekawe miejsca tam, gdzie mieszkam”. Konkurs trwał dwa miesiące,
a uczestnikami byli uczniowie łomiankowskich szkół podstawowych. Oto lista laureatów:
SP nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Klasy 1-3: I miejsce – Izabella Rozmarynowska kl. 2b, Adam Kolwas
kl. 3c, II miejsce – Mikołaj Poskrobko kl. 3c, III miejsce – Michał
Stangrecki kl. 3c, Laura Stępień kl. 3c.
Klasy 4 - 6: I miejsce – Barbara Cywińska kl. 4c, Matylda Porembska
kl. 4c, II miejsce – Dawid Przybył kl. 4e, III miejsce – Wiktor Krzemień
kl. 5e, Tymon Jończyk kl. 6a.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach (Dąbrowa Leśna)
II miejsce – Zofia Marchwińska kl. 1b
Szkoła Podstawowa im. A. Pilcha ps. Góra-Dolina
w Dziekanowie Polskim
I miejsce – Maja Frankowska kl. 7, II miejsce – Lena Laskowska
kl. 2, Weronika Mazgajska kl. 4b, III miejsce – Magdalena Igielska
kl. 2.
Grażyna Kozińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej

OD WYDAWCY

STYCZEŃ (wybór)
	15.01. Robocze spotkanie

z przedstawicielami Zakładu
Transportu Miejskiego
	16.01.
Jubileusz 60-lecia, udział

w Radzie Naukowej Kampinoskiego
Parku Narodowego w Centrum
Edukacji Izabelin
	17.01. Spotkanie informacyjne
z mieszkańcami ws. zabudowy
wielorodzinnej, w ICDS
	21.01. Spotkanie w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, prezentacja buspasa
	22.01. Spotkanie z Wójtem Czosnowa,
Antonim Kręźlewiczem
	28.01.
Otwarcie Jadłodzielni

w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łomiankach
	31.01. Udział w konferencji
„Odpady komunalne w Aglomeracji
Warszawskiej jako wyzwanie
dla samorządów i mieszkańców”,
zorganizowanej przez
Gminę Izabelin

Szanowni
Czytelnicy!
M

inęło trzy miesiące wspólnej pracy.
To był niezwykle intensywny czas,
zarówno dla mnie – jako burmistrza, jak
i dla moich współpracowników.

Od pierwszego dnia pracujemy nad tym,
by Łomianki były miastem nowoczesnym.
Miastem, w którym żyje się dobrze, do
którego można szybko wrócić po pracy
i szybko do niej dojechać. Miastem, w którym drogi są wyremontowane, a kanalizacja sprawnie działa. To jednak proces, który
trwa.

FOT.: STUDIO 222

KALENDARZ PANI BURMISTRZ

Wiele spraw wymagało natychmiastowego działania – prace nad zmianami
w budżecie, aby dostosować go do realnych potrzeb, wydane wcześniej decyzje na zabudowę wielorodzinną czy zagrożona zerwaniem umowa na wywóz
i zagospodarowanie odpadów. To tylko niektóre z kwestii najpilniejszych.
Zależy mi na komunikacji z Państwem, opinii mieszkańców w każdej ważnej
dla Łomianek sprawie i konstruktywnej krytyce. Frekwencja spotkań, na które
Państwa zapraszam, każdorazowo potwierdza, że mieszkańcom również zależy
na naszej gminie i informacjach o tym, nad czym pracujemy.

FOT.: KAMILA URBAŃSKA

Dziś po raz drugi spotykamy się na łamach gminnego miesięcznika i jednocześnie zachęcam do obserwowania strony internetowej urzędu: www.lomianki.pl,
gdzie w Aktualnościach i Komunikatach znajdziecie Państwo bieżące informacje,
a sesje Rady Miejskiej czy organizowane z mieszkańcami spotkania możecie
Państwo oglądać on-line. Zapraszam również do śledzenia mojego profilu na
Facebooku: Burmistrz Łomianek – Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

LUTY (wybór)
	04.02. Powitanie nowego

NOWY KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
Od 4 lutego Łomianki
mają nowego komendanta Straży Miejskiej.

był specjalistą, kierownikiem – w końcu zastępcą komendanta.

Marcin Węgiełek jest
związany ze Strażą
Miejską od 2011 roku.
Zaczynał jako strażnik
w Referacie Patrolowo-Inter wencyjnym
w szeregach SM Miasta
Stołecznego Warszawy.
W 2015 roku zaczął pracę w Straży Miejskiej
w Milanówku, gdzie

Dziś jest komendantem Straży Miejskiej
w Łomiankach. Komendant Węgiełek jest
magistrem pedagogiki
w zakresie pedagogiki obronnej i bezpieczeństwa publicznego. Pracę licencjacką
obronił z pedagogiki
resocjalizacyjnej.

FOT.: ARCHIWUM DOMOWE

Komendanta Straży Miejskiej,
Marcina Węgiełka
	11.02 -21.02. Spotkania
z mieszkańcami w czasie
trwających wyborów do Zarządów
Osiedli i Rad Sołeckich
	14.02. Spotkanie z dyrektorami
szkół i przedszkoli.
Spotkanie z Burmistrzem Bielan,
Grzegorzem Pietruczukiem,
w ratuszu na Bielanach
	15.02. Spotkanie z dyrektorką
SPZOZ Żoliborz, Małgorzatą
Załawą-Dąbrowską
	20.02. VI Sesja Nadzwyczajna Rady
Miejskiej w Łomiankach
	28.02.
Spotkanie z podopiecznymi

Domu Pomocy Społecznej
w Sadowej, na balu karnawałowym

Jest
certyfikowanym instruktorem
sportu o specjalności samoobrona
i sporty walki.
uk
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A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO…
czyli nad czym pracują nowe władze Łomianek
Za nami 3 miesiące pracy Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak
i jej zastępców. Czas na pierwsze podsumowanie działań podjętych na rzecz mieszkańców.
TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ, WITOLD GAWDA

PAWEŁ BOHDZIEWICZ – Zastępca Burmistrza ds. technicznych

Z

za odbiór i odprowadzenie ścieków o wymaganej jakości na teren Kampinoskiego
Parku Narodowego.

Pierwszą i nie cierpiącą zwłoki sprawą było
zajęcie się przygotowanym w poprzedniej
kadencji prowizorium budżetowym. Najważniejsze ze spraw bieżących to: brak
harmonogramów wywozów odpadów
z nieruchomości na kolejny rok, kontrola
na zakończenie projektu parku miejskiego
przy ul. Fabrycznej, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, a także prace związane z zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie na kolejny rok (konieczność wywiązania się z decyzji o pozwoleniu
na wycinkę drzew poprzez dokonanie
nasadzeń kompensacyjnych – decyzja
zakładała zakończenie postępowania administracyjnego w Starostwie 31 grudnia
2017 r.). Konieczne było przejęcie w ciągu
dwóch tygodni oczyszczalni ścieków należącej niegdyś do Szpitala w Dziekanowie
Leśnym, zapewnienie i odpowiedzialność

Zastaliśmy wiele innych spraw, które poprzedni burmistrz i jego współpracownicy

WSPÓŁPRACA Z SĄSIADAMI – CZOSNÓW I WARSZAWA
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pozostawili bez zakończenia, lekceważąc
wszelkie terminy. Spraw, które powinny być
sfinalizowane wcześniej i nie wymagałyby
tak dużej determinacji i poświęcenia
w ostatnich dniach ubiegłego roku przez
nową burmistrz i jej zespół.

FOT.: URZĄD GMINY STARE BABICE

myślą o sprawnym funkcjonowaniu
Urzędu, burmistrz powołała zastępców: ds. technicznych i ds. społecznych.

14 lutego odbyło się spotkanie z Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (PGW) w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
(RZGW) w Warszawie i Wójtem Czosnowa, Antonim Krężlewiczem.

morządy oraz zasad, na których mogą
podjąć współpracę z PGW. Wody Polskie
zapowiedziały, że do końca I kwartału
br. odbędą się specjalistyczne przeglądy
wszystkich wałów przeciwpowodziowych, które znajdują się w ich gestii.

Spotkanie dotyczyło stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych znajdujących się na terenie obydwu gmin,
a także możliwości, jakie posiadają sa-

W maju br. powstanie raport, który
będzie podstawą do dalszych działań
zmierzających do przebudowy budowli
hydrotechnicznych.

POD LUPĄ

DZIAŁANIA DLA REALIZACJI BUSPASA I „SŁYNNEJ” TRASA S7

- - - - --- - - > - - - > - -- - - > - - - - - - > - - -

UCZESTNICY SPOTKANIA:
Burmistrz Łomianek, Małgorzata Żebrowska-Piotrak
i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA)
TEMAT SPOTKANIA:
Omówienie aktualnej sytuacji i przebiegu prac planowanego północnego wylotu trasy S7 od Czosnowa do
trasy S8 w Warszawie (przez gminę Łomianki). Konieczność wprowadzenia ułatwień dla zbiorowej komunikacji
publicznej (droga krajowa nr 7, ul. Kolejowa-Łomianki, ul.

Pułkowa-Warszawa). Potrzeba dobudowania dodatkowego pasa ruchu dla komunikacji zbiorowej (buspasa).
USTALENIA:
Ustalono kolejne spotkania, by wypracować koncepcję
buspasa, który według wszystkich uczestników spotkania
jest niezbędny, by zmniejszyć docelowo ruch do i z Warszawy z północnej części aglomeracji warszawskiej.

UCZESTNICY SPOTKANIA:
Przedstawiciele gminy Łomianki i Justyna Glusman –
dyrektorka Biura Ochrony Środowiska oraz Zarządu
Zieleni Miejskiej w Warszawie
TEMAT SPOTKANIA:
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Pułkowej,
w świetle planowanej budowy buspasa i bezpieczeństwa transportu publicznego. Zastrzeżenia kierowców
Komunikacji Miejskiej Łomianki dotyczące niepokojąco

małej odległości drzew od skrajni jezdni. Konieczność
dobudowania buspasa i omówienie jego koncepcji.
Ograniczenie ilości aut wjeżdżających i wyjeżdżających
z Warszawy.
USTALENIA:
Dalsze rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi organami m.st. Warszawy dotyczące warunków zaplanowania
i skutecznego przeprowadzenia inwestycji (buspasa).

UCZESTNICY SPOTKANIA:
Przedstawiciele gminy Łomianki i Dyrekcja Zarządu
Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie
TEMAT SPOTKANIA:
Planowany buspas oraz koncepcja jego przebiegu.
Przedstawienie wszystkich 4 wariantów koncepcji buspasa.
USTALENIA:
ZTM oraz Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st.
Warszawy są zainteresowane mawianym kierunkiem
rozwoju komunikacji zbiorowej dla autobusów obsłu-

gujących gminy sąsiadujące z Warszawą, w szczególności
w ciągu DK7. Wskazano preferowaną lokalizację buspasa
po prawych stronach istniejących jezdni. Potrzeba rozmów z gminami położonymi na północ od Łomianek wraz
z programem partycypacji w kosztach inwestycji, współpracy i dalszego koordynowania prac z Mazowieckim Oddziałem GDDKiA. Konieczność przedstawienia koncepcji
buspasa Robertowi Soszyńskiemu, Wiceprezydentowi
Warszawy i zorganizowanie spotkania na szczeblu władz
samorządowych.

UCZESTNICY SPOTKANIA:
Przedstawiciele Generalnego Dyrektora oraz Mazowieckiego Oddziału GDDKiA
TEMAT SPOTKANIA:
Prezentacja koncepcji buspasa przedstawiona przez
jej autora – dr. Brzezińskiego. Omówienie szczegółów
dotyczących koncepcji.
USTALENIA:
Dr Brzeziński zbada wstępnie możliwość przedłużenia
buspasa na teren Łomianek do ronda przy ul. Brukowej,

zgodnie z propozycją Mazowieckiego Oddziału GDDKiA.
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału GDDKiA poinformował, że dwa lata temu przedstawiono poprzedniemu burmistrzowi projekt umowy przekazania dróg opaskowych,
jednak nie doszło w tej kwestii do porozumienia - burmistrz powoływał się na niemożność dokonania ustaleń
proceduralnych ze Starostwem, dotyczących własności
działek. Konieczność niezwłocznego powrotu do rozmów na temat udrożnienia dróg opaskowych. Dalsza
współpraca w realizacji S7 w procedowanej lokalizacji.

Uściślenie możliwych do wprowadzenia zmian w koncepcji S7, mających na celu poprawienie komunikacji między
osiedlami gminy Łomianki oraz zmniejszenie uciążliwości
trasy.
O postępach działań w sprawie realizacji buspasa i trasy
S7 będziemy informować na bieżąco w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego.
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CO W ŚMIECIACH PISZCZY

Mieszkańcy Łomianek chcą płacić za odbiór odpadów jak najmniej. Problem w tym, że ceny
tej usługi rosną w całym kraju, zmiany dotyczą całej samorządowej Polski. Z czego te podwyżki wynikają? I skąd wziął się problem z odbiorem odpadów w naszej gminie?
Kolejne opłaty, jakie państwo nakłada
na przedsiębiorców, znacząco wpływają
na ceny odbioru odpadów. Firmy, chcąc
zrekompensować wynikłe z nowych opłat
straty, przerzucają je na gminę w postaci podwyżki cen. W konsekwencji ciężar
utrzymania systemu odbioru odpadów
spada na mieszkańców, którzy zgodnie
z prawem w całości muszą go sfinansować.
Ponadto cena uzależniona jest od wciąż
rosnących wymagań dla instalacji przetwarzających odpady, nałożonych przepisami. Efektem restrykcyjnego stosowania
ustawy i przepisów wykonawczych jest sytuacja, w której tylko jedno przedsiębiorstwo w naszym rejonie posiada instalację
przetwarzania odpadów z ważnym pozwoleniem zintegrowanym. Dodatkowo,
od 2015 r., systematycznie wzrastają opłaty za korzystanie ze środowiska – w tym
„opłata marszałkowska”, będąca istotnym
elementem kosztów zagospodarowania
odpadów (w ciągu 5 lat z 20 do 170 zł za
1 t odpadu). Planuje się, że stawka „opłaty
marszałkowskiej” do 2020 r. wzrośnie do
270 zł za 1 t odpadu.
W okolicznych gminach
W drugiej połowie 2018 r. sąsiednie samorządy – Nieporęt, Nasielsk, Jabłonna
i Serock, zorganizowały nowe przetargi
na odbiór odpadów. Okazało się, że ceny,
jakie oferują przedsiębiorcy, są 2-3-krotnie
wyższe od dotychczasowych.
Skąd ten problem?
Władze Łomianek już od maja 2017 r.
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wiedziały o problemie zgłaszanym przez
odbiorcę odpadów. We wrześniu 2018 r.
do urzędu trafił pozew od wykonawcy
umowy. Informacje te jednak schowano
„do szuflady”, udając, że nie istnieją (trwała
kampania wyborcza).
W grudniu firma odpowiedzialna za odbiór odpadów zagroziła nowym już władzom zerwaniem umowy. Skutkiem byłby
natychmiastowy brak odbioru odpadów
lub ich odbiór… za stawkę prawie trzykrotnie wyższą!
Najlepszy wariant
Pojawiły się głosy, aby zerwać umowę
i znaleźć nowego odbiorcę odpadów.
Problem jednak w tym, że w gminie nie
ma innego odbiorcy. Do wyboru pozostało więc: śmieci zalegające od Wigilii w naszych domach i długi proces o odszkodowanie (które BYŚ gotowy był zapłacić),
albo szukanie porozumienia i zyskanie
czasu na naprawę zaniedbań.
Dzięki staraniom nowych władz Łomianek,
w styczniu podpisano ugodę przedsądową, która ustabilizowała sytuację. Wykonawca wycofał pozew przeciwko gminie
i nie zerwał umowy na odbiór odpadów
ze skutkiem natychmiastowym. Takie
rozwiązanie oszczędziło konieczności zawarcia umowy „z wolnej ręki” na zabezpieczenie odbioru odpadów i niezwłocznego
ogłoszenia przetargu (cena usług trudna
do określenia ze względu na sytuację
w kraju).

podwyżki cen za odbiór odpadów, to
jednocześnie było najlepszym wariantem. Alternatywę stanowił brak odbioru odpadów i śmieciowa apokalipsa.
Mniejsze zło?
Rada Miejska stanęła 4 marca br. przed
wyborem: wyższe stawki opłat za śmieci
od kwietnia do końca czerwca i mniejsze
podwyżki w następnych miesiącach, albo
utrzymanie obecnych stawek i większa
podwyżka w drugim kwartale roku. Łomiankowscy radni głosami 10:9 zdecydowali, że do końca czerwca za odbiór odpadów mieszkańcy zapłacą tyle, ile płacili
dotychczas. Jak każda decyzja – ta również
będzie miała swoje konsekwencje.
Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak
proponowała podniesienie stawek za
odbiór odpadów od kwietnia br., do czasu rozstrzygnięcia przygotowywanego
przetargu.
Decyzją radnych rosnące zaległości mieszkańcy zaczną spłacać dopiero w lipcu br.
Oznacza to, że kwoty do zapłaty będą dla
każdego z mieszkańców wyższe, niż te,
które będą wynikały z przetargu. Każdy
z nas będzie musiał zwrócić dług z pierwszego półrocza.
Co dalej?
Dopiero nowy przetarg pokaże, jakie będą
nowe stawki. Pozostaje trzymać kciuki,
żeby do przetargu przystąpiła więcej niż
jedna firma, a ceny ofert pozytywnie nas
zaskoczyły.

Chociaż zawarcie ugody oznaczało

Stawki do 30 czerwca 2019 r.

Stawki od lipca 2019 r.

12,50 zł/os. za odpady segregowane

Kwota po przetargu + 13,00 zł/os. za odpady segregowane

25,00/os za odpady niesegregowane

Kwota po przetargu + 13,00 zł/os. za odpady niesegregowane

POD LUPĄ

WITOLD GAWDA – Zastępca Burmistrza ds. społecznych

Ł

25 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Rad Rodziców łomiankowskich szkół. Przedstawiciele rad wejdą
w skład planowanej do powołania (w myśl
prawa oświatowego) Rady Oświatowej
miasta, która będzie współdecydowała o rozwoju oświaty w naszej gminie.

FOT.: KAMILA URBAŃSKA

omianki to nie tylko drogi, budynki i inwestycje, to przede wszystkim ludzie,
mieszkańcy miasta. Z myślą o nich, o tym,
by byli rzeczywiście gospodarzami swojej
małej ojczyzny, podjęliśmy szereg działań.
Powołujemy sukcesywnie poszczególne
Komisje Dialogu Społecznego. W ich
skład wchodzą społecznicy, przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu. To sposób,
który zarządzanie istotnymi sferami życia
Łomianek otwiera na udział mieszkańców.
Powstała już Komisja Dialogu Społecznego ds. Zwierząt. Na jej przewodniczącą
wybrano Marię Dragunowicz z Fundacji
Ochrony Zwierząt w Łomiankach. Następne będą Komisja Dialogu Społecznego ds.
Smogu oraz ds. Sportu.

Złożenie wieńca w rocznicę wyzwolenia Łomianek, 16 stycznia 2019 r.

Swoje pierwsze spotkanie odbyli także
przedstawiciele organizacji senioralnych,
dotychczas działających w odosobnieniu. Pracują oni nad powołaniem Rady
Seniorów. Przed kilkoma laty pojawiła
się ze strony młodych ludzi inicjatywa
utworzenia Rady Młodzieżowej. Dziś jej
pomysłodawcy są już studentami. Poprosiliśmy ich jednak, by wrócili do swego
pomysłu i zaproponowali kształt takiego
ciała doradczego.

PROJEKTY GRAFICZNE: © O. Studio

Wraz z początkiem roku ruszył konkurs
dotacyjny z niemal półtoramilionowym
budżetem. Zarówno spotkania organizacyjne, jak i sam konkurs, cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. Wpłynęło
107 ofert na kwotę bliską 3,5 miliona
złotych. Przed komisją konkursową, do
której zaproszono przedstawiciela organizacji pozarządowych, stanęło niełatwe
zadanie wybrania najlepszych projektów.
Sam przebieg konkursu został znacząco
unowocześniony. Oferty składane są w internetowej aplikacji Witkac, za jej pomocą
generowane będą później umowy i sprawozdania. Jedną z pierwszych decyzji Pani
Burmistrz było wznowienie, po niemal

8-letniej przerwie, regularnych spotkań
sołtysów i przewodniczących zarządów
osiedli z władzami gminy. Natychmiast też
przekazano im klucze do tablic ogłoszeniowych, kończąc w ten sposób wieloletnią batalię przedstawicieli sołectw i osiedli
o dostęp do tego środka lokalnej informacji. Zgodnie z zapisami Statutu Gminy
przystąpiono do wyborów samorządów
w tych jednostkach (wyniki str. 10).
Trwają przygotowania do osiedlowego
mechanizmu partycypacyjnego, który
będzie sposobem na przygotowanie
i przetestowanie procedur do budżetu
partycypacyjnego. Chcemy go wprowadzić w kolejnym roku pracy na rzecz
mieszkańców Łomianek.
Jako nowowybrane władze gminy nie
tylko nie boimy się poddania swoich pomysłów pod ocenę mieszkańców, ale uważamy, że dzięki zaangażowaniu lokalnej
społeczności, wszystkie decyzje zostaną
wzbogacone o dodatkową wiedzę i doświadczenie, a ich realizacja przyniesie
realne korzyści Łomiankom i naszym
mieszkańcom.
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ZABUDOWA WIELORODZINNA
przy al. Chopina z perspektywy
wydającego pozwolenia na budowę

W październiku 2018 r. Starosta Warszawski Zachodni, jako organ administracji
architektoniczno-budowlanej, wydał trzy pozwolenia na budowę zabudowy wielorodzinnej
na terenach przy al. Chopina w Łomiankach – obejmujące łącznie 8 budynków.
TEKST: ANNA KOWALSKA, ARCHITEKT, NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

P

ostępowania w tych sprawach trwały kilka miesięcy, ponieważ
niektóre z przedstawionych rozwiązań budziły wątpliwości
organu, choćby kwestie powierzchni biologicznie czynnej,
miejsc parkingowych czy wysokości budynków. Starosta, zgodnie
ze swoimi kompetencjami, sprawdzał przedłożone wnioski i dokumentację projektową co do zgodności z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz z lokalnym prawem planistycznym, jakim
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp).
W wydawanych postanowieniach nakładano na inwestorów obowiązek doprowadzenia projektów do zgodności z przepisami. Po
jego spełnieniu organ – w myśl art. 35 ust. 4 prawa budowlanego
– obowiązany był udzielić pozwolenia na budowę, co też nastąpiło.
Na terenach przy al. Chopina obowiązuje mpzp zatwierdzony Uchwałą nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej
w Łomiankach z 09.06.2011 r. Obszar ten – zarówno w wymienionym
planie, jak i w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – przeznaczony
jest od 2011 roku pod budownictwo
wielorodzinne.

Pomimo powyżej opisanych działań, wszystkie pozwolenia
są ostateczne, prawomocne i pozostają w obrocie prawnym.
Organy nadrzędne potwierdziły ich zgodność z obowiązującym prawem. W obecnej sytuacji faktycznej i prawnej nie ma
więc możliwości cofnięcia ani uchylenia wydanych pozwoleń
na budowę. Pozostaje jedynie droga negocjacji z inwestorami,
aby wprowadzić nową zabudowę w organizm miejski Łomianek w sposób jak najmniej bolesny.
Otwarta pozostaje wciąż kwestia zaObszar ten – zarówno w wymienionym
opatrzenia budynków w wodę.*
planie, jak i w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy – przeznaczony
jest od 2011 roku pod budownictwo
wielorodzinne.

Zapisy planu, dotyczące warunków realizacji tej zabudowy, od początku budziły kontrowersje. W toku prowadzonych spraw strony
postępowań (właściciele sąsiednich działek przeznaczonych pod
zabudowę jednorodzinną oraz okoliczni mieszkańcy) składały liczne
zastrzeżenia do planowanych inwestycji.
W okresie przedwyborczym władze gminy usiłowały nie dopuścić
do wydania powyższych pozwoleń, wszczynając w trybie nadzwyczajnym procedurę zmiany planu miejscowego. Ponadto gmina
kwestionowała prawidłowość postępowań starosty, wnosząc
o uznanie jej za stronę postępowania oraz występując do wojewody
z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wydanych pozwoleń.
O ile zastrzeżenia i protesty mieszkańców były dla nas całkowicie
zrozumiałe, o tyle działania władz gminy budziły zdziwienie. To
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gmina właśnie, jako autor i gestor niekorzystnego dla Łomianek
planu, forsowała przez wiele lat te rozwiązania przestrzenne, nie
biorąc pod uwagę negatywnych opinii mieszkańców. W ciągu
siedmiu lat, jakie minęły od uchwalenia mpzp, można przecież
było legalnie i skutecznie przeprowadzić procedurę jego zmiany.

Starosta Warszawski Zachodni, jako
organ administracji, jest tu w szczególnej sytuacji: rozumiejąc argumen-

POD LUPĄ
ty mieszkańców Łomianek przeciwnych tym inwestycjom, musi
jednak w prowadzonych postępowaniach kierować się przepisami
prawa: prawa, stworzonego w 2011 roku właśnie przez gminę,
która powinna na etapie jego tworzenia obiektywnie uwzględniać
interesy wszystkich swoich mieszkańcow.

zapisach planu organ ma niewielkie możliwości reagowania na
rozwiązania nieprawidłowe, a już żadnej możliwości eliminacji
rozwiązań zwyczajnie brzydkich.

Nie możemy nawet wskazywać konkretnych rozwiązań funkcjonalnych czy technicznych, skoro prawo miejscowe tego nie
ustala. To na autorze planu spoczywa
Starosta Warszawski Zachodni
ogromna odpowiedzialność za właści(...) musi jednak w prowadzonych
we odwzorowanie polityki przestrzenpostępowaniach kierować się
nej gminy na formę regulacji prawnej,
przepisami prawa, stworzonego
jaką jest mpzp.

Kompetencje i obowiązki organów
administracyjno-budowlanych przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielających pozwolenia
na budowę zostały jednoznacznie okrew 2011 roku właśnie przez gminę.
ślone w art. 35 prawa budowlanego.
Katalog czynności, jakie ma wykonać
Jedynym środkiem zaradczym jest tu
organ w ramach sprawdzania zawartości złożonego wniosku, rzetelna i świadoma praca nad zapisami planów miejscowych,
jest skończony i nie może być dowolnie rozszerzany czy modyfi- prowadzona przez gminy w ścisłej współpracy z mieszkańcami.
kowany. Zarówno na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na Dotyczy to zarówno tworzenia nowych regulacji, jak i konieczbudowę, jak i na etapie realizacji i oddania do użytkowania in- nej korekty zapisów planów istniejących, niejednoznacznych
westycji, organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nieprzystających do rzeczywistości.**
oraz nadzoru budowlanego nie mają żadnej prawnej możli* Mimo niewybudowania dotychczas wspomnianej zabudowy wielorodzinwości egzekwowania konkretnych rozwiązań, jeśli nie są one
nej, pojawiają się sygnały w różnych częściach gminy o niewystarczającym
zawarte w podstawie planistycznej inwestycji.

** Wójt/burmistrz/prezydent miasta dokonuje oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej
studium), oraz planu miejscowego raz na kadencję. Na podstawie wniosków
o sporządzenie bądź zmianę planu miejscowego wójt/burmistrz/prezydent
miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. Wyniki
analiz przekazywane są radzie miasta/radzie gminy przynajmniej raz w czasie
jej kadencji (art. 32 ustawy). Procedura niniejsza może również doprowadzić
do zmiany planu miejscowego. (przyp. red.)

FOT.: MIROSŁAW GUZOWSKI

W prowadzonych przez nas postępowaniach często bywa tak, że
dla inwestorów oraz projektantów ważniejsze są kwestie finansowe
niż estetyczne czy nawet związane ze względami bezpieczeństwa.
Mało prawdopodobne jest stosowanie przez nich w planowanych
inwestycjach rozwiązań lepszych i ładniejszych – które zwykle są
droższe i bardziej skomplikowane – jeśli nie będą do tego zobligowani prawnie. A w świetle obowiązujących zapisów prawa
budowlanego, starosta, jako organ I instancji, nie może odmówić
wydania pozwolenia na budowę ze względów estetycznych czy
też „zdroworozsądkowych”. Ponadto, ponieważ plany miejscowe
stanowią akty prawa miejscowego, zgodność inwestycji z planem
musi być badana w sposób bardzo konkretny i jednoznaczny,
zgodnie z regułami języka prawniczego. Bada się więc zgodność
inwestycji z literą prawa, a nie z jego „duchem”, pojmowanym jako
powszechnie rozumiany ład przestrzenny. Przy nieprecyzyjnych

ciśnieniu wody. System wodociągowy wymaga cały czas rozwijania i rozbudowywania, w sposób, który zapewni wszystkim mieszkańcom dostawy
wody o odpowiednim ciśnieniu. Dziś dostęp do sieci wodociągowej ma około
60-65% mieszkańców. Kwestia konieczności budowy zbiornika, którego zadaniem byłoby podniesienie ciśnienia do wymaganych parametrów, okaże się
prawdopodobnie konieczna, bez względu na realizowane osiedle. (przyp. red.)

Spotkanie informacyjne w ICDS, styczeń 2019 r.
Fragment załącznika nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Chopina”. Uchwała wraz z załącznikami
jest dostępna na stronie BIP: www.bip.lomianki.pl.
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WYBORY do rad sołeckich
oraz zarządów osiedli

W lutym br. mieszkańcy Gminy Łomianki wybierali swoich przedstawicieli do zarządów
osiedli i rad sołeckich. Przedstawiamy Państwu wyniki wyborów oraz pierwszych wybranych
przedstawicieli. Kolejnych będziemy prezentować cyklicznie w następnych numerach
biuletynu.
WYBORY ZARZĄDÓW OSIEDLI
ŁOMIANKI BACZYŃSKIEGO:

Dariusz Dąbrowski – przewodniczący
Lidia Kisielnicka, Piotr Kowalczyk, Michał Frankowski

ŁOMIANKI CENTRALNE:

DĄBROWA RAJSKA:

Natalia Orlecka – przewodnicząca
Bartłomiej Orlecki, Arkadiusz Krawczak, Robert Krawczak

ŁOMIANKI MAJOWE:

Michał Dmowski – przewodniczący
Ewelina Dzierzgowska, Dorota Grześkiewicz, Jarosław
Kurnicki

ŁOMIANKI TRYLOGIA:

Katarzyna Sicińska – przewodnicząca
Aneta Szlupowicz, Ludwika Gutowska, Wojciech Berger

Wanda Kuczera – przewodnicząca
Bożena Celińska, Paweł Kuczera, Patryk Kossakowski
Wybory nie odbyły się ze względu na zbyt niską frekwencję.
Wymagane kworum to 25 osób.

ŁOMIANKI PAWŁOWO:
Jarosław Lewandowski – przewodniczący
Anna Wypych, Wacław Puk, Jan Kozera

BURAKÓW:
Agnieszka Szczurek – przewodnicząca
Jerzy Serzysko, Zbigniew Więckowski, Adam Matysiak

DĄBROWA LEŚNA:
Zbigniew Dziubiński – przewodniczący
Agata Wrześniak, Ewa Szymczak, Antoni Brożyna

DZIEKANÓW BAJKOWY:

DĄBROWA ZACHODNIA:
ŁOMIANKI STARE:

Aleksandra Szmit – przewodnicząca
Zofia Krajewska, Teresa Ostapiuk, Mirosława Borzęcka

ŁOMIANKI GÓRNE:

Iwona Kamińska-Bajek – przewodnicząca
Anna Zdyb, Marcin Kolwas, Dariusz Kniołek

ŁOMIANKI POWSTAŃCÓW:

Paweł Słupski-Kartaczowski – przewodniczący
Hanna Wacikowska, Marek Bogusz, Paweł Bogdański

ŁOMIANKI RÓWNOLEGŁA:

Jerzy Jaworski – przewodniczący
Joanna Zabłocka-Łudzeń, Anna Zając, Marta Herynowska .
Tomasz Klepacki, Katarzyna Dzierżak-Sopińska, Ilona Pawluk

Monika Wenda – sołtys
Agnieszka Krakowiak, Anna Sikora-Czabanowska, Tomasz
Gąsiorowski

Wybory nie odbyły się ze względu na zbyt niską frekwencję.
Wymagane kworum to 25 osób.

DZIEKANÓW LEŚNY:

ŁOMIANKI CHOPINA:

Jarosław Suski – sołtys
Ewa Pacholak, Agnieszka Swatowska, Zbigniew Mucha

KIEŁPIN:
Paweł Stasiak – sołtys
Eliza Gossa, Janina Płatek, Marcin Grygułło

DZIEKANÓW NOWY:
Krystyna Salwowska – sołtys
Jan Nowicki, Wojciech Zieliński, Zbigniew Wojcieski

DZIEKANÓW POLSKI:
Henryk Zieliński – sołtys
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ŁOMIANKI PROCHOWNIA:

Łukasz Kowalski – przewodniczący
Maciej Piórkowski, Mariusz Sołtysiak, Alina Skurska

KĘPA KIEŁPIŃSKA:

Marcin Kwasiborski – sołtys
Katarzyna Rojecka, Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska, Wojciech Kucia

ŁOMIANKI DOLNE:
Ewa Krzyżowska – sołtys
Anna Zwoniarska, Ewa Radowska-Piwiszkis, Andrzej
Mikołajczyk

SADOWA:

Alicja Siemianowska – sołtys
Ewa Grzybek, Barbara Markowska, Celina Nowosielsks

AKTUALNOŚCI

TERMINY WYBÓROW UZUPEŁNIAJĄCYCH
 ępa Kiełpińska
K
Spotkanie odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.

 omianki Trylogia
Ł
Spotkanie odbędzie się w dniu 14.03.2019 r. o godz. 18.00
w Centrum Kultury, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki.

Paweł Stasiak nowym sołtysem Kiełpina

FOT.: ARCHIWUM DOMOWE

Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków ekonomia i pedagogika. Od 12 lat
związany jestem zawodowo
z sektorem bankowości.
Mam 39 lat i od dwóch lat mieszkam w Kiełpinie. Od lat popularyzuję rozwój kultury fizycznej
i sportu. Wolny czas najchętniej
spędzam w kontakcie z przyrodą.
Jestem miłośnikiem spacerów

z psem i domowego grilla. Najważniejsze jest dla mnie podniesienie w Kiełpinie standardu
życia mieszkańców sołectwa.
Moje działania skoncentruję na
pracy na rzecz poprawy stanu
infrastruktury bezpieczeństwa,
poprawy jakości powietrza, opiece nad miejscami o szczególnych
walorach przyrodniczych.
Zależy mi na integracji lokalnej
społeczności i zbudowaniu do-

brych relacji sąsiedzkich. Chcę
współdziałać z mieszkańcami
Kiełpina przy rozwiązywaniu istniejących problemów. Będę dążył do wypracowania wspólnego
stanowiska mieszkańców w zakresie ich oczekiwań i potrzeb.
Razem wyznaczymy priorytety
i plany rozwoju naszego sołectwa
Działając wspólnie osiągniemy
więcej!

Agnieszka Szczurek – nowa przewodnicząca Zarządu Osiedla Buraków

FOT.: ARCHIWUM DOMOWE

13 lutego br. zostałam wybrana na przewodniczącą Zarządu
Osiedla Buraków. Cieszę się, że
doceniono moje dotychczasowe działania. Wiem też, że jako
przewodnicząca jestem odpowiedzialna za Buraków i jego
mieszkańców.
Pozostałych członków nowego
Zarządu Osiedla znam nie od
dziś. Wiem, że mogę na nich liczyć. Mamy wiele spraw do załatwienia: smog, dziurawe ulice,

brak koszy na śmieci, chodników czy ławek przy głównych
ulicach. Musimy też wspólnie
z mieszkańcami zorganizować
naszą nową świetlicę osiedlową.
Infrastruktura to jednak nie
wszystko. Jakość życia w Burakowie zależy też od tego, czy sąsiedzi się znają, czy są dla siebie
pomocni. Będziemy zachęcać
mieszkańców do aktywności,
do zgłaszania problemów i po-

mysłów oraz do udziału w ich
realizacji. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze osiedle.
Jednocześnie jesteśmy odpowiedzialni za Łomianki. Dlatego liczę na współpracę z innymi przewodniczącymi. Jestem
przekonana, że razem możemy
zdziałać więcej.
Agnieszka Szczurek – mieszkanka Łomianek od 1995 roku.
Socjolog i pedagog, współwłaścicielka firmy badawczej.

Alicja Siemianowska-Woźniak – ponownie sołtysem Sadowej

FOT.: ARTUR OSIAK

Od 20 lat jestem sołtysem wsi Sadowa. Należę do społeczników,
kochających ludzi i zwierzęta.
Chętnie pomagam ludziom, jestem otwarta i pełna empatii. Od
niemal 16 lat jestem ławnikiem
w Sądzie Pracy, Sądzie Cywilnym
i Rodzinnym. Byłam kuratorem
sądowym i wieloletnim człon-

kiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie funkcje pełnię
społecznie.
Wciąż jestem pełna chęci do pracy, wiary w ludzi i pomysłów na
dalsze działania powodujące poprawę jakości życia mieszkańców
Sadowej.
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Zmiana organizacji ruchu – czasowe
wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Wiślanej

15 marca br. rozpocznie się modernizacja skrzyżowania przy ul. Wiślanej (od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej).
Projekt modernizacji przygotował Zarząd Dróg Powiatowych. Zmiany wymusił rosnący ruch drogowy,
sprawiający mieszkańcom wiele trudności, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań najważniejszych w gminie ulic.

R

ozbudowa drogi wiąże się z potrzebą zmiany organizacji ul. Brukową do ul. Kolejowej (rondo). W związku z zamknięciem
ruchu w rejonie prowadzonych prac drogowych na czas skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Piaskową i ul. Sosnową. Obsługa
ich trwania. Konieczne jest wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy wyżej wymienionych ulic możliwa będzie od ul. Dolnej przez
Wiślanej między ul. Zachodnią i ul. Kolejową. Zakończenie prac ul. Brukową lub ul. Wiosenną. Mieszkańcy Łomianek z rejonu
planowane jest na 30 sierpnia br. Wykonawca zgodnie z umo- prowadzonych robót będą mogli dojechać do centrum Łomiawą zapewni zastępczy dojazd
nek objazdem planowanym
Szanowni Państwo
do wszystkich posesji, a także
ul. Zachodnią przez ul. Wiosenwskaże objazdy dla ruchu tranną do ul. Kolejowej. JednocześWszyscy wiemy, jak takie remonty utrudniają nam
zytowego. O objazdach będą
nie informujemy, że wyjazd
codzienne poruszanie się, szczególnie w godzinach
informowały liczne, żółte tablice
z ul. Wiosennej możliwy będzie
rannych i popołudniowych. Jestem jednak pewien,
ze schematami objazdów.
tylko w kierunku centrum Łoże Państwa wyrozumiałość i przychylność dla
mianek.
potrzeby modernizacji dróg, pozwolą na sprawne
W etapie pierwszym czasowej
przeprowadzenie modernizacji i znaczące
organizacji ruchu przewiduje
W etapie drugim w trakcie wyusprawnienie ruchu w nieodległej przyszłości.
się na drodze powiatowej (ul.
konywania robót asfaltowych
Jan Żychliński, Starosta Warszawski Zachodni
Wiślanej) utrzymanie jednego
przewiduje się całkowite zakierunku ruchu od ul. Kolejowej
mknięcie wyżej wymienionego
(droga krajowa nr 7) w kierunku ul. Zachodniej i ul. Dolnej. Do- odcinka ul. Wiślanej od ronda do ul. Kolejowej. Trasy objazdu
jazd od strony Izabelina do centrum Łomianek (ul. Kolejowa) od strony Izabelina planowane są jak wyżej. Objazd w kierunku
i w kierunku Gdańska możliwy będzie planowanym objazdem od Izabelina możliwy będzie ul. Kolejową przez ul. Brukową do ul.
ronda zlokalizowanego na ul. Trenów w miejscowości Laski przez Trenów (rondo).

ROZPOCZĘTE ROBOTY BUDOWLANE NA ULICACH W GMINIE ŁOMIANKI
1. ul. Powstańców Warszawy– realizacja firma Margot, do 31.05.2019 r.
2. ul. Klonowa – realizacja: firma Margot, do
29.06.2019 r.
3. ul. Żołnierzy Narwiku –
realizacja: firma Margot, do
29.06.2019 r.
4. ul. Malarska – realizacja: firma Gór-bud, do
28.06.2019 r.
Dokumentacja projektowa
zakłada:
• rozebranie krawężników
betonowych, obrzeży
• rozebranie nawierzchni

z betonu asfaltowego na
jezdni i zjazdach,
• rozebranie nawierzchni
z kostki betonowej na
chodnikach i zjazdach,
• rozebranie nawierzchni
z betonu cementowego
na zjazdach,
• rozebranie nawierzchni
z płyt ażurowych,
• rozebranie nawierzchni
z płyt betonowych,
• usunięcie drzew i krzewów
kolidujących z geometrią
projektowanej ulicy,
• rozbiórkę ogrodzenia,
• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

• zdjęcie warstwy humusu,
• wykonanie robót ziemnych,
• zabezpieczenie i przebudowę w niezbędnym zakresie
infrastruktury technicznej:
sieci telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej,
• regulację wysokościową
armatury i włazów studni
infrastruktury technicznej,
• wykonanie wzmocnienia
podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy
pospółki,
• wbudowanie elementów
przekroju ulicznego:
krawężników, oporników
i obrzeży,

• ułożenie podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
• ułożenie warstwy ścieralnej
z kostki betonowej
na zjazdach i chodnikach,
• ułożenie podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego na jezdni,
• wykonanie drenu francuskiego pod poboczami
oraz ażurowych płyt betonowych wypełnionych
żwirem,
• wykonanie wpustów ulicznych oraz studni chłonnych,
• zniesienie barier
architektonicznych.

PLANOWANE PRZETARGI DOTYCZĄCE REMONTÓW KOLEJNYCH ULIC
1. ul. Osikowa,
2. ul. Górna,
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3. ul. Graniczna,
4. ul. Sezamkowa I,

5. ul. Sezamkowa II,
6. ul. Berlinga,

7. ul. Dąbrówki,
8. ul. Mieszka.

AKTUALNOŚCI

Schemat tras objazdów przy ruchu
jednokierunkowym na drodze powiatowej
ul. Wiślanej w Łomiankach
(odcinek od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej
i ul. Dolnej)

REALIZOWANE ZADANIE KUBATUROWE
Zadanie 2017/19 – budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw przy ul. Parkowej; zakończono roboty budowalne, trwa procedura odbiorów i oddania obiektu do użytkowania.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia społecznego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach w 2019 roku” – wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
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AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA do przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych

W

nioski do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice lub opiekunowie prawni
składają od 8 do 22 marca 2019 r.
Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu,
nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice lub
opiekunowie prawni tych dzieci składali
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,
w terminie do 7 marca 2019 r.
Zapisy do klas I szkół podstawowych dla
dzieci zamieszkałych w obwodzie danej
szkoły (według obwodów z 2017 r.) będą
prowadzone od 11 do 29 marca 2019 r.*
Kandydaci zamieszkali poza obwodem
szkoły podstawowej mogą być przyjęci
do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami. Pierwszeństwo mają dzieci
z obwodu danej szkoły.
Wnioski należy składać w przedszkolu lub
szkole, do której kandyduje dziecko. Wnioski można pobrać na stronie www.bip.
lomianki.pl w zakładce Referat Oświaty.
ji
* Dzieci z obwodu danej szkoły przyjmowane
są do niej z urzędu.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. K. Wojtyły
w Łomiankach
zaprasza kandydatów do klas 1
(po szkole podstawowej
oraz po gimnazjum) na

DZIEŃ OTWARTY
27.03.2019 r.
godz. 18.00,
sala 1.
www.lolomianki.edu.pl
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PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ ŁOMIANKI
 Przedszkole Samorządowe
w Dziekanowie Leśnym,
ul. M. Konopnickiej 65, e-mail:
przedszkoledziekanowlesny@op.pl,
tel. (22) 751 32 64, (22) 751 32 65

 Przedszkole Samorządowe
w Łomiankach, ul. Szpitalna 1,
e-mail: ps.lomianki@wp.pl, www.
przedszkole-lomianki.nowybip.pl,
tel./fax (22) 751 10 89

 Przedszkole Samorządowe
nr 2 w Dziekanowie Leśnym,
ul. Akinsa 8, e-mail:
ps2dl@edulomianki.pl,
tel. (22) 427 65 56

 Przedszkole Samorządowe
w Dąbrowie, ul. Kolejowa 51, e-mail:
przedszkole.dabrowa@op.pl,
www.przedszkole-dabrowa.waw.pl,
tel./fax (22) 751 24 70

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 Szkoła Podstawowa im. M.
Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
ul. Akinsa 6, www.dziekanowlesny.edu.pl,
tel. (22) 751 20 88

tel. 510 484 999, (22) 888 97 20

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. M.
Kownackiej, ul. Warszawska 73, e-mail:
sp1lomianki@wp.pl, www.sp1.lomianki.
pl, tel./fax (22) 751 15 54

 Szkoła Podstawowa im. por. A. Pilcha
ps. Góra-Dolina w Dziekanowie
Polskim, ul. Rolnicza 435, e-mail:
sekretariat@spdziekanowpol.
szkolnastrona.pl,
www.spdziekanowpol.szkolnastrona.pl,
tel./fax (22) 751 10 23

 Szkoła Podstawowa nr 2
w Łomiankach (Dąbrowa Leśna), ul.
Partyzantów 31, e-mail: sp2dabrowa@
poczta.lomianki.pl, sp2.lomianki.pl,

 Szkoła Podstawowa im. J.R. Kobendzów
w Sadowej, ul. Strzelecka 35,
e-mail: wiejska@sp-sadowa.edu.pl,
www.sp-sadowa.edu.pl, tel./fax (22) 751 25 10

SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ ŁOMIANKI
 Szkoła Podstawowa im. M.
Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
ul. Akinsa 6, www.dziekanowlesny.edu.pl,
tel. (22) 751 20 88
 Szkoła Podstawowa nr 1
im. M. Kownackiej, ul. Warszawska 73,
e-mail: sp1lomianki@wp.pl,
www.sp1.lomianki.pl,
tel./fax (22) 751 15 54
 Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. I. Szewińskiej w Łomiankach
(Dąbrowa Leśna), ul. Partyzantów 31,
e-mail: sp2dabrowa@poczta.lomianki.pl,
sp2.lomianki.pl, tel. 510 484 999,
(22) 888 97 20

 Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi im. J. Kusocińskiego
w Łomiankach, ul. Staszica 2, e-mail:
sp3@lomianki.pl, www.sp3.lomianki.pl,
tel. (22) 751 56 10
 Szkoła Podstawowa im. por. A. Pilcha
ps. Góra-Dolina w Dziekanowie
Polskim, ul. Rolnicza 435, e-mail:
sekretariat@spdziekanowpol.
szkolnastrona.pl, www.spdziekanowpol.
szkolnastrona.pl, tel./fax (22) 751 10 23
 Szkoła Podstawowa im. J.R. Kobendzów
w Sadowej, ul. Strzelecka 35,
e-mail: wiejska@sp-sadowa.edu.pl,
www.sp-sadowa.edu.pl, tel./fax (22) 751 25 10

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
DO 30 CZERWCA 2019

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA
• butelki typu PET, opakowania z tworzyw sztucznych
(po szamponach, płynach, jogurtach),
• folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe,
• art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
• opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, folia aluminiowa),
• opakowania Tetra Pak (kartony po napojach i mleku).
PAPIER
• opakowania papierowe, tekturę, kartony,
• gazety, książki, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki, zeszyty.

SZKŁO
wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności,
• butelki po napojach alkoholowych,
• szklane opakowania po kosmetykach.
nie wrzucamy:
• szkła stołowego, porcelany, szyb, luster.
Uwaga! Prosimy nie tłuc szkła, grozi
rozerwaniem worka.

worek
czerwony

worek
zielony

worek
półprzezroczysty

pojemnik

ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE
wrzucamy:
• s koszoną trawę, liście, chwasty, drobne gałęzie,
 dpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia,
•o
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,
• z więdłe kwiaty i rośliny doniczkowe.
nie wrzucamy:
• z iemi, darniny,
 ięsa, kości, tłuszczów zwierzęcych, olejów
•m
jadalnych.

GPSZOK

ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy:
• wszystkie pozostałe odpady
po wysegregowaniu (tzw. odpady mokre),
• zimny popiół.
nie wrzucamy:
• gorącego popiołu i szlaki,
• odpadów zielonych,
• odpadów remontowych i budowlanych,
• odpadów, które podlegają segregacji.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Brukowej
w Łomiankach Dolnych (przy oczyszczalni ścieków). Do GPSZOK można oddawać m.in. odpady
niebezpieczne (farby, lakiery), akumulatory, baterie, opony, odpady z drobnych, domowych
remontów, leki, odpady wielkogabarytowe, segregowane z podziałem na frakcje i bio.
Punkt jest czynny pn. i pt. 7–15, wt., śr., czw. 7–18, sb. 8–14. Telefon kontaktowy 666 834 546.
INFOGRAFIKA: © OROBORO. GRAFIKA W TLE: DESIGNED BY FREEPIK

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
OD 1 LIPCA 2019

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA
 utelki typu PET, opakowania
•b
z tworzyw sztucznych
(po szamponach, płynach,
jogurtach),
• f olie opakowaniowe, torebki
i worki foliowe,
• a rt. gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych,
 pakowania aluminiowe, stalowe
•o
(puszki, folia aluminiowa),
 pakowania Tetra Pak (kartony
•o
po napojach i mleku).

PAPIER
• opakowania papierowe,
tekturę, kartony,
• gazety, książki, magazyny
kolorowe, katalogi,
ulotki, zeszyty.

worek
niebieski

worek
czerwony

nie wrzucamy:
• szkła stołowego, porcelany,
szyb, luster.
Uwaga! Prosimy nie tłuc szkła,
grozi rozerwaniem worka.

worek
zielony

worek
półprzezroczysty

pojemnik

ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE
wrzucamy:
• s koszoną trawę, liście, chwasty, drobne gałęzie,
 dpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia,
•o
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,
• z więdłe kwiaty i rośliny doniczkowe.
nie wrzucamy:
z

• iemi, darniny,
 ięsa, kości, tłuszczów zwierzęcych,
•m
olejów jadalnych.

GPSZOK

SZKŁO
wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności,
• butelki po napojach
alkoholowych,
• szklane opakowania
po kosmetykach.

ODPADY ZMIESZANE
wrzucamy:
• wszystkie pozostałe odpady
po wysegregowaniu (tzw. odpady mokre),
• zimny popiół.
nie wrzucamy:

g
• orącego popiołu i szlaki,
• odpadów zielonych,
• odpadów remontowych i budowlanych,
• odpadów, które podlegają segregacji.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Brukowej
w Łomiankach Dolnych (przy oczyszczalni ścieków). Do GPSZOK można oddawać m.in. odpady
niebezpieczne (farby, lakiery), akumulatory, baterie, opony, odpady z drobnych, domowych
remontów, leki, odpady wielkogabarytowe, segregowane z podziałem na frakcje i bio.
Punkt jest czynny pn. i pt. 7–15, wt., śr., czw. 7–18, sb. 8–14. Telefon kontaktowy 666 834 546.
INFOGRAFIKA: © OROBORO. GRAFIKA W TLE: DESIGNED BY FREEPIK

INFORMATOR

URZĄD MIEJSKI
(22) 768 63 24, www.lomianki.pl
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów
Mazowiecki (22) 733 72 00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki (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, (22) 751 90 57
(czynny w godz. 8:00-20:00)
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Baczyńskiego 7, Łomianki
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)
e-mail:gkrpa@lomianki.pl
Spotkania GKRPA odbywają się w każdą środę w
godz. 15:00–18:00
Terapeuci:
problemy alkoholowe: poniedziałki w godz.
12:00 - 18:00 p. Teresa KOPKA
punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz.
17:00–19:00 p. Tomasz PAWLUK
problemy narkotykowe: środy w godz.
18:00–20:00 p. Anna TWIERDZIAŃSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12 a, 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,
Naczelnik OSP w Dziekanowie Polskim
Tomasz Klepacki tel. 538 359 125.
www.ospdziekanowpolski.pl.
e-mail: ospdziekanowpolski@gmail.com
POLICJA
Komisariat Policji ul. Warszawska 87, Łomianki
telefon czynny całą dobę:
(22) 751 10 07 faks: (22) 604 38 30

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

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek
ADAMCZYK, tel.(22) 751 10 07 kom. 600 997 647

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

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin OHIRKO,

tel.(22) 751 10 07 kom. 600 997 641
Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz ORACKI,
tel.(22) 751 10 07 kom. 600 997 664
STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki
tel./faks: (22) 751 35 03
NOCNA POMOC MEDYCZNA
ul. Szpitalna 6, Łomianki, tel. (22) 866 52 55
ZDROWIE
Przychodnia Łomianki: ul. Szpitalna 4,
rejestracja – tel. (22) 751 10 55
czynna w godzinach 8:00–20:00
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.
ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. (22) 250 14 45
e-mail: kontakt@royalmed.com.pl,
www.royalmed.com.pl
AWARIE
Pogotowie wodociągowe:
tel.: 606 399 893
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Awarie oświetlenia ulic: tel. 536 191 614
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

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – MARZEC 2019
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ODPADY KOMUNALNE

SZKŁO

PAPIER, PLASTIK, METAL

REJON 1 poniedziałek

11.03, 25.03

4.03

REJON 2 wtorek

12.03, 26.03

5.03

REJON 3 środa

13.03, 27.03

6.03

REJON 4 środa

13.03, 27.03

6.03

REJON 5 czwartek

14.03, 28.03

7.03

1.03, 15.03, 29.03

1.03

REJON 7 poniedziałek

4.03, 18.03

11.03

REJON 8 wtorek

5.03, 19.03

12.03

REJON 9 środa

6.03, 20.03

13.03

REJON 10 środa

6.03, 20.03

13.03

REJON 11 czwartek

7.03, 21.03

14.03

REJON 12 piątek

8.03, 22.03

8.03

każdy poniedziałek i czwartek marca

każdy poniedziałek marca

REJON 6 piątek

REJON 13 poniedziałek, czwartek

WAŻNE! Każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Łomianki jest zobowiązany
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje
należy złożyć osobiście w Wydziale Podatków na ul. Warszawskiej 115, pokój 11, tel. (22) 768 63 18.
Opłatę należy wnosić do 15. dnia każdego miesiąca, przelewem lub kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim,
ul. Warszawska 115, pok. 11.
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STREFA KULTURY

ZAPRASZAMY! marzec 2019 r.
n 17 .03 (sobota) godz. 15:00 Akademia Odkrywców im. Tony Halika:

„Przez mongolskie stepy” (Centrum Kultury)
n 29.03 (piątek) godz. 17:30 i 20:30 Kabaret Młodych Panów:
„To jest chore” (ICDS)

WYKŁADY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (Centrum Kultury):
n 18.03 (poniedziałek) godz. 18.00
dr inż. Marta Monder: „Cięcie krzewów i inne wiosenne prace w ogrodzie”
n 25.03 (poniedziałek) godz. 18.00
Karolina Krzywicka: „Architektura Wielkich Mogołów”
n W każdy wtorek o godz. 10.00 Centrum Kultury i Uniwesytet Trzeciego
Wieku w Łomiankach zapraszają na bezpłatny seans filmowy.
Więcej: www.kultura.lomianki.pl, www.icds.pl, www.utw.lomianki.pl
Wyrazy głębokiego współczucia dla naszego kolegi Grzegorza Bednarczuka
z powodu śmierci Taty
składają koledzy i koleżanki z Urzędu Miejskiego w Łomiankach i Burmistrzowie.
Wyrazy głębokiego współczucia dla naszego kolegi Mariusza Kądzielskiego
z powodu śmierci Mamy
składają koledzy i koleżanki z Urzędu Miejskiego w Łomiankach i Burmistrzowie.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
zaprasza na

XXIII Rajd Rowerowy
Łomianki - Polana Pociecha - Łomianki
14.04.2019 r. (niedziela)
Start o godz. 10.00 z ICDS
Regulamin, trasa rajdu, karta zgłoszeniowa
na stronie www.lomianki.pl
SPROSTOWANIE. W poprzednim numerze
Biuletynu Miasto i Gmina Łomianki (nr 1/2) błędnie
oznaczono studio fotograficzne, które wykonało
zdjęcia: Marii Pszczółkowskiej, Grzegorza Bryka,
Joanny Zabłockiej-Łudzeń. Informujemy, że zdjęcia
te wykonano w studio fotograficznym "Studio Fotin".
Panią Radną Joannę Zabłocką-Łudzeń przepraszamy
również za błąd w jej imieniu.

Miasto i gmina ŁOMIANKI biuletyn informacyjny. Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach.
Redaktor naczelna: Kamila Urbańska. Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk. Opracowanie graficzne, dtp: M. Kąkol.
Adres do korespondencji: 05-092 Łomianki, ul. Staszica 2 (ICDS); e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl. Zdjęcia na okładce: Artur Osiak,
www.łomianki.info.
Projekt i opracowanie graficzne wkładki informacyjnej "Zasady segregacji odpadów", infografik i grafik: © O. Studio.
Druk: Zakład Poligraficzny OFFDRUK, ul. Wiślana 15, Łomianki. Nakład: 9500 egz. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Nie publikujemy reklam.
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FOT.: JOLANTA RYMEK

FOT.: JOLANTA RYMEK

STREFA KULTURY

ZIMA W MIEŚCIE
BYŁA FAJNA…
B

yły liczne wycieczki, zajęcia plastyczne,
sportowe, dużo śmiechu, radości i zabawy.

profilaktycznych przeprowadziła zajęcia
edukacyjne dotyczące bezpiecznych ferii
zimowych.

Była też edukacja – choć o szkole dzieci
chciały na trochę zapomnieć. W trosce
jednak o najmłodszych mieszkańców Straż
Miejska w Łomiankach w ramach działań

Prowadząca – funkcjonariuszka Katarzyna
Suwińska – razem z dziećmi omówiła zasady bezpiecznego zachowania podczas
zabaw i uprawiania sportów zimowych.

FOT.: JOLANTA RYMEK

Zimowe ferie już za nami. Pięć łomiankowskich szkół
przygotowało bogatą ofertę zajęć dla swoich podopiecznych.
Dzieciaki spędziły ten czas bardzo intensywnie.

FOT.: JOLANTA RYMEK

Wspólnie ustalili, w jaki sposób unikać
miejsc niebezpiecznych oraz jak prawidłowo oceniać postępowanie rówieśników.
W trakcie zajęć prowadząca przypomniała
najmłodszym, jaki wpływ na poprawę
bezpieczeństwa wszystkich pieszych ma
noszenie elementów odblaskowych. Dzieci
zadawały mnóstwo pytań, ale także wykazały się dużą znajomością zasad bezpieczeństwa.
Po feriach dzieci, które brały udział w łomiankowskiej „Zimie w mieście”, wróciły
bezpiecznie do szkół.
uk
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ODKRYWAMY ŁOMIANKI

FOT.: ARTUR OSIAK

KONKURS

Gdzie znajduje się ta kapliczka?

Nagroda-niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową odpowiedź wysłaną do Redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki,
biuletyn@lomianki.pl).
Rozwiązanie konkursu „Jak się nazywa ta ulica” z nr 1-2 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa
odpowiedź: ul. Brzozowa, Dąbrowa Zachodnia. W losowaniu szczęście miał pan Jakub Rudnicki, którego zapraszamy po odbiór
nagrody niespodzianki. Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją danych
zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu. Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail: umig@lomianki.pl)

