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Święto Konstytucji 3 maja
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odwołana sesja,
stanowisko burmistrzów,
komentarze radnych

POD LUPĄ

Rada Miejska

s. 31
pomoc dla ofiar przemocy

AKTUALNOŚCI

Najtrudniej zrobić
pierwszy krok

s. 2
akcja „Widzialnej ręki Łomianki”

ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

Razem mamy moc!
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TEKST: MONIKA BRODOWSKA
FOT. MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK, ARCHIWUM „WIDZIALNEJ RĘKI”

W czasie pandemii znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji, ale mieliśmy szczęście, że obok nas znaleźli się 
także wyjątkowi ludzie. Grupa „Widzialna ręka Łomianki” pomogła już tysiącom osób i wciąż działa.

RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO!

Po ogłoszeniu pandemii oka-
zało się, że w wielu miejscach 
brakuje podstawowych środ-
ków ochrony. Także wielu 

seniorów nie potrafiło poradzić so-
bie w nietypowej sytuacji. Wówczas 
w różnych miastach Polski zaczęły 
powstawać grupy wsparcia o nazwie 
„Widzialna ręka”.

Grupa z Facebooka
W gminie Łomianki wiele osób zaczę-
ło szyć maseczki – dla siebie, znajo-
mych, sąsiadów. Kiedy okazało się, że 
maseczek brakuje w szpitalach, zaczę-
ły łączyć siły. Z czasem koordynację 
domowego szycia przejął Hufiec ZHP 
Nowy Dwór Mazowiecki. 

Trzeba było także ogarnąć logistykę 
przedsięwzięcia. „Drodzy Mieszkań-
cy Łomianek! Zbierzmy się w jednym 
miejscu. Jeśli możecie komuś pomóc, 
na początku posta napiszcie #oferu-
je, jeśli potrzebujecie pomocy #po-
moc” – pisała na facebookowej grupie 
„Widzialnej Ręki Łomianki” Agnieszka 
Radziuk, jedna z koordynatorek akcji.

Apele przyniosły nadzwyczajne efek-
ty, a do maszyny usiadł nawet ko-
mendant hufca: „Na naukę i nabycie 
nowych umiejętności nigdy nie jest 
za późno. W jednym z postów obie-

całem, że będę szył! Pierwszy raz 
w życiu usiadłem do maszyny” – na-
pisał Marcin Janiszewski i na dowód 
zamieścił filmik.

Maseczka dla seniora
A jak wyglądał zwykły dzień niezwy-
kłego koordynatora w pierwszych 
dniach kwietnia? „Po całym dniu roz-
mów telefonicznych, koordynowaniu 
działań z wolontariuszami […] pakuję 
maseczki i pędzę do Was – mieszkań-
ców. Dzwonię do szpitala w Dzieka-
nowie, są zabezpieczeni i póki co nie 
potrzebują maseczek. OSP Dzieka-
nów Polski – niech Wam maseczki do-
brze służą” – relacjonowała Agnieszka 
Radziuk. 

W gminie Łomianki mieszka ponad     
6 tys. osób powyżej 60. roku życia i to 
dla nich, we współpracy z samorzą-
dami, powstała akcja „Maseczka dla 
seniora”. Jednak w tym samym czasie 
maseczki regularnie dostawały także 
szpitale, straż miejska czy sklepikarze.

Spektakularne efekty
18 kwietnia Marcin Janiszewski tak 
podsumował działania: „To wielki suk-
ces Widzialnych Rąk, czyli harcerzy, 
samorządów, mieszkańców, przed-
siębiorców oraz służb, które dzielnie 
roznosiły maseczki”. Ponad 30 tys. 
maseczek trafiło do Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Łomianek, Pomie-
chówka, Czosnowa, Leoncina, Zakro-
czymia.

Akcja dla seniorów dobiegła końca, 
ale grupa wciąż działa. 24 kwietnia 
maseczek było już 52 990! „Jesteście 
cudowni. Dziękuję Wam za działanie, 
wytrwałość i wrażliwość na drugiego 
człowieka! Jestem szczęśliwy, że mogę 
być jednym z Was” – napisał Marcin 
Janiszewski. Chyba nikt, łącznie z or-
ganizatorami akcji, nie spodziewał się 
takich efektów, bo w emocjonalnym 
podsumowaniu komendant dodał 
jeszcze: „Kiedy czwórka »szaleńców« 
(Agnieszka Radziuk, Olga Sawicka, Łu-
kasz Piwko i ja) wpadła na ten pomysł, 
nie myśleliśmy, że to tak się rozwinie”.

Razem mamy moc!
A co będzie, jak minie pandemia? 
Pod jednym z postów na Facebooku 
pojawił się wpis: „A potem, kiedy na-
dejdzie czas, wszyscy razem pójdzie-
my na spacer, na lody albo na rowe-
ry. W każdym razie warto robić coś 
wspólnie”. Wydaje się zatem, że „Wi-
dzialna ręka Łomianki” będzie działać 
znacznie dłużej!

Więcej: Facebook, grupa „Widzialna 
ręka Łomianki”. 
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2 kwietnia br. odszedł Andrzej Graf. W listopa-
dzie br. skończyłby 70 lat. Urodził się w Kiełpinie 
i tu mieszkał przez całe swoje życie. Prywatnie 
był przedsiębiorcą. Od lat zaangażowany w spo-
łeczne sprawy Kiełpina. Był członkiem Rady So-
łeckiej, a od 2014 roku – miejskim radnym.

W Radzie Miejskiej zasiadał już drugą kaden-
cję. Był członkiem Komisji Technicznej, Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji.

Panie Radny, Andrzeju, dziękuję, że mogliśmy 
się poznać, że mogliśmy współpracować, że by-
łeś. Dzień przed Twoją śmiercią umówiliśmy się 
na wideokonferencję. Nie zdążyliśmy się zoba-
czyć. Będzie nam Ciebie brakowało.

23 kwietnia br. odszedł Kazimierz Medyński 
– człowiek, którego życiorysem można byłoby 
obdzielić przynajmniej kilka osób. Skromny, ak-
tywny i niezwykle zaangażowany w sprawy Ło-
mianek, które od 1944 r. stały się jego domem.

Urodził się 27 lutego 1936 r. w Warszawie. Miał 
zaledwie trzy lata, kiedy rozpoczął się okrutny 
czas II wojny światowej. Wojny, która sprawiła, 
że kilka lat pan Kazimierz wraz z rodziną spędził 
z dala od Warszawy. Do stolicy wrócił na krótko, 
by ostatecznie w kwietniu 1944 r. przeprowadzić 
się do Dąbrowy Leśnej. Po wojnie ukończył w 
Łomiankach szkołę powszechną, liceum i studia 
już w Warszawie.

Poza pracą zawodową udzielał się społecz-
nie. Jego zaangażowanie i działalność zostały 
uhonorowane. Od 2010 r. do końca życia, jako 
społeczny prelegent w ramach lekcji żywej hi-
storii, w fascynujący sposób opowiadał o histo-
rii Łomianek. Przyznawał, że Łomianki zajmują 
szczególne miejsce w jego sercu i niestrudzenie 
dbał o to, aby jak najwięcej osób poznało historię 
naszego miasta. 

Rodzinom, bliskim i przyjaciołom zmarłych 
składamy wyrazy głębokiego żalu i szczerego 
współczucia.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – 
ks. Jan Twardowski

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak wraz ze współpracownikami

Szanowni Czytelnicy!
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Trzymają Państwo w rękach piąty tegoroczny numer Biuletynu 
Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”. 

W artykule „Kolejna sesja, której nie było” (s. 4–13) przeczytają 
Państwo o nietypowej i trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy 
się jako gmina, znajdą Państwo również harmonogram 
zdarzeń, komentarze miejskich radnych i komentarze                                      
z sąsiednich gmin. 

Sytuacja epidemiczna w kraju jest wciąż niepokojąca                       
i dynamicznie się zmienia. To ciągle ogólnopolski temat 
numer 1. Dlatego w artykule „Zadbaj o zdrowie” (s. 14–19) 
podsumowaliśmy aktualne ograniczenia. W tym samym 
artykule przedstawiliśmy działania urzędu, podległych 
jednostek i inicjatywy społeczne w czasie epidemii. 
Zaktualizowaliśmy również informacje o oferowanej pomocy 
dla przedsiębiorców, którą proponuje rząd (s. 20–21). Tu 
pomocny może się okazać poradnik, który przygotował nasz 
mieszkaniec – w artykule znajdą Państwo link do opracowania 
(s. 20).

W biuletynie publikujemy również krótką rozmowę                                     
z doświadczonym terapeutą współpracującym z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej (s. 31), a w wywiadzie – informacje o tym 
co robić, gdy doświadcza się przemocy domowej.

Zachęcam również do przeczytania rubryki „Miejsca i ludzie” 
(s. 2) – przedstawiamy w niej Państwu niesamowitych 
mieszkańców, którzy w ramach akcji „Widzialna ręka Łomianki” 
niosą bezinteresowną pomoc. Prezentujemy także członków 
Rady Młodzieżowej w Łomiankach (s. 24–25), którzy chcą 
aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym naszej gminy. 

Korzystając z okazji, chcę złożyć najlepsze życzenia 
wszystkim mamom: tym, które dopiero zaczynają odgrywać 
najważniejszą z życiowych ról, i tym, które są już babciami. 
Drogie Mamy, z okazji Waszego święta życzę tylko radosnych 
chwil spędzonych ze swoimi dziećmi, życzę, żebyście zawsze 
były dla nich ważne, żebyście mogły być dumne z tego, jak je 
wychowałyście. Wspaniałego Dnia Matki.

Ze względu na cykl wydawniczy (przyszły numer biuletynu 
dotrze do Państwa w pierwszej połowie czerwca br.) już dziś 
składam życzenia wszystkim dzieciom. 1 czerwca będziecie 
obchodzić swoje święto. Drogie Dzieciaki, życzę Wam 
spełnienia marzeń i cudownego dzieciństwa.

ŻEGNAMY
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KOLEJNA SESJA,
KTÓREJ NIE BYŁO
Przewodniczący Rady Miejskiej czterokrotnie zignorował wnioski burmistrz Łomianek o zwołanie sesji. Ostatecznie 
sesję zwołał, ale w dniu, kiedy miała się odbyć – zmienił zdanie i ją odwołał.

Siedemnastego kwietnia br. miała się odbyć 
XXIV sesja Rady Miejskiej. Sesja niezwykle 
ważna dla mieszkańców gminy, bo roz-
strzygająca sposób finansowania kluczo-

wych inwestycji.

Zamiast sesji w trybie online odbyło się zdalne 
spotkanie radnych. Radni odczytali swoje wnioski: 
o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej 
Adama Salwowskiego z funkcji przewodniczącego 
i o zwołanie sesji Rady Miejskiej. Następnie czę-
ściowo przedyskutowali sprawy, które planowali 
omówić na sesji. W spotkaniu online wzięło udział 
13 (z 20) miejskich radnych, burmistrz Łomianek, 
jej zastępcy, skarbnik gminy i prawnik. W trakcie 
spotkania nie było problemów ze zdalnym dzia-
łaniem systemu e-Sesja. Radni komunikowali się 
bez problemu. Przed planowaną sesją odbyły się 

także cztery komisje, które w trybie online dys-
kutowały i opiniowały uchwały.

Sesję zwołał i odwołał przewodniczący RM Adam 
Salwowski, informując o rzekomych problemach 
technicznych. (Do dyspozycji radnych byli gmin-
ni informatycy, którzy na bieżąco reagowali na 
techniczne uwagi i prośby radnych).

Wcześniej wnioski o zwołanie sesji Rady Miejskiej 
składała już trzykrotnie burmistrz Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak (17 kwietnia br. złożyła wnio-
sek po raz czwarty). O zwołanie sesji apelowali 
także sami radni. Jednak przewodniczący Rady 
Miejskiej Adam Salwowski nie zwołał obrad sesji 
na wniosek burmistrz Łomianek.

9 kwietnia br. przewodniczący zwołał XXIV sesję 
Rady Miejskiej na 17 kwietnia br. na godzinę 16 

w trybie zdalnym, wyłączając jednak z porządku 
obrad uchwały, o które wnioskowała burmistrz 
Łomianek, a które dotyczyły spraw finansowych 
gminy. W dniu sesji przed południem Adam Sal-
wowski poinformował, że odwołuje sesję i prze-
nosi ją na 30 czerwca br. (sic!)

Efektem działania przewodniczącego Adama 
Salwowskiego i braku możliwości podjęcia de-
cyzji finansowych będzie wstrzymanie realizacji 
inwestycji i rozstrzygnięcia przetargów, m.in. na 
odbiór odpadów w gminie Łomianki.

Dzień wcześniej (16 kwietnia br.) z Klubu Rad-
nych Niezależnych, do którego należał Adam 
Salwowski, odeszli dwaj radni – Grzegorz Lenard 
i Tomasz Dąbrowski. Należał, bo klub się rozpadł, 
gdyż rezygnację złożył również radny Michał Naf-
tyński, który był przewodniczącym klubu.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej 2 kwietnia br.
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Salwowski odpowiedział e-mailem na ww. wniosek burmistrz. Przewodniczący odrzucił wniosek o zwołanie sesji, 
twierdząc, że jest „niedopuszczalny i namawia do jawnego łamania obowiązującego prawa”.

26 MARCA

Burmistrz Łomianek odpowiedziała na mail przewodniczącego RM, zwracając uwagę, że przewodniczący RM przytacza przepisy ograniczeń dotyczących 
zgromadzeń, które jednak „nie dotyczą spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych”.

27 MARCA

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak po raz drugi złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – 9 kwietnia br.
Brak reakcji przewodniczącego RM Adama Salwowskiego. 

2 KWIETNIA

Wszyscy radni zostali poinformowani o gotowości do pełnego wsparcia technicznego ze strony informatyków Urzędu Miejskiego.
Online odbyły się obrady Komisji Technicznej. Nie odnotowano problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania.

7 KWIETNIA
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Godz. 9.46: wpłynęła prośba przewodniczącego RM Adama Salwowskiego o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej sesji zdalnej oraz dodatkowych 
uprawnień w związku z ustawą COVID, a także pytanie do informatyków dotyczące możliwości technicznych przeprowadzenia takiej sesji.
Przewodniczący RM Adam Salwowski otrzymał odpowiedź od informatyków i opinię prawną z Urzędu Miejskiego; według oceny prawnej dopuszcza się 
odbycie sesji Rady Miejskiej w trybie zdalnym, a system e-Sesja spełnia kryteria techniczne przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa transmisji 
online.
Godz. 16: burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak po raz trzeci złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – 16 kwietnia br. 
Brak reakcji przewodniczącego RM Adama Salwowskiego.

9 KWIETNIA

Przewodniczący RM Adam Salwowski przesłał do Biura Rady Miejskiej zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji w trybie zdalnym na dzień 17 kwietnia 
2020 r. o godz. 16.00 (data pisma to 9 kwietnia 2020 r., do BRM wpłynęło 10 kwietnia 2020 r.). Zawiadomienie o zwołaniu sesji zawierało sześć 
projektów uchwał i dodatkowo punkty z sesji zwyczajnej (burmistrz Łomianek wnioskowała o dziewięć projektów uchwał bez punktów porządku obrad 
sesji zwyczajnej). 

10 KWIETNIA 

Online odbyły się obrady Komisji Rewizyjnej. Nie odnotowano problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania.

14 KWIETNIA 

Online odbyły się obrady Komisji Budżetowej. Nie odnotowano problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania.
Online odbyły się obrady Komisji Społecznej. Nie odnotowano problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania.

16 KWIETNIA 

Radni Tomasz Dąbrowski oraz Grzegorz Lenard złożyli wniosek o odejściu z Klubu Radnych Niezależnych (data pisma 16.04.2020 r.), klubu przewod-
niczącego RM Adama Salwowskiego.
Radny Michał Naftyński złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Klubu Radnych Niezależnych oraz rezygnację z członkostwa (data pisma 
16.04.2020 r.). Klub się rozpadł!
Godz. 11.39 (w dniu zwołanej przez siebie sesji): przewodniczący RM Adam Salwowski złożył zawiadomienie o zmianie terminu XXIV sesji RM – na dzień 
30 czerwca 2020 r. Sesję z 17 kwietnia 2020 r. przewodniczący odwołał, argumentując to zgłaszanymi przez grupę radnych problemami technicznymi. 
Porządek obrad na 30 czerwca br. pozostawił bez zmian.
Burmistrz Łomianek zwróciła się z prośbą do przewodniczącego RM Adama Salwowskiego o wskazanie, kto z radnych, w jakiej formie i jakie problemy 
techniczne sygnalizował przewodniczącemu.
Przewodniczący RM Adam Salwowski wysłał mail informujący o zmianie terminu XXIV zdalnej sesji Rady Miejskiej, jednocześnie nie odpowiadając na 
żadne zadane pytanie.
Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak po raz czwarty złożyła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – 24 kwietnia br.
Brak reakcji przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego.
Wpłynął wniosek radnych RM do przewodniczącego RM Adama Salwowskiego o odwołanie przewodniczącego RM z pełnionej funkcji wraz z projektem 
uchwały.
Brak reakcji przewodniczącego Rady Miejskiej.
Zamiast sesji, która miała się odbyć, odbyło się spotkanie radnych Rady Miejskiej. Spotkanie przeprowadzono w trybie online z wykorzystaniem systemu 
e-Sesja. Wzięło w nim udział 13 radnych. Nie odnotowano problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania. Przewodniczący RM 
nie wziął udziału w spotkaniu.

17 KWIETNIA

Do BRM wpłynęło drugie zawiadomienie przewodniczącego RM Adama Salwowskiego o XXIV sesji RM zwołanej na dzień 30 czerwca br. w trybie zdalnym, 
z nowym porządkiem obrad.

20 KWIETNIA
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22 kwietnia br. do Biura Rady wpłynęło pismo radnego Michała Naftyńskiego adresowane do przewodniczącego Adama Salwowskiego. Załącznik do 
pisma określa wymogi techniczne i procedury niezbędne jego zdaniem do wznowienia prac rady w trybie zdalnym. Radny Michał Naftyński proponuje 
m.in. zakup dla wszystkich 21 radnych nowych laptopów (tymczasem niewiele ponad rok temu wszyscy radni dostali dobrej jakości tablety) z kamerą 
i głośnikami, wyposażonych w modemy wewnętrzne GSM i złącza HDMI, z kartą SIM (min. 50 GB/msc), bezprzewodowych myszy, ergonomicznych 
i oferujących wysokiej jakości dźwięk słuchawek.

Radny Michał Naftyński proponuje również nowe procedury przeprowadzania sesji Rady Miejskiej, m.in. przyjęcie dodatkowej definicji kworum, która 
działałaby w taki sposób, że wystarczy jeden radny, który w dowolnym momencie wyłączy się bez uprzedzenia z systemu i sesja zostaje przerwana, bo 
według proponowanego zapisu – nie ma kworum!

Tego samego dnia przewodniczący Adam Salwowski przesłał do Biura Rady wytyczne radnego Michała Naftyńskiego jako polecenie służbowe do wyko-
nania.

Przewodniczący Adam Salwowski oraz radny Michał Naftyński nie przysłali swoich komentarzy do publikacji.

   !
 

Z OSTATNIEJ CHWILI

KOMENTARZE BURMISTRZÓW

Drodzy Mieszkańcy,

znaleźliśmy się w sytuacji kryzysu wywo-
łanego pandemią koronawirusa. W takim 
czasie szczególnie powinniśmy się wspie-
rać. I widzę, że mieszkańcy Łomianek 
potrafią to robić. Nie tylko stosują się 
Państwo do zaleceń #zostańwdomu, ale 
pomagają sobie wzajemnie, choćby w ra-
mach akcji „Widzialna ręka”. Z radością 
obserwuję również zaangażowanie wielu 
radnych w akcje społeczne. Od tego wła-
śnie jesteśmy – służenie mieszkańcom to 
misja.

Na co dzień w samorządzie pracuje wiele 
osób, więc jego sprawne funkcjonowanie 
zależy od wielu czynników. Jednak naj-
ważniejszym z nich jest współpraca między 
burmistrzem a Radą Miejską, która decy-
duje m.in. o kształcie budżetu i ważnych 
inwestycjach dla całej społeczności Łomia-
nek. Niestety ta współpraca przechodzi 
właśnie poważny kryzys i mam wrażenie, 
że nie wszyscy chcą jego zakończenia.   

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY MIEJSKIEJ
Od wielu tygodni egzaminu w czasie kry-
zysu nie zdaje radny Adam Salwowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej. Podsta-
wowym zadaniem przewodniczącego jest 
sprawne organizowanie i prowadzenie 
prac rady, w tym przewodniczenie ob-
radom. Przez organizowanie prac rady 
należy rozumieć wiele czynności, głównie 
o charakterze materialno-technicznym, 
takich jak przygotowywanie projektu sesji, 
zawiadomienie radnych o miejscu, termi-
nie sesji oraz porządku obrad. Przewodni-
czący nie jest więc arbitrem, który może 
postawić się ponad wolę rady i wbrew 
większości radnych uniemożliwić im wyko-
nywanie obowiązków służbowych.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym 
(art. 20 ust. 3) wyraźnie mówią także 
o tym, że „przewodniczący obowiązany 
jest zwołać sesję na dzień przypadający 
w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wnio-
sku”. Czterokrotnie składałam odpowiedni 

wniosek – czterokrotnie został zignoro-
wany przez przewodniczącego (widać to 
w zamieszczonym wcześniej terminarzu).

ZAGROŻENIE MIEJSKICH INWESTYCJI
Zwołanie sesji jest teraz koniecznością, 
ponieważ musimy na niej zdecydować 
o ważnych zmianach w budżecie. Jest 
to potrzebne do realizacji istotnych dla 
mieszkańców inwestycji (napisał o tym 
w komentarzu Paweł Bohdziewicz) oraz 
zabezpieczenia podstawowych potrzeb 
mieszkańców gminy (np. odbioru od-

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK
BURMISTRZ ŁOMIANEK
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W tegorocznym budżecie gminy Łomianki 
znalazło się wiele strategicznych i od lat 
oczekiwanych przez mieszkańców inwe-
stycji. 

Przyjęta przez radnych uchwała budżeto-
wa na 2020 rok od początku zakładała 
deficyt w wysokości nieco ponad 25 mi-
lionów złotych. Wynika on między innymi 
ze zobowiązań finansowych dotyczących 
zapłaty za realizację inwestycji i koniecz-
ności spłaty zobowiązań zaciągniętych 
w poprzednich kadencjach (zobowiązania 
z tytułu kredytów i emisji obligacji, które 
pozostały na dzień 31.12.2018 r. – ko-
niec poprzedniej kadencji – to niemal             
19 milionów zł). 

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej 
(30 stycznia br.) radni przyjęli zmiany 
w uchwale budżetowej, decydując, że 
deficyt w wysokości 22 milionów złotych 
gmina pokryje z emisji obligacji. Kolejnym 
krokiem miała być sesja, na której miejscy 
radni głosowaliby samą uchwałę o emisji 
obligacji.

ZAWIESZENIE PRACY RADY MIEJSKIEJ
Tymczasem wybuchła epidemia i przewod-
niczący Rady Miejskiej zawiesił pracę rady 
(do 30 czerwca br.!), ignorując czterokrot-

nie wnioski burmistrz Łomianek o zwoła-
nie sesji. Urząd nie może realizować bu-
dżetu, nie może rozpocząć inwestycji, bo 
nie ma decyzji o sposobie ich finansowa-
nia. Tymczasem przewodniczący, zamiast 
zwołać sesję i głosem „za” lub „przeciw” 
wyrazić swoje stanowisko w sprawie emisji 
obligacji, zwyczajnie paraliżuje pracę rad-
nych, a mieszkańcom zabiera nadzieję na 
inwestycje, na które czekają.

Oto lista inwestycji, które planowaliśmy 
realizować:

budowa lub przebudowa ulic: Fabrycz-
nej (m.in. budowa głównego kolektora 
do odwodnienia ul. Warszawskiej oraz 
rewitalizacja tzw. Strugi Dziekanow-
skiej), Ogrodowej, Odysei (ścieżki rowe-
rowe), Turystycznej (ścieżki rowerowe), 
Pancerz (ścieżki rowerowe), Stary Tor 
(ścieżki rowerowe), Sierakowskiej na 
odcinku od ul. Zachodniej do ul. Kole-
jowej (ścieżki rowerowe), Parkowej na 
odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Przy-
łuskiego, Cyprysowej, Długiej;

termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej wraz z wykonaniem 
dokumentacji technicznej (domy komu-
nalne, szkoły itp.);

modernizacja placów zabaw – plac przy 
ul. Rodziewiczówny (Dziekanów Leśny) 
i plac przy ulicy Akacjowej (Dąbrowa 
Leśna);

budowa hali pneumatycznej na terenie 
ICDS;

rewitalizacja zabytkowego budynku 
(willa drewniana ul. Pionierów 38, od 
wielu lat dom komunalny);

modernizacja oświetlenia ulicznego 
(wykonanie energooszczędnych instala-
cji oraz remont instalacji zasilających);

budowa szkoły podstawowej z oddziała-
mi integracyjnymi w Sadowej (dla około 
200 dzieci, kl. 0–8);

PAWEŁ BOHDZIEWICZ
WICEBURMISTRZ DS. TECHNICZNYCH
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padów komunalnych). Skutki działania 
przewodniczącego poniosą zatem przede 
wszystkim mieszkańcy Łomianek. 

Zgodnie z prawem można przeprowadzić 
sesję w trybie stacjonarnym, zdalnym lub 
korespondencyjnym. W trybie stacjonar-
nym przygotowane zostałyby odpowied-
nie odstępy tak, żeby pobyt na przykład 
w hali sportowej był mniej ryzykowny 
niż wyjście do sklepu czy pracy. W wersji 
zdalnej obradowały już z sukcesem komi-
sje. Wiele samorządów odbyło swoje sesje 
rady miejskiej w czasie epidemii, m.in. 
Warszawa, Zawiercie, Izabelin czy Ożarów 
Mazowiecki.

GŁOSOWANIE TO PODEJMOWANIE DECYZJI
Przewodniczący rady nie ma obowiązku 

zgadzać się z proponowanymi przeze 
mnie rozwiązaniami (41 milionów złotych 
na inwestycje). Przyjęty, m.in. przez polski 
rząd, model wyjścia z kryzysu poprzez 
inwestycje również nie musi wszystkim 
odpowiadać. Sesja oraz komisje Rady 
Miejskiej to miejsca, gdzie się dyskutuje, 
często szuka kompromisów, głosuje nad 
uchwałami „za” lub „przeciw” i decyduje 
o najważniejszych kwestiach. Jeżeli ktoś 
jest przeciwny – może tak zagłosować.

POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zarówno burmistrz, jak i radni są wybrani 
przez mieszkańców i powinni pracować na 
rzecz danej społeczności. Odpowiedzialne 
traktowanie swoich obowiązków to w tym 
przypadku kierowanie się dobrem miesz-

kańców Łomianek. Tak ja rozumiem swoją 
pracę.

Jednak przewodniczący Rady Miejskiej 
poszukuje kolejnych wymówek – niema-
jących zresztą podstaw w obowiązującym 
prawie – aby nie wykonywać swoich obo-
wiązków. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym „radny jest obo-
wiązany brać udział w pracach rady gminy 
i jej komisji oraz innych instytucji samo-
rządowych, do których został wybrany lub 
desygnowany”. Jeżeli kogoś to przerasta 
– powinien zrezygnować.
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zakup gruntów pod przyszłe gminne 
inwestycje;

budowa i rozbudowa systemów wodocią-
gowych i kanalizacyjnych w całej gminie.  

Każda z nich jest zagrożona i w przypadku 
braku decyzji Rady Miejskiej nie będzie 
realizowana.

ODROCZONA PŁATNOŚĆ
Należy pamiętać, że spłata należności 
z tytułu emisji obligacji nastąpi po 2025 
roku (identyczna perspektywa spłaty jak 
w przypadku emitowanych obligacji w po-
przednich kadencjach), kiedy już o CO-
VID-19 i kryzysie z nim związanym nikt 
nie będzie pamiętał. Warto także wziąć 

pod uwagę, że z punktu widzenia ekono-
micznego kredyty (bo obligacje to swego 
rodzaju kredyt z odroczoną płatnością) 
najkorzystniej zaciągać w kryzysie, bo 
wtedy zwyczajnie są najtańsze.

WITOLD GAWDA
WICEBURMISTRZ DS. SPOŁECZNYCH
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Gospodarka wyhamowała. Nadchodzi 
trudny czas wymagający rozsądnych de-
cyzji. Budżet gminy będzie mniejszy, bo 
największa część dochodów gminy pocho-
dzi z udziału w podatku PIT. Pierwsze pro-
gnozy dotyczące spadku wpływów z tego 
tytułu w 2020 roku ekonomiści oceniają 
na poziomie 5–10 proc.

Gmina, realizując program pomocowy dla 
przedsiębiorców, obniża czynsze w obiek-
tach gminnych, przyznawać będzie ulgi 
w podatku od nieruchomości dla firm 
szczególnie dotkniętych trudnościami.

Przyjmujemy zatem, że w Łomiankach 
budżet będzie o 10 proc. mniejszy. To dla 
gminy dużo, lecz w porównaniu z innymi 
sektorami gospodarki – niewiele.

PASYWNIE CZY DYNAMICZNIE?
Szukamy rozwiązania, które pozwoli Ło-
miankom dynamicznie pójść do przodu 
z chwilą zakończenia epidemii.  Niektórzy 
podpowiadają nam strategię pasywną 
i radzą wstrzymać większość inwestycji, 
czekać na to, co będzie. Taka strategia 
oznacza zerwanie wielu kontraktów, od-
szkodowania oraz długi okres rozruchu 
zadań: aktualizacje projektów, uzgodnień, 
ponowne przetargi. To sposób na wydłuże-
nie obecnego kryzysu na wiele miesięcy.

Urząd proponuje inny scenariusz i dale-
kowzroczne myślenie. Spowodowanie, by 
z chwilą unormowania się sytuacji Łomian-
ki szybko powróciły na ścieżkę dynamicz-
nego wzrostu, zachowując jednocześnie 
powiększoną rezerwę na nieprzewidziane 
zdarzenia. Jak to zrobić w sytuacji zmniej-
szonych dochodów? Przesunąć płatności 

za niektóre inwestycje na czas, kiedy już 
zapomnimy o koronawirusie i jego ekono-
micznych konsekwencjach.

CZY TO BEZPIECZNE?
Tak, bo Łomianki w przeciwieństwie do 
większości małych miast dynamicznie 
się rozwijają. Osiedla się tu coraz więcej 
mieszkańców. Średnio w każdym roku 
o kilka procent rosną wpływy z PIT. Na-
wet jeśli ten proces przez najbliższe lata 
zostanie spowolniony, to z pewnością nie 
zaniknie.

O ile mielibyśmy wątpliwości, czy podo-
łamy spłacie zaciągniętych zobowiązań 
w najbliższych latach, to przesunięcie ich 
na okres po 2025 roku jest całkowicie 
bezpieczne. 

JAK ZAPEWNIĆ FINANSOWANIE 
ŁOMIANKOWSKICH INWESTYCJI?
Poprzez emisję obligacji (stopa procentowa 
to obecnie 0,7 proc. plus marża banku). 
Czyli dokładnie w taki sam sposób, jak 
robili to poprzednicy*. Długi za budowę 
ICDS czy szkoły w Dąbrowie wciąż regu-
larnie spłacamy. W 2019 roku spłaciliśmy                                                                      
3 406 009,24 zł, a w 2020 roku spłacimy   
2 906 009,24 zł zobowiązań poprzed-
ników, które wynikają z zaciągniętych 
kredytów i emisji obligacji w minionych 
kadencjach. Inwestycje jednak były po-
trzebne gminie. Podobnie jak potrzebne 
są te, na które dziś czekają mieszkańcy 
i które planowaliśmy sfinansować z emisji 
obligacji:

budowa szkoły podstawowej z oddziała-
mi integracyjnymi w Sadowej, obejmu-
jąca zakup nieruchomości gruntowej; 

przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej i odprowa-
dzenie wód deszczowych do cieku tzw. 
Strugi Dziekanowskiej – jako kluczowy 
element zagospodarowania wód opado-
wych zalewających centrum Łomianek;

dofinansowanie programu budowy dróg 
w Łomiankach, którego pierwszym eta-
pem będzie przebudowa ulicy Długiej 
w Dąbrowie Leśnej. 

KONIECZNE DECYZJE
Na temat przyjętej przez Urząd stra-
tegii przeprowadziliśmy wiele rozmów 
w różnych gremiach. Konieczna jest kolej-
na dyskusja na temat rozwoju i przyszłości 
Łomianek – w komisjach i wśród radnych 
Rady Miejskiej, a potem głosowanie i de-
cyzje. 

Niestety okazuje się, że osoba, której 
powierzono zaszczytną funkcję przewod-
niczącego Rady Miejskiej, nie dorosła do 
tych zadań.

Pan Adam Salwowski czterokrotnie, łamiąc 
przepisy prawa, uchylił się od zwołania sesji 
Rady Miejskiej. Ostatnio odsunął jej datę 
na absurdalnie odległy termin 30 czerwca. 
Można zrozumieć odmienne poglądy, 
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KOMENTARZE RADNYCH

można wymieniać się argumentami, 
wreszcie można odmiennie głosować, ale 
nie sposób zaakceptować chowania głowy 
w piasek i uciekania od dyskusji. W ten 
sposób jedna osoba, kpiąc z mieszkańców, 
wstrzymuje funkcjonowanie całej gminy. 

A tymczasem Łomianki pilnie potrzebują 
dobrze przemyślanych i odważnych 
decyzji!

*Zobowiązania z tytułu kredytów i emi-
sji obligacji zaciągnięte w poprzednich 

kadencjach, które pozostały do spłaty na 
dzień 31.12.2018 r., to kwota 18 765 
023,17 zł.

20 kwietnia br. Biuro Rady przesłało do WSZYSTKICH radnych Rady Miejskiej prośbę o ich komentarz na 
temat braku sesji i konsekwencji spowodowanych przedłużającym się brakiem możliwości pracy Rady 

Miejskiej. Publikujemy WSZYSTKIE komentarze, które wpłynęły do redakcji biuletynu.

Stan epidemii to dla nas wszystkich nowa, 
niespotykana wcześniej sytuacja. Obser-
wując przebieg wydarzeń w Polsce, można 
stwierdzić, że pewna normalizacja życia 
społecznego i organizacyjno-prawnego jest 
odległym punktem na horyzoncie. Mając 
świadomość tych niezwykłych i przeraża-
jących okoliczności, jesteśmy zobowiązani 
do wypracowania nowych metod funkcjo-
nowania władzy samorządowej.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym, rada jest organem stanowiącym 
i kontrolnym, a bycie radnym to nie tylko 

przywileje, lecz także obowiązki. W cza-
sie szerzącej się epidemii radni muszą 
podejmować uchwały, które umożliwią 
w miarę sprawne funkcjonowanie gminy. 
Brak sesji i podejmowanych uchwał rady 
spowoduje całkowitą stagnację procesów 
inwestycyjnych oraz wielu spraw o istot-
nym znaczeniu dla lokalnej społeczności. 
Z wieloma sprawami nie można czekać na 
poprawę warunków w kraju. Trzeba dzia-
łać tu i teraz. Ale do tego, aby podejmować 
decyzje, potrzebna jest sesja, na którą rad-
ni i mieszkańcy czekają z niecierpliwością. 
Czas działa na naszą niekorzyść.
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MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

Nie ma wątpliwości, że potrzebna jest 
ciągłość pracy rady. Potrzebne są decyzje 
w sprawach kluczowych dla gminy.

Konieczne jest zatem stworzenie warun-
ków umożliwiających stabilność działania 
organu gminy dla utrzymania procesów 
inwestycyjnych, finansowych, edukacyj-
nych.  Potrzebna jest sesja Rady Miejskiej! 
Ślubowaliśmy obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro naszej gminy i jej 
mieszkańców. Pandemia nie powinna prze-
szkodzić nam w wypełnianiu obowiązków 
spoczywających na nas jako radnych. Na-

tomiast brak sesji, na której moglibyśmy 
podejmować uchwały ważne dla gminy, 
wpływa bardzo negatywnie na pracę Rady 
Miejskiej i rozwój gminy.

Nie bez powodu (wraz z radnym Toma-
szem Dąbrowskim) podjąłem decyzję 
o odejściu z Klubu Radnych Niezależnych. 
Nie interesują mnie polityczne rozgrywki. 
Chcę służyć miastu i mieszkańcom, którzy 
zaufali mi w ostatnich wyborach. Chcę bez 
jakichkolwiek obciążeń podejmować decy-
zje, które przyczynią się do lepszego życia 
w naszej gminie i tak, chcę uczestniczyć 
w sesji Rady Miejskiej (stacjonarnie lub on-

line), by gmina mogła iść do przodu. Mamy 
ku temu wszelkie techniczne możliwości.

GRZEGORZ LENARD
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Stało się. Rada Miejska, decyzją jej prze-
wodniczącego Adama Salwowskiego, prze-
stała de facto funkcjonować. Sytuacja bez 
precedensu w całej historii łomiankowskie-
go samorządu.

Półtora roku temu nie brałem pod uwagę, 
że w kontekście rozkładu głosów w nowej 
Radzie Miejskiej Adam Salwowski zostanie 
jej przewodniczącym. Oczywiste było dla 
mnie, że radą powinna kierować osoba 
z największego klubu. Od początku moją 
kandydatką była radna Maria Pszczół-
kowska. Według mnie osoba najbardziej 
kompetentna do sprawowania tej funkcji. 
W imię konsensusu, szanując wolę więk-
szości, w nadziei na spokojną, twórczą 
pracę w tej kadencji poparłem jednak 
kandydaturę Adama Salwowskiego.

Na pierwszy poważny kryzys nie trzeba 
było długo czekać. W kwietniu 2019 r. 

Adam Salwowski wprowadził pod obrady 
sesji projekty uchwał dotyczących nabycia 
18 działek. Część z nich zobowiązywała 
Urząd do zakupu ich wraz z… mieszkań-
cami (sic!). Później było już tylko gorzej. 
Jasne stało się, że jako przewodniczący 
rady Adam Salwowski zamierza realizo-
wać jeden cel – dezorganizować pracę 
Urzędu i zdobyć dla siebie jak najwięcej 
władzy. W mętnej wodzie łatwiej ryby ła-
pać.

Każda niemal sesja Rady Miejskiej – za 
sprawą przewodniczącego – obfitowa-
ła w spięcia, gwałtowne spory, utarczki 
personalne. Wyłączał mikrofon pani 
burmistrz i wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej. Forsował nieracjonalne zmiany 
w budżecie na 2020 rok, dewastując plan 
finansowy gminy.

Ostatnio zerwał sesję po dwóch minutach 

od jej otwarcia. Ignoruje wszystkie wnioski 
pani burmistrz oraz radnych wnoszących 
o zwołanie kolejnej sesji.

Efektem tych obstrukcyjnych działań jest 
patowa sytuacja i wniosek sześciorga rad-
nych o odwołanie Adama Salwowskiego 
z funkcji przewodniczącego Rady Miej-
skiej.

MARCIN ETIENNE
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W okresie kwarantanny radni spotykali 
się na komisjach technicznej, społecznej 
i budżetowej. Platforma, na której odby-
wały się spotkania, nie do końca spełnia-
ła warunki techniczne do prowadzenia 
sesji online. A bezsprzeczne jest to, że do 
przeprowadzenia obrad sesji w tak specy-
ficznych warunkach trzeba przygotować 
się perfekcyjnie. Odnosimy wrażenie, że 
Urząd za wszelką cenę chce doprowadzić 
do przeprowadzenia sesji w celu zacią-
gnięcia długu w formie obligacji w sumie        
22 mln zł, nie zważając na trudną sytu-
ację finansową, jaka może zaistnieć w tym 
roku i następnych latach. 

Planujemy zorganizować spotkanie online 
wszystkich radnych z burmistrzami, by 
można było ten temat przedyskutować 
i być może doprowadzić do jakiegoś kom-
promisu w najważniejszej sprawie, czyli 
wielkości zadłużenia i ilości inwestycji. 

Sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga 
szczególnej rozwagi oraz współpracy na 
linii Urząd – radni.

Po czyjej stronie jest odwaga? Czy po 
stronie pana przewodniczącego Adama 
Salwowskiego, który nie dopuszczając 
do sesji i ryzykując swoim stanowiskiem, 
oddala decyzję o zadłużeniu gminy, czy 
po stronie Urzędu, który chce ryzykować 
realizację deficytu budżetu uchwalonego 
w grudniu?
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JOANNA ZABŁOCKA-ŁUDZEŃ
GRZEGORZ BRYK
RADNI KOMITETU PIS
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Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 
11 marca br. Od tego czasu wiele tema-
tów, które są istotne dla funkcjonowania 
gminy Łomianki, nie może być ukończo-
nych. W stanie tak dużego zagrożenia, 
jakiego aktualnie wszyscy doświadcza-
my, koniecznością jest zagwarantowanie 
mieszkańcom bezpieczeństwa i pewności 
spokojnego życia w miejscu, w którym 
mieszkają. Sytuacja w kraju i na  świecie 
nie napawa optymizmem, ale nie oznacza 
to, że powinniśmy zaprzestać planowa-
nych inwestycji, zamknąć się, nie podej-
mować żadnych strategicznych dla gminy 

rozstrzygnięć. Wręcz przeciwnie! Uważam, 
że jest to czas działania i brania odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje. 

Postawę, jaką reprezentuje przewodniczą-
cy Adam Salwowski – blokując pracę Rady 
Miejskiej przez odwołanie sesji w dniu  17 
kwietnia – odbieram jako ucieczkę, cho-
wanie głowy w piasek. Przyjęta metoda 
jest najgorsza z możliwych, ponieważ 
w tych trudnych czasach, zamiast wzmac-
niać, dodatkowo osłabia funkcjonowanie 
naszej gminy. Nie widzę innego rozwią-
zania jak niezwłoczne zwołanie sesji Rady 
Miejskiej, o które wnioskują burmistrz 

Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
oraz część radnych. 

AGNIESZKA GAWRON-SMATER
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Jestem głęboko zaniepokojony zabloko-
waniem pracy Rady Miejskiej przez jej 
przewodniczącego. Apeluję do Adama 
Salwowskiego o opamiętanie się. Wy-
powiadam się pod swoim nazwiskiem 
w biuletynie w przeciwieństwie do innych 
uczestników życia publicznego ataku-
jących Urząd w internecie z fałszywych 
profili. Uważam ostatnie wydarzenia za 
godzące w interes mieszkańców Łomianek 
i samej gminy.

Skandaliczne było zerwanie sesji 13 lute-
go br., kiedy przewodniczący kilkanaście 
sekund po godzinie wyznaczonej sesji 
przerwał ją z powodu rzekomego braku 
kworum. Sam nie zalogował się do platfor-
my e-Sesja. Dosłownie minął w drzwiach 

mnie i radnego Skoniecznego. Już wtedy 
pokazał złą wolę. Przypomnę, że gdy 
jeden z radnych opozycji spóźnił się na 
kolejną sesję kilka minut (nie sekund), 
przewodniczący Salwowski poczekał, aż 
ten zaloguje się do systemu e-Sesja, po-
twierdzi obecność i odda głos. Podręczni-
kowy przykład podwójnych standardów. 

Skandaliczne było również odwołanie 
sesji na chwilę przed jej rozpoczęciem              
17 kwietnia br. Mimo że 16 z 20 radnych 
uczestniczyło w spotkaniach i komisjach 
online, przewodniczący Salwowski po-
wołuje się na wyimaginowaną „grupę 
radnych”, która ma problemy techniczne 
z udziałem w sesji prowadzonej zdalnie.

W czasie kampanii i na początku kadencji 
bardzo wysoko oceniałem pana Salwow-
skiego. Zmieniłem zdanie. Za dużo polity-
ki i gierek, za mało dobrej woli. W mojej 
opinii z tego powodu klub pana Salwow-
skiego się rozpadł.

MATEUSZ KROGULEC
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Radny jest obowiązany brać udział w pra-
cach rady gminy i jej komisji oraz innych 
instytucji samorządowych, do których zo-
stał wybrany lub desygnowany” (art. 24 
ustawy o samorządzie gminnym).

Kandydując w wyborach do Rady Miejskiej, 
w pełni świadomie zdecydowałam się na 
wykonywanie zapisów ustawy określającej 
zadania radnych. 

Jednak by móc czynnie brać udział w pra-

cach rady, by móc realizować się w pracy 
społecznej na rzecz naszej lokalnej spo-
łeczności, muszę mieć możliwość podejmo-
wania decyzji, które dotyczą przecież nas 
– mieszkańców gminy Łomianki.

Obecna sytuacja kompletnego paraliżu 
działań rady, którą z niezrozumiałych 
przyczyn zafundował nam przewodniczą-
cy Adam Salwowski, jest dla mnie nie do 
przyjęcia, a zarządzona przerwa w obra-

MAGDALENA CŁAPIŃSKA
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Jesteśmy właśnie świadkami otwartego 
sporu w obrębie organów władzy w Ło-
miankach między przewodniczącym Rady 
Miejskiej a burmistrzem Łomianek oraz 
częścią radnych. Istniejący już od dłuż-
szego czasu konflikt wybuchł obecnie na 
tle m.in. odmiennego spojrzenia na spo-
sób zarządzania finansami gminy, w tym 
zwłaszcza na problem zadłużenia gminy 
przez proponowaną w budżecie emisję 
obligacji. 

Przewodniczący rady zlekceważył trzy 
wnioski burmistrza o zwołanie sesji nad-
zwyczajnej, aby nie dopuścić do uchwa-
lenia obligacji. W odpowiedzi powstała 
inicjatywa odwołania przewodniczącego 

Rady Miejskiej na zwołanym przez niego 
posiedzeniu Rady. Ten w odwecie odłożył 
sesję do 30 czerwca! 

I tak oto, zamiast pięknie się różnić i z kla-
są dokonywać wyborów – doszliśmy do 
sytuacji patowej. Burmistrz nie może 
dokonać potrzebnych zmian w budżecie 
bez sesji rady. Nie może realizować za-
planowanych inwestycji. Przewodniczący 
zablokował pracę Rady Miejskiej i radni 
nie mają szansy wypowiedzieć się, czy 
wolą podjąć ryzyko zadłużenia, czy chcą 
zredukować wydatki i nie brać obligacji. 
Jeśli ten stan w gremiach władzy będzie 
się utrzymywał, zagrożone jest codzienne 
funkcjonowanie miasta i całej społeczności.

Sądzę, że jako Rada Miejska ponieśliśmy 
klęskę. Czy jest jeszcze czas na opamięta-
nie się, kompromis i dojrzałe zachowanie 
wszystkich stron konfliktu?

AGNIESZKA ZDUNEK

17 kwietnia br. przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łomiankach odwołał sesję 
rady, na której miały być podjęte uchwały 
ważne dla naszego miasta.

Kolejny raz pan Adam Salwowski złamał 
przepisy prawa miejscowego (Regulamin 
RM w Łomiankach), przekraczając swoje 
uprawnienia. Należy tu wspomnieć, że 
świadomie podjął się obowiązków prze-
wodniczącego, wyrażając zgodę na przy-
jęcie tak odpowiedzialnej funkcji.

To, co się wydarzyło, jest sprawą kuriozal-
ną, ponieważ pretekstem braku możliwo-
ści przeprowadzenia zdalnej sesji miało 
być złe przygotowanie informatyczne. 
To nie jest prawdziwa informacja! Każdy 
z radnych w razie problemów miał moż-
liwość uzyskania natychmiastowej pomo-

cy ze strony informatyka obsługującego 
Urząd Miejski w Łomiankach. Poza tym 
wśród samych radnych mamy trzech pro-
fesjonalnych informatyków, którzy chętnie 
pomagają, gdy zaistnieją trudności. Trzeba 
tylko chcieć…

Mam nadzieję, Panie Przewodniczący, że 
nie chce Pan przejść do historii Łomianek 
jako ten, za sprawą którego: nie powstanie 
szkoła – nie tylko dla dzieci sprawnych, 
ale i tych z dysfunkcjami, ulica Fabryczna 
nie będzie mieć odpowiedniego odwod-
nienia i woda będzie zalewać posesje, nie 
powstanie wiele innych ważnych inwesty-
cji, które są niezbędne dla rozwoju naszej 
gminy.

Panie Przewodniczący, apeluję do Pana 
o rozwagę i zwołanie w jak najszybszym 

terminie sesji Rady Miejskiej. Proszę nie 
utrudniać pracy radnym, którzy swój man-
dat traktują jak służbę, a nie prywatne 
ranczo.

I jeszcze jedno, Panie Adamie – WARTO 
BYĆ PRZYZWOITYM!

MARIOLA NIECIKOWSKA
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dach do 30 czerwca (!) powoduje już dziś 
wymierne straty, jakie wszyscy ponosimy. 
Przecież to, co robimy lub czego nie zrobi-
my dzisiaj, będzie miało wpływ na to, co 
będzie za miesiąc, dwa czy za kilka lat… 

Przez półtora roku we współpracy z Urzę-
dem oraz ICDS intensywnie szukałam 
możliwości realizacji hali pneumatycznej 
na boisku: dla uczniów klas piłkarskich, 
dla dzieci trenujących w łomiankowskich 

klubach, w końcu dla dorosłych sympaty-
ków gry w piłkę nożną. Gdy możliwości się 
znalazły, przetarg rozpisano, wyłoniono 
projektanta (gmina zapłaciła za projekt!), 
wyłoniono wykonawcę, to przewodniczący 
wstrzymał pracę Rady Miejskiej. 

Co to oznacza? To, że potrzebne są przesu-
nięcia środków w budżecie w trakcie sesji, 
na którą nadal czekamy. Przesunięty już 
termin (pierwotny 16 kwietnia br.) zwią-

zany z ofertą mija 14 maja br., po tym 
terminie oferta złożona przez wykonawcę 
nie będzie już podlegać ochronie. Wyko-
nawca ma prawo wycofać się ze złożonej 
oferty i znacząco podnieść cenę realizacji 
inwestycji.

Wiem, że trwa epidemia, że treningów nie 
ma, ale epidemia się skończy, treningi roz-
poczną, a warunków do ich realizacji wciąż 
nie będzie.
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KOMENTARZE Z SĄSIEDNICH GMIN

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim 
funkcjonuje w systemie zdalnym właści-
wie od chwili pojawienia się takiej moż-
liwości (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych). 17 kwietnia przeprowadzo-
no sesję zwołaną na mój wniosek. Została 
poprzedzona posiedzeniem konwentu 
oraz stałych komisji rady. Przewodniczący 
rady zwołał kolejną sesję na 30 kwietnia 
br. Odbyło się już posiedzenie konwen-
tu opiniujące porządek sesji, natomiast 
posiedzenia komisji planowane są w naj-
bliższych dniach. Ja również uczestniczę 

w posiedzeniach zdalnych, no i oczywiście 
pracownicy Urzędu referujący projekty 
uchwał. 

Sesje oraz komisje przeprowadzane są 
w systemie e-Sesja. Radni posiadają 
laptopy. System jest zarządzany przez 
komputer główny (host) w Urzędzie i ob-
sługiwany przez pracownika Urzędu Miej-
skiego. Najwięcej energii kosztowało nas 
dostosowanie właściwego komunikatora 
zapewniającego dobrą jakość połączenia 
– wybraliśmy Webex.

Mimo że sesje prowadzone były w syste-
mie e-Sesja od początku kadencji, to fakt 
pracy zdalnej budził na początku obawy 
i naturalny lęk. Przewodniczący rady za-

proponował, nazwijmy to, „próby general-
ne” – tak, było ich kilka – co pozwoliło 
przełamać bariery. Zawsze też można li-
czyć na pomoc informatyka udzielaną 
telefonicznie. Dziś już można powiedzieć, 
że mamy to opanowane. 

PAWEŁ KANCLERZ
BURMISTRZ OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

Na początku nowej sytuacji epidemiolo-
gicznej samorządy rzeczywiście znalazły 
się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Korona-
wirus znacznie ograniczył pracę urzędów 
i działanie organów JST. Dlatego pierwsze 
rady w nowej rzeczywistości były wyzwa-
niem, zwoływano je tylko w niezbędnych 
sytuacjach, w większych salach, bez 
udziału publiczności i z powzięciem spe-
cjalnych środków ostrożności (rękawiczki, 

maseczki, środki dezynfekujące). Takich 
rad z pewnością odbyło się kilkadziesiąt. 
Natomiast znowelizowana specustawa ko-
ronawirusowa wprowadziła przepisy, które 
umożliwiają organom JST zdalne obrado-
wanie i podejmowanie rozstrzygnięć. Jest 
to wyjątkowe rozwiązanie, wprowadzone 
na czas sytuacji kryzysowej związanej 
z COVID-19, z którego wiele samorządów 
już efektywnie korzysta.

DOROTA ZMARZLAK
CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WÓJT GMINY IZABELIN

Ostatnie posiedzenie Rady Gminy Izabelin 
odbyło się 17 marca. Była to sesja nad-
zwyczajna, przeprowadzona stacjonarnie, 
z zachowaniem wszelkich obowiązujących 
wówczas środków ostrożności. Sala została 
wcześniej odpowiednio przygotowana i zde-
zynfekowana, między radnymi zachowany 
był bezpieczny odstęp, każdy radny otrzy-
mał oddzielny mikrofon, a na sali dostępne 

były jednorazowe rękawiczki i płyny dezyn-
fekujące. Kolejne posiedzenie zaplanowane 
jest na 28 kwietnia. Sesja odbędzie się zdal-
nie za pomocą systemu e-Sesja, w formie 
wideokonferencji, z możliwością głosowania 
i prowadzenia dyskusji oraz transmisją on-
-line. Wszyscy radni wyposażeni są w table-
ty, zostali przeszkoleni, a przeprowadzone 
próby wypadły pomyślnie.

JOANNA BIAŁAS
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY IZABELIN
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ZADBAJ O ZDROWIE
Aktualne ograniczenia i działania 
w czasie pandemii

Nadal utrzymuje się stan wysokiego zagrożenia zdrowia związany z pandemią. Dlatego w  majowym numerze biuletynu miej-
skiego aktualizujemy informacje dotyczące działalności głównych instytucji w gminie Łomianki, a także przypominamy podsta-
wowe wiadomości dotyczące choroby COVID-19.  

Sytuacja epidemiologiczna szybko się zmienia, dlatego sprawdzaj wiadomości na bieżąco, zajrzyj na strony: www.gov.pl i lo-
mianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty.

Prezentowane w tekście dane aktualizowano 24 kwietnia 2020 r.  

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

KORONAWIRUS

Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak długo jeszcze potrwa pandemia. Pojawiają się rozmaite prognozy dotyczące skali i tempa rozprzestrzeniania 
się choroby, szczytu zachorowalności i spadku liczby nowych zakażeń. 

Z pewnością wiadomo więcej niż w momencie ogłaszania epidemii. Naukowcy na bieżąco analizują dane z różnych krajów i obserwują strategie działania przyjęte 
w poszczególnych państwach. Prowadzone są także intensywne prace nad wynalezieniem szczepionki. 

Aktualne zakazy                   
i ograniczenia

Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego 
podstawowym zaleceniem ochrony zdrowia pozo-
staje ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących 
zachowania się w miejscach publicznych. Aktualne 
(dane z 24 kwietnia br.) zasady i ograniczenia obo-
wiązujące w Polsce publikowane są na stronie www.
gov.pl/web/koronawirus, najważniejsze z nich to:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
W przestrzeni publicznej obowiązuje zasada zacho-
wania dwóch metrów odległości pomiędzy pieszymi, 
także wśród członków rodziny. Wyłączeni z tego 
obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi 
opieki (do 13. r.ż.), a także osoby niepełnosprawne 
oraz osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego i ich opiekunowie.

Od 20 kwietnia obowiązuje również zakaz wycho-
dzenia na ulicę dzieci i młodzieży, poniżej 13. r.ż. 
bez opieki dorosłego.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA
Podczas przemieszczania się (ulice, auto-
busy, sklepy) obowiązuje nakaz noszenia 
maseczek, szalika czy chustki zasłaniają-
cej usta i nos. Nie dotyczy to m.in. dzieci 
do lat czterech; osób, które mają proble-
my z oddychaniem; osób, które nie mogą 
samodzielnie założyć ochrony z powodu 
stanu zdrowia; osób poruszających się sa-
mochodem (jeżeli pasażerowie mieszkają 
razem lub w aucie przebywa jedynie kie-
rowca albo kierowca z dzieckiem do lat czterech); 

rolników wykonujących prace w gospodarstwie; 
osób przebywających w lesie.

UTRZYMANE POZOSTAŁY:
– zakaz korzystania z ogrodów 
zoologicznych, placów zabaw czy 
miejsc biwakowania na terenach 
leśnych;

– zakaz korzystania z rowerów 
miejskich;

– ograniczenie przejazdów zbio-
rowym transportem publicznym (jedynie połowa 
miejsc siedzących może być zajęta);

W przestrzeni      
publicznej (ulice, 
autobusy, sklepy) 
obowiązuje nakaz 

zasłaniania ust                 
i nosa.
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– zakaz przejazdów samochodami większymi niż 
dziewięcioosobowe i zbiorowym transportem pry-
watnym (nie dotyczy samochodów osobowych);

– zakaz organizowania zgromadzeń (z wyłącze-
niem zakładów pracy, jednak pracodawcy muszą 
zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa pra-
cownikom);

– zakaz działalności galerii i centrów handlowych 
(z wyłączeniem m.in. branży spożywczej, prasowej, 
artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów 
medycznych i artykułów dla zwierząt, paliw);

– ograniczenie liczby klientów przebywających 
w jednym czasie na terenie sklepu (powierzchnia 
usługowa mniejsza niż 100 mkw.: cztery osoby na 

jedno stanowisko kasowe, powierzchnia większa niż 
100 mkw.: jedna osoba na 15 mkw.) i poczcie (tyle 
osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomno-
żona przez dwa);

– godziny dla seniorów, osoby powyżej 65. r.ż. 
powinny robić zakupy od poniedziałku do piątku 
w godz. 10–12;

– ograniczenie udziału w wydarzeniach o charak-
terze religijnym (jeden uczestnik na 15 mkw. po-
wierzchni danego budynku, na cmentarzu nie więcej 
niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu);

– zakaz zajęć w stacjonarnych szkołach i na uczel-
niach oraz działalności żłobków, klubów dziecięcych 
i przedszkoli (do 24 maja br.);

– zakaz działalności restauracji, kawiarni, barów, 
a także instytucji kultury, siłowni, basenów, klubów 
tanecznych i fitness;

– zakaz działalności hoteli i innych miejsc noclego-
wych; 

– zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego (do 
26 kwietnia br.);

– zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowe-
go (do 26 kwietnia br.);

– zamknięcie granic (do 3 maja br.).

Zakazy i ograniczenia wprowadzono do odwołania, 
w niektórych przypadkach określono datę z możli-
wością przedłużenia tego terminu. 

Objawy choroby                         
i zasady postępowania

Przypominamy także podstawowe informacje o ko-
ronawirusie i zasadach postępowania w przypadku 
złego samopoczucia lub zakażenia.

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. 
Jednak nie każde złe samopoczucie oznacza, że je-
steś zakażony. Pierwszym krokiem jest zachowanie 
spokoju i skorzystanie z teleporady lekarza POZ. 
Zadzwoń, jeśli masz: 
– katar, 
– stan podgorączkowy (temperatura ciała pomię-
dzy 37°C a 38°C)
– czujesz się przeziębiony. 

Kontroluj codziennie swój stan zdrowia.

Jeśli jednak zaobserwujesz co najmniej jeden z na-
stępujących 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-epide-
miologicznej (Ożarów Mazowiecki: 
602 472 821) lub własnym środkiem 
transportu pojedź do szpitala z oddzia-
łem zakaźnym, gdzie lekarze określą 
dalszy tryb postępowania medycznego. 
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-epidemio-
logicznej także w sytuacji, gdy wracasz z regionu, 
gdzie występuje wirus, lub gdy miałeś kontakt 
z osobą zakażoną koronawirusem. Ogranicz kon-
takt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić 
chorobę bezobjawowo, ale jednocześnie zarażać 
innych.

Nie wpadaj w panikę. Korzystaj ze sprawdzonych 
źródeł informacji. Na stronie https://www.gov.pl/
web/koronawirus i https://lomianki.pl/pl/aktual-
nosci/komunikaty publikowane są oficjalne komu-

nikaty potwierdzone przez Minister-
stwo 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. 
8–16, 602 472 821 całodobowo;

– Narodowy Fundusz Zdrowia: 800 190 590 cało-
dobowa infolinia.

Typowe objawy  
COVID-19: gorączka, 

kaszel, duszności              
i kłopoty                            

z oddychaniem.

Postępowanie z odpadami          
w czasie pandemii

Obowiązek noszenia maseczek, zakładanie ręka-
wiczek i stosowanie wszelkich materiałów jedno-
razowego użytku wymaga później odpowiedniego 
utylizowania potencjalnie niebezpiecznych lub za-
każonych przedmiotów.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Mini-
stra Klimatu ściśle określają zasady postępowania 
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania 
zakażeń koronawirusem. Dotyczą zarówno osób 
zdrowych, przechodzących kwarantannę, jak i cho-
rujących na COVID-19. Przestrzeganie tych procedur 
jest konieczne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się 

wirusa i nie stwarzać zagrożenia dla osób przeby-
wających w naszym otoczeniu. 

– Osoby zdrowe, które używają maseczek czy rę-
kawiczek zapobiegawczo, powinny wrzucać odpady 
(uprzednio zebrane i zawiązane w workach) do po-
jemnika na odpady zmieszane.

– Osoby w czasie kwarantanny (odosobnienie oso-
by zdrowej, która była narażona na zakażenie) 
powinny wyrzucać odpady (uprzednio zebrane 
i zawiązane w workach) do pojemnika na odpady 
zmieszane. 

– Osoby w izolacji (odosobnienie osoby z chorobą 
zakaźną albo podejrzeniem choroby zakaźnej) po-
winny odpowiednio zabezpieczyć odpady. Zalecane 
jest, by odczekać 72 godziny od zamknięcia worka 
z odpadami przed włożeniem go do oznakowane-
go pojemnika przeznaczonego tylko na te odpady. 
Zaleca się, by odpady potencjalnie niebezpieczne 
z domowych gospodarstw były umieszczane w po-
dwójnych workach.

Więcej informacji: www.gis.gov.pl.
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URZĄD MIEJSKI          
W ŁOMIANKACH

Do odwołania zamknięte pozostają galerie handlowe oraz instytucje kultury. Placówki administracji publicznej także wprowadziły zasady, które mają chronić 
zarówno jej pracowników, jak i mieszkańców przed zarażeniem się wirusem. Jednak urzędnicy i służby miejskie nadal wykonują swoją pracę.

Praca Urzędu Miejskiego

Przedłużająca się pandemia wpływa na tryb pracy 
i funkcjonowanie urzędu. Urząd jest zamknięty dla 
mieszkańców, jednak urzędnicy pracują normalnie 
i można się z nimi kontaktować:

– telefonicznie: Biuro Obsługi Mieszkańca, tel.: 
22 76 86 324, pn. 10–18, wt.–pt. 8–16,

– mailowo i elektronicznie: przez platformę ePU-
AP: epuap.gov.pl oraz e-mail: umig@lomianki.pl,

– za pośrednictwem poczty: Urząd Miejski w Ło-
miankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

– poprzez skrzynkę podawczą: pisma i kore-
spondencję można składać w urnie zlokalizowa-
nej w budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
przy ul. Warszawskiej 115.

Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych (GPSZOK) od 4 maja będzie pracował 
normalnie: pn.–pt. 7–15, wt.–czw. 7–18.00, sob. 
10–14.

Dane teleadresowe Urzędu: www.lomianki.pl, za-
kładka kontakt. 

Aktualne informacje związane z pandemią: lomian-
ki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty.

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

zakładka kontakt.

Użytkowanie wieczyste

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmianie 
uległ termin wnoszenia opłat za użytkowanie wie-
czyste. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.568) opłatę 
roczną za 2020 r. z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych grun-
tów oraz z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste 
gruntów stanowiących własność gminy Łomianki 
należy uregulować do 30 czerwca 2020 r.

Przestrzeń                             
i komunikacja miejska

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny obo-
wiązuje szczególnie w przestrzeni publicznej. 

Spełniając wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO), Urząd Miejski cyklicznie przeprowadza ak-
cję dezynfekcji przystanków autobusowych w gmi-
nie Łomianki. 

Ponadto, dla bezpieczeństwa mieszkańców, wyłą-
czone zostały manualne przyciski przy przejściach 
dla pieszych. Zielone światło włącza się w trybie au-

tomatycznym, aby przechodnie nie musieli dotykać 
przycisków. 

Z tego samego powodu wszystkie drzwi w autobu-
sach miejskich otwierają się na każdym przystanku 
bez udziału pasażera, a wnętrze pojazdu podzielo-
ne jest na strefę bezpieczną dla kierowcy. Oznacza 
to, że pasażerowie nie mogą korzystać z pierwszych 
drzwi w autobusach (o zablokowanych drzwiach 
informuje specjalne oznakowanie) oraz siedzeń 
w rejonie kabiny kierowcy. Wszystkie powierzchnie, 

których mogą dotykać pasażerowie (przyciski, porę-
cze, uchwyty, kasowniki, biletomaty), są codziennie 
dezynfekowane, a pojazdy raz w tygodniu są ozo-
nowane i dezynfekowane środkami płynnymi. 

Urząd Miejski przeprowadza także dezynfekcję 
w częściach wspólnych budynków komunalnych i za-
montował dozowniki ze środkami dezynfekującymi 
do rąk (środki są systematycznie uzupełniane).

Maseczkomat w ICDS 
Łomianki

Dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu miesz-
kańców gminy Urząd w drugiej połowie kwietnia za-
kończył akcję „Bezpieczny Senior”. Akcja polegała 
na dostarczeniu ochronnych maseczek osobom, któ-
re ukończyły 60. rok życia. Osoby, które nie otrzy-
mały maseczki, nadal mogą się zgłosić do Urzędu   

(nr tel. 22 768 62 18, 22 768 62 15) lub wziąć 
bezpłatną maseczkę ze specjalnego maseczkomatu 
ustawionego przy wejściu do ICDS (ul. Staszica 2).

W maseczki ochronne urzędnicy zaopatrzyli tak-
że łomiankowskich sprzedawców. Pamiętajmy, 

że pracownicy sklepów są szczególnie narażeni 
na kontakt z wirusem przez bezpośredni i częsty 
kontakt z klientem, dlatego wymagają starannego 
zabezpieczenia.

O inicjatywie szycia maseczek przez mieszkańców 
gminy Łomianki czytaj na str. 2.
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Uwaga na oszustów!

Podczas pandemii doświadczyliśmy w gminie Ło-
mianki wielu akcji pomocy międzysąsiedzkiej. 
Niestety nie wszyscy pomagają. Niektórzy wykorzy-
stują sytuację izolacji i lęku o najbliższych i dopusz-
czają się oszustw. Szczególnie narażone na takie 
działania są osoby starsze. Naciągacze dzwonią na 

numery stacjonarne oraz rozsyłają wiadomości SMS, 
oferując badania, szczepionki i lekarstwa. 

Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie seniorów 
przed nieuczciwymi sprzedawcami. W przypadku 
podejrzenia oszustwa lub w celu uzyskania wia-

rygodnych informacji zgłoś się do Straży Miejskiej 
(tel.: 986 lub 22 751 35 03).

Informacje dla 
przedsiębiorców

W czasie pandemii wiele firm i przedsiębiorców 
z różnych sektorów gospodarki znalazło się w trud-
nej sytuacji. W określonych przypadkach samorząd 
w Łomiankach oferuje im pomoc.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie 
gminy Łomianki i w Łomiankach, którzy płacą po-
datki należne gminie (podatek od nieruchomości 
oraz od środków transportowych), mogą wniosko-
wać o: 
– odroczenie terminu zapłaty, 
– rozłożenie płatności na raty, 

– umorzenie płatności w wyjątkowych sytuacjach. 

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględ-
nieniem indywidualnej sytuacji przed-
siębiorców.

Osoby, które nie posiadają profilu 
zaufanego umożliwiającego złożenie 
wniosku CEIDG-1 (np. w sprawie zawie-
szenia działalności czy wprowadzenia 
innych zmian do CEIDG), mogą wypełniony i pod-
pisany wniosek w tradycyjnej formie złożyć w Urzę-

dzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 
115 (pn. 10–18, wt.–pt. 8–16).

Więcej informacji:
– Referat Ewidencji Działalności Gospo-
darczej: 22 768 62 10,
– Wydział Podatków i Opłat: 22 768 
63 17, 22 768 6314, mail: malgorza-
ta.kepa@lomianki.pl.

O pomocy dla 
przedsiębiorców         

czytaj także                    
na str. 20.

Sytuacja przedłużającej się kwarantanny może powodować dyskomfort oraz nasilać poczucie lęku i niepewności o zdrowie własne i najbliższych. Oznacza 
także utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu, uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych. Poniżej przedstawiamy wybrane akcje pomocowe w gminie Łomianki 
przeprowadzane zarówno przez mieszkańców, jak i Urząd Miejski. 

   RESTAURATORZY Z ŁOMIANEK

Dzięki współpracy lokalnych przedsię-
biorców, restauratorów i Urzędu Miej-
skiego stu pięćdziesięciu podopiecz-
nych Ośrodka Pomocy Społecznej 
otrzymało w Wielki Piątek świąteczne 
posiłki. 

   „WIDZIALNA RĘKA – ŁOMIANKI”

Życzliwość, empatia, wsparcie, zaan-
gażowanie – te wszystkie określenia 
odnoszą się do wolontariuszy, którzy 
od wielu dni szyją maseczki, by po-
móc sąsiadom, szpitalom i seniorom 
przetrwać trudny czas związany z zagrożeniem 
koronawirusem.

  APLIKACJA „KWARANTANNA DOMOWA”

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Łomiankach 
oferuje możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej 
„Kwarantanna domowa”, w której można wysłać 

formularz i zgłosić zapotrzebowanie na kontakt 
z pracownikami ośrodka lub psychologiem, a także 

zgłosić zapotrzebowanie żywnościowe. 

Więcej informacji o aplikacji: www.gov.
pl/web/koronawirus/kwarantanna-
-domowa.

  PACZKA DLA SENIORA

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) 
w Łomiankach uruchomił program 
pomocowy dla seniorów. „Paczka dla 
seniora” to akcja finansowana ze środ-
ków budżetowych OPS, której celem jest 
dostarczenie w czasie zagrożenia epide-
miologicznego podstawowych zakupów 

żywnościowych osobom potrzebującym. 

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

Pomoc otrzymają głównie osoby powyżej 65. roku 
życia, które mieszkają samotnie lub z drugą oso-
bą 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 tygo-
dniu dostarczą zgłoszonej osobie podstawowe za-
kupy do kwoty 50 zł (pieczywo, nabiał, produkty 
długoterminowe 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. 8–12. Akcja nie dotyczy osób objętych 
kwarantanną.

  POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Czas pandemii sprzyja izolacji. Staramy się wów-
czas zadbać o bezpieczeństwo własne i swoich naj-
bliższych. Jednak wokół nas są także osoby, które 

Więcej o świątecznej 
akcji łomiankowskich 
restauracji czytaj na       

str. 32.

Więcej 
o grupie „Widzialna 

ręka Łomianki” czytaj             
na str. 2.

AKCJE POMOCOWE
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w sytuacjach kryzysowych są szczególnie zagrożone 
i nie potrafią szukać pomocy. To osoby bezdomne. 
W czasie, gdy tak ważne stało się pozostanie w do-
mach, one nie mają się gdzie schronić. Potrzebują 
naszej pomocy zwłaszcza teraz. Dlatego Urząd 
Miejski w Łomiankach wspólnie z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej (OPS) i Strażą Miejską (SM) po raz 
kolejny przygotował dla nich żywność, 
a także rękawice ochronne, maseczki 
i środki higieny osobistej. Niezbędne 
produkty przekazali potrzebującym 
łomiankowscy strażnicy miejscy. 

   PRZEMOC W CZASIE EPIDEMII

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju 
sprawia, że więcej osób musi pozostać w domu. To 
potwierdzony czynnik ryzyka wzrostu przemocy 
domowej. 

W tym okresie niektórzy z nas mogą usłyszeć przez 
ścianę nie tylko grę na instrumentach i odgłosy 
dziecięcych zabaw, lecz także zauważyć w pobliżu 
niepokojące sytuacje i zachowania. Bądźmy czujni. 
Takie podejrzenia warto sprawdzać. Jeśli słyszysz 
odgłosy awantury, zadzwoń pod numer alarmowy 
i zgłoś ten fakt. W ten sposób zamanifestujesz tak-
że, że jesteś, że wiesz, że nie wyrażasz zgody na 
takie sytuacje.

Być może będziesz pierwszą, a nawet jedyną oso-
bą, która może zapoczątkować zmiany w kierunku 

przerwania przemocowego koła. Pomóż. Nie bądź 
obojętny!

W ciągu ostatniego miesiąca Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łomiankach podjął kilka interwencji 
dotyczących przemocy w rodzinie. Podczas jednej 
z nich szkoła podstawowa poinformowała ośro-

dek, że dzieci nie logują się na zajęcia        
on-line. Rodzina znana już była sys-
temowi pomocy społecznej, jednak od 
dawna z niej nie korzystała. Podczas 
interwencji w miejscu zamieszkania 
okazało się, że życie i zdrowie matki 
oraz dzieci jest zagrożone. 
Podjęłam decyzję o na-
tychmiastowym oddziele-

niu tych osób od sprawcy przemocy. Na 
skutek kolejnych wydarzeń mężczyzna 
został tymczasowo aresztowany. 

Dziękuję mieszkańcom, którzy zgła-
szają nam niepokojące sytuacje. Jeśli 
doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, 
zadzwoń pod całodobowy numer alarmowy 112. 
Skontaktuj się też z nami: Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łomiankach, Punkt Interwencji Kryzysowej 
w Łomiankach, Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny, 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie: 22 751 90 57.

Dominika Kowalczyk-Ptasińska, dyrektor OPS w Ło-
miankach.

   WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Ograniczone kontakty z bliskimi i niepewna sytuacja 
zawodowa dla wielu osób są bardzo trudne i powo-
dują stany lękowe. Dla osób objętych kwarantanną, 
a także potrzebujących wsparcia psychologicznego 
w tej niecodziennej sytuacji Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łomiankach uruchomił telefoniczne kon-
sultacje z psychologiem.

Strach związany z pandemią dotyczy osób w różnym 
wieku i z różnymi problemami. Dla dzieci i młodzie-
ży czy osób zmagających się z różnego typu uza-

leżnieniami i chorobą alkoholową oraz 
dla ich bliskich działają osobne linie 
telefoniczne.  

Kontakt:

– Ośrodek Pomocy Społecznej: 22 732 
70 85, pn. 11–18, wt. 8–12 i 15–18, 
śr. –czw. 8–18, pt. 8–12;

– Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  880 330 
264, śr. i czw. 12–15;

– Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny: Tere-
sa Kopka, 669 484 455, pn. 12–18, wt. –pt. 15–18 
(problemy alkoholowe); Anna Twierdziańska, 502 
336 947, śr. 18–20 (problemy narkotykowe); 
Tomasz Pawluk, 602 347 796, śr. 17–19 (punkt 
konsultacyjny dla młodzieży).

Jeśli słyszysz odgłosy 
awantury, zadzwoń 

pod numer alarmowy               
i zgłoś ten fakt.                      

Nie bądź obojętny!
Wywiad z terapeutą 
z Ośrodka Pomocy 

Społecznej przeczytasz       
na str. 31.

EDUKACJA I KULTURA

Domy kultury i place zabaw pozostają zamknięte w trybie do odwołania. Szkoły i uczelnie wyższe pozostają zamknięte do 24 maja br. Do czasu ponownego 
otwarcia wszystkich placówek edukacyjnych szkoły mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

   EGZAMINY SZKOLNE

Skutki pandemii odczuwają także uczniowie i stu-
denci. Ministerstwo Edukacji poinformowało, że eg-
zamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca i odbę-
dzie się bez części ustnej. Natomiast egzamin dla 
ósmoklasistów odbędzie się w dniach 
16–18 czerwca. Minister edukacji 
zapowiedział, że decyzja o wprowa-
dzeniu w części placówek działalności 
opiekuńczej zapadnie w najbliższych 
dniach (dane z 24.04).

   ZDALNA SZKOŁA W ŁOMIANKACH

Gmina Łomianki otrzymała grant na 
sprzęt komputerowy dla swoich szkół, niezbędny 
obecnie do prowadzenia nauki zdalnej. Grant w wy-
sokości 99 855,00 zł pozwoli kupić i doposażyć 
w sprzęt komputerowy pięć naszych szkół podsta-

wowych, które oszacowały najpilniejsze potrzeby 
swoich uczniów i nauczycieli. 

Gmina Łomianki dołoży dodatkowe środki własne, 
aby objąć pomocą jeszcze większą liczbę potrzebu-
jących. Przyznane nam środki z grantu w ramach 

projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego” są 
odpowiedzią na obecną sytuację szkol-
nictwa w związku z wprowadzeniem 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii spowodowanego zaka-
żeniami koronawirusem. Działanie jest 
finansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Operatorem 
inicjatywy #ZdalnaSzkoła jest Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Sprzęt po zakończeniu obostrzeń 

COVID-19 wróci do szkół i pozostanie tam do wy-
korzystania.

20 kwietnia br. rozstrzygnęliśmy postępowanie 
dotyczące sprzętu komputerowego dla uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych, których organem 
prowadzącym jest gmina Łomianki. Przed nami 
podpisanie umowy z wybranym wykonawcą oraz 
jak najszybsze przekazanie sprzętu dla uczniów 
i nauczycieli. 

Aleksandra Jankowska

   DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli wyda-
wanie wniosków na dyżur wakacyjny odbywać się 
będzie drogą elektroniczną.

Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani 
dyżurem wakacyjnym dla dziecka proszeni są 

Gmina Łomianki 
otrzymała       

dofinansowanie na                           
zakup sprzętu 

komputerowego              
dla szkół.
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o kontakt telefoniczny (pn.–pt. w godz. 8–13) 
lub mailowy z przedszkolem, do którego uczęszcza 
dziecko, w celu uzyskania wniosku do wypełnienia. 
Przedszkole macierzyste przekaże na adres mailo-
wy opiekunów wniosek wraz z potwierdzeniem fak-
tu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym 
roku szkolnym.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI                                                                       
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Przypominamy rodzicom i opiekunom prawnym, 
którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przed-
szkola samorządowego lub oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej prowadzonej przez 
gminę Łomianki, że zgodnie z harmonogramem 
postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podano 
do publicznej wiadomości 27 kwietnia br. 

Listy będą dostępne w systemie elektronicznej re-
krutacji oraz na stronach internetowych przedszkoli 
i szkół podstawowych, w których utworzono oddzia-
ły przedszkolne.

Rodzice i opiekunowie prawni do 8 maja br. zobo-
wiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, do którego dziecko zostało zakwali-
fikowane. 

Potwierdzenia należy dokonać poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia. Oświadczenie (skan lub 
zdjęcie) należy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres mailowy przedszkola lub szkoły podstawowej, 
w której utworzono oddział przedszkolny.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych zostaną podane do publicznej wiado-
mości 15 maja 2020 r. o godz. 14.00.

Jadwiga Idziaszek

   KULTURA W KWARANTANNIE

Wydawałoby się, że zawieszenie działalności stacjo-
narnej oznacza dla instytucji kulturalnych stagna-
cję. Czy tak jest w rzeczywistości? Czym zajmują się 
placówki kulturalne i edukacyjne w czasie kwaran-
tanny? 

Wydarzenia kulturalne, według planu odmrażania 
gospodarki, znajdują się dopiero w jego czwartym 
etapie. Próba określenia dokładnych terminów 
okazuje się prowadzić w ślepy zaułek, ponieważ 
uzależniona jest od wielu czynników. Centrum Kul-
tury w Łomiankach nie spoczywa jednak na laurach 
i szuka nowych sposobów kontaktu z mieszkańcami 
gminy. 

Większość stałych zajęć odbywających się stacjo-
narnie w budynku centrum przeniosło się teraz 
do internetu. W ten sposób łomiankowska placów-
ka stała się jedną z pierwszych w kraju, która tak 
szybko zaadaptowała się do nowej rzeczywistości. 
Chętnych, by dołączyć do grup, przybywa. Pra-
cownicy instytucji dokładają wszelkich starań, aby 
zajęcia przebiegały w jak najlepszych warunkach, 
a odbiorcy mogli bez problemu rozwijać pasje rów-
nież w trakcie kwarantanny. Informację o zapisach 
na zajęcia można znaleźć na stronie internetowej 
centrum. W standardowej ofercie (zajęcia płatne 
i bezpłatne) online znajdują się:

• malarstwo,
• zajęcia taneczne (Studio 33),
• tworzenie gier komputerowych,
• balet,
• zajęcia taneczne (Happy dance Studio),
• taniec dla seniorów (grupa Evitki),
• taniec cygański,
• pilates & stretching,
• zajęcia wokalne dla dzieci i dorosłych,
• aikido,
• język angielski dla seniorów i dorosłych,

• język francuski dla seniorów i dorosłych,
• joga i pilates,
• mania bazgrania,
• poranki malucha,
• Music and Dance for Kids,
• nauka gry na ukulele,
• tworzenie filmów animowanych,
• kempo.

Praca w czasie kwarantanny polega również na 
wdrażaniu nowych rozwiązań i nabywaniu przez 
pracowników nowych umiejętności. Pozwalają one 
na realizację znacznej części oferty online na naj-
wyższym możliwym poziomie. Dotyczy to także 
digitalizacji dorobku artystycznego i prowadzenia 
transmisji z wydarzeń kulturalnych na żywo.

Kwarantanna uniemożliwia przeprowadzenie nie-
których działań, jednak otwiera nowe, ciekawe 
możliwości, które mogą stanowić o przyszłych 
losach wielu instytucji. Niejednokrotnie właśnie 
momenty kryzysowe pokazują prawdziwą wartość 
proponowanej oferty kulturalnej oraz pozwalają na 
redefiniowanie potrzeb kulturalnych odbiorców. To 
czas opracowywania nowych strategii, które pozwo-
lą dotrzeć zarówno do stałych odbiorców centrum 
kultury, jak i do tych, którzy dopiero teraz, spędza-
jąc więcej czasu niż zwykle w internecie, dowiedzieli 
się o ciekawych wydarzeniach odbywających się po 
sąsiedzku. 

Niezależnie od tego, kiedy zakończy się epidemia, 
mamy nadzieję wejść w nową rzeczywistość z gło-
wami pełnymi pomysłów i kreatywnych rozwiązań, 
które będą służyć nam wszystkim w kolejnych la-
tach.

Janusz Zawadzki

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

Do tej pory gospodarka morska i rybołówstwo nega-
tywnie oddziaływały na stan flory i fauny morskiej. 
Konieczne było wprowadzanie kolejnych wytycznych, 
które miały wspierać rozwój tego sektora gospodar-
ki, a jednocześnie chronić zasób mórz i oceanów dla 
przyszłych pokoleń. Obecnie statki stoją w portach, 
a połowy zostały wstrzymane. Brakuje zbytu na ryby 
i owoce morza, bo restauracje i hotele są zamknięte.

Jednak naukowcy twierdzą, że paradoksalnie blo-
kada wymuszona przez koronawirusa może przy-
nieść korzystne skutki dla naturalnego środowiska 

morskiego. Słowem, zasoby morza i oceanów mają 
szansę odrodzić się przynajmniej częściowo przy 
zmniejszonej działalności człowieka. 

Badacze są ostrożni, wiedzą, że takie procesy zacho-
dzą latami, a jednak porównali statystyki z czasów 
I i II wojny światowej, gdy wstrzymano połowy na 
kilka lat. Okazało się, że odnotowano wówczas nie-
zwykłą regenerację morskiej fauny. Obecny przestój 
tyle nie potrwa, jednak już dziś zaobserwowano orki, 
delfiny i foki w miejscach, w których nie były widzia-
ne od lat. 

Być może zatem śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi 
wirus przyspieszy odbudowę nie tylko zasobów ryb-
nych, ale przynajmniej w niektórych rejonach Ziemi 
przyczyni się do ograniczenia produkcji szkodliwych 
odpadów i spadku emisji gazów cieplarnianych, 
a tym samym do oczyszczenia powietrza i ochrony 
środowiska naturalnego.

Pandemia koronowirusa paraliżuje światową gospodarkę. Wydaje się, że nie ma branży, która nie ponosiłaby strat z powodu przestojów pracy i utraty rynków 
zbytu. Okazuje się jednak, że przynajmniej w jednej dziedzinie sytuacja może ulec… poprawie.

NIEOCZEKIWANE 
SKUTKI PANDEMII
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TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Cztery etapy odmrażania gospodarki, tarcza antykryzysowa 2.0 oraz zapowiedź tarczy 3.0. To rządowy 
plan ratowania polskich firm.  

POMOC DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Pandemia nie ustępuje, dlate-
go nadal trwa blokada gospo-
darki i wielu przedsiębiorców 
znajduje się w skrajnie trudnej 

sytuacji. Oczekiwania związane z rzą-
dowym pakietem pomocowym, czyli 
tarczą antykryzysową, zostały speł-
nione w mniejszym stopniu, niż się 
spodziewano. W firmach zaczęły się 
zwolnienia i cięcia etatów. Z danych 
opublikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny wynika, że w marcu 
w średnich i dużych firmach zreduko-
wano ponad 34 tys. miejsc pracy.

W wielu branżach można zaobserwo-
wać działania konsolidacyjne, zmie-
rzające do uzgodnienia wspólnego 
stanowiska i wystąpienia grupowego 
w obronie własnych interesów. 

Wśród firm i przedsiębiorców zauwa-
żalna jest tendencja do przenoszenia 
biznesu do internetu. Wskazują na to 
także statystyki notujące wzrost ru-
chu w polskim internecie średnio o 30 
proc. od początku pandemii.

Negocjacje poszczególnych branż 
z rządem wpłynęły także na wypra-
cowanie nowych ustaleń, które rząd 
ogłosił jako kolejny pakiet pomocowy, 
zwany tarczą antykryzysową 2.0. Jed-
nak w momencie zamykania tego nu-
meru biuletynu (22 kwietnia br.) wia-
domo już, że powstanie także tarcza 
antykryzysowa 3.0. 

Trudne w interpretacji i zmieniające 
się przepisy sprawiają, że wielu przed-
siębiorcom trudno wybrać najlepszą 
opcję działania. Łomiankowska kan-
celaria prawna Patryka Gorgola przy-
gotowała opracowanie dotyczące 
przepisów zawartych w tarczy anty-
kryzysowej. W przystępnej formie, na 
konkretnych przykładach, omówiono 

m.in. zasady przyznawania świadczeń 
postojowych czy udzielania pożyczek 
dla mikroprzedsiębiorców.

Opracowanie dostępne w internecie: 
kancelariagorgol.pl/tarczaantykryzy-
sowa.pdf.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Zmiany wprowadzone w tarczy an-
tykryzysowej 2.0 obowiązują od 18 
kwietnia br. i zawierają kilka punktów. 
Najważniejsze z nich dotyczą m.in. ob-
jęcia pomocą firm założonych w okre-
sie od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r. 
oraz możliwości ponownego przyzna-
nia świadczenia postojowego (nie wię-
cej jednak niż trzy razy). 

Zwolnienie ze składek 
Zwolnienie dotyczy składek na ubez-
pieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Emerytur Pomostowych za 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwol-
nienie mogą uzyskać osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą, firmy 
zgłaszające do ubezpieczeń społecz-
nych mniej niż 50 osób, spółdzielnie 
socjalne oraz duchowni. 

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracują-
ce dla niego osoby zachowają prawo 
do świadczeń zdrowotnych i z ubez-
pieczeń społecznych za okres zwol-
nienia ze składek. 

Świadczenie postojowe
O świadczenie postojowe mogą się 
ubiegać zarówno osoby wykonujące 
umowy cywilnoprawne, jak i prowa-
dzące działalność gospodarczą.

Dla osób, które wykonują umowy 
cywilnoprawne (umowy-zlecenia, 
agencyjne, o dzieło) świadczenie 
wynosi 2080 zł (80 proc. minimalne-
go wynagrodzenia) i jest nieoskład-
kowane oraz nieopodatkowane. 
Jeśli jednak suma przychodów                                 
w miesiącu poprzedzającym mie-
siąc złożenia wniosku wynosi do 
1299,99 zł, to świadczenie posto-
jowe przysługuje w wysokości sumy 
wynagrodzeń z tych umów. Świad-
czenia przyznawane po raz pierwszy 
obejmują umowy zawarte  przed                           
1 kwietnia (wcześniej przed 1 lute-
go).

Dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą świadczenie wyno-
si 2080 zł (80 proc. minimalnego 
wynagrodzenia) i jest nieoskładko-
wane oraz nieopodatkowane. Przy 
rozpatrywaniu wniosku brany jest 
pod uwagę przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku (warunkiem jest spadek 
o co najmniej 15 proc. w stosunku 
do miesiąca poprzedniego). Zniesio-
no także warunek granicznej kwoty 
przychodu. Aby ubiegać się o świad-
czenie postojowe, nie trzeba zawie-
szać działalności, świadczenie przy-
sługuje także samozatrudnionym, 
którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. 

Więcej: www.gov.pl/web/tarczaanty-
kryzysowa.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Rząd wprowadził tarczę antykryzy-
sową 2.0 i właściwie od razu zapo-
wiedział kolejną jej wersję. Tarcza 
antykryzysowa 3.0 skupi się na nastę-
pujących zagadnieniach:
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Na stronie akcji #RatujBiznes znajdziesz 

listę kancelarii prawnych, które pro publico 

bono wspierają przedsiębiorców.

Więcej o aktualnych zakazach

i ograniczeniach czytaj na str. 14.

powołaniu w Banku Gospodarstwa 
Krajowego funduszu dopłat do od-
setek skierowanego do przedsię-
biorców, którzy utracili  płynność 
finansową lub są zagrożeni jej utratą 
(w 2020 i 2021 r. na takie dopłaty 
budżet państwa przekaże po 270 
mln zł);

zmianach dotyczących zamówień 
publicznych (rozwiązania poprawia-
jące płynność finansową dla wyko-
nawców);

objęciu ochroną firm przed przeję-
ciami przez obcy kapitał (na wzór 
rozwiązania niemieckiego);

wsparciu budżetów samorządów 
notujących obecnie mniejsze wpły-
wy z podatków (poluzowanie reguły 
finansowej, by mogły się zadłużać);

zmianach w prawie pracy.

CZTERY ETAPY ODMRAŻANIA 
GOSPODARKI

Według rządowych planów niebawem 
nastąpi stopniowe odmrażanie gospo-
darki i znoszenie obostrzeń. Tempo 
tych zmian zależy od sytuacji epide-
miologicznej. Jednak 16 kwietnia br. 
premier ogłosił wstępny harmono-
gram stopniowego znoszenia obo-
wiązujących ograniczeń związanych 
z epidemią koronawirusa. Plan zakła-
da cztery etapy. Pierwszy rozpoczął 
się 20 kwietnia br. Jadwiga Emilewicz, 
wicepremierka i ministerka rozwoju, 
doprecyzowała, że ocena pierwszego 
etapu nastąpi po tygodniu i wówczas 
podjęte zostaną decyzje o kolejnych 
działaniach. Stwierdziła jednak, że 
pełne odblokowanie polskiej gospo-
darki może nastąpić dopiero w lipcu.

I ETAP
Obowiązuje od 20 kwietnia br. i zakła-
da zmiany w funkcjonowaniu handlu 
i na rynku usług, dotyczy liczby osób, 
które jednocześnie mogą przebywać 
w sklepach, na targach czy w apte-
kach. Nakłada także obowiązek zasła-
niania ust i nosa w przestrzeni publicz-
nej.

II ETAP
Nie znamy daty wprowadzenia ko-
lejnego etapu. Termin jest uzależnio-
ny od analizy przyrostu zachorowań 
i stopnia realizacji wytycznych sanitar-
nych. Wiadomo jednak, że w II etapie 
rząd zakłada:

otwarcie sklepów budowlanych 
w weekendy;

otwarcie hoteli i innych miejsc noc-
legowych (z ograniczeniami);

otwarcie niektórych instytucji kultu-
ry (biblioteki, muzea, galerie sztuki).

III ETAP
Kiedy spełnione zostaną kolejne wa-
runki, odmrażanie gospodarki obej-
mie:

gastronomię (stacjonarnie z ograni-
czeniami);

otwarcie zakładów fryzjerskich i sa-
lonów kosmetycznych; 

możliwość realizacji wydarzeń spor-
towych do 50 osób (w otwartej 
przestrzeni bez udziału publiczno-
ści);

organizację opieki nad dziećmi 
w żłobkach i klasach szkolnych 1–3 
(z ustaloną liczbą dzieci w sali).

IV ETAP
Czwarty, ostatni z obecnie planowa-
nych etapów powinien odblokować 
sektory gospodarki, które charakte-
ryzują się skupianiem i rotacją dużych 
grup. Z zachowaniem określonego 
reżimu sanitarnego nastąpi otwarcie: 

salonów masażu i solariów,

siłowni i klubów fitness,

teatrów i kin.

Każdy z etapów zakłada nakładanie 
ograniczeń i zakazów, które będą mo-
dyfikowane w zależności od rozwo-
ju sytuacji. Rząd planuje utrzymanie 
pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe, a także zacho-
wanie odstępu dwóch metrów w prze-
strzeni publicznej, zakrywanie nosa 
i ust oraz ścisłe przestrzeganie zasad 
sanitarnych w miejscach zgromadzeń 
(dezynfekcja i utrzymanie odpowied-
niego dystansu).

Więcej informacji: www.gov.pl/web/
tarczaantykryzysowa.

 AKCJA #RATUJBIZNES

Z inicjatywą wsparcia przedsiębior-
ców w czasie zastoju spowodowane-
go pandemią koronawirusa wystąpił 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsię-
biorców. 

Akcja #RatujBiznes informuje przed-
siębiorców o aktualnej sytuacji i moż-
liwościach uzyskania pomocy, ulgach 
i różnorakim wsparciu. Udostępnia 
także listę kancelarii prawnych i po-
datkowych, które nieodpłatnie (pro 
publico bono) pomogą mikro-, małym 
i średnim przedsiębiorcom przygoto-
wać i złożyć odpowiednie wnioski. 

Więcej o akcji: rzecznikmsp.gov.pl/ra-
tujbiznes. 
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Unia Europejska uruchomiła procedury wsparcia 
finansowego dla organizacji i firm znajdujących 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej 
pandemią. 

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
DLA NGO

Do podstawowych działań 
antykryzysowych należy 
wsparcie zarówno małych 
i średnich przedsiębiorców, 

samozatrudnionych, jak i dużych firm 
oraz pracowników, którym grozi utra-
ta praca i źródeł dochodu, służb mun-
durowych (policji, strażaków), placó-
wek służby zdrowia i domów pomocy 
społecznej. 

Kryterium dochodowe
Do grona podmiotów objętych wspar-
ciem z funduszy europejskich należą 
również organizacje pozarządowe. 
Pomoc antykryzysowa kierowana jest 
do wszystkich, o których mowa w art. 
3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Dotyczy 
to tych organizacji, którym spadły 
przychody z tytułu działalności statu-
towej w wyniku epidemii COVID-19. 
Dofinansowaniem objęto wynagro-
dzenia pracowników i należne od tych 

wynagrodzeń składki na ubezpiecze-
nie społeczne.

Wsparcie obejmuje w szczególności:
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• kościelne osoby prawne,
• stowarzyszenia jednostek samo-
rządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki non profit. 

Formy świadczenia pracy przez pra-
cowników:

• umowa o pracę,
• spółdzielcza umowa o pracę,
• umowy cywilnoprawne (np. umo-
wa-zlecenie, umowa o pracę na-
kładczą).

Jeśli organizacja utrzyma zatrudnie-
nie pracowników objętych dofinanso-
waniem przez okres, na który uzyska 
dofinansowanie, nie będzie musiała 
zwracać otrzymanej pomocy. Jeżeli to 
się nie uda, zwrot dofinansowania na-
stąpi bez naliczenia odsetek. Wsparcie 
wypłacane będzie w miesięcznych 
transzach dla zapewnienia płynności 
finansowej.

Kwota wsparcia
Wysokość dofinansowania zależy od 
stopnia spadku przychodów z działal-
ności statutowej organizacji. Gdy spa-
dek przychodów wyniesie:

• co najmniej 30 proc. – dofinan-
sowanie może wynieść do 50 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie na każdego pracownika 
wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne;

• co najmniej 50 proc. – dofinan-
sowanie może wynieść do 70 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie na każdego pracownika 
wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne;

• co najmniej 80 proc. – dofinan-
sowanie może wynieść do 90 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie na każdego pracownika 
wraz ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne. 

Więcej informacji: www.funduszeeu-
ropejskie.gov.pl w zakładce Fundusze 
a koronawirus oraz na stronach Po-
wiatowego Urzędu Pracy www.ozaro-
wmazowiecki.praca.gov.pl.

Wsparcie finansowe 
zarówno dla 

małych i średnich 
przedsiębiorców, 

samozatrudnionych, 
jak i dużych firm.

O dotacji z funduszy 
europejskich na sprzęt 
komputerowy dla szkół 
w Łomiankach czytaj 

na str. 18.
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Egzamin z dobrosąsiedzkich 
relacji społeczność Łomia-
nek zdaje doskonale. Bardzo 
szybko pojawiły się oddolne 

inicjatywy, jak chociażby „Widzialna 
ręka Łomianki” i inne grupy szyjące 
maseczki. To na terenie naszego mia-
sta powstała inicjatywa drukowania 
przyłbic na drukarkach 3D w ramach 
akcji „Drukarze dla Szpitali”. Co ważne, 
ujawniło się też wiele inicjatyw pomo-
cy świadczonej wzajemnie przez naj-
bliższych sąsiadów.

Wobec potrzeb swych społeczności 
działania podjęły też zarządy osiedli 
i rady sołeckie. 

Aktywność online
Wszędzie, gdzie było to możliwe, wy-
korzystano mailowe bazy adresowe, 
by przekazać najpilniejsze informa-
cje. Najwięcej takich kontaktów mają 
osiedla Dąbrowa Zachodnia i Łomian-
ki Górne oraz sołectwo Dziekanów 
Bajkowy. Przy okazji apelujemy do 
mieszkańców, by dzielili się z samo-
rządem danymi adresowymi, mailami 
i numerami telefonów. Dzięki temu 
można otrzymać wiele użytecznych 
informacji i pomoc, kiedy jest najbar-
dziej potrzebna.

Na tablicach informacyjnych zawisły 
nie tylko oficjalne komunikaty o obo-
wiązujących ograniczeniach, ale rów-

nież apele zarządów osiedli i rad so-
łeckich o przekazywanie informacji 
o osobach w potrzebie, a także ogło-
szenia dotyczące gotowości udziele-
nia pomocy innym.

Większość jednostek prowadzi swo-
je strony w mediach społecznościo-
wych, a niektóre dysponują stronami 
WWW. Dlatego, wobec braku moż-
liwości spotykania się na zebraniach 
osiedlowych i sołeckich, to właśnie do 
mediów elektronicznych przeniosła 
się większość aktywności.

Sąsiedzka pomoc
Wszystkie elektroniczne narzędzia 
komunikacji zostały wykorzystane nie 
tylko do zaproponowania usług koor-
dynacyjnych, lecz także do wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej w akcji 
„Paczka dla Seniora”. Adresy samot-
nie mieszkających osób w wieku 60+ 
spłynęły z wielu jednostek. 

Osiedla i sołectwa włączyły się rów-
nież w akcję dostarczania seniorom 
maseczek. Działania takie podjął soł-
tys Dziekanowa Leśnego Jarosław 
Suski. Bazę adresową potrzebujących 
osób zebrał także sołtys Kiełpina Pa-
weł Stasiak. W stałym kontakcie tele-
fonicznym z mieszkańcami sołectwa 
pozostaje też Alicja Siemianowska – 
sołtys Sadowej.

Utrudnienia w życiu codziennym jesz-
cze trochę potrwają. Nadal będziemy 
potrzebować informacji dotyczących 
najbliższych sąsiadów, by sobie wza-
jemnie pomagać. Sołtysi i rady sołec-
kie oraz zarządy osiedli są do Państwa 
dyspozycji. Więcej danych kontakto-
wych (składy zarządów osiedli i rad 
sołeckich oraz numery telefonów) bez 
trudu znajdziecie na bip.lomianki.pl.

SAMORZĄD SOŁECKI
I OSIEDLOWY W AKCJI

TEKST:  WITOLD GAWDA

Czas pandemii to okres próby dla wszystkich dotkniętych nią 
społeczności. Trudne okoliczności są okazją do sprawdzenia 
sąsiedzkich więzi, wzajemnej pomocy i otwartości na potrzeby 
innych. 

OSIEDLE / SOŁECTWO
E-MAIL

Osiedle Buraków
burakow@lomianki.pl

Osiedle Dąbrowa Leśna
dabrowalesna@lomianki.pl

Osiedle Dąbrowa Rajska
dabrowarajska@lomianki.pl

Osiedle Dąbrowa Zachodnia
dabrowazachodnia@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Baczyńskiego
baczynskiego@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Centralne
centralne@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Górne
gorne@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Majowe
majowe@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Prochownia
prochownia@lomianki.pl

Osiedle Równoległa
rownolegla@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Stare
stare@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Pawłowo
pawlowo@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Trylogia
trylogia@lomianki.pl

Osiedle Łomianki Powstańców
powstancow@lomianki.pl

Dziekanów Bajkowy
dziekanowbajkowy@lomianki.pl

Dziekanów Leśny
dziekanowlesny@lomianki.pl

Dziekanów Nowy
dziekanownowy@lomianki.pl

Dziekanów Polski
dziekanowpolski@lomianki.pl

Kiełpin
kielpin@lomianki.pl

Kępa Kiełpińska
kepakielpinska@lomianki.pl

Łomianki Chopina
chopina@lomianki.pl

Łomianki Dolne
dolne@lomianki.pl

Sadowa
sadowa@lomianki.pl

Zarządy osiedli 
i rady sołeckie tworzą 

bazy adresowe, by 
sprawnie udzielać 

pomocy, kiedy jest ona 
najbardziej potrzebna.
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TEKST: JOLANTA PAJĄK
FOT.: ARCHIWA WŁASNE CZŁONKÓW RADY MŁODZIEŻOWEJ

Młodzi radni jako cel wyznaczyli sobie upowszechnianie 
idei samorządowej wśród młodzieży, reprezentowanie oraz 
integrację środowisk młodzieżowych na terenie gminy Łomianki, 
a także aktywny udział w życiu publicznym.

RADA
MŁODZIEŻOWA

Rada Miejska w Łomiankach, 
przychylając się do wniosku 
środowisk młodzieżowych 
oraz inicjatywy burmistrza 

Łomianek, 30 maja 2019 r. podjęła 
Uchwałę nr XI/88/2019 w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXIV/177/2008 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 
28 maja 2008 roku w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Łomiankach i nadania jej statutu. 
Zgodnie ze statutem, po przepro-

wadzonych wyborach zarządzonych 
przez burmistrza, skład Rady Mło-
dzieżowej tworzą przedstawiciele pu-
blicznych szkół podstawowych gmi-
ny Łomianki, przedstawiciel LO im.           
K. Wojtyły oraz sześcioro młodych lu-
dzi w wieku 13–21 mieszkających na 
terenie gminy, ale nieuczęszczających 
do ww. szkół publicznych.

Celem działania rady jest upowszech-
nianie idei samorządowej wśród 
młodzieży, integracja środowisk mło-

dzieżowych na terenie gminy, repre-
zentowanie młodzieży mieszkającej 
na terenie gminy, organizacja aktyw-
nego uczestnictwa młodzieży w ży-
ciu publicznym oraz podejmowanie 
działań na rzecz zaspokajania potrzeb 
i oczekiwań młodych mieszkańców 
gminy.

Z Radą Młodzieżową w Łomiankach 
można się skontaktować, wysyłając 
wiadomość na: radamlodziezowa@
poczta.lomianki.pl.

Przewodnicząca Rady Młodzieżowej Maria Skrzypińska 

Jestem siedemnastolatką i uczennicą Wielokulturowego Liceum Humanistycznego w Warsza-
wie. Od urodzenia mieszkam w Łomiankach i jestem z nimi bardzo silnie związana, co sprawia, 
że z radością angażuję się w działania lokalne, przede wszystkim poprzez Stowarzyszenie Mło-
de Łomianki, którego jestem członkinią. Interesuję się sztuką, filozofią i naukami społecznymi, 
a swoje zainteresowania realizuję między innymi, współtworząc Młodzieżową Radę czy coroczne 
Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy.

Wiceprzewodniczący Rady Młodzieżowej Jakub Puchalski

Nazywam się Kuba, mam 16 lat i mieszkam w Dziekanowie Leśnym. Od dziecka interesuję się 
działaniami społecznymi oraz prawem i przyrodą. Brałem udział w wielu akcjach charytatywnych, 
takich jak sprzątanie lasu, Szlachetna Paczka, WOŚP czy zbiórki banku żywności. Jestem też ak-
tywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Sekretarz Rady Młodzieżowej Dominik Zawistowski

Urodzony w 2003 r. Uczeń, sportowiec, muzyk, autor piosenek, społecznik. Wicemistrz Polski 
w kartingu w 2013 r. Związany z zespołem Sleep Well. Pomysłodawca Łomot Festiwal. Interesuję 
się ekonomią i polityką.
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Członek Rady Młodzieżowej      
Olaf Goździkiewicz

Mam 15 lat, chodzę do ósmej klasy 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Leśnej. Uczę się języka hiszpań-
skiego i angielskiego. Gram na pia-
ninie i gitarze. Lubię spacerować 
i czytać książki.

Członek Rady Młodzieżowej  
Jakub Wójcicki

Hej, jestem Kuba i od zawsze 
mieszkam w Łomiankach. Mimo 
że chodzę do liceum w Warszawie 
i większość dnia spędzam w stoli-
cy, to nigdy nie zapomniałem o ro-
dzinnym mieście. Wierzę, że nasza 

młodzież powinna zdać sobie sprawę, że jeżeli będziemy 
działać razem, to uczynimy Łomianki świetnym miejscem 
do spędzania wolnego czasu. Jesteśmy przyszłością tego 
miasta i nie możemy tego zaprzepaścić. To jak w piosence: 
„Bo jak nie my, to kto?”.

Członek Rady Młodzieżowej  
Natalia Tomaszuk

Mam 15 lat. Mieszkam w Kiełpi-
nie. Uczęszczam do Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
bł. ks. R. Archutowskiego w War-
szawie, do klasy o profilu huma-
nistycznym. Działania społeczne 

rozpoczęłam już w piątej klasie Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym. Od roku na-
leżę do Stowarzyszenia Młode Łomianki. W Radzie Mło-
dzieżowej koncentruję się na problemach młodzieży, 
demoralizacji, problemach psychicznych, akcjach ekolo-
gicznych oraz artystycznych. Dla naszej gminy chcę jak 
najlepiej i ufam, że moje działania zostaną dobrze ode-
brane. W wolnym czasie śpiewam, gram na gitarze, piszę 
wiersze, robię zdjęcia. Interesuję się także psychologią.

Członek Rady Młodzieżowej  
Patryk Zajączkowski

Jestem studentem archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. Ostat-
nie dwa lata poświęciłem na dzia-
łalność prospołeczną na terenie 
Łomianek, zwłaszcza na rzecz ro-
dzinnej miejscowości Dziekanowa 

Polskiego. Rozwijam się jako aktywista i namawiam do 
działania osoby młode. W 2019 roku założyłem i objąłem 
stanowisko prezesa w Stowarzyszeniu Młode Łomian-
ki – organizacji zrzeszającej młodzież, która chce zmienić 
Łomianki na bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Od za-
wsze interesuję się historią, zarówno globalną, jak i lokal-
ną. Tą pasją chcę zarazić pozostałych mieszkańców, m.in. 
poprzez przygotowanie tablic historycznych Dziekanowa 
Polskiego.

Członek Rady Młodzieżowej  
Helena Kraciuk

Uczę się w siódmej klasie Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej. Przyszłość wiążę z psycholo-
gią, ale interesują mnie także język 
polski i biologia. Lubię uprawiać 
sport, zwłaszcza pływać. Wielu 

moich przyjaciół, a nawet nauczycieli, widzi we mnie kre-
atywną osobę i dlatego mam zamiar wykorzystać to w ło-
miankowskiej Radzie Młodzieżowej.

 

Członek Rady Młodzieżowej  
Jakub Łukaszewicz

Nazywam się Jakub i jestem 
uczniem drugiej klasy Liceum Ogól-
nokształcącego im. Karola Wojtyły 
w Łomiankach. Ukończyłem klasę 
dwujęzyczną w Gimnazjum im. Ja-
nusza Kusocińskiego, dzięki czemu 

biegle opanowałem język angielski. Interesuję się ekono-
mią i historią powszechną. Moim hobby jest gra w tenisa 
stołowego i jazda na rowerze. 

Członek Rady Młodzieżowej  
Natalia Dygan

Mam na imię Natalia i mieszkam 
w Łomiankach od dziecka. Uczęsz-
czałam do klasy ósmej w Szkole 
Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Łomiankach. Od pięciu lat jestem 
harcerką w 444 Drużynie Harcer-

skiej ,,Zawiszacy” działającej przy mojej szkole. Interesuję 
się historią oraz muzyką, gram na skrzypcach i gitarze oraz 
lubię śpiewać. Jestem osobą kreatywną, nie boję się wy-
zwań oraz jestem skora do rozmowy. Jestem otwarta na 
pomysły innych.

Członek Rady Młodzieżowej  
Aleksandra Nitychoruk

Jestem uczennicą klasy siódmej 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Ło-
miankach. W wolnym czasie tre-
nuję siatkówkę oraz uczęszczam 
na zajęcia plastyczne. Chciałabym, 
aby młodzież w Łomiankach chęt-

nie spędzała tutaj czas i była dumna z tego, gdzie mieszka.

Członek Rady Młodzieżowej  
Antek Gajlewicz

Reprezentuję Szkołę Podstawową 
w Dziekanowie Polskim. Do rady 
zgłosiłem się, ponieważ mam do-
bre pomysły na ulepszenie Łomia-
nek. 



26 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 5    |    MAJ 2020

|    AKTUALNOŚCI

TRWAJĄ 
REMONTY
I PRACE PORZĄDKOWE 
NA TERENIE ŁOMIANEK

TEKST: JAKUB WÓJCIK
FOT.: AGATA ZAKRZEWSKA

Od 1 do 10 kwietnia prostowano i uzupełnia-
no pionowe oznakowanie uliczne (główne ciągi 
komunikacyjne, zgłoszenia od Straży Miejskiej 
i mieszkańców oraz portalu NaprawmyTo). 

Od 14 do 15 kwietnia naprawiano nawierzchnię  
ul. Brzegowej (wyrównanie, doziarnienie i za-
gęszczenie nawierzchni gruntowej drogi, czyli do-
ziarnienie destruktem asfaltowym).

Od 16 do 17 kwietnia naprawiono nawierzchnię 
ul. 6 Pułku Piechoty (wyrównanie, doziarnienie 
i zagęszczenie nawierzchni gruntowej drogi, czyli 
doziarnienie destruktem asfaltowym).

20 kwietnia naprawiono nawierzchnię ul. Jeziornej 
przez wyrównanie, doziarnienie i zagęszczenie na-
wierzchni gruntowej drogi (doziarnienie destruk-
tem asfaltowym).

22 kwietnia rozpoczęto prace na ulicach gruntowych 
Dąbrowy Zachodniej (ul. Zachodnia, Sierakowska, 
Łuże, Ułanów Jazłowieckich, Zielona, Prosta, Rów-
noległa), na ul. Miłej, Odysei oraz w Sadowej.

Od 14 do 17 kwietnia częściowo wyremontowano 
nawierzchnię bitumiczną ulic Dąbrowy (ul. Dolna, 
Długa, Wąska, Wydmowa, Żywiczna), Dziekanowa 
Leśnego (ul. Konopnickiej) oraz ul. Poziomkową       
i Wędkarską.
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Od 20 do 21 kwietnia częściowo wyremontowano 
nawierzchnię bitumiczną ulic: Ogrodowej, sięgacz 
ul. Rolniczej do KMŁ, Fabrycznej, Wiślanej, Wło-
ściańskiej.

22 kwietnia rozpoczęto remont nawierzchni bi-
tumicznej ulic Burakowa i okolicy (Brukowa do 
oczyszczalni, Łąkowa, Poniatowskiego, Kościusz-
ki, Czarnieckiego, Przyłuskiego, Olszynowa, Wól-
czyńska, pozostałe ulice według planu objazdu 
w kolejnym tygodniu). 

21 kwietnia zakończyły się prace w zakresie od-
tworzenia oznakowania poziomego (pasy), głównie 
poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla 
pieszych (ulice: Chopina, Spokojna, Włościańska, 
Kmicica, częściowo Wiślana od Rolniczej w stronę 
wału oraz Akacjowa).

22 kwietnia odtworzono oznakowanie poziome 
(pasy) ul. Warszawskiej na odcinku od Graniczki do 
Wiślanej (oś jezdni, skrzyżowania) oraz zakończo-
no odtwarzanie pasów na ul. Wiślanej (skrzyżowa-
nie z Raabego oraz Chopina). Prace prowadzono 
w godzinach nocnych. 

23 kwietnia odtwarzano oznakowania poziome  
ul. Warszawskiej oraz na rondzie Brukowa/War-
szawska. Prace prowadzono w godzinach noc-
nych. 

Planowane odtworzenie oznakowania poziomego 
na ul. Konopnickiej i Miłej po zakończeniu prac 
wodno-kanalizacyjnych w rejonie Dziekanowa Le-
śnego.

Od 27.04 rusza wykonanie konserwacji odwod-
nienia ulicznego w postaci czyszczenia wpustów, 
przykanalików oraz studni chłonnych (w niektó-
rych przypadkach z wymianą warstw filtrujących) 
na ulicach: Dolnej, Zachodniej, Armii Poznań, 
Chopina.
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We wrześniu 1939 roku 
wybuchła II wojna 
światowa, a Polska 
znalazła się pod dwie-

ma okupacjami. 1 września zachod-
nią granicę przekroczyli Niemcy, a 17 
września od wschodu wkroczyli Ro-
sjanie. Do radzieckiej niewoli dostało 
się wówczas ponad 200 tys. jeńców. 
Część z nich, głównie oficerowie 
Wojska Polskiego i policjanci, trafili 
do obozów w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie. Większość z nich nigdy 
nie wróciła do domu. 

Dwóch agresorów
Decyzją najwyższych władz ZSRR, bez 
sądu, łamiąc międzynarodowe kon-
wencje o jeńcach wojennych, w kwiet-
niu i maju 1940 roku zaczęły się maso-
we rozstrzeliwania polskich oficerów 
i policjantów m.in. w Katyniu i Charko-
wie. Zginęło niemal 22 tys. Polaków, 
żołnierzy i mundurowych, w tym wielu 
lekarzy, nauczycieli, prawników, ad-
wokatów czy urzędników – rezerwi-
stów powołanych do wojska podczas 
kampanii wrześniowej. 
Działanie sowieckiego NKWD zbiegło 
się w czasie z przeprowadzaną przez 
Niemców na terenach Generalnego 
Gubernatorstwa, czyli okupowanym 
terytorium przedwojennej Polski, Ak-

cją AB (Nadzwyczajną Akcją Pacyfika-
cyjną), która polegała na eksterminacji 
polskiej inteligencji. 

Kłamstwo katyńskie
Informację o odkryciu masowych gro-
bów na terenie Związku Radzieckiego 
podało berlińskie radio 13 kwietnia 
1943 roku. Niemcy powołali wówczas 
Międzynarodową Komisję Lekarską 
i dokonali pierwszych ekshumacji. 
Oskarżyli o morderstwo ZSRR i wyko-
rzystali ten fakt propagandowo. Stalin 
wszystkiemu zaprzeczył i do lat 90. 
XX w. Rosja obarczała winą za zbrod-
nię III Rzeszę.  

Na warszawskim cmentarzu Powązki 
Wojskowe znajduje się tzw. dolinka 
katyńska. Miejsce, gdzie od lat 70. 
XX w. upamiętniano zamordowanych, 
stawiano krzyże z datą 1940 roku. 
Znamienne, że komunistyczna władza 
uparcie powtarzała, że mordu dokona-
li Niemcy w 1941 roku. Dlaczego ten 
jeden rok był tak ważny? Bo dema-
skował kłamstwo katyńskie. Operacja 
Barbarossa, czyli ofensywa wschodnia 
III Rzeszy, rozpoczęła się 22 czerwca 
1941 roku. Niemców nie było zatem 
na wschodzie w 1940 roku i nie mogli 
dokonać zbrodni, o które oskarżali ich 
później Sowieci.

Upamiętnienia
Na terenie Warszawy jest kilka miejsc 
upamiętniających rozstrzelanych. Jed-
nym z ważniejszych jest Muzeum 
Katyńskie, działające od 2015 roku 
w kaponierze Cytadeli Warszawskiej. 
Gromadzi archiwalia i pamiątki zwią-
zane z ofiarami zbrodni. 

Na terenie gminy Łomianki także znaj-
dują się symboliczne miejsca pamięci 
o zamordowanych – pomniki przy ko-
ściele św. Małgorzaty oraz w kwate-
rze wojennej cmentarza wojskowego 
w Kiełpinie. 

Uroczystości rocznicowe odbywają 
się tam zawsze 13 kwietnia, w Dniu 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
Datę wybrano nieprzypadkowo. Tego 
dnia w 1943 roku Niemcy nagłośnili 
informację o masowych grobach od-
krytych na Wschodzie, ale także tego 
dnia wiele lat później – w 1990 roku, 
przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow 
po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że 
zbrodni dokonało NKWD.

Więcej informacji o muzeum, zbio-
rach, historii i zbrodni katyńskiej: 
www.muzeumkatynskie.pl.

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
FOT.: MARTA NOWICKA

Mówimy Katyń, ale myślimy o wielu miejscach, w których rozstrzelano Polaków w 1940 roku. Prawda 
o ich śmierci była ukrywana przez pół wieku.

PAMIĘĆ O KATYNIU
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TEKST: MONIKA BRODOWSKA

To jeden z ważniejszych dokumentów w naszej historii. Z okazji rocznicy warto więc przypomnieć 
okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja.

WIWAT KONSTYTUCJA!

Potocznie mówimy Konstytu-
cja 3 maja, jednak jej oficjalna 
nazwa to „Ustawa Rządowa 
z dnia 3 maja 1791 roku”. Je-

steśmy z niej dumni – przyjmuje się, 
że to pierwsza w Europie i druga taka 
ustawa w świecie, po Konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych.

Wszyscy także wiemy, że została 
uchwalona w czasach panowania Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, jed-
nak nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
w jak dramatycznych okolicznościach. 
Badacze epoki stanisławowskiej, ana-
lizując dokumenty z XVIII wieku, z cza-
sem przywracają także należne miej-
sce w jej uchwaleniu królowi. Zdaniem 
historyków jego rola była decydująca.

Sejm Czteroletni
Wbrew negatywnej ocenie rządów 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
która utrzymuje się do dziś, król od 
początku panowania dążył do prze-
prowadzenia reform o charakterze 
ogólnopaństwowym. W 1765 roku po-
wołał Akademię Szlachecką Korpusu 
Kadetów, zwaną powszechnie Szkołą 
Rycerską, która pod kierunkiem księ-
cia Adama Kazimierza Czartoryskiego 
miała kształcić przyszłe kadry wojska 

polskiego. Szkołę ukończyli m.in. Ta-
deusz Kościuszko czy Józef Sowiński, 
późniejszy generał, obrońca reduty na 
Woli w 1831 roku. 

Król był także inicjatorem powo-
łania Komisji Edukacji Narodowej 
w 1773 roku, pierwszej w Polsce wła-
dzy oświatowej, porównywalnej do 
współczesnego ministerstwa oświaty 
publicznej.

Z czasem okazało się jednak, że naj-
ważniejsze jest uregulowanie prawne, 
które pozwoli na zreformowanie pań-
stwa na wszystkich poziomach. Stani-
sław August wraz z członkami stron-
nictwa patriotycznego, m.in. Ignacym 
Potockim, Hugonem Kołłątajem czy 
Stanisławem Małachowskim, rozpo-
częli prace nad przeprowadzeniem 
reform w czasie Sejmu Wielkiego 
(1788–1792).

Uchwalenie ustawy
Jak wyglądał pamiętny dzień 3 maja? 
W 1791 roku zwolennicy uchwalenia 
konstytucji przyspieszyli termin obrad 
sejmowych o dwa dni, wykorzystując 
fakt, że przeciwnicy konstytucji nie 
przyjechali jeszcze do Warszawy po 
wielkanocnej przerwie świątecznej. 

Nie ogłoszono dnia 
rozpoczęcia sesji, ale 
wezwano zwolenni-
ków na posiedzenie 
3 maja. 

Na sali projekt 
uchwały wywołał 
gwałtowny sprzeciw 
opozycji sejmowej. 
Poseł Jan Sucho-
rzewski zagroził na-
wet śmiercią kilkulet-
niego syna, wołając: 
„Zabiję własne dzie-
cię, aby nie dożyło 

niewoli, którą ten projekt krajowi go-
tuje”, co uwiecznił na obrazie „Konsty-
tucja 3 maja” sto lat później Jan Ma-
tejko.

Skąd takie gwałtowne protesty? 
W ocenie części szlachty ustawa 
stanowiła zamach na tzw. złotą wol-
ność szlachecką. Konstytucja zniosła 
bowiem liberum veto, wprowadziła 
trójpodział władzy, odbierała prawo 
głosu w sprawach państwa szlachcie 
nieposiadającej ziemi, wprowadziła 
częściowe zrównanie praw osobistych 
mieszczan i szlachty, złagodziła pań-
szczyznę, zmieniła ustrój państwa na 
monarchię dziedziczną.

Szlakiem konstytucji
To, co działo się po uchwaleniu kon-
stytucji w sali senatorskiej Zamku 
Królewskiego, możemy sobie wy-
obrazić, oglądając wspomniany obraz 
Jana Matejki. Malarz, zgodnie z prze-
kazem historycznym, przedstawił tam 
orszak, który pod przewodnictwem 
króla Stanisława Augusta wchodzi do 
staromiejskiego kościoła św. Jana na 
zaprzysiężenie konstytucji.

Gdyby nie pandemia, moglibyśmy 
zapewne zobaczyć jeden z trzech 
oryginalnych tekstów, znajdujący się 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie. Wystawiany jest wła-
śnie 3 maja, czasem w miejscach zwią-
zanych ze Stanisławem Augustem, 
takich jak pałac Na Wyspie w Łazien-
kach Królewskich.

Od kilku lat w święto Konstytucji daw-
ny Trakt Królewski przemierza także 
barwny orszak przewodników war-
szawskich przebranych w historyczne 
stroje. Podczas spaceru opowiadają 
o miejscach i uczestnikach tamtych 
wydarzeń, a także czytają fragmenty 
konstytucji. 
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CZEKAJĄ NA DOM

ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. W tym numerze trzej bohaterowie – może któryś 
z nich zostanie twoim przyjacielem?

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

KAZAN
Wyjątkowo mądry i przyjazny pies. 
Kocha ludzi i szuka z nimi kontaktu. 
Lubi jazdę samochodem, spacery, za-
bawę. Ładnie chodzi na smyczy, jest 
posłuszny i pełen radości życia. Sko-
ry do pieszczot, wdzięczny za każde 
ciepłe słowo, każdy przyjazny gest. 
Potrafi nawiązać pozytywne relacje 
z psami.

W typie rasy: mieszaniec 
Wiek: 9 lat 
Płeć: samiec 
Waga: 25 kg 
Nr: 2502/19 
Status: do adopcji z domu tymczaso-
wego 
Przyjęty: 18.12.2019
Boks: 807 R8 (domek) 

Kontakt w sprawie adopcji: Bożena 
504 000 348, Ewa 609 491 910.

LUNA
Straciła swoją panią, a osoba, która 
przejęła opiekę, niestety nie mogła 
dłużej tego robić. Luna jest przyjaciel-
ska dla wszystkich ludzi, lubi psy, ale 
tylko te większe, mniejsze ją irytują. 
Ma lęk separacyjny, więc szuka domu, 
w którym ktoś stale jest obecny, na 
przykład z rodziną wielopokoleniową 
lub właściciel może ją zabierać, gdy 
wychodzi. Luna dopiero przejdzie dia-
gnostykę, ale na pierwszy rzut oka wi-
dać, że potrzebuje diety.

W typie rasy: mieszaniec 
Wiek: 13 lat 
Płeć: suczka
Waga: 28 kg 
Nr: 0660/20
Status: do adopcji 
Przyjęty: 17.04.2020
Boks: geriatria 

Kontakt w sprawie adopcji: Monika 
667 473 808, Dominika 512 647 947.

HORACY
Delikatny i bardzo miły w stosunku do 
ludzi, na widok człowieka nieśmiało 
macha ogonkiem. Jeszcze troszkę się 
boi, ale nie ma w nim żadnej agresji. 
Na spacerze idzie grzecznie, z niektó-
rymi psami się dogaduje, z innymi nie. 
Bardzo dobrze znosi jazdę samocho-
dem i jest wpatrzony w człowieka.

W typie rasy: mieszaniec 
Wiek: 9 lat 
Płeć: samiec 
Waga: 19 kg 
Nr: 0511/20 
Status: do adopcji z domu tymczaso-
wego 
Przyjęty: 10.03.2020

Kontakt w sprawie adopcji: Andzia 
889 320 471.

Wszystkie zwierzęta znajdują się obecnie w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www1.napaluchu.waw.pl oraz www.lomianki.pl.
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UJAWNIJ
PROBLEM!
Najtrudniej zrobić pierwszy krok 
i ujawnić przemoc. Ale to jedyna 
skuteczna metoda, by uwolnić się 
od oprawcy. Z Adamem Dulnikiem, 
doświadczonym terapeutą 
współpracującym z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Łomiankach, rozmawia 
Monika Jakubiak-Rososzczuk.

Monika Jakubiak-Rososzczuk: Panie 
Adamie, czy okres epidemii jest szcze-
gólnie trudny dla Pana klientów? Czy 
w swojej pracy spotykają się Państwo 
z większą liczbą zgłoszeń przemocy 
w tym czasie?

Adam Dulnik: Niestety odpowiedź na 
oba pytania jest twierdząca. Izolacja, 
zamknięcie w domach to okres trud-
ny nawet dla rodzin, w których nie ma 
patologii. Ludzie przeżywają potężny 
stres. Boją się utraty pracy, martwią 
o zdrowie i przyszłość. To rodzi fru-
strację, złość. Niestety ludzie często 
te emocje odreagowują na bliskich. 
A kiedy przemoc trwa od dawna, to     
w takiej sytuacji jeszcze się nasila.

M.J.-R.: Co powinny zrobić osoby, któ-
re doświadczają przemocy w rodzinie?

A.D.: Podnieść słuchawkę, wybrać nu-
mer telefonu do kogoś, kto może po-
móc: na policję, do nas – terapeutów, 
do Punktu Interwencji Kryzysowej. 
Ujawnić problem! Bez tego osoby do-
świadczające przemocy betonują się 
w patologicznych relacjach, narażają 
zdrowie, życie swoje i swoich bliskich 
i nikt nie może im pomóc.

M.J.-R.: Wie Pan, że to trudne?

A.D.: Wiem, zwłaszcza gdy trzeba 
ujawnić, że katem jest mąż, żona, syn, 
matka, brat. To bardzo trudne, ale nie 
ma innej drogi. Jeśli w rodzinie jest 
przemoc, to właściwie nie ma szans 
na rozwiązanie problemu w czterech 
ścianach. Trzeba szukać pomocy.

M.J.-R.: Czy w czasie epidemii trudniej 
tę pomoc uzyskać?

A.D.: Nie trudniej, po prostu inaczej. 
Nie możemy spotkać się osobiście, 
a wiadomo, że rozmawiamy o spra-
wach trudnych. Cały proces tera-
peutyczny jest intymny. Łatwiej roz-
mawiać w cztery oczy. Bezpośredni 
kontakt bardzo pomaga, buduje za-
ufanie. Widać emocje, z których wie-
le można odczytać. Dziś zostaje nam 
kontakt telefoniczny, kontakt przez 
kamerki telefonów. Ale w sytuacji, gdy 
jesteśmy ofiarą przemocy, to napraw-
dę nie ma znaczenia. Ważne jest, by 
kogoś o tym poinformować i natych-
miast otrzymać pomoc. Wtedy telefon 
naprawdę wystarczy.

M.J-R.: Dyżurowaliście Państwo pod 
telefonami w trakcie świąt. Dzwoniły?

A.D.: Oczywiście. Święta nie eliminują 
przemocy. Przeciwnie. Dzwoniły ko-

biety (100 proc. telefonów od kobiet), 
które doświadczały przemocy i wyma-
gały natychmiastowej reakcji i pomocy 
z zewnątrz. Dzwoniły sąsiadki, które 
miały podejrzenie, że za ścianą rozgry-
wają się przemocowe sceny wobec in-
nych kobiet i ich dzieci. Każdy telefon 
to inna historia i inny dramat. 

M.J.-R.: Co wtedy robicie?

A.D.: Pomagamy. Od tego jesteśmy.

Kontakt telefoniczny do instytucji, 
w których można szukać pomocy:

1. Komisariat Policji w Łomiankach,   
ul. Warszawska 87, tel. 22 751 10 67.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ło-
miankach, ul. Szpitalna 7, tel. 22 751 
90 57.
3. Punkt Interwencji Kryzysowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ło-
miankach, ul. Szpitalna 7, tel. 22 732 
70 85.
4. Stowarzyszenie „Niebieska Linia” 
w Warszawie, ul. Jaktorowska 4, tel. 
22  499 37 33.
5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” w Warszawie, ul. Korotyńskiego 
13, tel. 22 668 70 00.
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Łzy wzruszenia, wiele pozytywnych zaskoczeń, 
mnóstwo ciepłych słów, dużo pozytywnej energii 
i chwile, dla których warto pomagać i warto pracować!

ŚWIĄTECZNY POSIŁEK 
DLA NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄCYCH

Choć na co dzień ze sobą konkurują, to w trak-
cie epidemii połączyli siły, by pomagać. Ło-
miankowscy restauratorzy przygotowali sto 
pięćdziesiąt tradycyjnych wielkanocnych po-

traw. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim jedzenie 
trafiło do najbardziej potrzebujących osób w naszej 
gminie. Nie zapomnieliśmy o kombatantach i wdowach 
po nich. Było zaskoczenie, łzy wzruszenia i dużo pozy-
tywnych emocji. Wzruszali się obdarowani, lecz także 
pracownicy Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łomiankach, strażnicy miejscy i wolontariu-
sze Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae” oraz 
ochotnicy z OSP Dziekanów Polski zaangażowani w ak-
cję „Świąteczny posiłek”.

Akcję zainicjowali: lokalny przedsiębiorca oraz wła-
ściciele restauracji Malva. Do wspólnego gotowania 
przyłączyli się również właściciele Bistro Domowego, 
piekarni Figóry, Owsianej Manufaktury i piekarni Pi-
woński. Dziękujemy!

Restauratorzy przygotowali specjały, a Urząd Miejski 
w Łomiankach pokrył koszty potrzebnych do ich wyko-
nania produktów. 

Dziękujemy prezesowi Toyota W&J Wiśniewski za nie-
odpłatne użyczenie samochodu.

Razem możemy wszystko!

Jesteście wspaniali!

TEKST I FOT.:  MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
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CZYTELNICZY RAJ

„Osiecka. Tego o mnie nie wiecie” (ebook)
Beata Biały 
O jednej z najwybitniejszych polskich artystek opowiadają m.in. Olga Lipiń-
ska, Hanna Bakuła, Maryla Rodowicz, Magda Umer, Krystyna Janda, Daniel 
Passent i Jerzy Satanowski. Każda z tych osób tworzy osobisty portret ge-
nialnej przyjaciółki. Z rozmów na temat Osieckiej wyłania się postać pełna 
sprzeczności: delikatna i okrutna, namiętna i nieczuła, bujająca w obłokach 
i materialistka, radosna i popadająca w stany depresyjne. Każdy z przyjaciół 
zapamiętał ją trochę inaczej. Dla każdego miała inną twarz. „Była jak lustro, 
w którym odbija się świat ze wszystkimi jego barwami i emocjami. Kiedy po 
jej śmierci to lustro rozpadło się na tysiące kawałeczków, każdy z nas za-
chował swój kawałek i widzi Agnieszkę w taki sposób, w jaki sam postrzega 
świat. Każdy z nas opowie inną historię”.

„Rób swoje. Jak być tym, kim jesteś, i korzystać z tego, co masz, aby dostać 
to, czego chcesz” (ebook)
Sarah Knight 
Ta książka jest o tym, jak zaakceptować siebie, ale także wzmocnić pew-
ność siebie, o konieczności uświadomienia sobie swoich mocnych i słabych 
stron. Podpowiada, jak powiedzieć „nie”, postawić granice i przestać marno-
wać czas, energię i pieniądze na rzeczy, które nie przynoszą radości. Sarah 
Knight przekonuje, że życie staje się coraz lepsze, gdy przestajemy przej-
mować się tym, co myślą inni, i zaczynamy robić to, co naprawdę chcemy 
zrobić. Okazuje się wówczas, że czasami można być samolubnym, a dążenie 
do doskonałości nie ma sensu. Ta książka uczy dosłownie, jak w tytule: jak 
być sobą i wykorzystywać to, co mamy, żeby dostać to, czego pragniemy.

„Szczęście all inclusive” (ebook)
Krystyna Mirek
Piękna grecka wyspa skąpana w południowym słońcu, gaje oliwne, pla-
że, luksusowy hotel i galeria interesujących bohaterów. Beata, która musi 
przewartościować swoje życie i uwolnić się z toksycznego związku, Jakub, 
któremu piękna figura i pozycja zawodowa narzeczonej przesłoniła własne 
pragnienia, oraz dynamiczna Agnieszka, która czerpie z życia pełną garścią, 
ale zapomina o najważniejszym. I wreszcie – oszałamiająco przystojny Grek 
Kostas, właściciel gaju oliwnego. Wszyscy spotykają się w luksusowym ho-
telu w samym środku upalnego lata. Ciąg wydarzeń sprawi, że dla każde-
go z nich greckie wakacje okażą się przełomowe. Bo szczęście przychodzi 
znienacka, zaskakuje i obezwładnia jak piękne krajobrazy słonecznej wy-
spy. Szczególnie jeśli jest to szczęście all inclusive.

„Petersburg. Miasto snu” (ebook)
Joanna Czeczott
W delcie Newy nad Zatoką Fińską leży nadzwyczajne miasto. Piotrogród. 
Leningrad. Petersburg. Dla jednych rajska kraina swobody i oaza nowo-
czesności, dla innych miejsce bolesnych wspomnień, od których nie ma 
ucieczki. Joanna Czeczott prowadzi nas ulicami Petersburga, splatając 
przeszłość i teraźniejszość tego niezwykłego miasta. Opowiada o czasach, 
gdy car Piotr I żelazną ręką kierował zacofaną metropolię w stronę Zacho-
du, a także o dyrektorze petersburskiego teatru, który w żółtym trykocie 
postanawia dołączyć do trupy baletowej. Z jednej strony snuje opowieść 
o zrozpaczonych matkach odwiedzających synów w areszcie, a z drugiej 
portretuje bananowe pokolenie lat 80. XX w., rozkochane w Putinie i pie-
niądzach swoich rodziców.

KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK
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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 maja.

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).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 4 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:  
Skatepark przy ICDS. Wygrała pani Karolina Orłowska. Po odbiór na-
grody zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w ko-
lejnych 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: Artur Osiak.
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. pieczątka z datą
2. zamek w Wałbrzychu
3. duńska wyspa w południowo-zachodniej części Morza Bałtyc-
kiego
4. tendencja utożsamiana z odwlekaniem, opóźnianiem lub prze-
kładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzi-
nach życia
5. podstawowy składnik materii
6. prof. Stanisław.............– autor podręczników i licznych publikacji 
o tematyce pszczelarskiej, zasłużony dla Łomianek
7. uszy zająca
8. męski odpowiednik imienia Laura
9. torbacz z Australii

Pionowo
1. kłębek wełny
2. złoty albo lokomocji
3. Jan……– reżyser filmu nominowanego do Oscara w kategorii 
„Najlepszy film międzynarodowy”
4. naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpa-
dów polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikro-
organizmy, organiczny recykling
5. dawny obrzęd weselny znany u większości ludów słowiańskich, 
podczas którego panna młoda symbolicznie przechodziła ze stanu 
panieńskiego w zamężny
6. rower jednokołowy
7. wąsaty w jeziorze
8. ryba morska, nazywana też diabłem morskim
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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 – MAJ 2020
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ZIELONE
REJON 1A  15.05, 29.05

REJON 1B  12.05, 26.05

REJON 2A  15.05, 29.05

REJON 2B  7.05, 21.05

REJON 3    5.05, 19.05

REJON 4    12.05, 26.05

REJON 5    13.05, 27.05

REJON 6A 5.05, 19.05

REJON 6B 6.05, 20.05

REJON 7A 13.05, 27.05

REJON 7B 11.05, 25.05

REJON 8A 4.05, 18.05

REJON 8B 8.05, 22.05

REJON 9    6.05, 20.05

REJON 10A 8.05, 22.05

REJON 10B 14.05, 28.05

REJON 11 14.05, 28.05

REJON 12 7.05, 21.05

REJON 13
4.05, 11.05, 18.05, 

25.05

ODPADY KOMUNALNE SZKŁO   PAPIER  PLASTIK METAL
REJON 1    poniedziałek 4.05, 18.05 18.05

REJON 2    wtorek 5.05, 19.05 19.05

REJON 3    środa 6.05, 20.05 20.05

REJON 4    środa 6.05, 20.05 20.05

REJON 5    czwartek 7.05, 21.05 21.05

REJON 6    piątek 8.05, 22.05 22.05

REJON 7    poniedziałek 11.05, 25.05 25.05

REJON 8    wtorek 12.05, 26.05 26.05

REJON 9    środa 13.05, 27.05 27.05

REJON 10    środa 13.05, 27.05 27.05

REJON 11    czwartek 14.05, 28.05 28.05

REJON 12    sobota, piątek 2.05, 15.05, 29.05 2.05, 29.05

REJON 13    poniedziałek, 
czwartek

4.05, 7.05, 11.05, 14.05, 
18.05, 21.05, 25.05, 28.05 04.05, 11.05, 18.05, 25.05

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




