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Aktualności / Новини

08.04.2022
Nauka języka polskiego dla dorosłych.

Zajęcia będą się odbywały w środy w godz.17.30-19.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Zapisy: tel. (22) 888 98 50. Start zajęć 20 kwietnia. 

Польська мова для дорослих. В кожну середу 17.30-19.00. Початкова школа в Ломянках, вул.
Варшавська 73. Заняття розпочинаються з 20 квітня.

Запис за тел. (22) 888 98 50

04.04.2022
Jak segregregować odpady - ulotka w języku ukraińskim - СОРТУВАННЯ - ЦЕ ВСТУП ДО ПЕРЕРОБКИ!
ЯК ДІЯТИ З ВІДХОДАМИ?
https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/zalatw-sprawe-w-urzedzi/gospodarka-odpadami/segregacj
a-odpadow/8419,Jak-prawidlowo-segregowac-odpady.html

24.03.2022

Język polski dla gości Ukrainy - zajęcia bezpłatne dla osób dorosłych w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13584,Jezyk-polski-dla-gosci-Ukrainy-zajecia-bezplatne-dla-osob-
doroslych.html

22.03.2022

Jak złożyć wniosek o PESEL i założyć Profil Zaufany, oraz aplikację mObywatel - instrukcja dla
Ukraińców - Як подати заявку про присвоєння номеру ПЕСЕЛЬ, інструкція у фільмі

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13534,Jak-zlozyc-wniosek-o-PESEL-i-zalozyc-Profil-Zaufany-oraz-
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aplikacje-mObywatel-ins.html

21.03.2022

Zapisy w celu uzyskania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13533,Zapisy-w-celu-uzyskania-numeru-PESEL-przez-obywateli-
Ukrainy.html

16.03.2022 r.
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16.03.2022 r.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13490,Jednorazowe-swiadczenie-pieniezne-przyslugujace-obyw
atelom-Ukrainy.html

16.03.2022 r.

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13489,Swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-zapewnienia-zakwaterow
ania-i-wyzywienia-obywatelo.html

15.03.2022 r.

W Ukrainie ruszają lekcje online dostępne również dla uczniów przebywających w Polsce

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13483,W-Ukrainie-ruszaja-lekcje-online-dostepne-rowniez-dla-uc
zniow-przebywajacych-w-P.html
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15.03.2022 r.

Numer PESEL oraz profil zaufany - zasady

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13481,Numer-PESEL-oraz-profil-zaufany-zasady.html

14.03.2022 r.

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13464,PESEL-dla-uchodzcy-z-Ukrainy.html

11.03.2022 r.

uaSOS.org - działa już platforma z dostępnymi noclegami w Polsce

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13454,uaSOSorg-dziala-juz-platforma-z-dostepnymi-noclegami-
w-Polsce.html

10.03.2022

Łomiankowska kanapka dla Ukrainy

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13452,Lomiankowska-kanapka-dla-uchodzcy.html

10.03.2022

Lekarze dla Ukrainy - nowy portal internetowy / Лікарі для України

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13449,Lekarze-dla-Ukrainy-nowy-portal-internetowy.html
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10.03.2022

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami
towarzyszącymi(psy,koty,fretki)/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З
СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/13448,Informacja-dla-osob-przemieszczajacych-sie-z-Ukrainy-ze-zwier
zetami-towarzyszacy.html?sid=8b3ff947964c375e586bacfea57aa43c

10.03.2022

Ubezpieczenia komunikacyjne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie
Polski/Цивільне страхування для громадян України

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13446,Ubezpieczenia-komunikacyjne-dla-obywateli-Ukrainy-prz
ebywajacych-na-terenie-Pols.html

10.03.2022

Spotkanie z placówkami niepublicznymi – wspólne działania na rzecz ukraińskich uczniów.

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13447,Spotkanie-z-placowkami-niepublicznymi-wspolne-dzialani
a-na-rzecz-ukrainskich-ucz.html

09.03.2022

Bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców tel.+48 22 350 66 16

08.03.2022

Infolinia Urzędu Miejskiego w Łomiankach tel. 22 888 98 50 

04.03.2022 r.

Mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach nie pośredniczy w kwaterowaniu uchodźców u osób
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prywatnych. Jeżeli ktoś z Państwa chce przyjąć uchodźców do domu może wypełnić
formularz: https://ochotnicy.waw.pl/mieszkania

04.03.2022 r.

Przypominamy, że na terenie gminy działa kilkanaście hotspotów z  bezpłatnym dostępem
do internetu:

https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/pomoc-dla-ukrainy/aktualnosci/13396,Aktualnosci.html

 

02.03.2022 r.

Bezpłatne, ogólnodostępne stanowiska komputerowe z internetem dla gości z Ukrainy

Biblioteka w Łomiankach oferuje bezpłatnie ogólnodostępne stanowiska komputerowe z dostępem do
internetu. Przekażcie osobom, które potrzebują załatwić różne formalności, albo wysłać maila,
skontaktować się z rodziną. W bibliotece można również wydrukować niezbędne dokumenty.

02.03.2022 r.

Grupa wsparcia dla kobiet i dzieci z Ukrainy

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13398,Grupa-wsparcia-dla-kobiet-i-dzieci-z-Ukrainy.html

01.03.2022 r.

Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13385,Bezplatna-pomoc-medyczna-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.ht
ml

28.02.2022 r.

Zbiórka dla potrzebujących z Ukrainy
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https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13370,Zbiorka-dla-potrzebujacych-z-Ukrainy.html
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