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TEKST: MONIKA BRODOWSKA

LOKALNE PRODUKTY
Rodzinne firmy tworzone z pasją – do takich miejsc zawsze wraca się z przyjemnością. 
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Małe wytwórnie, kawiarnie mają niepowtarzalny klimat. Nie tylko kupimy w nich wyjątkowe produkty, ale 
możemy porozmawiać z właścicielem czy sprzedawcą, który opowie, jak powstają aromatyczne konfitury, 
skąd sprowadzana jest aksamitna w smaku kawa, lub doradzi wybór tradycyjnej nalewki. 

Kawiarnia Harmonia
Miłośnicy kawy wiedzą, że jej gatunek, przygotowanie i po-
danie decyduje o aromacie i sprawia, że delektujemy się jej 
smakiem. Właściciele kawiarni, a dziś także palarni kawy 
Harmonia Coffee Roasters założyli niewielki sklepik deka-
dę temu. Podkreślają, że chcą mieć  jak największy wpływ 
na smak kawy, dlatego sami ją wybierają, wypalają i mielą. 
Z upływem czasu obok różnych gatunków kawy i herbaty 
pojawiły się u nich także akcesoria do ich zaparzania.
http://kawiarniaharmonia.pl

Nalewki Staropolskie 
Domowe nalewki mają niepowtarzalny smak i aromat. Je-
śli nie robimy ich sami, warto poszukać kogoś, kto stosuje 
dawne receptury i zależy mu na najwyższej jakości  wytwa-
rzanych produktów. Karol Majewski, założyciel rodzinnej 
firmy „Nalewki Staropolskie”, przez wiele lat poszukiwał 
najlepszych kompozycji smakowych, eksperymentował 
z dzikimi odmianami owoców, poszukiwał ekologicznych 
upraw, pozyskiwał owoce z małych wiejskich sadów. Dziś 
wytwarza nalewki tradycyjną metodą – dojrzewają w słoń-
cu, a potem kilka lat leżakują w chłodnych piwnicach. Dzię-
ki temu mają niepowtarzalny smak i zdobywają nagrody 
oraz certyfikaty. Dziewięć z nich znajduje się także na liście 
polskich produktów tradycyjnych.
http://www.nalewki.pl

Towary niezwykłe
Na słodko i wytrawnie. Konfitury i powidła dla łasuchów, 
musztardy i pasty dla smakoszy. „Nasza rodzinna firma po-
wstała z miłości do prawdziwego jedzenia i z miłości do 
babci i pięknych wspomnień z jej domu – zapachu bulgocą-
cych powideł na piecu oraz widoku kolorowych słoiczków 
w spiżarni” – opisują początki działalności właściciele. Ich 
przetwory powstają z pasji łączenia smaków, wyszukiwania 
zaskakujących, ale harmonijnych połączeń owoców, przy-
praw i alkoholu. Stosują tradycyjne metody, nie używają 
sztucznych konserwantów i barwników. 
http://www.towaryniezwykle.pl

W następnym wydaniu „Biuletynu” zaprezentujemy Państwu kolejne miejsca tworzone z pasją. Mieszkańców, którzy 
znają takie ciekawe miejsca w Łomiankach lub sami tworzą produkty i chcieliby się pochwalić, zapraszamy do kontaktu 
z redakcją: biuletyn@poczta.lomianki.pl, tel. 698 664 809.
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

Szanowni Czytelnicy!
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2.03
Uczestnictwo (z Hanną Dąbrowską, skarbnikiem gminy) 
w posiedzeniu seminaryjnym senackiej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej „Stan finansów 
samorządowych – diagnoza i wyzwania”
Udział w spotkaniu samorządu Młocin w sprawie planów 
budowy buspasa

3.03
Comiesięczna koordynacja międzywydziałowa
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, sztab w szerokim 
gronie ws. zagrożenia epidemicznego
Spotkanie z radnymi w sprawie ul. Fabrycznej
Spotkanie z jednostkami pomocniczymi gminy – sprawy 
bieżące, Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny, Budżet 
Obywatelski Mazowsza

5–6.03
Delegacja – uczestnictwo w XLIII Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Miast Polskich we Wrocławiu

9.03
Spotkanie w Biurze Polityki Mobilności i Transportu ws. 
buspasa
Połączone posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej 
w Łomiankach
Spotkanie z mieszkańcami Kiełpina, rozmowy 
o planowanych inwestycjach, konsultacje

10.03
Udział w I sesji Rady Młodzieżowej  

11.03
Spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie 
przebudowy ul. Rolniczej
XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

12.03
Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
sprawy związane z działalnością szkół w gminie Łomianki
Sztab kryzysowy w starostwie powiatowym ws. działań 
związanych z zagrożeniem epidemicznym w powiecie 
warszawskim zachodnim

13.03
Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
omówienie działań służb i pracy Urzędu Miejskiego w stanie 
zagrożenia epidemicznego
Spotkanie z proboszczami łomiankowskich parafii ws. 
ustalenia zasad bezpieczeństwa zgromadzeń w związku 
z zagrożeniem epidemicznym

Od 16.03
Urząd zamknięty dla interesantów, organizacja 
pracy wydziałów, spotkania  wewnętrzne, prace nad 
opracowaniem działania urzędu zgodnie z wytycznymi, 
dopracowywanie uchwał na zbliżającą się sesję, 
dostosowywanie działań gminnych do wymogów w sytuacji 
epidemii

17.03
Spotkanie (on-line) z mieszkańcami ul. Jeziornej ws. budowy 
tej ulicy

18.03
Telekonferencja z Robertem Lasotą, dyrektorem szpitala 
w Dziekanowie Leśnym

26.03
Złożenie wniosku do przewodniczącego RM o zwołanie 
sesji nadzwyczajnej na dzień 2.04.2020 r.

Trzymają Państwo w rękach czwarty tegoroczny numer 
Biuletynu Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”.

Bardzo bym chciała, żeby treści w okresie 
okołowielkanocnym były radosne i świąteczne. Sytuacja 
epidemiczna w kraju wymaga jednak ode mnie przekazania 
Państwu najistotniejszych informacji związanych 
z koronawirusem i zmianami, które musieliśmy wdrożyć 
w różnych aspektach naszego życia. W artykule „Zostań 
w domu! Jak działamy w trakcie pandemii?” (s. 4–11) 
znajdą Państwo poradnik i informator m.in. o tym, jak 
najbezpieczniej przetrwać czas epidemii, gdzie szukać 
pomocy, jak zadbać o siebie i swoich najbliższych, jak 
działa w tym czasie urząd i instytucje podległe, gdzie 
znaleźć aktualne informacje. W kolejnym tekście „Tarcza 
antykryzysowa” (s. 12–16) przeczytają Państwo o wdrażanej 
pomocy rządowej dla przedsiębiorców, firm i osób, które 
znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na 
epidemię.

Publikujemy również krótki wywiad z lekarzem ze 
szpitalnego oddziału ratunkowego, a w nim – ważny apel 
do każdego z nas (s. 17).

To, że nie możemy się z Państwem osobiście spotykać, nie 
zmienia naszych codziennych obowiązków: realizujemy 
inwestycje, planujemy i przygotowujemy kolejne, (s. 24–
26) – pracujemy. Podobnie jak gminne spółki czy jednostki 
podległe. Zachęcamy wszystkich Państwa do kontaktu 
telefonicznego, mailowego i przez e-PUAP. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji.

Drodzy Mieszkańcy, mimo trudnego czasu życzę Państwu 
wspaniałych świąt Wielkiejnocy spędzonych bezpiecznie 
w gronie najbliższych. Wierzę, że już wkrótce wrócimy 
do normalnego życia i z sytuacji, w której się znaleźliśmy, 
wyjdziemy silniejsi, mądrzejsi i zwyczajnie lepsi. Czas 
epidemii, ograniczeń, niespodziewanych trudności 
weryfikuje, kim naprawdę jesteśmy, jak ważny jest dla nas 
drugi człowiek. Łomianki mają wspaniałych mieszkańców 
– ludzi z otwartymi sercami. To udowodnili już Państwo 
wielokrotnie.

Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, 
odpowiedzialnych decyzji i spełnionych nadziei na dobre 
jutro.
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Zagrożenie koronawirusem sprawiło, że życie każdego z nas zmieniło się z dnia na dzień. Tu znajdziesz podstawowe 
informacje o objawach, postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia, działaniach urzędu i placówek 
miejskich w Łomiankach oraz sąsiedzkich akcjach pomocowych.
Sytuacja epidemiologiczna zmienia się niemal z godziny na godzinę. Na kolejnych stronach publikujemy 

informacje oraz dane aktualne na koniec marca. Aby śledzić wiadomości na bieżąco, zajrzyj na strony: www.gov.pl 
i lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty.

ZOSTAŃ W DOMU!
JAK DZIAŁAMY W CZASIE 
PANDEMII?
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KORONAWIRUS KROK PO KROKU
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę układu oddechowego o nazwie COVID-19. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a jego objawy 
początkowo mogą być mylone z grypą sezonową.

Jeśli źle się czujesz, to jeszcze nie znaczy, że jesteś zakażony koronawirusem. 
Zachowaj spokój i skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ w przypadku, 
gdy masz: 

katar, 
stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
czujesz się przeziębiony. 

Kontroluj codziennie swój stan zdrowia.

Jeśli jednak zaobserwujesz co najmniej jeden z następujących objawów: 
gorączkę, 
kaszel, 
duszności i kłopoty z oddychaniem, 
a także bóle mięśni i ogólne zmęczenie lub zanik węchu lub smaku,

to zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej (Ożarów Mazo-
wiecki: 602 472 821) lub własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z od-
działem zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medyczne-
go. W żadnym wypadku nie zgłaszaj się do POZ czy SOR. Nie korzystaj również 
ze środków komunikacji publicznej czy taksówek, bo w ten sposób narażasz 
innych na zakażenie.

Zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej także w sytuacji, gdy wracasz 
z regionu, gdzie występuje wirus, lub gdy miałeś kontakt z osobą zakażoną 

koronawirusem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić 
chorobę bezobjawowo, ale jednocześnie zarażać innych.

Nie wpadaj w panikę. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji. Na stronach 
https://www.gov.pl/web/koronawirus i https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/
komunikaty publikowane są oficjalne komunikaty potwierdzone przez Mini-
sterstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie 
danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz 
wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jeśli masz wątpliwości lub pytania, zadzwoń:
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ożarowie Mazowieckim: 22 733 73 
33 w godz. 8.00–16.00, 602 472 821 całodobowo;
Narodowy Fundusz Zdrowia: 800 190 590 całodobowa infolinia.

OBJAWY I POSTĘPOWANIE

Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego podstawowym zaleceniem ochro-
ny zdrowia jest przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk, zachowanie co 
najmniej 1 metra odległości od innych osób i ograniczenie kontaktów społecz-
nych. Kiedy kichasz lub kaszlesz, zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chustecz-
ką. Pamiętaj, że najbardziej narażeni na zachorowania są ludzie starsi, a także 
osoby z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególno-
ści przewlekłe. Chroń siebie i innych.

Do 11 kwietnia br. (sprawdzaj aktualizacje na lomianki.pl/pl/aktualnosci/
komunikaty) rząd wprowadził ograniczenia swobodnego przemieszczania się, 
wyłączając z tego konieczności bytowe, zdrowotne i zawodowe. Zaostrzenie 
przepisów nie dotyczy zatem osób: 

dojeżdżających do pracy (firma, gospodarstwo rolne), 
działających w ramach wolontariatu (wspierających osoby w kwarantan-
nie), 
załatwiających sprawy niezbędne do życia codziennego (podstawowe zaku-
py, wykupienie leków, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa).

OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM

Z objawami koronawirusa w żadnym 
wypadku nie zgłaszaj się do POZ czy SOR!

Typowe objawy COVID-19: gorączka, 
kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem.
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Trudna sytuacja dotknęła wiele firm i przedsiębiorców z różnych sektorów go-
spodarki. Samorząd w Łomiankach oferuje im pomoc w określonych przypad-
kach.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy Łomianki i w Łomian-
kach, którzy płacą podatki należne gminie (podatek od nieruchomości oraz od 
środków transportowych), mogą wnioskować o: 

odroczenie terminu zapłaty, 
rozłożenie płatności na raty, 
a w wyjątkowych sytuacjach o ich umorzenie. 

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji przedsię-
biorców. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego umożliwiającego złożenie 
wniosku CEIDG-1 (np. zawieszenia działalności czy wprowadzenia innych zmian 
do CEIDG), mogą wypełniony i podpisany wniosek w tradycyjnej formie złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 (pn. 10.00–
18.00, wt.–pt. 8.00–16.00).

Więcej informacji:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej: 22 768 62 10, mail: wanda.
bojanowska@lomianki.pl, mlapiedon@lomianki.pl.
Wydział Podatków i Opłat: 22 768 63 17, 22 768 6314, mail: malgorzata.
kepa@lomianki.pl.

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH
Ogłoszenie pandemii wymusiło także zmiany w funkcjonowaniu urzędu i placówek miejskich. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno 
urzędników, jak i mieszkańców Łomianek od połowy marca Urząd Miejski jest nieczynny. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy nie pracują.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak apeluje, by wszyscy, któ-
rzy mogą, zostali w domu, a jednocześnie zapewnia, że potrzebujący nie po-
zostaną bez pomocy: „Nikogo nie zostawimy z pilną sprawą do załatwienia. 
Proszę jednak  o wcześniejszy telefon. Urzędnicy będą do Państwa dyspozycji, 
ja również. Korzystajcie Państwo z możliwości kontaktu przez „Zadaj Pytanie 
Pani Burmistrz” lub umig@lomianki.pl – odpowiemy na nie w trybie pilnym”.

Urzędnicy pracują normalnie i można się z nimi skontaktować zdalnie, korzysta-
jąc z maila, telefonu czy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(e-PUAP). Możliwe jest także złożenie wypełnionych i podpisanych dokumentów 
w biurze podawczym.

Do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115 nie można wejść, ale 
pilną sprawę można załatwić przez okienko, wyłącznie po uprzednim umówie-
niu się telefonicznym. 

Urzędy przy ul. Warszawskiej 71, ul. Parkowej 2 i ul. Staszica 2 nie będą osobi-
ście obsługiwały interesantów.

Na ulicach są wzmożone patrole Straży Miejskiej, która dodatkowo monitoruje 
zamknięte place zabaw, zewnętrzne siłownie i apeluje, by nie wychodzić bez 
potrzeby z domu. Strażnicy zostali także włączeni w akcję informacyjną (rozwie-
szanie plakatów w języku ukraińskim) skierowaną do obywateli Ukrainy, którzy 
mieszkają obecnie w Łomiankach. 

Od końca marca na zlecenie Urzędu Miejskiego przeprowadzane są także de-
zynfekcje przystanków autobusowych w gminie Łomianki. Akcje organizowane 
będą cyklicznie, a relację z pierwszych działań w tym zakresie udostępniamy na 
Facebooku urzędu.

Dane teleadresowe urzędu: www.lomianki.pl, zakładka kontakt. 
Aktualne informacje związane z pandemią: lomianki.pl/pl/aktualnosci/komu-
nikaty. 

PRACA URZĘDU MIEJSKIEGO

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Numery telefonów i adresy mailowe do 
każdego z wydziałów urzędu znajdziesz 
na www.lomianki.pl, zakładka kontakt.

O lokalnych akcjach pomocowych dla 
przedsiębiorców czytaj na str. 7, o tzw. 
tarczy antykryzysowej na str. 12.
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W najbliższych tygodniach zmuszeni jesteśmy odwołać lub zawiesić przygoto-
wania i prowadzenie różnego rodzaju projektów kierowanych do mieszkańców 
Łomianek. 

Gminny Program Wymiany Pieców – wstrzymujemy do odwołania rozpatrywa-
nie nowo składanych wniosków na udzielenie dotacji celowej w ramach pro-
gramu. Decyzja związana jest z brakiem możliwości przeprowadzania kontroli 
w budynkach mieszkalnych.

Zdecydowaliśmy się także odwołać najbliższe spotkania oraz imprezy sportowe:
6 kwietnia nie odbędzie się Wielkanoc u Pani Burmistrz, 

26 kwietnia nie wystartuje rajd rowerowy, 
17 maja nie odbędzie się Bieg Łomianek im. Ireny Szewińskiej.

Niepewne są także terminy Dni Łomianek w maju i czerwcu, obejmujących m.in. 
Piknik Rodzinny i warsztaty muzyczne z artystami, Festiwal Food Trucków, Ło-
mianki Blues Festival oraz dwudniową grę terenową.

Wszystkie projekty postaramy się zorganizować w nowych terminach, uzależ-
niamy to jednak od sytuacji epidemiologicznej oraz ustaleń z wykonawcami, 
artystami i współorganizatorami. O zmianach będziemy informować na stronie: 
lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty. 

ODWOŁANE WYDARZENIA I PROGRAMY

AKCJE POMOCOWE
Zagrożenie koronawirusem wpłynęło nie tylko na funkcjonowanie całego państwa, ale  przede wszystkim zmieniło codzienność milionów osób. 
Niektóre z nich tracą pracę, inne czują się bezsilne i zagubione. Wiemy, że potrzebujący wsparcia są wśród nas i nie zostawiamy ich samych. Miesz-
kańcy Łomianek po raz kolejny udowodnili także, że najlepiej sprawdzają się wówczas życzliwe relacje sąsiedzkie, silne zwłaszcza w niewielkich 
społecznościach. 

Pandemia zachwiała gospodarką i wiele firm znajduje się teraz na granicy 
przetrwania. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się zwłaszcza właściciele małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. Postarajmy się zatem wspólnie 
wesprzeć ich w tym czasie. Bo przecież każdy z nas ma ulubioną restaurację 
czy miejsce, gdzie kupuje pieczywo lub kwiaty, i chcielibyśmy, żeby te miejsca 
przetrwały. Ważne jest również, żeby zwyczajnie zostać w domu i móc zamówić 
zakupy czy jedzenie pod drzwi. 

Urząd Miejski w Łomiankach wystąpił z inicjatywą stworzenia bazy zawierającej 
dane sklepów spożywczych, piekarni czy restauracji, które chciałyby zaoferować 
zakupy z dowozem (na telefon, mail).

Wejdź na Facebook Urzędu Miejskiego w Łomiankach (facebook.com/urzadlo-
mianki) i zgłoś w komentarzu swoją restaurację, sklep czy punkt usługowy. 

LOKALNE SKLEPY I RESTAURACJE

O sytuacji przedsiębiorców i akcji          
„Nie pozwolimy ci się zamknąć” czytaj 
na str. 16.

SKLEP TELEFON ADRES

Delikatesy Jeziorko 510 653 546 ul. Rolnicza 302, Dziekanów Polski

Mini Delikatesy 500 027 104 ul. Zachodnia 38, Dąbrowa

Sklep Spożywczak 
Na Wypasie 508 947 277 ul. Wiślana 32E/róg Kościelnej Drogi
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RESTAURACJA TELEFON ADRES WWW KUCHNIA

Bistro Domowe 507 701 035 ul. Rolnicza 122 www.facebook.com/
bistrodomowelomianki 

kuchnia polska, 
obiady, pierogi, 

makarony, 
zamówienia 
świąteczne

GarMarzenie 516 813 780 ul. Równoległa 5 domowe obiady

Gimpizza
22 468 01 02
730 702 020
730 704 040

ul. Staszica 1 www.gimpizza.pl kuchnia włoska 

Kuchnia Polska 
„Ulubiona” 22 490 36 65 ul. Warszawska 94 www.facebook.com/

obiadylomianki kuchnia polska

Kurczaki 
z rożna, zapiekanki, 
hamburgery, kebab

604 257 672 ul. Warszawska 105

Lemon Tree 798 110 522 ul. Zachodnia 38 www.lemondabrowa.pl obiady domowe

Na Pizze 22 299 61 15 ul. Warszawska 43 www.napizze.pl pizza, sałatki

Owsiana 
Manufaktura 510 729 697 www.facebook.com/

owsianamanufaktura

naturalne owsiane 
ciastka, konfitury, 

słodkie boxy, 
produkty spożywcze

Pamira Kebab 517 257 200 
573 458 200

ul. Warszawska 244 
i 140 www.kebab-pamira.pl

kebab sandwich, 
dania obiadowe 
kebab, falafel, 

sałatki, baklawa, 
napoje

Pan Golonka 22 751 11 11 
513 701 111 ul. Warszawska 57 www.PanGolonka.pl street food

Restauracja Lokal 690 397 973 ul. Pawłowska 6 www.restauracjalokal.pl
kuchnia polska, 

obiady domowe, 
różna

SKLEP TELEFON ADRES

Sklep u Anny 516 525 087 ul. Osiedlowa 12

Spiżarnia u Heli 534 197 039 ul. Partyzantów 4

Sklep Majka 509 894 611 ul. Rolnicza 54

Wszystko dla pupili 660 042 146 ul. Warszawska 33
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Restauracja Malva 535 468 407 ul. Wiślana 35B www.restauracjamalva.pl kuchnia polska, 
włoska

Soja Sushi 22 298 61 17 ul. Warszawska 43 www.sojasushi.pl sushi

SPOT 507 222 672 ul. Warszawska 55 www.facebook.com/
spot.lomianki różna

Sushimania 22 215 04 34 ul. Warszawska 133 www.sushimania.pl sushi

Telepizza 
22 751 57 57
22 751 57 58
797 029 528 

ul. Warszawska 125 www.telepizza.pl kuchnia włoska

Torty u Rafcia 501 125 000 www.facebook.com/
tortyurafcia

torty, ciasta 
i ciasteczka

Trattoria Oro di 
Napoli  662 867 431 ul. Kolejowa 144

Villa Torini 22 751 57 16 ul. Warszawska 90 www.villatorini.pl różna

Każdy może się znaleźć w trudnej sytuacji. Zwłaszcza teraz, gdy nie wszyscy 
mogą wyjść z domu po zakupy, a nie zawsze znajomi czy rodzina mogą przyje-
chać z drugiego końca miasta. W takiej sytuacji sprawdza się pomoc sąsiedzka.  
Mieszkańcy Łomianek, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Izabelina zaczęli 
organizować pomoc w ramach grupy „Widzialna ręka Łomianki” oraz „Widzial-
na ręka Nowy Dwór Mazowiecki”. Pomagają wszystkim potrzebującym, a także 
zaangażowali się w akcję #szyjęmaseczki. 

Inicjatorką akcji na terenie Łomianek jest harcerka, instruktorka Szczepu 462 
DHiGZ w Łomiankach im. Batalionu „Zośka”. Do współpracy zgłosiły się urzę-
dy, a także firmy i osoby prywatne. Maseczki przekazywane są głównie do 
szpitali w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Dziekanowie Leśnym, jak również 
do ośrodków pomocy społecznej, Pogotowia Ratunkowego i Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Założyciele grupy zapraszają chętnych do pomocy, a także zachęcają osoby, 
które jej potrzebują, by znalazły grupę na Facebooku lub skontaktowały się 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

Działania na terenie Łomianek prowadzone są we współpracy i w porozumieniu 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomiankach, Urzędem Miejskim w Łomian-
kach i Strażą Miejską.

Więcej informacji:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 22 751 90 57 wew. 101, pn.–pt. 
8.00–12.00. 

WIDZIALNA RĘKA ŁOMIANKI

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Łomiankach uruchomił program pomocowy 
dla seniorów. „Paczka dla seniora” to akcja finansowana ze środków budżeto-
wych OPS, której celem jest dostarczenie w czasie zagrożenia epidemiologiczne-
go podstawowych zakupów żywnościowych osobom potrzebującym. 

Wszyscy możemy zarazić się koronawirusem, jednak najbardziej narażone na 
rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze i takie, które z różnych 
powodów mają obniżoną odporność. Do grupy wysokiego ryzyka zaliczani są 
pacjenci z chorobami przewlekłymi. 

Pomoc otrzymają głównie osoby powyżej 65. roku życia, które mieszkają sa-
motnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku czy z niepełnosprawnością. Akcją 

objęte będą także osoby niepełnosprawne powyżej 18. roku życia, które nie 
mogą liczyć na pomoc bliskich. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej raz w tygodniu dostarczą zgłoszonej 
osobie podstawowe zakupy do kwoty 50 zł (pieczywo, nabiał, produkty długo-
terminowe z wyłączeniem surowego mięsa). Przekazanie następuje na zasadzie 
bezkontaktowej dostawy (pod drzwi).

Więcej informacji i zgłoszenia:
Ośrodek Pomocy Społecznej, 22 751 90 57 wew. 101, pn.–pt. 8.00–12.00. 
Akcja nie dotyczy osób objętych kwarantanną.

POMOC DLA SENIORA
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Placówki edukacyjne pozostają zamknięte, jednak rekrutacja do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych nadal trwa. Dokumenty 
związane z aplikacją elektroniczną (wniosek, załączniki, skan lub zdjęcie) prosi-
my przesyłać e-mailem na adres wybranej placówki.

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefo-
niczny (pn.–pt. 8.00–13.00) bezpośrednio z wybraną placówką w celu ustale-
nia dalszego postępowania.

Więcej informacji: lomianki.pl, zakładka komunikaty.

O rekrutacji do szkoły i przedszkola 
w Sadowej i samej szkole czytaj na str. 18.

Ograniczone kontakty z bliskimi i niepewna sytuacja zawodowa dla wielu osób 
są bardzo trudne i powodują stany lękowe. Dla osób objętych kwarantanną, 
a także potrzebujących wsparcia psychologicznego w tej niecodziennej sytuacji 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach uruchomił telefoniczne konsultacje 
z psychologiem.

Strach związany z pandemią dotyczy osób w różnym wieku i z różnymi pro-
blemami. Dla dzieci i młodzieży czy osób zmagających się z różnego typu 
uzależnieniami i chorobą alkoholową oraz dla ich bliskich działają osobne linie 
telefoniczne.  

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej: 22 732 70 85, pn. 11.00–18.00, wt. 8.00–
12.00 i 15.00–18.00, śr.–czw. 8.00–18.00, pt. 8.00–12.00;
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  880 330 264, śr. i czw. 12.00–
15.00;
Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny: Teresa Kopka, 669 484 455, 
pn. 12.00–18.00, wt.–pt. 15.00–18.00 (problemy alkoholowe); Anna 
Twierdziańska, 502 336 947, śr. 18.00–20.00 (problemy narkotykowe); 
Tomasz Pawluk, 602 347 796, śr. 17.00–19.00 (punkt konsultacyjny dla 
młodzieży).

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

EDUKACJA
Szkoły, placówki oświatowe i place zabaw pozostają zamknięte, nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują zdalnie. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wprowadziło rozporządzenie o kształceniu w systemie online. Dlatego łomiankowskie centrum kultury i biblioteka zachęcają dzieci i młodzież do 
skorzystania z oferty kulturalno-edukacyjnej dostępnej w Internecie. 

Placówki oświatowe będą zamknięte do 10 kwietnia (aktualizacje sprawdzaj 
na: www.gov.pl i lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty). Przypominamy, że 
działanie to ma na celu pozostanie najmłodszych w domu. Dzieci i młodzież 
mogą łagodnie lub bezobjawowo przechodzić zarażenie koronawirusem, jednak 
w tym czasie zarażać mniej odporne osoby ze swojego otoczenia.

W czasie domowej kwarantanny obowiązują metody i techniki kształcenia na 
odległość. Zasady te reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493). Określa się w nim 
zadania dyrektora szkoły i przedszkola związane z organizowaniem kształce-
nia, oceniania i klasyfikacji uczniów. 

Dyrektorzy placówek edukacyjnych zobowiązani są do powiadomienia rodziców, 
w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość wery-
fikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do 
wybranej metody kształcenia na odległość. Zadanie to wymaga od wszystkich: 
dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców, wiele wysiłku, aktywności, pełnej 
mobilizacji i współpracy. Prosimy rodziców o wyrozumiałość, cierpliwość oraz 
pomoc. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają w wychowywanie i edu-
kację dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy pracę zawodową ze 
wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

LEKCJE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Zostań w domu! Dzieci i młodzież mogą 
łagodnie lub bezobjawowo przechodzić 
zarażenie COVID-19, ale jednocześnie 
zarażać mniej odporne osoby z otoczenia.

REKRUTACJA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
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W związku ze stanem epidemicznym zawieszona została działalność wszystkich 
instytucji kultury w kraju. Dotyczy to również domów kultury, w tym Centrum 
Kultury w Łomiankach. Wszystkie zajęcia i wydarzenia artystyczne, które miały 
się odbyć w marcu i na początku kwietnia, zostały odwołane lub przeniesione na 
terminy późniejsze, niekiedy nawet jesienne. Kwarantanna dla Centrum Kultury 
to czas trudny, ale również inspirujący i bogaty w poszukiwania nowych dróg 
docierania do odbiorców. Instytucja podjęła wiele kroków, aby osoby, które chcą 
skorzystać z dóbr kultury oferowanych za jej pośrednictwem, nadal miały taką 
możliwość bez konieczności wychodzenia z domu.

Centrum Kultury od wielu lat prowadzi kanał na portalu YouTube. Regularnie 
zamieszcza na nim nagrania z koncertów i wystąpień odbywających się w prze-
szłości na scenach placówki. Obecnie pracownicy centrum zamieszczają tam 
serię filmików o przekornym tytule „Brak mi kultury”, w których polecają różne 
wydarzenia kulturalne. Nagrywają także odcinki „Zrób to sam”, z pomysłami 
na rozwijające i kreatywne zabawy dla dzieci. Wkrótce na kanale pojawią się 
zajęcia prowadzone przez instruktorów, w planie m.in.: stretching, zabawy mu-
zyczne dla maluchów, nauka języków, zajęcia taneczne. 

W centrum trwają również prace nad udostępnieniem zajęć z oferty cyklicznej 
w formie online. Posłuży do tego specjalna aplikacja, dzięki której można będzie 
spotkać się z prowadzącymi zajęcia, siedząc przed domowymi komputerami. 

Wszyscy zapisani na początku roku artystycznego na kursy dostaną informacje 
i wskazówki techniczne, gdy platforma będzie gotowa. Na podobnej zasadzie 
planowane są takie wydarzenia, jak: koncerty, spektakle, teatrzyki i stand-upy, 
transmitowane na żywo ze sceny Centrum Kultury. (Janusz Zawadzki)

Więcej informacji: 
kultura.lomianki.pl oraz www.youtube.com/user/artlomianki.

CENTRUM KULTURY

„Brak mi kultury” i „Zrób to sam” 
– zobacz filmiki Centrum Kultury na 
YouTube!

Biblioteka Publiczna w Łomiankach uruchomiła nowy katalog zbiorów. Nowością 
jest możliwość wypożyczania e-booków na swoją kartę biblioteczną. W czasie, 
gdy nie można odwiedzić biblioteki osobiście, zachęcamy do skorzystania z tej 
formy dostępu do zbiorów. Po zalogowaniu się na osobiste konto czytelnicze 
można także odłożyć wybrane książki do schowka. Dodatkowym ułatwieniem 
podczas przeszukiwania katalogów będzie wyświetlana adnotacja przy pozy-
cjach, które już były wypożyczane na danym koncie czytelniczym.

Każdy z czytelników będzie mógł także legitymować się kartą z kodem w for-
macie QR w postaci obrazka (aplikacji) na ekranie swojego telefonu lub tabletu. 
Będzie on skanowany przez pracownika biblioteki w trakcie wypożyczania. 

Nowy katalog biblioteczny: 
katalog.biblioteka.lomianki.pl

E-BOOKI Z BIBLIOTEKI

Muzea, sale koncertowe, kina i teatry pozostają zamknięte, jednak wiele z nich 
udostępnia zbiory i zasoby online na Facebooku lub YouTube, organizuje zwie-
dzanie ekspozycji z przewodnikiem czy przeprowadza lekcje muzealne. Nieza-
leżnie od zainteresowań czy wieku każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. 
Wykorzystaj więc czas w domu i nadrabiaj kulturalne zaległości.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: historie o Janie Sobieskim, 
opowieści o wilanowskiej rezydencji i jej mieszkańcach, tajemnice muzeum 
i odkrycia konserwatorskie.
www.youtube.com/user/MuzeumWilanowskie

Ninateka: codziennie o godz. 20.00 pokazy specjalne wybranych filmów, 
dokumentów i spektakli.
www.ninateka.pl 

Zamek Królewski na Wawelu: kolekcja Lanckorońskich, zbiory i sale zam-
kowe prezentowane w cyklu #przezdziurkęodklucza.
www.wawel.krakow.pl

Filharmonia Narodowa: w ramach akcji „Muzyka nie cichnie” na kanale 
YouTube udostępnia koncerty z ostatnich lat.
www.youtube.com/user/FilharmoniaNarodowa

Muzeum Powstania Warszawskiego: lekcje historii na żywo w różnych ka-
tegoriach wiekowych.
www.facebook.com/1944pl

ZWIEDZAJ ONLINE!
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TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Pakiet tzw. tarczy antykryzysowej to kilka projektów 
ustaw opracowanych przez m.in. Ministerstwo Roz-
woju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej; Ministerstwo Finansów i ZUS, które mają 

wspomóc gospodarkę oraz firmy w najtrudniejszym czasie 
wywołanym pandemią koronawirusa. Dokument opiera się 
na pięciu filarach: bezpieczeństwie pracowników, finanso-
waniu firm, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finan-
sowego i programie inwestycji publicznych. Według rządu 
wartość tarczy antykryzysowej to około 212 mld zł, co sta-
nowi około 10 proc. wartości polskiego PKB.

Na propozycje rządowe czekali zwłaszcza przedsiębiorcy, 
którzy ze względu na pandemię zostali zmuszeni do zawie-
szenia lub czasowego zamknięcia firm. W kwietniu będą 
decydować o prowadzeniu działalności gospodarczej, co 
wpłynie nie tylko na ich status zawodowy, lecz także na 
sytuację życiową zatrudnianych przez nich pracowników. 
Poniżej przedstawiamy skrótowo najważniejsze ustalenia 
tzw. tarczy antykryzysowej.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Od 1 kwietnia mają obowiązywać ustawy z tzw. tarczy antykryzysowej, ważne zwłaszcza dla sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Składki ZUS dla mikrofirm

Przejęcie przez państwo opłat składek na ZUS przez trzy 
miesiące dla mikrofirm, które zatrudniają do dziewięciu 
pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowni-
ków). Szacuje się, że dzięki temu pracodawcom spadną 
koszty osobowe o 35 proc. Z pomocy skorzystają też sa-
mozatrudnieni w przypadku, gdy uzyskali w lutym br. przy-
chód poniżej 15 681 zł (trzykrotności prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.).

Opłacanie składek 
ZUS przez trzy 

miesiące mikrofirmom 
i samozatrudnionym.
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Umożliwienie gminom 
odstąpienia od pobierania 
podatku od nieruchomości 

od firm, które przez 
pandemię utraciły płynność 

finansową.

Postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł         
(80 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla zatrudnionych 
na umowy-zlecenia lub o dzieło. Samozatrudnieni rozli-
czający się w formie karty podatkowej otrzymają świad-
czenie postojowe w wysokości 1300 zł. W tym przypadku 
przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do 
miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc przysługuje przedsiębiorcy w okresie przesto-
ju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy 
(spadek obrotów gospodarczych w dwóch wariantach: nie 
mniej niż o 15 proc. lub nie mniej niż o 25 proc.). Przed-
siębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze 
spadkiem obrotów gospodarczych, może też obniżyć wy-
miar czasu pracy pracownika o 20 proc. Dofinansowanie 
wyniesie maksymalnie 40 proc. przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia. Świadczenia przysługiwać będą przez 
łączny okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia.

Opóźnienia w przetargach publicznych

Wydłużone zostaną terminy realizacji zamówień publicz-
nych. Obowiązywać w tym przypadku będzie procedura 
zwalniająca z naliczania kar umownych za opóźnienia w re-
alizacji przetargów (bezpośrednio wynikających z sytuacji 
epidemiologicznej).

Vouchery w branży turystycznej

Przedłużeniu – do 180 dni od rozwiązania umowy – ule-
gnie termin na zwrot wpłat klienta w przypadku niemoż-
ności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii 
(organizacja wystaw i kongresów, działalność kulturalna, 
rozrywkowa, sportowa, imprezy plenerowe). Klienci będą 
mogli wykorzystać vouchery na realizację imprezy tury-
stycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć 
impreza.

Rozliczenie straty w przyszłym roku

Podatnicy CIT i PIT, którzy notują straty z powodu pande-
mii koronawirusa, zyskają możliwość odliczenia straty po-
niesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego 
w 2019 r. pod warunkiem uzyskania w 2020 r. przychodów 
niższych o co najmniej 50 proc. względem ubiegłego roku.

Kredyty obrotowe

Ustalenia przewidują przedłużenie bankowych kredytów 
obrotowych na podstawie danych finansowych na koniec 
2019 r. Według szacunków rozwiązanie to umożliwi wy-
dłużenie kredytów obrotowych o wartości ok. 150 mld zł 
w sektorze przedsiębiorstw.

Zezwolenia na pracę dla obcokrajowców

Podczas zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wy-
dłużeniu ulegną również wizy pobytowe i zezwolenia na 
pobyt czasowy dla cudzoziemców.

Polityka drugiej szansy

Pakiet zakłada wsparcie dla małych i średnich przedsię-
biorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji w celu 
ułatwienia wznowienia działalności gospodarczej.

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek 
dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu 
i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);

przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;

zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych 
(PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 
2020 r.;

odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do               
1 stycznia 2021 r.;

możliwość odroczenia terminu wykonania badań urzą-
dzeń technicznych z zachowaniem możliwości eksplo-
atacji maksymalnie przez okres kolejnych sześciu mie-
sięcy.

Tekst opracowano na podstawie pakietu ustaw przyjętego 
przez rząd 25 marca br.
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Pandemia koronawirusa powo-
duje ogólne spowolnienie go-
spodarcze, nie tylko w kraju, 
ale i na świecie. Polskie insty-

tucje zarządzające funduszami unijny-
mi starają się sprostać temu wyzwaniu 
i szukają najlepszych rozwiązań dla 
wszystkich bezpośrednich i pośred-
nich beneficjentów środków unijnych:  
przedsiębiorców, organizacji poza-
rządowych, samorządów. Skuteczna 
walka o uelastycznienie przepisów 
unijnych może pomóc w znalezieniu 
środków na walkę z koronawirusem 
i jego skutkami. 

Zmiany w przepisach

Komisja Europejska udzieliła niedaw-
no zgody na wprowadzenie zmian 
w przepisach unijnych, by ułatwić 
wykorzystanie funduszu polityki 
spójności na walkę z pandemią. Za-
proponowane rozwiązania dotyczą 
technicznych zmian zwiększających 
przepływy finansowe, m.in. przy-
śpieszenie refundacji środków przez 

Komisję Europejską, rozszerzenie ka-
talogu inwestycji i zakupów (w szcze-
gólności w zakresie ochrony zdrowia), 
które można sfinansować z funduszy 
Unii Europejskiej. Ułatwienia dotyczą 
także przesuwania środków pomiędzy 
funduszami, programami i kategoria-
mi regionów oraz wprowadzenia od-
stępstw w obszarze pomocy publicz-
nej. 

Wsparcie dla Polski

Przyznane Polsce środki w kwocie 
7,4 mld euro na bezpośrednią walkę 
z wirusem nie stanowią dodatkowych 
pieniędzy, ale są częścią przyznanej 
już puli, która zostanie uruchomiona 
wcześniej – na niezbędne obecnie 
wydatki. Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-
-Jedynak wydała rekomendacje dla 
instytucji państwowych, w myśl któ-
rych mogą one stosować odstępstwa 
od ogólnych zasad w rozliczeniu pro-
jektów unijnych. 

Rozliczanie projektów

Zgodnie z przedstawionymi reko-
mendacjami instytucje zarządzające 
i pośredniczące będą podchodziły 
do każdego przypadku indywidualnie 
i w uzasadnionych przypadkach będą 
mogły:

wydłużyć terminy zakończenia na-
borów dokumentacji konkursowej 
dla trwających konkursów;

umożliwiać pracę zdalną eksper-
tów oceniających dokumentacje 
konkursowe;

wydłużyć terminy zamykania i roz-
liczania projektów realizowanych 
przy wsparciu środków zewnętrz-
nych;

rozliczać i finansować z funduszy 
unijnych koszty odwołanych szko-
leń, wyjazdów, konferencji w sy-
tuacji, gdy poniesione wydatki są 
nie do odzyskania, a planowanych 

TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Unia Europejska uruchomiła procedury, które pomogą
w bezpośredniej walce z wirusem. 

POMOC Z FUNDUSZY
UNIJNYCH

Polska otrzyma z Unii 
Europejskiej 7,4 mld 

euro na bezpośrednią 
walkę z wirusem.
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działań nie można było zrealizo-
wać z powodu zamkniętych granic 
czy ograniczeń w przemieszczaniu 
się ze względu na zakazy nałożone 
przez państwo;

rozliczać i finansować z funduszy 
unijnych koszty funkcjonowania 
placówek powstałych w ramach 
wsparcia unijnego, np. przedszkoli, 
które w ramach projektu ustalają 
wynagrodzenia opiekunek;

zmienić plan kontroli projektów 
realizowanych przy współudziale 
środków zewnętrznych, a część 
z nich przesunąć na później;

umożliwić zmiany treści wniosków 
i umów o dofinansowanie w ob-
szarze np. okresu realizacji pro-
jektu, terminu jego zakończenia 
lub finansowania dodatkowych 
kosztów zapewnienia bezpieczeń-
stwa lub zmiany formy wsparcia 
na zdalne;

dopuszczać czasowe zawieszenia 
prowadzenia działalności gospo-
darczej w przypadku dotacji lub 
pożyczek udzielonych na założe-
nie firmy;

uznawać oświadczenia uczestni-
ków w przypadku projektów sta-
żowych w zakresie np. opieki nad 
dzieckiem do lat ośmiu, zawiesze-
nia działalności firmy, konieczno-
ści odbywania kwarantanny.

Pieniądze dla szpitali

Samorządy wojewódzkie, które dys-
ponują środkami unijnymi na po-
ziomie regionalnym, już rozpoczęły 
działania. W połowie marca zarząd 
województwa mazowieckiego podjął 
decyzję o przekierowaniu środków 
unijnych na specjalny projekt dopo-
sażający mazowieckie szpitale. Samo-
rząd może przekierować na ten cel 
nawet ponad 100 mln zł. Pula środ-
ków z rezerwy kryzysowej Mazowsza 
została już wcześniej uruchomiona na 

prace adaptacyjne w szpitalach oraz 
zakupy w ramach walki z koronawiru-
sem. 

Komisja Europejska niedawno zakoń-
czyła szukanie start-upów, małych 
i średnich firm dysponujących tech-
nologiami i wiedzą, które mogą po-
móc w pracy nad testami, leczeniem 
i w innych obszarach walki z epidemią 
w ramach programu EIC Accelera-
tor. Natomiast Ministerstwo Fundu-
szy i Polityki Regionalnej uzgodniło 
z Komisją Europejską i Ministerstwem 
Zdrowia szybką ścieżkę dla no-
wych inwestycji w obszarze zdrowia 
w związku koronawirusem, które mają 
być finansowane z funduszy unijnych.

Województwo mazowieckie przygo-
towało już pierwsze projekty doty-
czące m.in. adaptacji sal oraz zakupu 
sprzętu i środków ochronnych dla 
personelu.
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TEKST: MONIKA BRODOWSKA

WSPARCIE
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
Małe zakłady, sklepy i punkty usługowe mogą nie przetrwać okresu kwarantanny. Liczy się każde 
działanie, które uchroni je przed upadkiem.  

Nikt jeszcze nie wie, jak bar-
dzo światowa gospodarka 
ucierpi z powodu pandemii. 
Wiele rządów organizuje 

pomoc dla rodzimych przedsiębior-
ców, jednak coraz częściej pojawiają 
się oddolne inicjatywy pomocowe, 
bazujące na sąsiedzkim wsparciu. 
Taką akcję zainicjowała Krajowa Izba 
Gospodarcza, największa niezależna 
organizacja biznesu w Polsce.

Globalnie i lokalnie

Bez względu na to, jak bardzo lubisz 
podróżować, zwiedzać, wyjeżdżać, to 
z miejscem, w którym mieszkasz, łączy 
cię mnóstwo drobnych spraw. Możesz 
działać globalnie, ale zawsze wracasz 
do lokalnych firm, sklepów czy punk-
tów usługowych. Tych blisko domu, 
które prowadzą mikroprzedsiębiorcy. 
Dlatego teraz, gdy mają problemy, 
warto im pomóc. – Mikroprzedsię-
biorcy to ogólne określenie pewnej 
grupy społecznej na rynku pracy. Ale 
to przecież również bardzo konkretna 
– dla każdego z nas – pani fryzjerka, 
która od lat dba o nasze włosy, ulu-
biona osiedlowa cukiernia, gdzie wpa-
damy po ciastka do kawy, szewc, któ-
ry od lat naprawia nam buty. Kropla 
drąży skałę. Jeśli każdy z nas wesprze 
choćby jeden taki zakład czy punkt 
gastronomiczny, to mamy szansę zro-
bić coś ważnego i uratować niejeden 
zakład przed zamknięciem – mówi 
Ewa Janus-Khouri, p.o. dyrektor Biura 

Komunikacji Krajowej Izby Gospodar-
czej.

Jeśli chcesz pomóc sklepom, warszta-
tom i zakładom w twojej okolicy, do-
łącz do kampanii „Nie pozwolę ci się 
zamknąć”.

Zaliczka na poczet przyszłej usługi

Akcja opiera się na wzajemnym zaufa-
niu w kontakcie klienta z mikroprzed-
siębiorcą. Polega na 
wpłaceniu zaliczki 
na poczet przyszłej 
usługi, kiedy wy-
brany warsztat, pra-
cownia artystyczna 
czy szkoła jogi będą 
mogły ponownie 
się otworzyć i pro-
wadzić zajęcia czy 
oferować usługi.

Krajowa Izba Gospodarcza nie po-
średniczy w tej transakcji, a kluczowe 
wydają się w niej dwa elementy: za-
ufanie i solidarność. Chodzi o to, by 
pieniądze, które przekazujemy, po-
mogły pokryć bieżące koszty działal-
ności. Produkt czy usługę odbierzemy 
później. Jak to zrobić?

Skontaktuj się z mikroprzedsię-
biorcą, którego chcesz wesprzeć 
(mail/telefon/media społeczno-
ściowe).

Określ, za jaką usługę/towar 
chcesz zapłacić.

Ustal, jak możesz przekazać za-
liczkę (przelew, płatność kartą, 
gotówka).

Ustal indywidualnie z przedsię-
biorcą, kiedy możesz otrzymać 
usługę/towar.

Wpłata zaliczki jest dokumento-
wana fakturą lub – 
gdy zaliczkę wpłaca 
osoba fizyczna nie-
prowadząca działal-
ności gospodarczej 
– paragonem z kasy 
fiskalnej. Niektórzy 
podatnicy, w tym 
najmniejsi przed-
siębiorcy, nie muszą 

mieć kasy. Ustal indywidualnie, 
w jaki sposób otrzymasz potwier-
dzenie zapłaty.

Pamiętaj, że przyjęcie zaliczki to umowa 
gwarantująca, że w przyszłości otrzy-
masz usługę/towar, ale każda ze stron 
może się wycofać i wówczas wpłacona 
kwota powinna być zwrócona.

Na stronie KIG znajdziesz gotowe 
propozycje regulaminu akcji oraz ma-
teriały do pobrania (plakat, zdjęcia na 
media społecznościowe).

Więcej informacji: www.kig.pl
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Monika Jakubiak-Rososzczuk: Od 
wielu lat pracuje Pani na Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym (SOR). Jak dziś 
wygląda Pani praca? Co się zmieniło 
w sytuacji epidemii?

Alicja Szewczyk-Żołędowska: Na od-
dział trafia mniej pacjentów (uśmiech). 

M.J.-R.: To znaczy?

A.SZ.-Ż.: Do samego oddziału trafiają 
wyłącznie zakażeni – z pozytywnym 
wynikiem testu lub z objawami wy-
magającymi hospitalizacji. Pacjen-
ci z całego województwa. Na SOR 
wchodzą po wstępnej diagnostyce, 
która odbywa się na zewnątrz – w na-
miocie przed oddziałem. To tam we-
ryfikujemy stan niezdiagnozowanych 
wcześniej pacjentów. Pielęgniarki, 
ratownicy medyczni wykonują triage 
i decydują, co dalej. 

M.J.-R.: Triage?

A.SZ.-Ż.: Procedura medyczna stoso-
wana w medycynie ratunkowej: ci-
śnienie, temperatura, saturacja.

M.J.-R.: W jaki sposób w trakcie trwa-
nia epidemii trafiają do Was pacjenci?

A.SZ.-Ż.: W bardzo różny. Jedni przy-
wożeni są karetkami, inni kierowa-
ni przez Inspekcję Sanitarną – i ci to 
zwykle pacjenci z potwierdzonym 
COVID-19 lub objawami wskazują-
cymi na duże prawdopodobieństwo 
choroby, jeszcze inni przychodzą 
sami. I o ile przychodzą, bo mają ob-
jawy dające uzasadnione podejrzenie 
zakażenia koronawirusem, to dobrze. 
Jesteśmy po to, by im pomóc. Ale 
mnóstwo ludzi przychodzi bez żadne-
go racjonalnego powodu. 

M.J.-R.: Jak to?

A.SZ.-Ż.: Na przykład starsza pani 
jechała tramwajem. Wydawało jej 
się, że ktoś kilka krzesełek dalej kich-
nął, i ona teraz przychodzi, bo prze-
cież mógł ją ktoś zarazić. Pani się boi 
i żąda badań. Albo zgłasza się młoda 
dziewczyna, bo… nie miała w domu 
termometru. Chciałaby sprawdzić 
swoją temperaturę, bo „jakoś dziwnie 
się czuje”. Albo mężczyzna w średnim 
wieku, który był w Chinach i czuje się 
zagrożony koronawirusem. Dopiero 
podczas wywiadu dowiadujemy się, 
że podróż odbyła się pół roku temu. 
Takich historii jest mnóstwo.

M.J.-R.: Co wtedy robicie, jak reagu-
jecie?

A.SZ.-Ż.: A co mamy robić? Tłumaczy-
my, mówimy, że bezpieczniejsi będą 
w domu niż w strefie zakażonej, że tu 
powinni pojawić się wyłącznie wte-
dy, gdy mają objawy wskazujące na 
koronawirusa. Cytujemy objawy: go-
rączka, bóle mięśni, duszności, kaszel. 
Badamy i odpytujemy każdego z tych 
pacjentów i jeśli nie ma żadnych ra-
cjonalnych wskazań medycznych do 
dalszej diagnostyki – odsyłamy do 
domu z ulotką informacyjną w ręku. 

M.J.-R.: Tracicie czas, którego dziś le-
karzom brakuje na takich pacjentów?

A.SZ.-Ż.: Trochę tak, bo zawsze cze-
ka ktoś, kto pilnie potrzebuje pomo-
cy i nim powinniśmy się zajmować. 
Z drugiej strony, to nie do końca czas 
stracony, może pacjenci zrozumieją, 
że właśnie z własnej woli narażają się 
na zachorowanie i więcej nie przyjdą 
bez powodu. Może wyjaśnienia i spo-
kojna rozmowa uchronią ich przed za-
chorowaniem, bo coś z niej wyniosą.

M.J.-R.: Co jako lekarz mówi Pani lu-
dziom, nie tylko swoim pacjentom? 
Co teraz jest najważniejsze?

A.SZ.-Ż.: Myjcie dokładnie ręce, dbaj-
cie o higienę, nie wychodźcie, jeśli nie 
musicie! Każdej starszej osobie tłu-
maczę, że jest narażona bardziej niż 
młodzi ludzie, że powinna stosować 
się do zaleceń wydawanych w trak-
cie epidemii. Tłumaczę, jak może się 
zarazić. Wyjaśniam, że powinna ogra-
niczyć swoje wędrówki po mieście 
do niezbędnego minimum, a najlepiej 
w ogóle nie wychodzić i że powinna 
– dla własnego bezpieczeństwa –  po-
prosić o pomoc w zrobieniu zakupów 
swoje dzieci, wnuki, sąsiadów. To nie 
jest czas na załatwianie spraw, które 
mogą poczekać, to nie jest czas na 
spotkania z koleżankami.

Jeśli źle się poczujecie, to niekoniecz-
nie oznacza, że jesteście zarażeni 
koronawirusem. Nie biegnijcie do 
przychodni, tym bardziej do szpita-
la. Zadzwońcie do swojego lekarza, 
niech on zdecyduje, co dalej. Zostań-
cie w domach!

M.J.-R.: Życzymy jak najwięcej odpo-
wiedzialnych pacjentów i dużo zdro-
wia Pani doktor! Dziękujemy za Wa-
szą pracę!

ZOSTAŃCIE
W DOMU!
Z Alicją Szewczyk-Żołędowską, lekarzem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
o koronawirusie rozmawia Monika Jakubiak-Rososzczuk.
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TEKST: JADWIGA IDZIASZEK

Życzliwa i wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bezpieczna przestrzeń i dobre warunki do nauki 
stanowią ogromne atuty szkoły w Sadowej.

ZAPISZ DZIECKO DO SZKOŁY
W SADOWEJ

Placówka zlokalizowana jest w otulinie Kampino-
skiego Parku Narodowego, z dala od ulicznego 
zgiełku, w otoczeniu zieleni. To szkoła przyjazna 
dzieciom, w której panuje życzliwa atmosfera. 

Wszechstronny rozwój dziecka

Do dyspozycji uczniów oddajemy wyposażone w kolorowe 
meble sale, świetlicę i plac zabaw. Szkoła zapewnia facho-
wą opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
w mało licznych klasach. Uczniowie mogą liczyć na po-
moc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Wśród 
nauczycieli są także fachowcy z edukacji włączającej. Ze 
względu na przyjazną atmosferę panującą w szkole każ-
dy uczeń czuje się bezpiecznie. Nauczyciele dbają o sku-
teczność działań wychowawczych i profilaktycznych oraz 
świetnie współpracują z rodzicami i społecznością lokal-
ną. Prowadzone są różnorodne zajęcia dodatkowe, dzięki 
którym zapewniony jest wszechstronny rozwój dziecka, 
a uczniowie odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości.

Nowa szkoła

Dziś społeczność szkolna rozwija się i kształtuje w kame-
ralnych warunkach, ale w niedalekiej przyszłości w Sado-
wej powstanie nowa szkoła. Powstał już program funkcjo-
nalno-użytkowy (koncepcja nowej szkoły), na podstawie 
którego gmina przygotuje i przeprowadzi postępowanie 
przetargowe na wyłonienie wykonawcy obiektu szkolnego 
z zapleczem sportowo-rekreacyjnym. 

Dlatego, znając pozytywne cechy obecnej Szkoły Podsta-
wowej w Sadowej oraz wiedząc o przyszłości, jaka ją cze-
ka, zapraszamy rodziców (przede wszystkim mieszkańców 
sołectwa Sadowa) do zapisywania dzieci do klasy I oraz do 
oddziału przedszkolnego.

Więcej informacji: 

Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów 
w Sadowej, ul. Strzelecka 35, www.sp-sadowa.szkolna-
strona.pl, 22 751 25 10, wiejska@sp-sadowa.edu.pl.



AKTUALNOŚCI    |

19BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 4    |    KWIECIEŃ 2020

TEKST: URSZULA POLAŃSKA

Pierwsza edycja konkursu pn. „Zasłyszane przy stole. Niezwykłe historie rodzinne”.

KONKURS LITERACKI
„ROZPISANE ŁOMIANKI”

Zapraszamy uczniów i ich rodziny do udziału 
w gminnym konkursie literackim „Rozpisane Ło-
mianki” organizowanym przez Szkołę Podstawo-
wą nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny 

Szewińskiej w Łomiankach. Patronem honorowym konkur-
su jest burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Pio-
trak. Temat pierwszej edycji konkursu to: „Zasłyszane przy 
stole. Niezwykłe historie rodzinne”. Celem konkursu jest 
popularyzacja w środowisku lokalnym wartości rodzin-
nych, takich jak miłość, szacunek, zaufanie, akceptacja, 
empatia, czułość, tradycje rodzinne. Pragniemy zwrócić 
uwagę lokalnej społeczności na konieczność wydłużenia 
czasu poświęconego rodzinie. Jesteśmy przekonani, że 
każda rodzina ma swoją ciekawą historię, swoich bohate-
rów. Warto o nich opowiadać, by czerpać wzorce od naj-
bliższych. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie familij-
ne, w którym istotną rolę będzie odgrywać rodzina.

W konkursie przewidziano trzy kategorie:

I kategoria „Łączą nas pokolenia” – opowieść ro-
dzinna napisana wspólnie przez członków rodzin – 
skierowana do uczniów klas I–VIII oraz ich rodzin,

II kategoria „Rodzina oczami dziecka” – opowieść 
familijna napisana indywidualnie przez uczniów klas 
IV–VI,

III kategoria „Z rodziną pod włos”– opowiadanie ro-

dzinne napisane indywidualnie  przez uczniów klas 
VII–VIII.

Konkurs trwa do 20 kwietnia. Jego szczegóły i regulamin 
znajdują się na stronie internetowej sp2.edulomianki.pl. 
Prace należy wysyłać na adres rozpisanelomianki@gmail.
com.

Skąd pomysł na taki właśnie konkurs? To jedno z założeń 
innowacji pedagogicznej z języka polskiego, jaka została 
wprowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej. Wszystko po to, aby 
uświadomić dzieciom i rodzicom, że pisanie ma niezwykłą 
moc. Pomaga przezwyciężać stres, rozładowywać emo-
cje, przelać na papier nawet najskrytsze uczucia i sekrety. 
Jest niezwykle przydatne w rozwijaniu wyobraźni. Pobu-
dza twórczo i kreatywnie. Wzbogaca zasób słownictwa. 
Idzie w parze z czytaniem i wpływa na rozwój intelektu-
alny młodego człowieka. Jest bardzo atrakcyjne dla dzieci 
i młodzieży, ale też dla dorosłych. Ostatnio na topie i bar-
dzo modne. Do tego ma właściwości terapeutyczne i może 
być fantastyczną zabawą nawet w szkole.

Każdy zna kampanię promującą czytelnictwo w Polsce 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Mnie się marzy nowa kam-
pania – „Całą Polska pisze z dziećmi”. Wypromujmy więc 
piśmiennictwo, otwórzmy oczy na wagę sprawy. Zobacz-
my, jak ważne i potrzebne jest przekonanie, że to prosta 
i przyjemna, a do tego bardzo pożyteczna czynność. 
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Regularny kontakt z mieszkańcami Łomianek utwier-
dza nas w przekonaniu, że warto rozmawiać, bo 
dialog jest ważnym narzędziem kształtowania rze-
czywistości. Dlatego jeśli chcesz aktywnie uczest-

niczyć w sprawach ważnych dla naszej społeczności, mieć 
wpływ na decyzje dotyczące miasta, to Łomianki oferują 
taką możliwość. Pod tym względem nasze miasto zmieniło 
się diametralnie i proponuje rozwiązania partycypacyjne 
na miarę XXI wieku. 

Tworzymy rozwiązania organizacyjne, które porządkują 
i profesjonalizują rozmowę oraz powodują, że coraz więcej 
osób zaczyna myśleć kategoriami dobra wspólnego. Socjo-
logowie nazywają to budowaniem kapitału społecznego. 
Wierzymy, że dzięki temu kapitałowi uda nam się w ciągu 
kilku lat znacząco poprawić jakość życia w Łomiankach.

Sołectwa i osiedla

Najdłużej zarządzaniem zajmują się samo-
rządy sołectw i osiedli. Przeprowadzone 
w 2019 roku wybory wyłoniły skład rad so-
łeckich i zarządów osiedli, które ponownie 

zyskały dostęp do tablic ogłoszeniowych, dedykowane 
adresy e-mailowe, wznowiły regularne spotkania, a co 
najważniejsze – stały się ważnym konsultantem władz 
gminy w zakresie inwestycji i działań na terenie poszcze-
gólnych jednostek. W gminie działa 14 zarządów osiedli
i dziewięć rad sołeckich z sołtysami na czele. Uzyskały one 
profesjonalne wsparcie codziennej aktywności w postaci 
nowo powołanego Referatu Spraw Społecznych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach 
odnowionego i bardziej przejrzystego Biuletynu Informacji 
Publicznej (bip.lomianki.pl).

Organizacje pozarządowe

Łomianki są miejscem ożywionej aktywno-
ści stowarzyszeń i fundacji. Sprzyjają temu 
wyjątkowo duże środki przeznaczane na 
konkurs dla tych organizacji. W puli jest oko-
ło 1,5 mln złotych, z których finansowane 

są działania w zakresie sportu, kultury, przedsięwzięcia 
na rzecz seniorów, dzieci, młodzieży i wiele innych. No-
wym rozwiązaniem było użycie internetowego generatora 
wniosków, który ułatwił proces aplikowania. W ubiegłym 

roku dofinansowane zostały 83 zadania realizowane przez 
46 organizacji. 

Komisje dialogu społecznego

Pozytywne zmiany w Łomiankach sprawiają, 
że mieszkańcy coraz częściej mogą uczestni-
czyć w zarządzaniu gminą. Komisje dialogu 
społecznego zajmują się różnymi zagadnie-

niami i działają według sprawdzonych zasad opracowa-
nych na przykładzie Warszawy – zmodyfikowanych, by 
pasowały do realiów znacznie mniejszej miejscowości. 
Podstawą w każdym przypadku jest istnienie grupy spo-
łeczników zaangażowanych w rozwiązywanie konkretnych 
problemów. W ten sposób powstały komisje do spraw 
zwierząt, smogu, zieleni i ochrony przyrody oraz do spraw 
mobilności. 

Więcej informacji o podejmowanych przez nie działaniach 
można znaleźć na odnowionej stronie www.lomianki.pl 
w zakładce sprawy społeczne.

Ciała doradcze

Inny charakter niż komisje dialogu społeczne-
go mają rady, których istnienie przewidziane 
zostało w różnych ustawach, lecz w Łomian-
kach dotychczas nie funkcjonowały. Stano-

wią reprezentację poszczególnych środowisk i są ciałami 
doradczymi dla władz gminy. Na tej zasadzie powstały: 
Rada Seniorów, Rada Młodzieżowa i Rada Oświatowa. 

Więcej informacji: www.lomianki.pl, zakładka sprawy spo-
łeczne.

Budżet obywatelski

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny 
zasadami różni się w poszczególnych latach, 
bo chcemy w praktyce wypróbować rozwią-
zania znane z innych miast. I tak pierwszy 
z nich podzielony był na fundusze poszcze-

gólnych sołectw i osiedli oraz integrował środki z funduszu 
sołeckiego. Obecnie przygotowywany ŁMP 2021 będzie 
dysponował większymi środkami, będzie także jednym 
konkursem ogólnogminnym, niezależnym od funduszu so-
łeckiego. O szczegółach napiszemy niebawem.

TEKST: WITOLD GAWDA

Zmieniamy lokalną rzeczywistość i uczymy się od brazylijskiego Porto Alegre, naszych sąsiadów 
z Warszawy, Barcelony i Dąbrowy Górniczej, by każdy z mieszkańców mógł się włączyć w zarządzanie 
gminą.

ŁOMIANKI
MIASTO OBYWATELSKICH MOŻLIWOŚCI
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Zagrożenie jest co-
raz większe, a gmi-
na musi pracować, 
rozwijać się, reali-

zować zadania budżetowe. 
Potrzebuje uchwał i decyzji 
radnych. Sesje muszą się od-
bywać. Ważne, by działo się 
to z zachowaniem wszelkich 
możliwych zasad bezpie-
czeństwa. A może uda się 
wkrótce (bo prawo dopuści 
taką możliwość) pójść krok 
dalej i w wyjątkowych sytu-
acjach przeprowadzić sesję 
online.

Warto byłoby wykorzystać możliwości techniczne w zakresie 
organizowania posiedzeń w formie zdalnej (w szczególności 
możliwości głosowania z domu) przy wykorzystaniu systemu 
eSesja. Posługujemy się nim już od początku kadencji, ponie-
waż w swojej podstawowej formie jest przygotowany na tego 
typu sytuacje – działa na łączach internetowych. Oznacza to, 
że operator systemu, w naszym przypadku pracownik biu-
ra rady, który obsługuje sesję, a także przewodniczący rady 
i wszyscy radni mogą się do niego zalogować z dowolnego 
miejsca na świecie, gdzie mają dostęp do internetu. Nie byli-
byśmy pierwsi.

Miejmy nadzieję, że już niedługo spór o możliwość przepro-
wadzenia sesji w formie telekonferencji zostanie zakończony 
wprowadzeniem takiej możliwości w ustawie, a to pozwoli 
wpisać takie rozwiązanie do Statutu Gminy Łomianki.

Tymczasem z przekazów medialnych wiemy, że wojewoda za-
chodniopomorski poinformował jednostki samorządu teryto-
rialnego, że nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje 
stanowiące akty prawa miejscowego z wykorzystaniem elek-
tronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie 
uchwał. Należy tylko sesję zwołać i przeprowadzić ją z zacho-
waniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie 
ze statutem gminy. 

Uregulowań prawnych wciąż brakuje. Liczymy jednak, że 
w najbliższych dniach się pojawią. Bacznie obserwujemy sytu-
ację i wdrożymy zmiany natychmiast, gdy będzie to możliwe.

TEKST:  GRZEGORZ LENARD

KORONAWIRUS
I SESJE SAMORZĄDU

Zostań w domu! To najważniejsze dziś hasło i największa 
odpowiedzialność – za siebie, ale przede wszystkim za 
innych. 
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Wszyscy wiemy, że korzystanie 
z transportu publicznego wiąże 
się z koniecznością nabycia bile-
tu uprawniającego do przejazdu. 

Każdy autobus kursujący w Łomiankach w ramach 
systemu organizacyjnego kierowanego przez ZTM 
wyposażony jest w biletomaty. Pasażer po wejściu 
do pojazdu może dokonać zakupu biletu w trakcie 
jazdy. Warunkiem jest posiadanie karty płatniczej, 
biletomaty w autobusach nie przyjmują bowiem 
gotówki. Nie można w nich również kupić biletów 
na zapas, bo są już skasowane. 

Władze gminy wystąpiły do ZTM ze stosownym 
wnioskiem o rozwiązanie tego problemu i zwięk-
szenie dostępności biletów przez umożliwienie ich 
zakupu za gotówkę z możliwością późniejszego 
wykorzystania. Na zlecenie ZTM został zamonto-
wany drugi w gminie stacjonarny biletomat, tym 
razem w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Ko-
nopnickiej.

Biletomat: 
umożliwia doładowanie Warszawskiej Karty 
Miejskiej,
udostępnia wszystkie funkcje zakupu biletów 
jednorazowych (kartonikowych),
jest czynny 24 h na dobę.

Pierwszy biletomat został zamontowany przy 
przystanku POLMO 01. 

TEKST:  MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

KOLEJNY BILETOMAT
W GMINIE ŁOMIANKI
Od 27 marca br. działa drugi biletomat. Został 
zamontowany przy przystanku w Dziekanowie 
Leśnym.
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TEKST: JOLANTA PAJĄK

Organizacje pozarządowe aktywnie rozwijają ofertę kulturalną dla mieszkańców Łomianek. 

WYDARZENIA KULTURALNE
Z GMINNYCH DOTACJI

FO
T.

: C
EZ

AR
Y 

GO
ŁĘ

BI
OW

SK
I

FO
T.

: T
OM

AS
Z 

ZA
DR

ÓŻ
N

Y

FO
T.

: K
AR

OL
IN

A 
SZ

AD
UR

SK
A

Niestety musieliśmy odwołać wiele spotkań i wy-
darzeń kulturalnych w najbliższych tygodniach. 
Mamy jednak nadzieję, że planowane w później-
szym terminie wykłady, koncerty i spektakle uda 

się zrealizować. Tym bardziej że samorząd Łomianek w te-

gorocznym budżecie przeznaczył blisko 350 tys. złotych 
dotacji dla NGO (organizacji pozarządowych) działających 
w obszarach kultury, integracji społeczności lokalnych 
oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodo-
wych. Oto zapowiedzi imprez kulturalnych.

Fundacja ART Aktywni Razem Twórczo
Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Łomianek do 
udziału w Akademii Seniora. W ramach projektu odbędzie 
się sześć spotkań integracyjnych połączonych z koncerta-
mi, wykładami oraz pokazami tanecznymi. Seniorzy będą 
mogli wziąć udział w warsztatach dekoracji, a także space-
rach nordic walking z przewodnikiem.

Stowarzyszenie Teatr Baza
Ponownie pojawi się także Teatr Baza, który wystawi pięć 
spektakli dla dzieci. Przedstawienia będą grane w weeken-
dy, na scenie plenerowej Centrum Kultury oraz gminnych 
placach zabaw. Otwarte, bezpłatne pokazy będą szansą na 
wspólne, rodzinne zagospodarowanie czasu wolnego. Wi-
dzowie zobaczą: „Złotą rybkę”, „Krawca Niteczkę”, „Babę 
Dżagę”, „Zaczarowanych braci” i „Bajkę o wróżce Matyl-
dzie”.

Fundacja Partytura
Po raz pierwszy natomiast będziemy gościć Fundację Par-
tytura z „Tangiem w Łomiankach”. Będzie to koncert For-
macji Tango Para Todos – 30-osobowej, niezawodowej 
grupy muzycznej (składającej się z chóru i orkiestry) wy-
konującej tanga polskie i argentyńskie pod dyrekcją profe-
sjonalnych dyrygentów. Widzowie poznają także historię 
tanga oraz obejrzą pokaz w wykonaniu pary tanecznej. Dla 
chętnych – i odważnych – zaplanowano także naukę pod-
stawowego kroku tanga poprowadzoną przez profesjonal-
nych instruktorów. Występy zakończy impreza taneczna 
w argentyńskim stylu, czyli tzw. milonga, podczas której 
będzie można zatańczyć tango z doświadczonymi tangu-
eros.
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Stowarzyszenie Anatomia Rocka 
Po raz drugi przyjedzie do nas Maciej „Ślimak” Starosta 
z muzycznymi warsztatami. To spotkania z muzyką na 
żywo, podczas których uczestnicy będą brać czynny udział 
w zajęciach gry na perkusji. Maciej „Ślimak” Starosta to je-
den z najlepszych polskich perkusistów, zdobywca wielu 
Fryderyków i nagród środowiska perkusyjnego. Od po-
czątku związany z metalowym zespołem Acid Drinkers, 
współtwórca Flapjack. Grał gościnnie w zespołach Arka 
Noego, Houk, 2TM23. Od trzech lat współtworzy zespół 
SIQ. 
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Fundacja Ewy Johansen „Talent”
Łomiankowskie szkoły po raz kolejny odwiedzi Fundacja 
Ewy Johansen razem ze skrzypkiem Tomaszem Dolskim 
oraz DJ-ami i producentami muzycznymi: Kostkiem, Gre-
gorym, Simonem i Benkiem. Głównym celem projektu 
„Symfonia na skrzypce i DJ-a” jest zaprezentowanie mu-
zyki klasycznej w nowoczesnym wydaniu, które rozbudza 
ciekawość młodych słuchaczy i zachęca do odkrywania 
muzyki poważnej. Podczas koncertów Fundacja łączy hi-
storię ze współczesnością, wykorzystuje do tego muzykę 
pop, rock, house i dubstep.

Stowarzyszenie Ars Liberata 
Koncert „Muzyczne Lato” odbędzie się w parafii Matki Bo-
żej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym, by przybliżyć 
muzykę organowo-kameralną szerszemu gronu słuchaczy 
i zaprezentować organy jako doskonały instrument kon-
certujący. Podczas występu zespół przedstawi niezwykłe 
muzyczne możliwości organów, które piękne współbrzmią 
z najdoskonalszym z instrumentów – ludzkim głosem.

Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego
Melomanów nie zawiedzie także jubileuszowa XX edycja 
Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. J. Zarębskie-
go. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Polski 
i zagranicy, którzy realizują edukację szkolną w szkołach mu-
zycznych, uniwersytetach i akademiach muzycznych. Od-
bywa się w sekcjach: fortepian solo, duet fortepianowy na 
cztery ręce i na dwa fortepiany, zespół kameralny z udziałem 
fortepianu oraz soliści: skrzypce, wiolonczele. Eliminacje 
konkursowe odbędą się w sali koncertowej Centrum Kultury 
oraz auli widowiskowej ICDS, natomiast koncert laureatów 
w Zamku Królewskim w Warszawie. Zarówno przesłucha-
nia, jak i koncerty są dostępne bezpłatnie dla zaintere-
sowanych. Fundacja przygotowała także cykl koncertów 
muzyki polskiej poświęconych twórczości m.in. Fryderyka 
Chopina i Ignacego J. Paderewskiego. Wystąpią znakomici 
artyści, a także młodzi, rozpoczynający karierę, utalento-
wani uczniowie i studenci akademii muzycznych. Koncerty 
odbędą się m.in. w auli ICDS, Centrum Kultury, kościele Bł. 
Marceliny Darowskiej w Burakowie i Dąbrowie podczas Dni 
Dąbrowy i Otwartych Ogrodów Artystów Dąbrowy.
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INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W I KWARTALE 2020 R.

1) Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sani-
tarnej ul. Miłej oraz ul. Konopnickiej – zasilenie w wodę 
i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych.  

Zakres do wykonania: 2200 m sieci kanalizacyjnej oraz trzy 
przepompownie ścieków i 2059,2 m sieci wodociągowej.

 
2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Pade-
rewskiego i ul. Vivaldiego w gminie Łomianki.

Zakres do wykonania: 619,4 m sieci kanalizacyjnej oraz 
649,5 m sieci wodociągowej. Wykonawca uzyskał pozwo-
lenie na użytkowanie.

3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Baczyń-
skiego w gminie Łomianki.

Zakres do wykonania: 181,2 m sieci kanalizacyjnej oraz 
317,4 m sieci wodociągowej.

Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 
z odejściami bocznymi tych sieci do granic nieruchomości 
gruntowych drogi dojazdowej do posesji przy ul. Długiej.

Zakres do wykonania: 125,3 m sieci kanalizacyjnej 
i 125,3 m sieci wodociągowej. 19.03.2020 r. wykonano 
również nakładkę asfaltową. Wykonawca jest w trakcie 
zgłaszania inwestycji do odbioru końcowego.

5) Budowa sieci wodociągowej w ramach kontraktu: bu-
dowa sieci wodociągowej ul. Kolejowej od posesji 59 do 
skrzyżowania z ul. Kamienistą w gminie Łomianki; budo-
wa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej pod drogą 
krajową (DK7), na wysokości skrzyżowania z ul. Szpitalną 
w gminie Łomianki. 

Zakres do wykonania: 96 m sieci wodociągowej ul. Ko-
lejowej do ul. Kamienistej oraz 29 m sieci wodociągowej 
(przejście poprzeczne) do ul. Szpitalnej. Wykonawca uzy-
skał pozwolenie na użytkowanie.

TEKST:  TOMASZ CZAJKOWSKI
FOT.: ARCHIWUM ZWIK

Urząd Miejski w Łomiankach na bieżąco prowadzi i monitoruje projekty związane z budową 
i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

RAPORT
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE



AKTUALNOŚCI    |

25BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 4    |    KWIECIEŃ 2020

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulic: Szymczaka, 
Asnyka (od ul. Miłej do Kolejowej), Reymonta, Niskiej (od ul. Mi-
łej do Pogodnej), Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, 
Pogodnej, Torfowej (od ul. Miłej do posesji 31) oraz dróg dojazdo-
wych do posesji przy ul. Miłej 22-22A i Miłej 12-12C na terenie 
gminy Łomianki.

Zakres do wykonania: 4694,3 m sieci kanalizacyjnej – wykona-
no 3849,3 m (82%), w tym jedną przepompownię ścieków, oraz 
4799,4 m sieci wodociągowej – wykonano 1007,9 m (21%).

Planowane zakończenie inwestycji: 13.08.2020 r. 

Wykonawca realizuje zadanie przy udziale ośmiu, dziewięciu bry-
gad budowlanych. Obecnie roboty prowadzone są przy ulicach: 
Miodowej, Niskiej, Reymonta, Pogodnej, Konopnickiej (sięgacz 
obok nr. 22 oraz nr. 12-14 ), Torfowej, Wierzbowej, Asnyka. 

2) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej ulic Baśniowej, 
Kopciuszka i Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Ło-
mianki oraz zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodocią-
gowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, gminy Ło-
mianki oraz Skarbu Państwa. 

Zakres do wykonania: łącznie 745 m sieci kanalizacyjnej i 6880 m 
sieci wodociągowej oraz jedna przepompownia ścieków.

Biuro projektowe przekazało projekt zagospodarowania terenu 
do uzgodnień branżowych dla sieci wodociągowej ulic: Baśnio-
wej, Kopciuszka i Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym.

Dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Kampinoskiego 
Parku Narodowego, Polskiej Akademii Nauk, Szpitala Dziecięce-
go w Dziekanowie Leśnym, gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa 
biuro projektowe jest w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej.

Planowane zakończenie inwestycji: 30.11.2020 r.

INWESTYCJE Z ROZPOCZĘTĄ PROCEDURĄ PRZETARGOWĄ

1) Budowa przejść poprzecznych sieci wodociągowej pod trasą 
krajową DK7:
a) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225 mm od skrzy-
żowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do skrzyżowania ul. Raj-
skiej z ul. Kolejową w Łomiankach. 
b) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160 mm na wyso-
kości skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Agawy w Łomiankach. 
Zakres do wykonania: a) 69,5 m sieci wodociągowej, b) 84,5 m 
sieci wodociągowej.
Wpłynęły trzy oferty, ZWiK jest w trakcie wyboru wykonawcy.

2) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków. Prace obejmują drogi dojazdowe do 
ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1226/9 i nr ew. 1237/3 oraz 

posesji: 14-14A, 38-38N, 45-45C i 52-52R; dro-
gi dojazdowe do posesji przy al. Chopina 26-26S, 
28-28G oraz 50-50A; ul. Moniuszki (od al. Chopina 
do ul. Kościelna Droga); ul. Bacewicz; ul. Niemena;        
ul. Mozarta; ul. Bogusławskiego; ul. Kamińskie-
go (od ul. Kościelna Droga do działki nr ew. 56/1);                      
ul. Bacha; ul. Elsnera oraz budowę technologicznego 
przewodu tłocznego ul. Wiślanej (od ul. Szczytowej 
do ul. Warszawskiej).

Zakres do wykonania: 3818 m sieci wodociągowej 
i 4696 m sieci kanalizacyjnej oraz jedna przepom-
pownia ścieków. Termin składania ofert upływa 
16.04.2020 r.



26 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 4    |    KWIECIEŃ 2020

|    AKTUALNOŚCI

TEKST:  KRZYSZTOF CYRA

Trudna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 nie wstrzymała prac budowlanych 
i modernizacyjnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

W najbliższym czasie planujemy przeprowa-
dzenie prac naprawczych łomiankowskich 
ulic oraz przygotowujemy się do budowy 
szkoły.

Budowa i naprawa

Wznawiamy prace naprawcze ulic polegające na uzupeł-
nianiu ubytków bitumicznych, a także ich doziarnianiu 
w miejscach wykazujących znaczną degradację nawierz- 
chni. Niebawem rozpoczną się również prace przy budo-
wie ul. Długiej, a na teren budowy ul. Fabrycznej zostanie 
wprowadzony wykonawca wyłoniony na drodze postępo-
wania przetargowego.

Pracownicy wydziału kończą kompletowanie dokumenta-
cji technicznej niezbędnej do prowadzenia kolejnych eta-
pów przebudowy ulic: Ogrodowej, Cyprysowej, Konopnic-
kiej i Parkowej.

Nowe inwestycje

Rozpoczynamy także prace inwestycyjne. Na początku 
kwietnia planujemy uruchomić procedurę wyboru wyko-
nawcy zaplecza boiska sportowego przy ul. Wiślanej oraz 

I etap modernizacji oświetlenia ulic i doświetlenia przejść 
dla pieszych. 

Największym jednak przedsięwzięciem będzie ogłoszenie 
postępowania i wyłonienie wykonawcy budowy szkoły 
podstawowej w Sadowej.

ZDALNY DOSTĘP
DO PLANÓW MIEJSCOWYCH

TEKST:  PIOTR KOWALSKI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 
przedstawiamy System Informacji Przestrzennej Gminy Łomianki obejmujący plany miejscowe i inne 
elementy ewidencji gruntów.

Jest to aplikacja umożliwiająca wyszukanie działki 
w różnych obrębach ewidencyjnych, sprawdzenie 
przeznaczenia danego terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego z odnośnikiem do 

treści tego planu na BIP. Ponadto zawiera warstwę z nie-
ruchomościami o uregulowanym stanie prawnym na rzecz 
gminy Łomianki – własność (UWAGA: nie obejmuje nieru-
chomości „we władaniu gminy”) oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu i linie zabudowy.

Aplikacja jest ogólnodostępna i może być uruchamiana na 
tablecie i telefonie komórkowym, co da wszystkim większą 
samodzielność w zakresie pracy związanej z wykorzysty-
waniem planów miejscowych (wykonawcom, urzędnikom, 
projektantom, rzeczoznawcom, geodetom). 
Link do zakładki zawierającej skrót do aplikacji:
https://www.lomianki.pl/pl/gmina-lomianki/system-infor-
macji-przes/8822,System-informacji-przestrzennej-Gmi-
ny-Lomianki.html

INWESTYCJE I REMONTY
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CZYTELNICZY RAJ

„Nie ma”
Mariusz Szczygieł
Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie ma przeszłości. Nie ma pamięci. Nie 
ma widelców do sera. Nie ma miłości. Nie ma życia. Nie ma fikcji. Nie ma 
właściwego koloru. Nie ma komisji. Nie ma grobu. Nie ma siostry. Nie ma 
klamek. Nie ma niebieskich tulipanów. Nie ma „nie ma”.
Rozmówcami Szczygła są ludzie z różnych światów: czeska poetka, ukra-
iński żołnierz, polska księgowa, albański malarz, izraelska pisarka, a także 
ojciec reportera, z którym autor wybiera się ostatni raz w życiu do Pra-
gi. Autor zastosował się do rady, której udzieliła mu kiedyś Hanna Krall: 
„Wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm, panie Mariuszu. Zwłaszcza 
nieobecność”.

„Pszczelarz z Aleppo”
Christy Lefteri 
Nuri i Afra mieszkają w Aleppo. Ich dom pachnie jaśminem, miodem i karda-
monem, rozbrzmiewa śmiechem dziecka oraz brzęczeniem pszczół w ulach 
rozstawionych w ogrodzie. Przychodzi jednak dzień, gdy woń popiołu za-
snuwa miasto, a małżonków dotyka niewyobrażalna tragedia. Muszą opu-
ścić Syrię. Nocna ucieczka z miasta obstawionego przez snajperów to za-
ledwie początek odysei przez lądy i morza, zamknięte granice, kolczaste 
druty, bezduszne procedury, nieuczciwość przemytników, własną rozpacz 
i niepewność. Kuzyn, który uczył Nuriego pszczelarstwa, dotarł do Wielkiej 
Brytanii. „Gdzie są pszczoły, tam są kwiaty, a gdzie są kwiaty, jest nowe 
życie i nadzieja” – pisze w mejlu, powiadamiając, że znalazł pracę w pasiece. 
Czy Nuri i Afra dołączą do niego? Czy w tej podróży odnajdą samych sie-
bie rozdzielonych przez żałobę, utratę i grozę drogi, którą przeszli razem, 
a jakby osobno?

ŚWIATOWY DZIEŃ
KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Jedno z najważniejszych literackich świąt – Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich, odbędzie się 23 kwietnia. Usta-
nowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję 
czytelnictwa, edytorstwa i lepszą ochronę prawną własności

    intelektualnej.

Z pomysłem ustanowienia takiego dnia wystąpił w 1926 roku kata-
loński wydawca Vicente Clavel Andrés. Kwietniowe obchody do dziś 
są w Katalonii hucznie fetowane, bo to jednocześnie święto naro-
dowe – dzień patrona regionu św. Jerzego. Zaczęło się od tego, że 
kobiety obdarowywano czerwonymi różami, które symbolizowały 
krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Z czasem jednak kobiety 
zaczęły odwzajemniać mężczyznom podarunki w postaci… książek.

TEKST: MICHAŁ KOWALCZYK
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Różnią się podejściem do sztuki i formą ekspresji. 
Jednak obaj podbili serca mieszkańców Łomianek.

INTERDYSCYPLINARNA
WYSTAWA 

Twórczość malarską i rzeźbiarską obu arty-
stów zaprezentowano na niezwykłej interdy-
scyplinarnej wystawie w przestrzeni sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach. 

Prace spotkały się z tak pozytywną reakcją zwiedza-
jących, że niektóre z nich pozostawiliśmy w westy-
bulu na dłużej. 

Maciej Max Kogut 

Ukończył szkołę… budowlaną, więc może dlatego 
uwielbia połączenie architektury ze sztuką. Zodia-
kalny Skorpion i silny charakter, który łączy cechy 
umysłu ścisłego z wrażliwą duszą artysty. Jego prace 
niosą ładunek osobistych przeżyć, emocji oraz arty-
stycznych marzeń. Za pomocą szpachelek i farb akry-
lowych tworzy obrazy niezwykle ekspresyjne, nasy-
cone kolorami i o bogatej fakturze, więc chyba trochę 
przekornie mówi, że nie potrafi nazywać kolorów...

Michał Łapiński 

Uczył się w bydgoskim liceum plastycznym, a potem 
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na 
wydziale rzeźby. Twierdzi, że malarstwo go uspokaja, 
a w rzeźbie znajduje ukojenie ciała. Jednak od kilku 
lat coraz mniej czasu poświęca sztuce, bo realizuje się 
jako aktor reklamowy i konferansjer. Gra to jego pasja 
od urodzenia, a do szkoły artystycznej poszedł, żeby 
zdobyć dodatkowy zawód. Po latach okazało się, że 
w jednym i drugim czuje się jak ryba w wodzie. Po-
twierdzeniem tych słów są jego prace – zmysłowe, 
tworzone z wyczuciem koloru i formy.

TEKST:  PAULINA KOCIK
FOT.: ARCHIWUM CK
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Nagroda niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową 
odpowiedź wysłaną do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia.

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).

Konkurs „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 3 „Biuletynu Informacyj-
nego Miasto i Gmina Łomianki” nie został rozstrzygnięty. Do redakcji 
nie wpłynęła prawidłowa odpowiedź.

Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

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

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 

ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Przychodzi po zimie
2. Tomasz – polski rysownik, animator, reżyser. Jego film 
„Katedra” w 2002 roku nominowano do Oscara w katego-
rii krótki film animowany
3. Młody łoś
4. Usuwanie błędów w tekście
5. Popularny kwiat łąkowy i ogrodowy
6. Wynik dzielenia
7. Rewanż
8. „Halka” Stanisława Moniuszki
9. Figura mająca imitować człowieka. Ma zastosowanie 
zarówno w przemyśle, jak i sztuce
10. Schody marynarza
11. Ambona w kościele, dawniej

Pionowo
1. Oznaczenie płynnego przejścia od jednego dźwięku do 
drugiego po kolei poprzez wszystkie możliwe do zagrania 
na danym instrumencie dźwięki między nimi
2. Mydlana albo na mleko
3. Jezioro położone w Kotlinie Warszawskiej, w starorze-
czu Wisły, w gminie Łomianki
4. Niedziela, 7 dni przed Wielkanocą
5. Parkowa ulica
6. Naprawia obuwie
7. Uroczysty przegląd wojsk
8. Wystawić fakturę
9. Ciasto z jabłkami
10. Odskocznia, batut
11. Utwór wierszowany o charakterze epickim lub    
lirycznym
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Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyja-
jące rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 
który przenosi się drogą kropelkową. Dla-
tego warto skorzystać z dostaw pod drzwi 

z lokalnych sklepów (adresy i telefony łomiankow-
skich sklepów, które zdecydowały się na wprowa-
dzenie takiej usługi, zamieszczamy na str. 7–9).

Jeśli jednak wybieramy się osobiście do marketu, 
warto pamiętać o kilku zasadach:

załóż jednorazowe rękawiczki, 

zachowaj odstęp min. 1–1,5 metra od 
innych osób, także pracowników sklepu 
i kasjerów,

ogranicz czas, jaki spędzisz w sklepie – 
pomocna będzie przygotowana wcze-
śniej lista zakupów – najlepiej na kartce 
(nie w telefonie), którą możesz wyrzucić 
do kosza zaraz po zakończeniu sprawun-
ków,

jedź do sklepu własnym autem, a jeśli 
to niemożliwe, idź pieszo,

zrezygnuj z zakupów, po które trzeba 
jechać komunikacją miejską,

po zakończeniu zakupów wyrzuć do ko-
sza rękawiczki i zdezynfekuj ręce. 

ŚWIĄTECZNE 
ZAKUPY 
W CZASIE TRWANIA EPIDEMII

Bezpieczeństwo w sklepie – jak je zachować?

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego
informujemy, że z dniem 2.04.2020 Kliniczny Oddział

Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologicznym, 
Alergologicznym, Neurologicznym SZPZOZ w Dziekanowie 

Leśnym zostanie przekształcony w ODDZIAŁ ZAKAŹNY 
na potrzeby leczenia oraz diagnozowania pacjentów 

podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
W związku z powyższym prosimy o niezgłaszanie się 
do Izby Przyjęć w celu uzyskania pomocy lekarskiej 

w zakresie pediatrycznym.

Pozostałe oddziały, tj. Kliniczny Oddział Chirurgii, 
Kliniczny Pododdział Laryngologii i Centrum Leczenia

Mukowiscydozy, udzielają świadczeń zdrowotnych
w ograniczonym zakresie – wyłącznie o charakterze pilnym

(po uzgodnieniu telefonicznym z danym oddziałem).

GMINNY PUNKT 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

KOMUNALNYCH (GPSZOK)

Od 1 kwietnia br. do odwołania zmieni się tryb pracy
GPSZOK w Łomiankach.

TEKST.: PIOTR KACZMARCZYK

Sytuacja epidemiczna w kraju i wprowadzenie stanu 
epidemii przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej wymaga 
ograniczeń w przemieszczaniu się. Wiele gmin zdecy-
dowało się na całkowite zamknięcie punktów odbioru 

odpadów. 

W Łomiankach wprowadzono ograniczenia. Od 1 kwietnia br. 
do odwołania GPSZOK będzie czynny we wtorki i czwartki 
w godzinach od 8.00 do 14.00. W pozostałe dni będzie za-
mknięty. 

Prosimy o korzystanie z GPSZOK wyłącznie w sytuacjach ko-
niecznych. 
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URZĄD MIEJSKI
 tel. (22) 768 63 24, www.lomianki.pl

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. 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

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,
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

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

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, tel. alarmowy: 986

NOCNA POMOC MEDYCZNA
Szpital w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65, tel. (22) 765 72 13

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Rejestracja czynna w godzinach 7:30–18:00

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 powiada-

miania o zagrożeniu zdrowia, życia, mienia.
998 Straż pożarna

997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe

986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – KWIECIEŃ 2020
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ZIELONE
REJON 1A  czwartek 16.04, 30.04

REJON 1B  środa, piątek 8.04, 24.04

REJON 2A  czwartek 16.04, 30.04

REJON 2B  wtorek, czwartek 7.04, 23.04

REJON 3    wtorek, środa 1.04, 21.04

REJON 4    środa, piątek 8.04, 24.04

REJON 5    wtorek, czwartek 9.04, 28.04

REJON 6A wtorek, środa 1.04, 21.04

REJON 6B środa, czwartek 2.04, 22.04

REJON 7A wtorek, czwartek 9.04, 28.04

REJON 7B poniedziałek, wtorek 14.04, 27.04

REJON 8A poniedziałek 6.04, 20.04

REJON 8B piątek 3.04, 17.04

REJON 9    środa, czwartek 2.04, 22.04

REJON 10A piątek 3.04, 17.04

REJON 10B środa 15.04, 29.04

REJON 11 środa 15.04, 29.04

REJON 12 wtorek, czwartek 7.04, 23.04

REJON 13 poniedziałek, 
       wtorek

6.04, 14.04, 
20.04, 27.04

ODPADY KOMUNALNE SZKŁO   PAPIER  PLASTIK METAL
REJON 1    poniedziałek 6.04, 20.04 20.04

REJON 2    wtorek 7.04, 21.04 21.04

REJON 3    środa 8.04, 22.04 22.04

REJON 4    środa 8.04, 22.04 22.04

REJON 5    czwartek 9.04, 23.04 23.04

REJON 6    piątek 10.04, 24.04 24.04

REJON 7    poniedziałek 11.04, 27.04 27.04

REJON 8    wtorek 14.04, 28.04 28.04

REJON 9    środa 1.04, 15.04, 29.04 1.04, 29.04

REJON 10    środa 1.04, 15.04, 29.04 1.04, 29.04

REJON 11    czwartek 2.04, 16.04, 30.04 2.04, 30.04

REJON 12    piątek 3.04, 17.04 3.04

REJON 13    poniedziałek, 
czwartek

6.04, 9.04, 14.04, 16.04, 
20.04, 23.04, 27.04, 30.04 6.04, 14.04, 20.04, 27.04

WAŻNE! 
Aktualnie wysokość opłaty za odbiór odpadów 
wynosi:
• 33,80 zł za osobę.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku 
segregowanie odpadów jest obowiązkowe.

Opłatę należy wnosić  do  dnia 15 każdego 
miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wpłaty można 
dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego 

Banku  Spółdzielczego  w Łomiankach oraz 
przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
  
Ponadto przypomina się,  iż  właściciel 
nieruchomości  jest zobowiązany do złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie opadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian 
w zakresie segregacji odpadów lub liczby osób 
zamieszkujących posesję.  

BYŚ ZWiK




