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OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA
FOT.: ARTUR OSIAK

W 1937 roku staraniem 
prekursora ochrony 
Puszczy Kampinoskiej, 
profesora Romana 

Kobendzy, utworzono w tej części 
puszczy rezerwat. W 1959 roku te-
ren przekształcono w obszar ochrony 
ścisłej „Sieraków”, który obejmuje po-
wierzchnię 1204,91 ha.

Do starego dębu 
Położony jest zaledwie kilka kilome-
trów od granic Łomianek we wschod-
niej części puszczy, na trasie głów-
nego (czerwonego) szlaku pieszego 
Puszczy Kampinoskiej. Zachodnim 
brzegiem obszaru ochrony ścisłej 
„Sieraków” biegnie ścieżka dydak-
tyczna „Do starego dębu” wytyczona 
przez Kampinoski Park Narodowy. Na 
trasie ścieżki znajdują się tablice infor-
macyjne, które stanowią nieocenioną 
pomoc dla indywidualnego turysty.

Fauna…
Obszar ochrony ścisłej „Sieraków” jest 
jednym z najpiękniejszych przyrodni-
czo terenów Kampinosu. Obejmuje 
mieszankę klasycznych puszczańskich 
krajobrazów: wydmy paraboliczne, 

torfowiska i bagna. To wyjątkowe 
miejsce, gdzie w pobliżu dwumiliono-
wego miasta żyje tak dużo gatunków 
dzikich zwierząt. Jest ostoją łosi, bob-
rów, bocianów czarnych. W okresie 
wiosenno-letnim można dojrzeć tu 
żurawie.

…i flora
Rosną tutaj lasy o naturalnym cha-
rakterze, stuletnie olsy, łęgi, a na 
wydmach – bory sosnowe. Tutaj też 

najliczniej występuje brzoza czarna.
Wśród runa rezerwatu spotykane są 
m.in. chronione i rzadkie rośliny: bu-
ławnik czerwony, kokorycz pełna, 
kosaciec syberyjski, kruszczyk błot-
ny, lilia złotogłów, łuskiewnik różowy, 
miodownik melisowaty, orlik pospo-
lity, piżmaczek, zerwa kłosowa, żura-
wina błotna. Największą osobliwością 
przyrodniczą jest relikt epoki lodow-
cowej rozmarynek – chamedafne pół-
nocna. 

To największy i najbardziej wartościowy przyrodniczo obszar Puszczy Kampinoskiej. 

OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJ 
„SIERAKÓW”



OD WYDAWCY    |

3BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 11    |    LISTOPAD 2020

Szanowni Czytelnicy!

FO
T.

: P
IO

TR
 K

AC
ZM

AR
EK

Oddajemy w Państwa ręce listopadowy numer 
Biuletynu Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”.

Sytuacja epidemiczna w Polsce nie napawa 
optymizmem. Chorych na COVID-19 wciąż przybywa, 
również w naszej gminie. W artykule „Koronawirus. 
Nowe zasady bezpieczeństwa” (s. 4–7) przedstawiamy 
Państwu informacje aktualne na dzień przekazania 
gazety do druku (27 października br.). Wszelkie 
aktualizacje będziemy publikować na www.lomianki.pl 
oraz na facebookowych profilach społecznościowych: 
Urząd Miejski w Łomiankach oraz Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak. 

Zachęcamy również do zapisania się do gminnego 
newslettera na www.lomianki.pl, na dole strony. 
Bezpośrednio na Państwa skrzynkę mailową trafią 
aktualne informacje, które wysyłamy subskrybentom 
w każdy wtorek.

W tym numerze przeczytają Państwo pierwsze 
podsumowanie dotyczące zmian w naliczaniu opłat 
za odbiór odpadów, które w maju Rada Miejska 
wprowadziła dla zabudowy wielorodzinnej (s. 10–
11). Znajdą też Państwo informacje o obowiązkach 
gminy i mieszkańców nałożonych na nas uchwałą 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które dotyczą 
programu ochrony powietrza (s. 13).

Warto przeczytać artykuł o planowanej trasie S7, 
która dzięki naszym staraniom staje się przyjaźniejsza 
mieszkańcom gminy Łomianki (s. 15), a także                          
o pracy ZWiK (s. 16) i pozyskiwanych przez gminę 
dofinansowaniach (s. 14 i 16). 

Tradycyjnie już publikujemy nasz ekoporadnik               
(s. 8–9), zachęcamy do adopcji zwierzaków                                     
(s. 12), rozwiązywania krzyżówki (s. 29) i udziału                 
w wydarzeniach, które w obecnej sytuacji możemy 
zrealizować (s. 22–24, 26, 27).

Zapraszam do lektury.

KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

PAŹDZIERNIK (WYBÓR)

1.10 Spotkanie dotyczące współpracy z bryg. mgr. inż. Robertem 
Nowakowskim, komendantem powiatowym Państwowej Straży 
Pożarnej w Błoniu, i jego zastępcą bryg. mgr. inż. Mariuszem 
Tymoszewiczem.

2.10 Spotkanie ze Sławomirem Sumką, wójtem gminy Stare Babice.

3.10 Sprzątanie Rezerwatu Ławice Kiełpińskie, organizator: sołectwo 
Kępy Kiełpińskiej.

7.10 Udział w spotkaniu z radą nadzorczą KMŁ sp. z o.o.
Spotkanie ze związkami zawodowymi ZWIK sp.z o.o.

8.10 Udział w spotkaniu na zaproszenie Mirosława Markowskiego, 
dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego – Łużowa Góra.

9.10 Wizyta na placu budowy żłobka w Warszawie dotycząca budowy 
referencyjnej przy ul. Szybowcowej. 
Spotkanie burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak i zastępcy 
burmistrz ds. technicznych Pawła Bohdziewicza z przedstawicielami 
Grupy Ekoinbud.

10.10 Udział w inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

13.10 Udział w spotkaniu z JRP (jednostką realizującą projekt) 
dotyczącym zielono-niebieskiej infrastruktury.

14.10 Spotkanie dotyczące współpracy z Grzegorzem Pietruczukiem, 
burmistrzem gminy Bielany, przedstawicielem firmy Gaz-System 
i Dorotą Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. 
Udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Integracyjnym 
Centrum Dydaktyczno-Sportowym.

15.10 Spotkanie z Antonim Kręźlewiczem, wójtem gminy Czosnów, 
w sprawie powstania nowej linii autobusowej 850.
Spotkanie z kpt. Janem Herburtem-Heybowiczem, prezesem 
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Łomiankach.
Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA) 
w sprawie wyznaczenia standardów infrastruktury oraz trasy S7.

16.10 Wideokonferencja z udziałem Lilianny Bogusz z Departamentu 
Rozwoju Regionalnego w sprawie formuły partnerstwa publiczno- 
-prywatnego (PPP).

17.10 Udział w ceremonii zakończenia jubileuszowego 60. Centralnego 
Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry”.

19.10 Udział w spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w sprawie COVID-19.

21.10 Spotkanie z proboszczem ks. kan. Jackiem Siekierskim, Dominiką 
Kowalczyk-Ptasińską i siostrą salezjanką w sprawie pomocy osobom 
potrzebującym.

23.10 Udział w spotkaniu inaugurującym działalność stowarzyszenia 
„Tak! Samorządy dla Polski” na terenie województwa mazowieckiego.

29.10 Udział w sesji Rady Miejskiej (online).
Udział w spotkaniu online z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad.
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Ogłaszając wprowadzenie 
obostrzeń, premier Ma-
teusz Morawiecki po-
wiedział, że „Najbardziej 

skutecznym sposobem przerwania 
transmisji wirusa jest ograniczenie 
kontaktów, maseczki, zachowanie 
dystansu, dezynfekcja 
i wietrzenie pomiesz-
czeń”. Skrótowo pre-
zentujemy zasady, które 
obowiązują w przestrze-
ni publicznej i określają 
funkcjonowanie m.in. 
placówek edukacyjnych, 
punktów gastronomicz-
nych oraz dotyczą organizacji imprez 
kulturalnych i sportowych.

Zasłanianie ust i nosa
Obowiązek zasłaniania ust i nosa obo-
wiązuje w całym kraju w przestrzeni 
publicznej (ulice, środki komunikacji, 
sklepy, przychodnie, kościoły, urzę-
dy). Maseczek/osłon nie trzeba za-
kładać w lesie, parku, na działce albo 
plaży. Osoby, które uprawiają sport 
rekreacyjnie (biegacze, rowerzyści), 
muszą zakrywać usta i nos (wyjątek: 
współzawodnictwo sportowe, dzie-
ci poniżej 5. r.ż., niepełnosprawni). 
Z obowiązku zwolnione są osoby ma-
jące zaświadczenie lekarskie lub od-
powiednie dokumenty. 

Zgromadzenia i spotkania
Wprowadzono zakaz spotkań powy-
żej pięciu osób (wyjątek: mieszkający 
razem, spotkania służbowe) z zacho-
waniem dystansu 1,5 m odległości od 
innych osób. Obowiązuje zakaz orga-
nizowania spotkań niezależnie od ich 

rodzaju (wyjątek: spotka-
nia w domu do 20 osób). 
W kwestii udziału w uro-
czystościach religijnych 
ustalono limit: jedna 
osoba na 7 mkw. przy 
zachowaniu odległości
nie mniejszej niż 1,5 m.
Zajęcia i wydarzenia 

sportowe mogą się odbywać bez 
udziału publiczności, a kulturalne 
z maksymalnym udziałem 25 proc. 
publiczności. 

Przemieszczanie się osób
Dzieci i młodzież do 16. r.ż. w dni 
powszednie w godzinach 8–16 mają 
obowiązek przemieszczania się pod 
opieką rodzica lub opiekuna. Zasa-
da ta nie obowiązuje podczas drogi 
i powrotu ze szkoły oraz w weeken-
dy. Nadal należy zachowywać dystans 
społeczny co najmniej 1,5-metrowej 
odległości między pieszymi. W trans-
porcie publicznym może być zajętych 
50 proc. miejsc siedzących i 30 proc. 
wszystkich miejsc.

Seniorom, zwłaszcza osobom po 70. 
r.ż., zaleca się pozostanie w domu 
(wyjątek: czynności 
zawodowe, niezbęd-
ne potrzeby życiowe, 
jak robienie zakupów, 
uczestnictwo w wyda-
rzeniach kultu religijne-
go). Uruchomiono pro-
gram Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów.

Placówki edukacyjne
Uczniowie klas IV–VIII szkół podsta-
wowych, a także wszystkich klas szkół 
ponadpodstawowych przechodzą na 
naukę zdalną. Zasada obowiązuje do 
8 listopada br. Przedszkola i klasy I–III 
szkół podstawowych będą funkcjono-
wały bez zmian. System nauki zdalnej 
wprowadzono już wcześniej na wyż-
szych uczelniach.

Handel
Ograniczenia obowiązują w sklepach 
zależnie od ich wielkości: do 100 
mkw. – pięć osób na jedną kasę, po-
wyżej 100 mkw. – jedna osoba na 15 
mkw. W dni powszednie obowiązują 
tzw. godziny dla seniora: w sklepach 
spożywczych, aptekach, drogeriach 
oraz na poczcie w godzinach 10–12 
obsługiwane są wyłącznie osoby po-
wyżej 60. r.ż. W związku z obostrze-

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA, 
MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Przedstawiamy sytuację w Polsce i gminie Łomianki. Przypominamy podstawowe wiadomości 
o COVID-19 i postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia. Prezentujemy także komentarze 
burmistrz Łomianek i przewodniczącej Rady Miejskiej dotyczące funkcjonowania samorządów w czasie 
pandemii.

KORONAWIRUS
NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

COVID-19 w Polsce

Aktualne dane 
o zachorowaniach, 

zasadach bezpieczeństwa 
i obostrzeniach sprawdzaj na: 
www.gov.pl, www.lomianki.pl.

Więcej 
o programie 

pomocy seniorom 
czytaj na s. 6 i 24.

Sytuacja pandemiczna zmienia się dynamicznie. Od 24 października br. 
cała Polska znalazła się w czerwonej strefie obostrzeń z powodu wzrostu 
zakażeń koronawirusem. Zasady bezpieczeństwa będą modyfikowane 
przez rząd wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. Przedstawiamy 
ważniejsze nakazy i zakazy obowiązujące w momencie zamykania 
listopadowego biuletynu w ostatnim tygodniu października.
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niami niektóre sieci handlowe zdecy-
dowały się wydłużyć godziny pracy 
sklepów.

Gastronomia 
Obowiązuje zakaz działalno-
ści stacjonarnej restauracji, 
pubów, kawiarni. Możliwe 
jest przygotowywanie jedy-
nie posiłków na wynos oraz 
w ramach dostawy. Rząd za-
powiedział pomoc dla najbar-
dziej poszkodowanych branż, 
m.in. gastronomicznej, która 

ma dotyczyć zwolnienia ze składek 
ZUS, wypłaty postojowego za listo-
pad i mikrodotacji.

Usługi 
Wprowadzono zakaz or-
ganizacji imprez okolicz-
nościowych (m.in. wesel, 
dyskotek). Targi, wystawy, 
kongresy i konferencje mogą 
się odbywać wyłącznie on-
line. Działalność basenów, 
siłowni, aquaparków, klu-
bów i centrów fitness zosta-

je zawieszona (wyjątek: użytkowanie 
w ramach współzawodnictwa sporto-
wego, działalność lecznicza). Podob-
nie działalność sanatoriów i uzdro-
wisk z możliwością dokończenia już 
rozpoczętych turnusów. Natomiast 
salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a tak-
że kosmetyczki działają w reżimie sa-
nitarnym.

Więcej informacji: pełna lista obo-
strzeń dostępna jest na www.gov.pl.

O wspieraniu 
restauracji 

z Łomianek czytaj 
na s. 7.

Podstawowe 
informacje o COVID-19

Kontakt z lekarzem
Symptomy mogące świadczyć o za-
rażeniu, to: wysoka gorączka, kaszel, 
duszności, problemy z oddychaniem, 
utrata węchu i smaku. Jeśli masz ta-
kie objawy, skontaktuj się z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) za pośrednictwem teleporady. 
Lekarz może zlecić test na korona-
wirusa. Jeśli wynik będzie ujemny, 
zostaniesz pod opieką lekarza POZ. 
Jeśli wynik testu będzie pozytyw-
ny, zostaniesz skierowany do jednej 
z placówek zajmujących się leczeniem 
chorób zakaźnych.

Różnica między izolacją 
a kwarantanną
Izolacja to odosobnienie osoby, której 

pierwszy wynik testu diagnostyczne-
go w kierunku SARS-CoV-2  jest do-
datni. 

Kwarantanna to odosobnienie osoby 
zdrowej z powodu narażenia na za-
każenie (kontakt z osobami zakażo-
nymi lub potencjalnie zakażonymi). 
Kwarantanna trwa 10 dni (jeżeli nie 
wystąpiły objawy COVID-19). W tym 
czasie nie można opuszczać domu – 
spacery z psem, wyjście do sklepu czy 
do lekarza są zakazane. W przypadku 
występowania objawów choroby na-
leży zgłosić to telefonicznie do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. Policja 
w ramach patroli sprawdza, czy osoby 
na kwarantannie pozostają w domu. 
Przepisy przewidują możliwość nało-

żenia kary finansowej do 30 tys. zł na 
osoby, które naruszają zasady kwa-
rantanny.

Ważne telefony:
• 222 500 115 – całodobowa in-
folinia GIS w sprawach kwarantan-
ny i zdrowia.
• 800 190 590 – całodobowa in-
folinia NFZ o postępowaniu w sy-
tuacji podejrzenia zakażenia koro-
nawirusem.
• 112 lub 999 – numer alarmowy 
dla osób w ciężkim stanie.
• Przychodnie POZ w Łomian-
kach patrz s. 31.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/
koronawirus, www.lomianki.pl.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę układu oddechowego 
o nazwie COVID-19. Dowiedz się, co musisz zrobić i jak wygląda procedura 
w przypadku podejrzenia zakażenia.

COVID-19 w gminie 
Łomianki

Wzrost zachorowań na COVID-19 nie ominął naszej gminy. Przedstawiamy 
zmiany w funkcjonowaniu placówek publicznych i działania, które Urząd 
Miejski podejmuje dla wspólnego bezpieczeństwa. 

O koronawirusie wiemy pra- 
wie od roku. Jednak na-
ukowcy wciąż nie poznali 
dobrze tej choroby. W paź-

dzierniku br. zanotowaliśmy gwał-
towny wzrost zachorowań w Polsce, 
a także w naszej gminie. Jeszcze 
niedawno mieliśmy pojedyncze po-
twierdzone przypadki – od maja do 
września liczba osób przebywających 

w izolacji domowej w gminie Łomianki 
nie przekroczyła sześciu osób każde-
go miesiąca. W październiku, w chwili 
zamykania biuletynu, wynosiła już 
97 osób z potwierdzonym wynikiem 
dodatnim testu. W związku z szyb-
kim rozprzestrzenianiem się choroby 
niezwykle ważne stało się przestrze-
ganie nowych zasad bezpieczeń-
stwa.                                                                                                                                                

Powstrzymać liczbę zachorowań 
O odpowiedzialne zachowanie, em-
patię, dbanie o zdrowie własne i osób, 
które codziennie spotykamy, zaapelo-
wała burmistrz Małgorzata Żebrow-
ska-Piotrak: „Drodzy Mieszkańcy, 
od wielu miesięcy żyjemy w świecie, 
w którym tematem dnia jest bezu-
stannie koronawirus. Na COVID-19 
w całej Polsce choruje coraz więcej 
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ludzi. Także w naszej gminie. Nikt nie 
wie, ilu jest wśród nas niezdiagnozo-
wanych, bezobjawowych, a jednak 
chorych na COVID-19 osób. 
Apeluję do Państwa od-
powiedzialności – nie 
powołujmy się na kon-
stytucję i nie mówmy, że 
noszenie maseczek ogra-
nicza naszą wolność. Za-
kładajmy maseczki nie 
dlatego, że ktoś nam 
każe, ale dlatego, żeby 
zadbać o siebie, swoich 
bliskich i ludzi, z który-
mi mamy przypadkowy 
kontakt na ulicy, w sklepie i komuni-
kacji miejskiej. Tylko odpowiedzialne 
zachowanie może powstrzymać ro-
snącą liczbę zachorowań. Pamiętajmy 
o zachowaniu odległości wszędzie, 
gdzie to możliwe, często i dokładnie 
myjmy ręce. To nieskomplikowane, 
ale bardzo skuteczne czynności, które 
mogą nas ochronić przed dramatycz-
nymi skutkami pandemii. Życzę każ-
demu z Państwa dużo zdrowia i szyb-
kiego powrotu do normalności”.

Działanie instytucji publicznych
W związku ze wzrostem zagrożenia 
epidemicznego zmieniają się zasady 
funkcjonowania placówek oraz in-
stytucji publicznych na terenie gmi-
ny Łomianki. Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Łomiankach obsługuje 
klientów w siedzibie spółki wyłącznie 
po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym. Rozliczenia za zużytą wodę 
i odprowadzone ścieki będą realizo-
wane jak dotychczas. Zaleca się po-
dawanie przez klientów stanów wo-
domierzy telefonicznie lub mailowo.

Nie wiemy, jak będzie się zmieniać 
sytuacja, dlatego rekomendujemy 
sprawdzanie zasad działalności po-
szczególnych instytucji na bieżąco. 
Pamiętajmy, że urzędnicy, pracownicy 
czy nauczyciele mogą z dnia na dzień 
zostać skierowani na kwarantannę.

Więcej informacji: dane kontaktowe 
ZWiK, biblioteki, placówek edukacyj-
nych, Straży Miejskiej, KMŁ czy ICDS 
znajdują się w biuletynie na s. 31.

Zasady pracy Urzędu Miejskiego
Urzędnicy pracują normalnie (pn. 

10–18, wt.–pt. 8–16), jednak bez-
pośrednie spotkania ograniczono do 
minimum i odbywają się wyłącznie po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-

nym. Przy wejściu należy 
zdezynfekować dłonie 
lub nałożyć rękawiczki 
jednorazowe, obowiązu-
je zakrywanie ust i nosa, 
zarówno pracowników, 
jak i klientów.

Apelujemy o kontakt za 
pomocą maila, telefonu 
czy platformy e-PUAP. 
Możliwe jest także sko-

rzystanie z biura podawczego – wy-
pełnione i podpisane dokumenty 
można składać w specjalnej skrzynce 
przed urzędem przy ul. Warszawskiej 
115. 

Więcej informacji i dane kontaktowe: 
https://lomianki.pl/pl/kontakt.

Dezynfekcja w przestrzeni publicznej
W gminie dbamy także o przestrzeń 
publiczną. Na zlecenie Urzędu Miej-
skiego cyklicznie prowadzone są 
dezynfekcje domów komunalnych, 
placów zabaw i przystanków autobu-
sowych, zwłaszcza wiat, ławek, roz-
kładów jazdy autobusów oraz terenu 
wokół przystanków. Odkażanie pro-
wadzone jest metodą opryskową, za 
pomocą urządzeń wysokociśnienio-
wych rozprowadzających środek bio-
bójczy. – „Dezynfekowane są ciągi ko-
munikacyjne w domach komunalnych 
oraz gminne place zabaw. W odkaża-
niu pomagają strażacy z OSP Dzie-
kanów Polski i OSP Łomianki" – re-
lacjonuje Agnieszka Godyń, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej w Ło-
miankach. 

Bezobjawowi zakażeni
Naukowcy odkrywają coraz więcej 
nietypowych objawów COVID-19 
i powikłań, które mogą się ujawnić 
zarówno po ciężkim, jak i łagodnym 
przejściu choroby. Przestrzeganie za-
sad bezpieczeństwa (zasłanianie nosa 
i ust, zachowanie dystansu, dezyn-
fekcja) jest w tym kontekście szcze-
gólnie ważne. Pojawiają się badania 
wskazujące, jakie znaczenie w roz-
przestrzenianiu się wirusa odgrywają 
osoby przechodzące go bezobjawowo 

i zakażające innych, często słabszych, 
chorych i przez to bardziej narażo-
nych na ciężki przebieg choroby.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Podczas pandemii szczególnego 
wsparcia potrzebują właśnie osoby 
starsze, samotne i chore. W gminie 
Łomianki na co dzień pomagają im 
pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Od 26 października br. działa 
także telefon zaufania dla seniorów, 
czyli psychologiczne dyżury telefo-
niczne. Specjaliści czekają pod nu-
merem 22 732 70 85 (pn. 9–11, śr. 
15–17, pt. 12–14). 

Wraz z wprowadzeniem czerwo-
nej strefy na terenie całego kraju 
rząd ogłosił Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów realizowany przez 
OPS. Problem w tym, że ośrodki po-
mocy społecznej dowiedziały się, że 
dostarczą seniorom zakupy i są do 
tego świetnie przygotowane, z tele-
wizyjnej konferencji rządowej. Nie 
wspomniano wówczas, że za dostar-
czone zakupy seniorzy będą musieli 
zapłacić.

„Nie zostawimy bez pomocy żad-
nego seniora, który będzie potrze-
bował wsparcia – to oczywiste. Ale 
informacje, które przekazuje rząd, 
powinny być pełne i nie mogą wpro-
wadzać w błąd obywateli” – komen-
tuje Dominika Kowalczyk-Ptasińska, 
dyrektor OPS w Łomiankach, która 
po konferencji tłumaczyła zaskoczo-
nym seniorom, że dostarczenie jest 
bezpłatne, ale za zakupy będą musieli 
zapłacić sami. Zwraca także uwagę 
na brak procedur kontrolnych wobec 
osób przynoszących zakupy. Kto za-
gwarantuje, że wolontariusze kontak-
tujący się z seniorami są zdrowi? Rząd 
nie przedstawił w tej kwestii żadnej 
procedury.

Korpus Wsparcia Seniorów
Postępowanie wygląda następująco: 
senior dzwoni pod numer 22 505 11 
11 i prosi o pomoc w czynnościach, 
które wymagają wyjścia z domu (za-
kupy, dostarczenie artykułów higie-
nicznych). Osoby korzystające z takie-
go wsparcia płacą za zakupy, ale nie 
płacą za ich dostarczenie. Konsultant 
infolinii spisuje dane, które przekazuje 

Zakładajmy maseczki, by 
zadbać o siebie i swoich 

bliskich. Pamiętajmy 
o zachowaniu odległości 

wszędzie, gdzie to możliwe. 
Często i dokładnie myjmy 

ręce.
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Pandemia i samorządy

Zbliża się koniec roku 
i czas podsumowań. Nieste-
ty, w tym roku bilans wypada 
wyjątkowo gorzko i smutno. 

Nie tylko z powodu pandemii. To był 
trudny czas dla polskich samorządów. 
W naszej gminie musieliśmy się zmie-
rzyć ze skutkami obietnic rządowych 
w sprawie podwyżek dla nauczycieli, 
bo subwencja pokryła ich koszty jedy-
nie częściowo, z rosnącymi opłatami 
(w tym tzw. opłatą marszałkowską), 
z problemem kosztów odbioru od-
padów w wyniku zmienionych prze-
pisów, które wyeliminowały z rynku 
wielu przedsiębiorców. 

Wiosną zaskoczyła nas pandemia 
i kłopoty z pracą w Radzie Miejskiej, 
bo jej ówczesny przewodniczący 

przez wiele miesięcy nie zwoływał se-
sji, co wstrzymało możliwość rozwoju 
miasta i podejmowania jakichkolwiek 
decyzji. Teraz, jesienią, priorytetem 
pozostaje przeciwdziałanie pandemii, 
choć znów samorządy pozostawiono 
bez wsparcia. Rząd odgórnie podej-
muje decyzje, a kosztami obarcza sa-
morządy i to w czasie, gdy do budżetu 
gmin wpływa znacznie mniej docho-
dów z podatków, co jest naturalne, 
gdy ludzie tracą pracę i zmuszeni są 
zamknąć swoje firmy. Niezrozumiałe 
jest, że o nowych obowiązkach i zo-
bowiązaniach finansowych dowiadu-
jemy się z telewizyjnych konferencji. 
Nikt z samorządowcami nie rozma-
wia, nie konsultuje i nie ustala. Po pro-
stu przekazuje do wykonania kolejne 
programy i projekty.

Nie zostawimy nikogo z mieszkańców 
naszej gminy bez pomocy. Robimy 
i wciąż będziemy robić wszystko, żeby 
w tym trudnym czasie zrealizować 
nałożone na nas zadania. Wiemy, że 
w Łomiankach mieszkają fantastyczni 
ludzie, którzy wielokrotnie okazywali 
sobie pomoc i wsparcie. Poradzimy 
sobie, gdy będziemy razem współpra-
cować.

Jednak mamy świadomość, że kolej-
ny rok będzie dla samorządów jesz-
cze trudniejszy finansowo. Dlatego 
przed uchwaleniem przyszłorocznego 
budżetu gminy apeluję do radnych 
o współdziałanie, przemyślane decy-
zje i zrównoważony budżet.

Dla samorządów obecny rok jest szczególnie trudny. Zmieniające się prawo, 
cięcia w dotacjach i pandemia wpłynęły na opóźnienie wielu inwestycji. 
Przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu przedstawiamy komentarze 
burmistrz Łomianek i przewodniczącej Rady Miejskiej z podsumowaniem 
ostatnich miesięcy. 

Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek

Walka z epidemią koro-
nawirusa spowodo-
wała ogromne ubytki 
w budżetach wszyst-

kich samorządów. Szczególnie bo-
lesne jest to, że samorządy nie 
mogą liczyć na pomoc rządu. Je-
dyne, czego możemy się spodzie-
wać, to kuriozalne i pełne hipokry-
zji ataki tych, którzy zachowują się 
tak, jakby to władze samorządowe 
odpowiadały za następstwa kro-
ków podjętych przez rząd od marca                                                                                                                                 
tego roku.                                                                                                                                          

Wobec takich problemów potrzebuje-
my mądrych decyzji, żeby ustabilizo-
wać budżet, bo mimo wielu przeciwno-
ści miasto realizuje ważne inwestycje. 
Rada Miejska przekazała w ciągu 
dwóch lat ponad 14 mln zł do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji na budowę 
wodociągu i kanalizacji w Dziekano-
wie Bajkowym, Dziekanowie Leśnym 
i w sołectwie Łomianki Chopina. Planu-
je przekazać kolejne środki na budowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie. 
Podpisana została umowa na budowę 
nowoczesnej szkoły z oddziałami inte-

gracyjnymi w Sadowej. Rozpoczęła się 
budowa hali pneumatycznej na Orliku 
przy ICDS. Trwają inne prace przygo-
towawcze do nowych inwestycji. Prio-
rytetem dla Rady Miejskiej pozostaje 
zwiększanie komfortu życia mieszkań-
ców, którzy wybrali gminę Łomianki na 
swój dom. 

W tym trudnym czasie pandemii 
bądźmy dla siebie mili i wyrozumia-
li. Tylko razem i solidarnie możemy 
przejść przez ten burzliwy okres. Bo 
Łomianki to miasto możliwości.

Maria Pszczółkowska, przewodnicząca Rady Miejskiej 

później do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, a pracownik ośrodka kontaktuje 
się z seniorem, by zweryfikować zgło-
szenie. Rząd planuje włączyć w akcję 
Ochotniczą Straż Pożarną, Wojska 
Obrony Terytorialnej i harcerzy. Wo-
lontariusze mogą się zgłaszać poprzez 
stronę www.wspierajseniora.pl lub 
bezpośrednio do lokalnego ośrodka 
pomocy. Przypominamy, że wizyta 
w OPS w Łomiankach wymaga wcze-

śniejszego umówienia przez telefon. 
Więcej informacji: www.gov.pl/web/
rodzina; www.opslomianki.pl, 22 751 
90 57.

Wspieramy lokalną gastronomię
Wraz z ogłoszeniem czerwonej strefy 
na terenie całego kraju zakazana zo-
stała działalność stacjonarna restau-
racji, pubów i kawiarni. Do odwołania 
mogą przygotowywać jedynie posiłki 

na wynos oraz w ramach dostawy. 
W gminie Łomianki wspieramy na-
szych przedsiębiorców i chcemy po-
móc im przetrwać trudny czas.

Do bieżącego numeru biuletynu do-
łączamy ulotkę z danymi lokali ga-
stronomicznych, w których można 
zamawiać usługę z dowozem. Część 
restauratorów oferuje rabat na hasło: 
„Wiem z urzędu”.
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ZWIERZĘTA W OGRODZIE

Ogród to nie tylko rośliny. To złożony 
ekosystem, w którego skład wchodzi 
zarówno podziwiana flora, jak i niedo-
ceniana fauna. Dlatego warto zadbać, 
by na naszym skrawku zieleni dobrze 
czuły się także małe ssaki, ptaki, owa-
dy, płazy czy gady.

Budki lęgowe dla ptaków

Ptaki są wyjątkowymi sprzymie-
rzeńcami w zwalczaniu szkodników 
w ogrodzie. To mile widziani goście, 
którzy nie tylko likwidują owady i lar-
wy komarów, lecz także umilają nam 
czas śpiewem. Warto przygotować 
dla nich budki lęgowe w lekko zacie-
nionym miejscu, na wysokości około 
4 metrów, tak aby nie miały do niego 
dostępu zwierzęta domowe i drapież-
niki. Ogrody najczęściej odwiedzają 
dzięcioły, kosy, kukułki, mazurki, si-
korki, trznadle, wróble. Niekiedy wy-
rządzają szkody w ogrodzie, na przy-
kład kosy i szpaki często raczą się 
owocami, a sójki podjadają strączki 
bobu i grochu, jednak rekompensują 
to, zjadając ogromne ilości szkodni-
ków. 

Co wsypać do karmnika?

Zapraszajmy ptaki do ogrodu – sadząc 
krzewy jagodowe i drzewa, dokarmia-
jąc je zimą oraz budując budki lęgowe. 
Tak zachęcone, odwdzięczą się nam 
dbaniem o równowagę biologicz-
ną w naszym ekoogrodzie. Już zimą 
sikorki wydziobią zimujące na pę-
dach drzew i krzewów czerwie (mają         

2–3 mm), a wiosną uzupełnią swoje 
menu o wiele innych szkodników. Jeśli 
zdecydujemy się na dokarmianie pta-
ków, róbmy to regularnie. Zimą trze-
ba  dokarmiać je codziennie różnymi 
rodzajami pokarmów. Do karmnika 
warto sypać najróżniejsze ziarna (sło-
necznik, siemię lniane, ziarna zbóż, 
orzechy), na drzewach wieszać słoni-
nę (niewędzoną i niesoloną) i owoce 
(jabłka, jarzębinę). Nie powinno się 
natomiast dawać pieczywa oraz ka-
szy, która pęcznieje w żołądkach.

Jeże i ślimaki

Do zamieszkania w ogrodzie i wspar-
cia w walce ze szkodnikami możemy 
też zaprosić małe zwierzęta, takie jak 
jeże, żaby i ropuchy czy dżdżownice. 
Jeże zjadają ślimaki, owady i larwy 
komarów. Preferują zaciszne ogrody 
obsadzone gęsto krzewami i wysoki-
mi trawami, gdzie mogą się bezpiecz-
nie ukryć. Jesienią często szukają 
smakowitego pokarmu i miejsca na 
przezimowanie. Nie należy dokarmiać 
jeży mlekiem ani ziarnami, bo przesta-
ną zjadać ślimaki, a mleko wręcz im 
szkodzi. Wbrew powszechnej opinii 
jeże nie jedzą jabłek. Rozpoczynają 
zimowy sen, gdy temperatura spada 
poniżej 9 st. C. Dlatego tak ważne 
jest, żeby w tym czasie znalazły od-
powiednie, suche i bezpieczne lego-
wisko. Mogą zimować pod stertą liści 
lub patyków lub w specjalnym domku.

Pożyteczne dżdżownice

Jeśli chcemy mieć w ekoogrodzie 
zdrowsze rośliny, bardziej odpor-
ne na choroby grzybowe, wirusowe 
czy bakteryjne, to wpuśćmy do nie-
go dżdżownice. Poprawią żyzność 
i strukturę gleby, wzbogacą ją w sole 
mineralne, spulchnią ją i napowietrzą. 

Dżdżownice drążą korytarze w glebie, 
powodując jej lepsze nawodnienie, 
a podczas trawienia mają umiejętność 
eliminacji (w niewielkim stopniu) tok-
syn z materii organicznej. 

Ogród przyjazny naturze można stwo-
rzyć nawet na niewielkiej powierzch-
ni. Ważne, aby był zróżnicowany i miał 
wiele nisz ekologicznych, dzięki któ-
rym zapanuje bogactwo gatunkowe. 

EKOLOGICZNE ODPLAMIACZE

Wiele osób poszukuje ekologicznych 
rozwiązań, które zastąpią produkty 
szkodliwe dla środowiska naturalne-
go. W tym numerze radzimy, jak do-
mowym sposobem pozbyć się plam. 

Naturalne rozwiązania

Na rynku jest wiele środków piorących 
i wywabiających plamy z odzieży. Nie-
stety ich skład nafaszerowano chemią, 
która nie tylko może się okazać szko-
dliwa dla tkanin, ale przede wszystkim 
zagraża naszemu zdrowiu. Przedsta-
wiamy kilka ekologicznych sposobów 
na silne zabrudzenia i uporczywe 
plamy:

• Ziemia – przetrzyj plamę roztwo-
rem z 2–4 łyżek sody i ciepłej wody, 
następnie upierz jak zwykle.
• Wino i wiśnie – świeżą plamę za-
syp solą i wcieraj do momentu, aż się 
zabarwi, lub polej plamę gorącą wodą.
• Krew – zanurz tkaninę w zimnej 
wodzie, a potem usuń plamę wodą 
utlenioną lub solą kuchenną. Za-
schniętą plamę mocz kilka godzin 

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

Przy okazji jesiennych porządków w ogrodzie zadbajmy także o zwierzęta. Zostawmy trochę liści na 
zimową kryjówkę dla jeży i zawieśmy budki lęgowe dla ptaków, by wiosną zamieszkały w naszym 
ogrodzie. W poradniku domowym radzimy, jak pozbyć się plam i zabrudzeń z tkanin.

EKOPORADNIK
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w zimnej wodzie (często zmieniaj na 
świeżą), następnie przepierz w wodzie 
z mydłem i upierz jak zwykle.
• Rdza – namocz materiał w kwa-
śnym mleku lub soku z cytryny, a pla-
mę przetrzyj solą.
• Tłuszcz – zalej plamę wrzącą wodą, 
a następnie zasyp sodą oczyszczoną 
lub posyp mąką i odczekaj kilka minut 
albo zalej plamę wodą gazowaną.
• Przypalenie żelazkiem – przetrzyj 
plamę cytryną lub natrzyj alkoholem, 
a po kilku minutach wytrzyj mokrą 
szmatką. 
• Długopis – przetrzyj plamę octem.
• Marker – tkaninę wypierz w wodzie 
z mydłem, następnie wypierz w pralce, 
a pozostałości plamy usuń spirytusem.
• Kawa – świeżą plamę należy jak 
najszybciej zaprać. Zaschniętą posyp 
solą, spłucz i wypierz raz jeszcze lub 
przetrzyj szmatką namoczoną w gorą-
cej wodzie z dodatkiem boraksu, a na-
stępnie wypłucz w wodzie z mydłem.
• Lody – plamę natrzyj wacikiem 
nasączonym w spirytusie i wypłucz 
w letniej wodzie.
• Czekolada – materiał namocz 
w mleku, a następnie wypierz w wo-

dzie z dodatkiem mydła.
• Dżem – świeżą plamę natychmiast 
zmyj wodą. Zaschniętą namocz w roz-
tworze boraksu, a następnie wypierz.
• Aronia – świeżą plamę posyp ob-
ficie solą, polej gorącą wodą i upierz 
w wodzie mydlanej.
• Buraki – świeżą plamę posyp bo-
raksem i zmyj gorącą wodą. Zaschnię-
tą wypłucz w zimnej wodzie, posyp 
boraksem i pozostaw na około 8 go-
dzin.
• Jagody – zaplamiony materiał na-
mocz w roztworze wody z octem i po-
zostaw na godzinę. Plamę na jedwa-
biu zalej spirytusem i ciepłą wodą. 
Plamę z wełny usunie sok z cytryny.
• Marchew – świeżą plamę zamocz 
w chłodnej wodzie i zapierz sza-
rym mydłem, pozostaw na około 30 
minut, następnie tkaninę wypierz 
w pralce. Zaschniętą plamę zalej 
wodą utlenioną, po kilku minutach 
zapierz z dodatkiem szarego mydła, 
czynność powtórz, następnie wypierz 
tkaninę w pralce z dodatkiem łyżeczki 
proszku do pieczenia. 
• Guma do żucia – możesz zamrozić 
gumę, następnie ją zeskrobać, a pla-

mę wywabić octem.
• Herbata – świeżą plamę polej go-
rącą wodą. Zaschniętą potrzyj szarym 
mydłem.
• Perfumy – kolorową tkaninę prze-
trzyj wacikiem nasączonym spiry-
tusem. Plamy na białych ubraniach 
przetrzyj wacikiem nasączanym 
w roztworze wody utlenionej.
• Szpinak – plamę natrzyj surowym 
ziemniakiem.
• Olej silnikowy – upierz tkaninę 
ręcznie w wodzie z ekologicznym 
płynem do mycia naczyń (przepis 
w BIUM 6/2020), następnie namocz 
plamę w wodzie z proszkiem do pra-
nia i upierz jak zwykle.
• Wosk – wosk przykryj kilkoma 
warstwami ręcznika kuchennego, 
przyłóż ciepłe żelazko i powtarzaj 
czynność do momentu, aż na ręczniku 
nie będzie się pojawiać tłusta plama.
• Tusz do rzęs – zaplamioną tkaninę 
przepłucz ciepłą wodą, a następnie 
wyczyść gorącą gliceryną lub kwasem 
octowym. Zaschniętą plamę namocz 
w wodzie z dużą ilością mydła. Pozo-
staw na całą noc, a następnie upierz 
jak zwykle.

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: ARTUR OSIAK

Mieszkańcy gminy Łomianki mają wielkie serca. Przez trzy miesiące zebraliśmy niemal tonę nakrętek, 
które przekazaliśmy potrzebującym. W imieniu obdarowanych dziękujemy Państwu za każdą wrzuconą 
nakrętkę!

WIELKIE SERCA

Urząd Miejski ustawił pojem-
nik w kształcie serca przed 
Integracyjnym Centrum 
Dydaktyczno-Sportowym 

ul. Staszica 2. Ogłosiliśmy zbiórkę na-
krętek od butelek PET, by pomagać 
chorym i potrzebującym opieki. I po 
raz kolejny przekonaliśmy się, jaką 
mamy moc, jak świadomi i pomocni są 
mieszkańcy gminy Łomianki.  

Komu pomogliśmy
Pierwszą partię nakrętek otrzymała 
25-letnia Joanna Lipińska, która uro-
dziła się bez lewego przedramienia 
i lewej dłoni. Wciąż potrzebuje reha-
bilitacji i marzy o ruchomej protezie.

Druga porcja nakrętek pojechała aż 
na Podlasie – do jedenastomiesięcz-
nego Michasia, który walczy z SMA, 
czyli rdzeniowym zanikiem mięśni. 
Natomiast ostatnie worki przekaza-
liśmy Polskiemu Towarzystwu Walki 
z Mukowiscydozą, które swoją sie-
dzibę ma w Szpitalu Dziekanowskim. 
Środki pozyskane ze sprzedaży nakrę-
tek zostaną wykorzystane na pomoc 
podopiecznym cierpiącym na muko-
wiscydozę. 

Przyjmowanie zgłoszeń
Osoby potrzebujące można zgłaszać 
na fb Urzędu Miejskiego w Łomian-
kach, w prywatnych wiadomościach 

lub mailem na adres: wkz@poczta.
lomianki.pl. Pierwszeństwo mają za-
wsze potrzebujący mieszkańcy naszej 
gminy.
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TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ, JOANNA GÓRNA

Od maja br. zmianie uległ system naliczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych 
w zabudowie wielorodzinnej.

OPŁATY ZA ODPADY 
KOMUNALNE

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
porządku i czystości w gmi-
nach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 
622 z późn. zm.) art. 6, okre-

ślono sposoby obliczenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
na podstawie: 
• liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość; 
• ilości zużytej wody z danej nieru-
chomości; 
• powierzchni lokalu mieszkalnego;
• od gospodarstwa domowego.

Liczba osób i powierzchnia lokalu
Metoda naliczania opłaty za odpa-
dy komunalne od powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub od nieruchomości 
wydaje się mało sprawiedliwa, po-
nieważ jedna osoba zamieszkująca 
duże mieszkanie zapłaci za śmieci tyle 
samo, ile czteroosobowa rodzina zaj-
mująca ten sam metraż.

Metoda w powiązaniu z liczbą osób 
zamieszkujących dane gospodarstwo 
zależy w dużym stopniu od ludz-
kiej uczciwości (osoby wynajmujące 
mieszkania lub wielopokoleniowe 
rodziny nie zawsze zgłaszają rzeczy-
wistą liczbę mieszkańców – często 
w deklaracji zgłoszeni są tylko właści-
ciele nieruchomości). Stąd konieczne 
jest przeprowadzanie dość częstych 
kontroli, co wiąże się z dużymi koszta-
mi, które obciążą cały system gospo-
darowania odpadami.

Zużyta woda
Metoda obliczenia stawki opłaty na 
podstawie ilości zużytej wody uzna-
wana jest za najlepiej odzwiercie-
dlającą liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. Przyjmuje się, 
że im więcej osób zamieszkuje daną 
nieruchomość, tym zużycie wody jest 
większe oraz produkuje się więcej od-
padów. Średnie zużycie wody w nie-

ruchomości rzetelniej ukazuje liczbę 
osób tam zamieszkujących. Kolejnym 
atutem jest fakt, że mieszkańcy mają 
realny wpływ na ponoszone koszty 
związane z odpadami. Oszczędzając 
wodę, płacą niższe rachunki zarów-
no za wodę, jak i odpady. Metoda ta 
ma także aspekt ekologiczny, ponie-
waż zachęca do ograniczenia zużycia 
wody. Biorąc pod uwagę to, że w Pol-
sce obserwujemy deficyt wody, roz-
wiązanie wydaje się korzystne.

Niższe stawki w Łomiankach
Rada Miejska w Łomiankach podjęła 
Uchwałę nr XXII/186/2020 z dnia 
27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Łomianki. Ustalono, że 
dla budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami obliczana 
będzie jako iloczyn zużytej wody z da-
nej nieruchomości oraz stawki opłaty 
w wysokości 8,50 zł za m sześc. zuży-
tej wody. W projekcie uchwały wska-
zana była stawka określona w wy-
sokości 10,50 zł za m sześc. wody 
pobranej na cele bytowe. Zapropo-
nowana kwota wynikała z przeprowa-
dzonych analiz i dokonanych obliczeń. 
Rada Miejska ostatecz-
nie uchwaliła jednak 
niższe stawki, a opłaty 
dla mieszkańców za-
mieszkujących budynki 
jednorodzinne pozostały 
bez zmian w wysokości 
33,80 zł za osobę fak-
tycznie zamieszkującą 
dane gospodarstwo do-
mowe.

Wyliczenie opłat
Nowa metoda ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
została wdrożona w wielorodzinnych 

budynkach mieszkalnych, w których 
zgodnie z deklarowaną wcześniej licz-
bą osób zamieszkuje średnio 2,126 
mieszkańca. W większości podmiotów 
miesięczna stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami określona została 
na podstawie średniomiesięcznego 
zużycia wody na cele bytowe za ubie-
gły rok. W czterech wspólnotach na-
leżność miesięczna została obliczona 
jako iloczyn liczby mieszkańców oraz 
przeciętnej normy zużycia wody wy-
noszącej 3 m sześc. (dwie spośród 
nich to nowe nieruchomości).

Mniejsze zobowiązania
W związku z przyjętą przez Radę 
Miejską niższą stawką opłaty wpływy 
z tego tytułu zmniejszyły się o 7,87 
proc., a zobowiązania finansowe dla 
większości wspólnot budynków w za-

budowie wielolokalowej 
zmalały (najwyższy spa-
dek opłaty wyniósł nie-
mal 44 proc.).

Przeprowadzone przez 
Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Komunalnej analizy, mię-
dzy innymi na komisjach 
Rady Miejskiej, określiły 
wysokość opłaty na pod-

stawie ilości zużytej wody w wysoko-
ści 10,50 zł za m sześc., co okazało 
się trafne. Z jednej strony powodo-
wało pokrycie realnie ponoszonych 

W większości przypadków  
miesięczna stawka opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami określona 
została na podstawie 

średniomiesięcznego zużycia 
wody na cele bytowe za 

ubiegły rok.
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kosztów, z drugiej zaś obniżkę opłat 
ponoszonych przez mieszkańców (dla 
przypomnienia: w tym okresie mak-
symalna stawka wynosiła 11,85 zł za      
m sześc.).

Odpady w 2021 roku
14 października br. upłynął termin 
składania ofert w postępowaniu prze-
targowym na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów w okresie od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie 
z nowelizacją ustawy rozliczenie za 
zagospodarowanie odpadów następu-
je według ilości odebranych odpadów, 
a nie jak do tej pory na podstawie sza-
cunkowej ilości odpadów i określonej 
przez przedsiębiorstwo za te odpady 
wartości ryczałtowej (należna kwota 
pieniężna w ustalonej z góry wysokości).

Bazując na danych, którymi dysponuje 
Urząd Miejski w zakresie ilości i rodza-
jów odpadów wytwarzanych w gmi-
nie, założono, że ilość wytworzonych 
śmieci w 2021 r. wzrośnie średnio 
o około 20 proc. Największy wzrost 
(ponad 30 proc.) przekazywanych do 
zagospodarowania odpadów stwier-
dzono w przypadku gruzu, tworzyw 
sztucznych, dużych gabarytów (m.in. 
regały, deski drewniane).

Postępowanie przetargowe
W wyniku prowadzonego postępo-
wania przetargowego na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów na 2021 r. 
do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwie 
oferty, w których uśredniona wartość 
za tonę odebranych odpadów jest niż-
sza od cen obecnie obowiązujących 
w gminie. Największa różnica wystę-
puje w odbiorze odpadów wielkoga-
barytowych – 32,14 proc., zmiesza-
nych odpadów z budowy, remontów 
i demontaży – 37,42 proc., odpadów 
kuchennych ulegających biodegrada-
cji – 34,34 proc.

Liczymy na to, że ze względu na pro-
wadzone przez urząd gminy działania 
polegające na uszczelnieniu systemu 
mieszkańcy właściciele nieruchomo-
ści nie będą musieli ponosić drastycz-
nego wzrostu kosztów odbioru i za-
gospodarowania odpadów ze swoich 
posesji, jak również z gminnego punku 
selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych.

Osoby uchylające się od 
udziału w spisie rolnym 
zgodnie z ustawą o sta-
tystyce publicznej mogą 

podlegać odpowiednim sankcjom. 
Rolnicy nie mają zresztą powodów 
do unikania spisu: pytania dotyczą 
wyłącznie danego gospodarstwa 
i prowadzonej produkcji. Nie trzeba 
podawać informacji o wysokości do-
chodów, tylko ujawnić ich strukturę. 

Kto podlega spisowi?
Spisowi podlegają faktyczni użyt-
kownicy gospodarstw rolnych. Każ-
dy użytkownik gospodarstwa rol-
nego otrzymał list od prezesa GUS. 
Oprócz informacji o obowiązku spi-
sania się list zawiera ważne infor-
macje potrzebne do logowania się 
w aplikacji spisowej. Dlatego to pi-
smo należy zachować aż do momen-
tu spisania się!

Aplikacja internetowa
Najważniejszą metodą spisową Po-
wszechnego Spisu Rolnego 2020 
jest samospis internetowy (aplikacja 
dostępna na stronie https://spisrol-
ny.gov.pl/). To kluczowa metoda spi-
sowa i o niej w pierwszej kolejności 
powinni pomyśleć rolnicy. Jest to 
metoda wygodna, ponieważ spisać 
się można samodzielnie w domu 
przez komputer lub telefon z dostę-
pem do internetu, w dogodnym dla 
siebie momencie. 

Gminny Punkt Spisowy
Dla rolników, którzy nie mają kompu-
tera lub telefonu z dostępem do inter-
netu, utworzono na czas spisu Gmin-
ny Punkt Spisowy mieszczący się 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
przy ul. Staszica 2 (prosimy o kon-
takt telefoniczny w godzinach 8–20 
pod numerem 666 834 539 i umó-
wienie się na spis). Warto zawczasu 
przygotować niezbędne dokumenty 
dotyczące gospodarstwa i mieć je 
przy sobie podczas wypełniania for-
mularza.

Infolinia 
Jeśli rolnik z ważnych powodów nie 
może lub nie chce spisać się przez 
internet, powinien zadzwonić na 
infolinię (22 279 99 99) i spisać się 
przez telefon. Infolinia działa siedem 
dni w tygodniu w godzinach 8–20. 
Przed sięgnięciem po telefon warto 
przygotować wszystkie dokumenty 
związane z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego.

Wizyta rachmistrza
Rolnik, który nie skorzysta z żadnej 
z wymienionych opcji, może się spo-
dziewać wizyty rachmistrza. Rolnicy 
powinni pamiętać, że w takim przy-
padku nie będą już mogli odmówić 
udzielenia odpowiedzi i przełożyć 
spisu na inny termin.

Więcej: https://spisrolny.gov.pl.

TEKST: KATARZYNA KOLASA

Udział w spisie rolnym to taki sam obowiązek jak płacenie podatków. 
Pozostał miesiąc. Kto uchyla się od spisu, podlega karze grzywny.

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

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

PALUSZANIE
Kociaki zgubiły mamę, a mają dopiero 
trzy tygodnie. Potrzebują karmienia mle-
kiem z butelki, dogrzewania i masowania 
brzuszków. Jest ich troje, szukają kocha-
jącego domu, może jednego wspólnego? 
W typie rasy: europejska, wiek: mie-
siąc, płeć: nn, waga: mniej niż 1 kg, nr: 
XVIII/20, przyjęte: 28.09.2020, kontakt 
w sprawie adopcji: Magda 793 302 485.

FANTAZJA
Bardzo miła sunia. Na razie jest troszkę 
nieśmiała, ale szybko się otwiera. Akcep-
tuje inne pieski. Szukamy dla niej domu 
bez dzieci, bo boi się hałasu i nagłych 
ruchów.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: dwa lata, 
płeć: samica, waga: 7 kg, nr: 1218/20, 
przyjęta: 16.07.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Beata 606 331 925, Rafał 534 
494 919, Dorota 501 240 883.

DELMA
Wspaniała, energiczna sunia. Jest mie-
szanką bezgranicznej miłości do czło-
wieka i zołzowatości w stosunku do 
innych psów. Świetnie sprawdzi się jako 
kompan pieszych wędrówek.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: rok, 
płeć: samica, waga: 12 kg, nr: 1240/20, 
przyjęta: 20.07.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Basia 570 160 987, Sylwia 503 
383 018.

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.

CYKOREK
Potrzebuje domu w spokojnej okolicy, 
najlepiej z ogrodem, gdzie mógłby się 
wyszaleć. Bardzo ładnie chodzi na smy-
czy. Niezbędne będzie towarzystwo dru-
giego psa o przyjaznym usposobieniu.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: czte-
ry lata, płeć: samiec, waga: 19 kg, nr: 
2398/16, przyjęty: 20.12.2016, kontakt 
w sprawie adopcji: Gosia 602 320 629, 
Gosia 797 866 125, Alicja 601 959 631.

FILIP I KLARA
Od lat mieszkały razem, dlatego nie 
można ich rozdzielić. Klara jest wesołą 
i łagodną sunią, Filip to drobniutki pies, 
który niestety ma chore serce. Szukamy 
domu dla tej cudownej pary staruszków.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: Filip 
12 lat/Klara 13 lat, płeć: samiec i sa-
mica, waga: Filip 8 kg/Klara 23 kg, nr: 
Filip 299/20/Klara 300/20, przyjęte: 
9.02.2020, kontakt w sprawie adopcji: 
Joanna 501 408 813, Dominika 512 647 
947, Monika 667 473 808.

BĄBEL I SABA
Bąbel jest młody, łagodny i bardzo 
grzeczny. Saba uwielbia ludzi, niestety 
ma chore serce i przyjmuje leki. Psiaki 
są ze sobą bardzo związane, a po stracie 
opiekuna i domu mają tylko siebie.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: Bąbel 
cztery lata/Saba 11 lat, płeć: samiec i sa-
mica, waga: Bąbel 11 kg/Saba 10 kg, nr: 
Bąbel 861/20/, Saba 862/20, przyjęte: 
4.06.2020, kontakt w sprawie adopcji: 
Monika 667 473 808, Dominika 512 
647 947, Joanna 501 408 813.
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TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ, PIOTR KACZMARCZYK

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza 
dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone normy jakości powietrza.

PROGRAM OCHRONY 
POWIETRZA

Uchwała z 8 września br. 
stanowi akt prawa miejsco-
wego i obowiązuje na te-
renie całego województwa 

mazowieckiego. Dokument powstał 
w wyniku występującego przekrocze-
nia dopuszczalnych norm pyłu zawie-
szonego PM10 i pyłu zawieszonego 
PM2,5 oraz poziomu docelowego 
benzo(a)piranu w powietrzu. 

Zobowiązania gmin
Wszystkie gminy z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego zostały zobowią-
zane do:

• ograniczenia emisji substan-
cji z procesu wytwarzania energii 
cieplnej na potrzeby ogrzewania 
i przygotowywania ciepłej wody 
w lokalach mieszkalnych, handlo-
wych, usługowych praz użytecz-
ności publicznej, m.in. wykonania 
szczegółowej inwentaryzacji źródeł 
niskiej emisji, wymiany/likwidacji 
nieefektywnych źródeł ciepła (takie 
działania są już prowadzone na te-
renie gminy Łomianki);
• kontroli przestrzegania uchwały 
antysmogowej oraz zakazu spalania 
odpadów i pozostałości roślinnych 
(tego typu kontrole prowadzi Straż 
Miejska);
• prowadzenia edukacji ekologicznej;
• ograniczenia wtórnej emisji pyłu 
przez zakaz używania spalinowych 
i elektrycznych dmuchaw do liści;
• gminy miejskie dodatkowo zobo-
wiązane zostały do czyszczenia ulic 
na mokro w określonych okresach.

Obowiązki mieszkańców
W programie określono także działa-
nia i czynności krótkoterminowe, do 
których zobowiązani są wszyscy, rów-
nież mieszkańcy gminy. To właśnie te 
działania i powstałe przez nie zakazy 
budzą najwięcej pytań i wątpliwości. 

Jednak działania krótkoterminowe 
dotyczą tylko sytuacji ryzyka wystą-
pienia lub przekroczenia norm jako-
ści powietrza (pyłów zawieszonych 
PM10 i PM2,5; benzo(a)piranu oraz 
dwutlenku azotu).

O konieczności podjęcia działań krót-
koterminowych powiadamiają w wy-
znaczonej kolejności następujące or-
gany:

• Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) – wydaje powia-
domienie o ryzyku lub przekrocze-
niu norm;
• Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego – informuje 
powiaty o konieczności podjęcia 
działań;
• Powiatowe Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego – informuje gminy 
o konieczności podjęcia działań;
• Burmistrz – powiadamia miesz-
kańców gminy oraz lokalne media 
o zaistnieniu ryzyka przekroczenia 
norm lub przekroczeniu norm po 
otrzymaniu takiej informacji z Po-
wiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

Natomiast mieszkańcy są informowa-
ni w formie:

• komunikatów na stronach inter-
netowych i oficjalnych profilach gmin 
w mediach społecznościowych;
• powiadomień przez Regionalny 
System Ostrzegania (RSO);
• alertów RCB (Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa) o osiągnię-
ciu poziomu czerwonego dla PM10 
i dwutlenku azotu. 

Zakazy i nakazy
Najważniejsze ograniczenia dla miesz-
kańców wynikające z działań krótko-
terminowych to:

• zakaz palenia w kominkach z wy-

jątkiem sytuacji, gdy ten kominek 
jest jedynym źródłem ogrzewania 
w lokalu;
• nierozpalanie grilli i ognisk;
• zakaz używania kosiarek i pił 
spalinowych napędzanych silnikiem 
spalinowym;
• nieużywanie dmuchaw do liści;
• konieczność zraszania pryzm 
materiałów sypkich;
• zawieszenie uciążliwych prac 
budowlanych (wytwarzanie pyłów);
• wprowadzenie wzmożonych 
kontroli kotłów i pieców, kontroli 
przestrzegania przez mieszkańców 
zakazów wymienionych powyżej;
• ograniczenie intensywnego wy-
siłku fizycznego;
• ograniczenie przebywania dzieci 
i osób starszych na otwartej prze-
strzeni na zewnątrz;
• ograniczenie wietrzenia po-
mieszczeń;
• korzystanie z roweru, komunika-
cji miejskiej oraz ograniczenie jeż-
dżenia samochodem.

Kary za łamanie przepisów
Opisane powyżej działania krótkoter-
minowe należy realizować niezwłocz-
nie po ogłoszeniu przez Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
powiadomienia w przewidywanym 
czasie trwania ryzyka. Za nieprze-
strzeganie tych działań w okresie ich 
wprowadzenia mogą grozić wysokie 
kary, warto więc śledzić informacje 
zamieszczane na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, stronie interneto-
wej Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, stronie internetowej 
gminy oraz odczytywać przesyłane 
SMS-em alerty RCB. 

Więcej informacji: www.powietrze.
mazovia.pl.
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Gmina Łomianki otrzymała milion złotych dofinansowania w ramach projektu „Miasto z klimatem”. 
Cieszymy się podwójnie, bo to dla nas wszystkich bardzo ważna inwestycja. 

MILION NA ZIELONO-
-NIEBIESKĄ INFRASTRUKTURĘ!

Projekt związany jest z budo-
wą zielono-niebieskiej infra-
struktury przy ul. Fabrycznej 
w Łomiankach. Całkowity 

koszt przedsięwzięcia to 5 mln zło-
tych, z czego aż 1 mln zł zostanie dofi-
nansowane ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Retencja wód deszczowych 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
budowę zielono-niebieskiej infra-
struktury przy ul. Fabrycznej, przy 
centralnym parku miejskim i Jeziorze 
Fabrycznym. Główne założenie pro-
jektu polega na retencji wód deszczo-
wych z ul. Fabrycznej i Warszawskiej 
w celu zasilenia Jeziora Fabryczne-
go w parku miejskim w Łomiankach. 

Część niebieska infrastruktury to 
budowa kanalizacji deszczowej do 
Jeziora Fabrycznego, a część zielona 
przewiduje dodatkowe zagospoda-
rowanie terenu wokół jeziora oraz 
utworzenie nowej zieleni przyulicz-
nej. Jest to o tyle istotne, że Jezioro 
Fabryczne systematycznie wysycha, 
a jest częścią Strugi Dziekanowskiej 
– największej i częściowo naturalnej 
linii melioracyjnej, z rezerwatem przy-
rody Jeziora Kiełpińskiego oraz rowa-
mi melioracyjnymi. 

Wyróżnienie gminy
Gmina Łomianki znalazła się na liście 
rankingowej projektów złożonych 
w naborze Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu prioryte-

towego „Adaptacja do zmian klimatu 
oraz ograniczanie skutków zagrożeń 
środowiska”, część 2: „Miasto z klima-
tem – zielono-niebieska infrastruktu-
ra”. Warto podkreślić, że znaleźliśmy 
się wśród ośmiu gmin (do 100 tys. 
mieszkańców) rekomendowanych do 
przyznania dotacji. 

TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Gmina Łomianki uruchamia kolejną sieć punktów dostępu do publicznej 
sieci wi-fi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

ROZBUDOWUJEMY SIEĆ HOTSPOTÓW

Hotspot to miejsce, w którym można 
się połączyć bezprzewodowo z inter-
netem przy użyciu własnego telefonu 
czy laptopa.

Dofinansowanie projektu
Budowę kolejnych hotspotów zreali-
zowano w ramach projektu „Publicz-
ny internet dla każdego w gminie Ło-
mianki”, dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa. I oś priorytetowa – Powszech-
ny dostęp do szybkiego internetu, 
działanie 1.1 – Wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach. 

Korzystanie z hotspotów
Kolejna sieć hotspotów w Łomian-
kach obejmuje dziewięć punktów ze-
wnętrznych i dwa punkty wewnętrz-
ne. Dostęp do publicznej sieci wi-fi 
jest bardzo prosty. Wystarczy znaleźć 
się w pobliżu hotspota w wybranej 
lokalizacji i wyszukać na swoim urzą-
dzeniu mobilnym sieć WiFi Lomianki.

Lokalizacja hotspotów:
• Integracyjne Centrum Dydaktycz-
no-Sportowe, ul. Staszica 2, Łomianki: 
dwa hotspoty zewnętrzne i dwa hot-
spoty wewnętrzne. 
• Cmentarz komunalny, brama od ul. 
Cienistej, Łomianki.

• Szkoła podstawowa, ul. Strzelecka 
35, Sadowa.
• Zespół Szkół przy Klinicznym Szpi-
talu Dziecięcym, ul. Konopnickiej 65, 
Dziekanów Leśny.
• Rezerwat przyrody Jezioro Kieł-
pińskie.
• Ul. Kolejowa róg ul. Brukowej, Ło-
mianki.
• Ul. Warszawska róg ul. Wiślanej, 
Łomianki.
• Park linowy Dąbrowa Leśna, ul. Ły-
żwiarska, Dziekanów Leśny.

Pozostałe adresy znajdziesz 
w październikowym numerze biulety-
nu (BIUM 10/2020 s. 8). 

Gmina Łomianki od lat zmaga się z problemem 
rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej, 

a planowana inwestycja budowy kanalizacji 
deszczowej przy ul. Fabrycznej może 
być pierwszym krokiem nie tylko do 

retencjonowania wody deszczowej w Jeziorze 
Fabrycznym, lecz także zasilenia całej Strugi 

Dziekanowskiej.
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Burmistrz Łomianek Małgorza-
ta Żebrowska-Piotrak i zastę-
pca burmistrz ds. technicz-
nych Paweł Bohdziewicz spo-

tkali się online z przedstawicielami 
GDDKiA i biura projektowego opra-
cowującego elementy koncepcji pro-
jektowej (EKP) dla drogi S7. W spo-
tkaniu wzięła również udział Dorota 
Zmarzlak, wójt gminy Izabelin, i pra-
cownicy merytoryczni z Urzędu Miej-
skiego w Łomiankach oraz Izabelina. 

Dodatkowe przejście pod trasą 
Jeszcze w czerwcu br. burmistrz Ło-
mianek złożyła uwagi i postulaty do 
przedstawionych elementów kon-
cepcji projektowej S7 dla odcinka 
Dziekanów Leśny – Trasa Armii Kra-
jowej w Warszawie. 29 września br. 
GDDKiA omówiła uwagi burmistrz 
Żebrowskiej-Piotrak, które dotyczyły 
w głównej mierze dostępności dróg 
lokalnych do proponowanych rozwią-
zań komunikacyjnych, dostępności 
do infrastruktury związanej z trans-
portem publicznym (obszar obsługi-
wany przez KMŁ Sp. z o.o.) i bardzo 
ważnych zabezpieczeń ekologicznych 
mogących zmniejszyć uciążliwość 
planowanej trasy dla mieszkańców 
Łomianek oraz Izabelina.

GDDKiA w trakcie spotkania z przy-
chylnością odniosła się do wielu pro-
pozycji burmistrz Łomianek, w tym do 
bardzo istotnej, o którą mieszkańcy 
bezskutecznie zabiegali od 2013 r. 
– konieczności dodatkowego przej-
ścia pod trasą na wysokości ul. Akin-
sa, ułatwiającego dostęp do szkoły 
i przedszkola. Dziś wiemy, że przejście 
zostało uwzględnione w koncepcji. 

Współpraca samorządów
Podczas spotkania 2 października br. 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Grze-

gorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy 
Bielany, oraz Dorota Zmarzlak, wójt 
gminy Izabelin, zawarli porozumienie 
w formie listu intencyjnego w sprawie 
współpracy pomiędzy samorządami. 
Celem porozumienia jest utworzenie 
wzdłuż planowanej S7 korytarza eko-
logicznego, który będzie miał bezpo-
średni wpływ na jakość 
życia mieszkańców. 

Podstawą rozmów 
i wspólnego stanowi-
ska stała się koncepcja 
ochrony terenów przy-
ległych do planowanej 
trasy przedstawiona 
przez burmistrz Łomia-
nek w ramach składania 
uwag do EKP procedo-
wanych przez GDDKiA dla odcinka S7 
planowanego w rezerwie jako łącznica 
do drogi S8. Samorządowcy postulują 
także budowę drogi rowerowej łączą-
cej tereny przyległe do inwestycji. 

Koncepcja założenia pasów roślin-
ności ochronnej w granicach decyzji 
środowiskowej wydanej dla inwesty-
cji i uwagi do EKP obejmuje część 
sąsiedniego Izabelina, funkcjonalnie 
związanego z Łomiankami. Dokładnie 

jest to teren przylegający do ul. Kam-
pinoskiej i Trenów, aż do Kanału Mło-
cińskiego (więcej informacji na www.
lomianki.pl). 

Konsekwentne działania
Zaangażowanie burmistrz Małgorzaty 
Żebrowskiej-Piotrak i jej współpra-

cowników w rozmowy 
z GDDKiA to kontynu-
acja ich wcześniejszych 
działań. Starania o uła-
twienie mieszkańcom 
dostępu do Kampino-
skiego Parku Narodo-
wego i poprawę zabez-
pieczeń ekologicznych 
obecna burmistrz pod-
jęła, będąc jeszcze radną 
w Łomiankach. 

Kolejne spotkanie z GDDKiA odby-
ło się 15 października br. i dotyczyło 
lokalizacji przystanków na planowa-
nych drogach serwisowych oraz – co 
najważniejsze – lokalizacji pętli au-
tobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja 
z planowaną drogą serwisową przy ul. 
Kolejowej. Obecnie trwają prace nad  
porozumieniem o współpracy gminy 
i GDDKiA w celu realizacji tego za-
mierzenia. 

Na wniosek burmistrz 
Łomianek w opracowywanej 

koncepcji uwzględniono 
przejście pod trasą S7 

na wysokości ul. Akinsa 
ułatwiające dostęp do szkoły 

i przedszkola.

TEKST: MACIEJ KROGULEC, MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Współpraca burmistrz Łomianek z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i wspólne 
działania samorządów przynoszą efekty. Koncepcja trasy S7 staje się coraz lepiej przystosowana do 
potrzeb mieszkańców gminy Łomianki.

BUDOWA
TRASY S7
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TEKST: TOMASZ CZAJKOWSKI, PREZES ZWIK W ŁOMIANKACH

Informuję o zmianach w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji: nowych zasadach przyłączenia do sieci, 
postępie prac budowlanych wzdłuż Kościelnej Drogi oraz uzyskaniu kolejnego dofinansowania.

ZWIK DLA MIESZKAŃCÓW

Na początku października podpisałem w siedzibie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na 
dofinansowanie w ramach pożyczki „Dostawy 

i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej (GIS) oraz dostawy wodomierzy wraz z syste-
mem zdalnego odczytu dla ZWiK w Łomiankach”. Prace 
realizowane będą w ramach projektu „Adaptacja do zmian 
klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. 
Kwota dofinansowania w ramach pożyczki wynosi 1 947 
065 zł, co stanowi 100 proc. wydatków kwalifikowanych. 
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 2 394 
890 zł.

Wyższa jakość usług
Spółka uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki na 
refundację kupionych nowoczesnych wodomierzy do 
zdalnego odczytu oraz na dostawę i wdrożenie systemu 
monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej, który pozwoli 
sprawniej zarządzać infrastrukturą, a także usprawni eks-
ploatację oraz zminimalizuje czas potrzebny na usuwanie 

awarii. System będzie w pełni kompatybilny z systemem 
rozliczeń, dzięki czemu spółka będzie mogła podnieść ja-
kość świadczonych usług. Pożyczka zostanie umorzona 
w 30 proc. po spełnieniu wymogów uzyskania efektu eko-
logicznego.

Nowe zasady przyłączenia
W związku z wejściem w życie nowelizacji prawa budow-
lanego z dniem 19 września 2020 r. zmieniają się zasady 
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 
Zmiany zostały przedstawione na poniższej grafice.

Informuję także, że 18 września 2020 r. zmianie uległ cen-
nik usług świadczonych przez ZWiK. Nowy cennik dostęp-
ny jest na stronie www.zwik-lomianki.pl w zakładce Dla 
mieszkańców. Ceny za wykonanie 1 m.b. przyłącza wodo-
ciągowego i kanalizacyjnego nie zmieniły się! Zapraszamy 
do korzystania z naszych usług.

Więcej informacji:                                                                                                          
www.zwik-lomianki.pl.
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PRACE DROGOWE
W GMINIE ŁOMIANKI

Harmonogram działań Wydziału Inwestycji i Remontów:

Ul. Długa – zakończono układanie warstw konstrukcyj-
nych z kruszywa łamanego pod zaprojektowaną jezdnię; 
kończona jest nawierzchnia chodnika oraz zjazdów z be-
tonowej kostki brukowej; przez kolejne dwa tygodnie 
będą realizowane prace przygotowawcze pod docelowe 
rozkładanie warstw bitumicznych. 

Ul. Krzyczkowskiego – rozpoczęto wykopy oraz koryto-
wanie pod warstwy konstrukcyjne; geodeta wytycza pas 
drogowy.

Ul. Ogrodowa – trwają prace polegające na remoncie 
warstw konstrukcyjnych chodników oraz zjazdów; roz-
poczynamy układanie betonowej kostki brukowej.

TEKST: ANDRZEJ BONIAKOWSKI
FOT.: ARTUR OSIAK

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE
RZP.271.20.2020 „Budowa Szkoły Podstawowej 
w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” 
w ramach zadania 2019/06 na podstawie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, w formule „Zaprojektuj 
i wybuduj”. Zawarto umowę z konsorcjum firm: Firma 
Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k., ul. Geodetów 29, 
80-298 Gdańsk i Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Geodetów 29, 
80-298 Gdańsk.

RZP.271.28.2020 „Odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa 
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”. 
Wpłynęły dwie oferty. Trwa procedura oceny ofert.

RZP.271.29.2020 „Budowa zielonego skweru przy al. 
Chopina w gminie Łomianki” w ramach zadania 2013/15 
„Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznacze-
niem na ogród jordanowski”. Wpłynęły trzy oferty. Za-
warto umowę z wykonawcą: WALVI Sp. z o.o., ul. Roma-
nówka 32, 17-300 Siemiatycze.

RZP.271.30.2020 Rozbudowa ul. Krzyczkowskiego 
w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego nr 
2016/12 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych 
w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rol-
nicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)”. Wpłynęło sie-
dem ofert. Zawarto umowę z wykonawcą: TOMBRUK 
Sp. z o.o., ul. Grodzieńska 20/12, 03-750 Warszawa. 

RZP.271.31.2020 Rozbudowa ul. Wspólnej w Łomian-
kach na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Paderew-
skiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04  
„Przebudowa ulicy Wspólnej”. Wpłynęło sześć ofert. 
Zawarto umowę z wykonawcą: ALBLU Sp. z o.o.,                        
ul. S. Witkiewicza 14 lok. 103,  03-305 Warszawa.

RZP.271.32.2020 Rozbudowa ul. Fabrycznej wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbęd-
nej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, energetycznej 
i telekomunikacyjnej w ramach zadania „Przebudowa   
ul. Fabrycznej” (zad. 2016/03). Otwarcie ofert 
28.10.2020 r.

RZP.271.33.2020 Równanie dróg gruntowych i tłucz-
niowych z doziarnianiem na terenie gminy Łomianki. 
Otwarcie ofert 5.11.2020 r.

RZP.271.34.2020 Przebudowa ul. Jeziornej w Łomian-
kach na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Spokojnej 
w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Je-
ziornej i ul. Spokojnej” (zad. 2015/06). Otwarcie ofert 
6.11.2020 r.



18 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 11    |    LISTOPAD 2020

|    AKTUALNOŚCI

Nasze KDS, choć noszą taką 
samą nazwę jak komisje 
działające w Warszawie, 
zostały zorganizowane na 

innych zasadach, tak by odpowiadały 
naszym potrzebom i skali działania.

Zaangażowani mieszkańcy
Powstanie każdej KDS związane jest 
zawsze z osobami, które chcą aktyw-
nie działać w konkret-
nym obszarze tematycz-
nym. Na wniosek grupy 
lub z własnej inicjatywy 
burmistrz ogłasza za-
miar utworzenia takiej 
struktury i zaprasza do 
zgłaszania się chętnych. 
Zaproszenie kierowane 
jest także do Rady Miej-
skiej i Urzędu Miejskie-
go, by wydelegowały 
przedstawicieli. Następ-
nie w formie zarządzenia burmistrz 
powołuje KDS i powierza ją swojemu 
zastępcy ds. społecznych. Komisja 
wybiera ze swojego grona przewod-
niczącego i rozpoczyna działanie.

Pierwsze komisje
Jako pierwsza powstała KDS ds. 
Zwierząt. Wniosła bardzo duży 
wkład w opracowanie nowego pro-
gramu opieki nad zwierzętami, kon-
sultowała wiele decyzji, np. o wybo-
rze nowego schroniska Na Paluchu 
w Warszawie, do którego trafiają 
łomiankowskie zwierzęta. Komisji 
przewodniczy Maria Dragunowicz, 
a pomocy organizacyjnej udziela na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowi-
ska Piotr Kaczmarczyk.

Następnie powstała KDS ds. Zieleni 
i Ochrony Przyrody. To obecnie naj-
aktywniejsza z czterech funkcjonu-
jących tego typu grup. Jej autorskim 

pomysłem stało się opracowanie naj-
pierw memorandum, a później pro-
jektu stanowiska przyjętego przez 
Radę Miejską. Przewodniczącym ko-
misji jest Wojciech Berger, a łączność 
z urzędem zapewnia Wydział Ochro-
ny Środowiska reprezentowany naj-
częściej przez Daniela Jaszczuka.

Elektromobilność i smog
Jako trzecia powstała 
KDS ds. Smogu. Z na-
turalnych powodów ak-
tywność tego gremium 
ma bardziej sezonowy 
charakter i nasila się 
w okresie jesienno-zi-
mowym. Zespół wy-
wodzi się z kręgu zwią-
zanego z działalnością 
Łomiankowskiego Alar-
mu Smogowego. Obu 
organizacjom przewod-

niczy Rafał Piotrowski. Opiekunem 
z ramienia urzędu jest komendant 
Straży Miejskiej Marcin Węgiełek.

Ostatnią, powołaną na początku 
2020 r., jest KDS ds. Mobilności. To 
zespół zajmujący się tematyką obej-
mującą kwestie układu dróg, dojazdu 
do Warszawy, drogi S7, komunikacji 
miejskiej, alternatywnych sposobów 
przemieszczania się i elektromobil-
ności. Dużo czasu poświęcono na 
recenzowanie i opiniowanie projektu 
zrównoważonej mobilności miejskiej 
(SUMP) oraz planu elektromobilno-
ści. Przewodniczącym komisji jest  
Paweł Stasiak, a ze strony urzędu po-
mocy udziela Aleksandra Jankowska, 
kierownik Referatu Funduszy Ze-
wnętrznych. Ze względu na wykru-
szenie się kilku osób ostatnio KDS 
ogłosiła kolejny nabór, warto więc 
rozważyć możliwość udziału w tym 
ciekawym przedsięwzięciu.

Działania w regionie
Po okresie organizacji i wykrystali-
zowaniu się najbardziej zaangażo-
wanych składów poszczególnych 
zespołów każdy z nich zaczyna na-
bierać indywidualnego charakteru, 
choć nie brak i podobieństw. Pewną 
cechą wspólną, jaką można zauwa-
żyć w ostatnim czasie, jest otwiera-
nie się naszych KDS na współpracę 
wykraczającą poza granice gminy. 
I tak KDS ds. Smogu gościła ostat-
nio (oczywiście zdalnie) aktywistów 
z Podkowy Leśnej i Legionowa. Na 
spotkaniu KDS ds. Mobilności poja-
wili się z prezentacją goście z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. KDS ds. 
Zieleni nawiązała współpracę z war-
szawską Fundacją Sendzimira, ale na 
podkreślenie zasługuje także inten-
sywna współpraca z łomiankowską 
Fundacją KIM.

Społeczeństwo obywatelskie
Łomiankowskie KDS na stałe wpi-
sały się w praktykę funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego. Stanowią cen-
ne źródło uwag i opinii. Nie roszczą 
sobie pretensji do zarządzania gmi-
ną, ale wnoszą cenny wkład w lep-
sze jej funkcjonowanie. Są kolejnym 
ogniwem łączącym mieszkańców ze 
swoją społecznością. Innym niż sa-
morządy sołectw i osiedli, które po 
okresie uśpienia przywrócone zosta-
ły do swych funkcji, lecz które mają 
bardziej partykularny i lokalny cha-
rakter. W przeciwieństwie do nich 
KDS skupiają ludzi chcących zająć się 
problemami w skali całej gminy. 

Bardzo liczymy na rozwój zarówno 
KDS, jak i innych form powoli two-
rzącego się w Łomiankach społe-
czeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji: www.lomianki.pl.

TEKST: WITOLD GAWDA

Komisje Dialogu Społecznego pojawiły się w Łomiankach w 2019 roku. Ich powstanie wiązało 
się z przeświadczeniem, że wśród mieszkańców naszej gminy jest wiele osób, z których wiedzy 
i zaangażowania warto skorzystać i których opinie warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzje.

AKTYWNI MIESZKAŃCY
I ICH KDS-Y

Łomiankowskie Komisje 
Dialogu Społecznego na 

stałe wpisały się w praktykę 
funkcjonowania Urzędu 

Miejskiego. Stanowią cenne 
źródło uwag i opinii.
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INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO OGŁOSZENIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru osiedla Dąbrowa Rajska 
oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, w związku z art. 8d Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o zmianie zasad organizacji dyskusji 
publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II.

Dyskusja publiczna odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 17:00. Dyskusja zostanie przeprowadzona:
1) w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2;
2) za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie Zoom oraz na YouTube.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1758 ze zm.), osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w auli ICDS zobowiązane są do uprzedniego 
zgłoszenia chęci uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać pod nr. tel. 22 76 86 234 lub poprzez pocztę elektroniczną 
na adres: konsultacje@poczta.lomianki.pl w terminie do 4 listopada 2020 r. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko 
oraz nr telefonu.

Uczestnictwo w dyskusji publicznej przeprowadzanej za pośrednictwem platformy Zoom jest bezpłatne i nie wymaga 
instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem 
tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: konsultacje@poczta.
lomianki.pl w terminie do 4 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie gminy www.lomianki.pl.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać:
1) w formie papierowej do burmistrz Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą 
pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki;
2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
umig@lomianki.pl, lub za pomocą platformy ePUAP;
3) podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający 
jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa 20 listopada 2020 r.

Wnoszący uwagę, również w czasie dyskusji publicznej, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr WGG.6721.28.5.2020 z dnia 1 października 2020 r. pozostają bez zmian.

Burmistrz Łomianek
      Małgorzata Żebrowska-Piotrak

TEKST: AGATA STEFAŃSKA

Od poniedziałku 26 października 
br. trwają prace na placu zabaw 
przy ul. Waligóry. Przeprowadzamy 
kompleksową modernizację terenu.

REMONT PLACU ZABAW

Intencją przebudowy jest stwo-
rzenie wielofunkcyjnego placu 
zabaw. Chcemy zapewnić atrak-
cyjne rozwiązania przestrzenne: 

bezpieczną, piaskową nawierzchnię 
dla dzieci w wieku do sześciu lat oraz 
nawierzchnię z mat przerostowych dla 
starszych dzieci. Na terenie znajdzie 
się fabryka piasku, koparka, bujaki, 
huśtawki, bocianie gniazdo, zestawy 

sprawnościowe, karuzela w kształcie 
kubełka, zestawy ze zjeżdżalniami 
oraz trampolina ziemna. 

Wszystkie urządzenia spełnią naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa. 
Oprócz nowych zabawek na placu za-
montujemy również elementy małej 
architektury, nowe oświetlenie i este-
tyczne drewniane ławeczki.
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TEKST: KATARZYNA KOLASA
FOT.: ARTUR OSIAK

W ubiegłym roku mieszkańcy gminy Łomianki wybierali projekty do sfinansowania ze środków budżetu 
gminy w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2020. Przedstawiamy jeden ze 
zrealizowanych planów.

ŹRÓDŁO WODY PITNEJ

Jedną ze zgłoszonych przez na-
szych mieszkańców propozycji 
był projekt Magdaleny Cłapiń-
skiej. Dotyczył instalacji po-

idełka przy kompleksie boisk miesz-
czących się na terenie ICDS przy ul. 
Staszica 2. Celem był łatwy dostęp 
do wody pitnej dla sportowców, bie-
gaczy, rowerzystów, spacerowiczów 
i innych użytkowników obiektów 
sportowych przy ICDS. 

Po ustaleniu szczegółów projektu 
z pomysłodawczynią Urząd Miejski 

w Łomiankach przy aktywnej współ-
pracy Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji w Łomiankach kupił oraz zamon-
tował źródło wody pitnej. Wszelkie 
prace budowlane oraz instalacyjne 
przeprowadzone zostały przez ZWiK 
w Łomiankach, ale uczestniczy-
ła w nich też dyrekcja ICDS wraz 
z zespołem technicznym. Niestety ze 
względu na pandemię oraz wymogi 
sanitarne korzystanie z poidełka jest 
wstrzymane, a urządzenie zostanie 
czasowo zabezpieczone.

TEKST: SYLWIA GIERSZ

Ruszyła grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci z kształceniem specjalnym 
i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, ADHD, afazją czy dysleksją.

GRUPA WSPARCIA

W styczniu br., gdy po-
wstał Komitet Rodzi-
ców Łomianki, mieliśmy 
w planach założenie 

grupy wsparcia. Kiedy wszystko było 
na dobrej drodze, po-
jawiła się pandemia... 
Jednak nadal działali-
śmy online!

Spotkania stacjonarne
Miło nam poinformo-
wać, że 7 października 
br. odbyło się pierwsze 
spotkanie grupy wspar-
cia dla rodziców. Przy 
kubku kawy i herbaty 
rozmawialiśmy o na-
szych dzieciach, zma-
ganiach z nieco inną 
codziennością, wymie-
niliśmy doświadczenia i informacje, 
ale nie zabrakło też dobrego humoru. 
Atmosfera była naprawdę wspaniała. 

Dla kogo jest grupa?
Grupa wsparcia skierowana jest do 
rodziców, którzy poszukują prze-
strzeni do rozmów o trudnościach                       
i radościach związanych z wychowa-

niem dzieci. Do tych, 
którzy pragną lepsze-
go kontaktu ze swoimi 
dziećmi i zrozumienia 
ich potrzeb. To miejsce 
do wymiany informacji 
na temat lekarzy, tera-
peutów, specjalistów, 
informacji z zakresu 
prawa oświatowego 
oraz praw przysługują-
cych rodzicom i opieku-
nom. Miejsce, w którym 
będziemy inspirować 
do działania i zmian 
w codziennym ży-

ciu. Otrzymacie tu wsparcie, wiedzę 
i pomoc od współpracujących z nami 
specjalistów, którzy w razie potrzeby 

będą uczestniczyć w spotkaniach. To 
miejsce, gdzie można swobodnie się 
wygadać w grupie ludzi, którzy rozu-
mieją nawzajem swoje problemy, nie 
oceniają się i nie krytykują. 

Więcej informacji:
Ogłoszenia o spotkaniach grupy po-
jawiają się na stronie Komitetu Ro-
dziców Łomianki i OPS Łomianki oraz 
lokalnych grupach: Forum Mieszkań-
ców Łomianki, Mama i Tata w Łomian-
kach, Miasto i Gmina Łomianki. Śledź-
cie naszą stronę na fb i piszcie do nas 
na adres: komitet.rodzicow.lomianki@
gmail.com.

Dołącz do nas, bo razem łatwiej 
pokonać trudności! 

Czas: pierwsza środa miesiąca 
o godz. 18.30. Miejsce: świetlica 

miejska w Łomiankach,              
ul. Parkowa 2 (w przypadku 
zwiększenia obostrzeń grupa 
będzie prowadzona online). 

Wstęp bezpłatny.



AKTUALNOŚCI    |

21BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 11    |    LISTOPAD 2020

Pojawiło się wiele wypowiedzi 
zachęcających do szczepienia 
się. Ogłoszono też finanso-
wane ze środków NFZ zniżki 

odpłatności: 50 proc. dla osób od 
65. do 75. roku życia oraz bezpłatne 
szczepionki dla osób po-
wyżej 75. roku życia.

System refundacji
Wobec takich zapowie-
dzi pod znakiem zapy-
tania stanęło kierowa-
nie na ten cel środków 
gminnych, skoro zniżki 
mógłby zagwarantować 
kto inny. Pojawił się 
pomysł połączenia obu 
źródeł finansowania, 
tak by do zniżki z NFZ dodać zniżkę 
z budżetu gminy Łomianki i otrzymać 
bezpłatne świadczenie. Niestety pro-
cedury NFZ nie umożliwiają takich 
rozwiązań. 

Zdecydowano się więc na wariant 
polegający na tym, że ci z pacjen-
tów, którzy zgłoszą się jako pierwsi, 
skorzystają ze zniżek finansowanych 
przez urząd, pozostali otrzymają 
zniżki z NFZ. 

Porównując oferty wszystkich przy-
chodni, wybrano najkorzystniejszą, 
przedstawioną przez placówkę przy 
ul. Szpitalnej. Zamówiono tam 263 
szczepionki wraz z usługą wykonania 
zabiegu i kwalifikacji lekarskiej w ilo-

ściach, na które było zapotrzebowa-
nie w latach ubiegłych.

Problemy ze szczepieniami
Szczepienia rozpoczęły się 1 paź-
dziernika, w tym też dniu ukazała się 

w mediach elektronicz-
nych informacja o star-
cie akcji. Nie mogliśmy 
jej wcześniej opubliko-
wać, bo przychodnia do 
ostatniej chwili starała 
się o szczepionki. Wy-
bór tej konkretnej pla-
cówki okazał się szczę-
śliwy, bo tylko jej udało 
się otrzymać potrzeb-
ną ilość materiału do 
szczepień, choć i w tym 

wypadku nie obyło się bez kłopotów. 
To właśnie z tego powo-
du zabiegi trwały do 13 
października, kiedy za-
szczepiony został ostat-
ni pacjent z kontraktu 
opłaconego przez Urząd 
Miejski. W tym czasie 
zdarzało się, że pacjen-
tów odsyłano ze wzglę-
du na okresowe braki 
szczepionek. 

Brak dostępności 
szczepionek 
Od połowy października 
łomiankowskich senio-
rów powinna objąć akcja 
finansowana przez NFZ. 

Piszemy „powinna”, bo na przeszko-
dzie stanął brak dostępności szcze-
pionek. Procedura wygląda tu nastę-
pująco. Pacjent zgłasza się do swojej 
przychodni, otrzymuje receptę, wy-
kupuje ją w aptece z przysługującą 
mu zniżką i wraca do swojej placów-
ki, gdzie po kwalifikacji lekarskiej wy-
konywany jest zabieg.

Tyle w teorii, praktyka jest nieste-
ty taka, że apteki otrzymują po kil-
ka szczepionek dziennie i cały sys-
tem nie działa. Widząc, że program 
NFZ nie zapewnia seniorom pomo-
cy, Urząd Miejski podjął starania 
o wznowienie kontraktu dla kolejnej 
grupy mieszkańców gminy Łomianki. 
Wobec sytuacji na rynku farmaceu-
tycznym żadna z przychodni nie jest 

jednak gotowa do pod-
jęcia się tego zadania.

Czy można to było prze-
widzieć? 
Czy należało założyć, 
że rządowy program nie 
będzie działał? Czy gdy-
byśmy zlecili wykonanie 
większej liczby szcze-
pień, przychodnia by-
łaby w stanie się z nich 
wywiązać? Na te pyta-
nia łatwo odpowiadać 
po fakcie. W momencie 
podejmowania decyzji 
przewidywania nie były 
tak oczywiste.

TEKST: WITOLD GAWDA

Co roku Urząd Miejski w Łomiankach propaguje 
szczepienia przeciw grypie i umożliwia seniorom 
bezpłatne zabiegi. W bieżącym roku do podobnych działań 
przystąpiły także władze centralne. 

KŁOPOTY ZE 
SZCZEPIENIAMI 
PRZECIW GRYPIE

Widząc, że program NFZ 
nie zapewnia seniorom 
pomocy, Urząd Miejski 

podjął starania o wznowienie 
kontraktu dla kolejnej 

grupy mieszkańców gminy 
Łomianki. Wobec sytuacji 

na rynku farmaceutycznym 
żadna z przychodni nie jest 

jednak gotowa do podjęcia się 
tego zadania.

Pojawił się pomysł połączenia 
źródeł finansowania, tak 
by do zniżki z NFZ dodać 
zniżkę z budżetu gminy 

Łomianki i otrzymać 
bezpłatne świadczenie. 

Niestety procedury NFZ nie 
umożliwiają takich rozwiązań.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W trosce o bezpieczeństwo seniorów, 
grupy szczególnie narażonej na ciężki 
przebieg COVID-19, zajęcia (ich prze-
bieg, liczba uczestników, ewentualne 
odwołanie) są uzależnione od obec-
nego stanu epidemii i obowiązujących 
regulacji. Wszystkie proponowane za-
jęcia są bezpłatne i zostały sfinanso-
wane ze środków gminy Łomianki.
 
Więcej informacji o aktywnościach 
finansowanych przez gminę, których 
organizatorami są fundacje, stowa-
rzyszenia czy kluby sportowe: www.
lomianki.pl w zakładce Jesień w Ło-
miankach. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Współpracująca z gminą organizacja, 
która zapewnia chyba najbogatszy 
program aktywności dla osób w wie-
ku emerytalnym. Oto niektóre propo-
zycje UTW dla seniorów.

• Gimnastyka: zajęcia ruchowe 
odbywają się dwa razy w tygodniu, 
we wtorki i piątki, w sali tanecz-

nej Centrum Kultury i cieszą się 
dużą popularnością. Prowadzone 
są w dwóch grupach (godz. 7.30 
i 8.30). Ćwiczeniami zainteresowa-
ne są głównie panie, ale panowie 
są również mile widziani. Zajęcia 
prowadzi mgr rehabilitacji Bożena 
Płodziszewska.

• Poranki filmowe: wiele seansów 
poprzedza prelekcja, podczas któ-
rej prezentowane są sylwetki reży-
serów i aktorów oraz ciekawostki 
z tzw. kuchni filmowej. Poranki or-
ganizowane są we wtorki o godz. 
10 w sali widowiskowej Centrum 
Kultury.

• Warsztaty malarstwa: uczest-
nicy zdobywają szlify pod okiem 
doświadczonych artystów Haliny 
i Bartłomieja Kuźnickich. Ich po-
moc i wskazówki są nieocenione, 
a pochwały, których nie szczędzą, 
motywują do wysiłku nawet najbar-
dziej nieśmiałych twórców. W prze-
strzeni miejskiej Łomianek można 
w kilku miejscach podziwiać ba-
jecznie kolorowe obrazy artystów 
z UTW, bo sztuka przecież potrze-

buje odbiorcy. „Masz ochotę malo-
wać! Chcesz stanąć za sztalugami! 
Zapraszamy!” – zachęca seniorów 
Elżbieta Jóźwiak, prezes UTW w Ło-
miankach. Zajęcia prowadzone są 
w soboty w godz. 10–13 w Domu 
Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie 
(ul. Parkowa 2).

Więcej informacji i propozycji UTW: 
www.utwlomianki.pl lub 507 971 368.

Fundacja Promocji Rekreacji KIM 
W ramach projektów „Zdrowym Być” 
i „Spotkania na Akacjowej” seniorzy 
mogą zadbać o kondycję i wspólnie 
ćwiczyć w świetlicy miejskiej przy 
ul. Akacjowej 20A w Dąbrowie Le-
śnej. „W okresie letnim zapraszaliśmy 
uczestników do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu w ogrodzie, teraz prowa-
dzimy zajęcia w świetlicy” – relacjo-
nuje Eliza Chodorowska.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki 
(godz. 9–10), wtorki (godz. 10–11) 
i czwartki (godz. 13.30–14.30).

Więcej informacji: www.fundacjakim.
pl lub 606 225 863. 

TEKST: KAMILA URBAŃSKA, JOLANTA PAJĄK, CK, OPS
FOT.: ELŻBIETA JÓŹWIAK, MARCIN CHODOROWSKI, KAROLINA 

SZADURSKA, KAMILA URBAŃSKA

Gmina Łomianki oferuje seniorom wiele możliwości aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Wśród propozycji znajdują się zajęcia 
ruchowe i gimnastyka, różnego rodzaju warsztaty artystyczne, 
koncerty, kino, a także pomoc opiekuńcza i socjalna.

ŁOMIANKI –  MIASTO 
SENIORALNYCH 
MOŻLIWOŚCI
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Fundacja Aktywni Razem Twórczo 
Rozpoczęła się jesienna edycja Aka-
demii Seniora 2020. We wrześniu od-
był się koncert Piotra Bakala „Bulwar 
piosenki francuskiej”. W październiku 
przenieśliśmy się w klimat lat 20. i 30. 
XX wieku z polskim i zagranicznymi 
piosenkami z repertuaru Eugeniusza 
Bodo, Mieczysława Fogga czy Nat 
King Cole’a i Diany Krall w wykona-
niu Wylężek & Kopietz Duo. Jesienne 
liście tego wieczoru były obecne nie 
tylko w słowach piosenki, lecz także 
w jesiennych bukietach przygotowa-
nych przez florystkę, która odpowie-
działa na liczne pytania i pokazała, 
jak wykonać kompozycje doniczkowe 
i cięte. 

Akademia Seniora proponuje także 
warsztaty dekoracji jesiennych, decou-
page’u, warsztaty florystyczne, spa-
cery nordic walking. „Zapraszamy do 
Centrum Kultury w Łomiankach, gdzie 
2 listopada o godz. 18 zorganizujemy 
wieczór z muzyką chilijską – mówi Ka-
rolina Szadurska, prezes fundacji. 

Więcej informacji: www.fundacjaart.
org lub 517 481 217.

Polski Związek Brydża Sportowego
„Masz czas wolny – naucz się grać 
w brydża” – pod okiem instruktora 
zgłębiamy tajniki tej gry. Może być 
to pierwszy krok do brydżowego 
stołu i szansa na nowe hobby! Brydż 
to doskonały sposób na rozruszanie 
szarych komórek i ćwiczenie pamię-
ci. Zajęcia prowadzone są w Domu 
Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie            
(ul. Parkowa 2) w każdy czwartek 
i piątek w godz. 11–15. 

Więcej informacji i zapisy: Marek Gut-
kowski, 668 115 225.

Stowarzyszenie Nasze Łomianki 
W ramach propozycji skierowanej 
do seniorów stowarzyszenie pro-
ponuje gimnastykę wzmacniającą 
ciało i koordynację ruchową. Za-
jęcia prowadzone są w sali Domu 
Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie                                                     
(ul. Parkowa 2).

Seniorzy mogą skorzystać z ćwiczeń 
w każdy poniedziałek i środę w godz. 
9.30–10.30.

Więcej informacji: naszelomianki.pl.

CENTRUM KULTURY

Lokalna instytucja kultury w Łomian-
kach znana jest wśród innych organi-
zacji o pokrewnym charakterze m.in. 
z szeroko rozwiniętej polityki senio-
ralnej. Wśród wydarzeń organizowa-
nych przez Centrum Kultury znajdują 
się takie, które szczególnie trafiają 
w gusta dojrzalszych odbiorców, jak 
okolicznościowe występy kabaretowe 
(np. Kabaret Szczęśliwa 60), koncerty 
poezji śpiewanej czy koncerty jazzo-
we (np. Zespół Old Timers).

Więcej informacji o zajęciach i wyda-
rzeniach: www.kultura.lomianki.pl.

Zajęcia cykliczne
Pracownicy centrum są przekona-
ni, że całkowite izolowanie od siebie 
poszczególnych grup wiekowych nie 
sprzyja integracji międzypokolenio-
wej, a równocześnie rozumieją po-
trzebę spotkania osób dzielących po-
dobne doświadczenia wynikające ze 
zbliżonego wieku. Dlatego w ramach 
zajęć cyklicznych istnieje możliwość 
uczestnictwa zarówno w licznych za-
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jęciach dedykowanych wyłącznie se-
niorom, jak i aktywnościach uwzględ-
niających potrzeby tej grupy, jednak 
znajdujących się w ofercie mieszanej.
Wśród zajęć cyklicznych dedykowa-
nych seniorom polecamy:

• Evitki: zajęcia taneczne dla se-
niorek (poniedziałki i środy godz. 
10.45–11.30),

• Nauka języków obcych, zajęcia 
dla dorosłych z dużą reprezentacją 
seniorów: język francuski wtorki 
godz. 10.00–10.50, język angiel-
ski czwartki godz. 10–11, 11.15–
12.15, 12.30–13.30, język rosyjski 
soboty godz. 10.00–11.20, 11.40–
13.00,

• Chór Patrium Carmen: zajęcia 
chóralne dla seniorów prowadzone 
przez wykwalifikowanego dyrygen-
ta (środy godz. 17.40–19.40),

• Taniec cygański: zajęcia dla 
seniorów (czwartki godz. 10.35–
11.35, 11.40–12.40),

• Zajęcia taneczne „Babcia 
z wnuczką/iem”: sobota godz. 
9.00–9.45.

Zajęcia i spotkania gościnne
Centrum Kultury chętnie gości u sie-
bie różne organizacje senioralne dzia-
łające na terenie gminy Łomianki.

• Klub Seniora: integruje i aktywi-
zuje osoby w wieku przedemerytal-
nym i emerytalnym. Grupa łomian-
kowskich seniorów (ok. 40 osób) 
umawia się co czwartek na spo-
tkania integracyjne i potańcówki 
okolicznościowe. Kontakt do klubu: 
509 431 428.

• Polski Związek Emerytów i Ren-
cistów: spotkania odbywają się od 
kilku lat regularnie raz w tygodniu. 
Podejmowane inicjatywy mają na 
celu poprawę warunków socjalno-
-bytowych oraz angażowanie w ży-
cie społeczne wszystkich członków. 
Organizacja różnych form życia kul-
turalnego, artystycznego, sporto-
wego czy turystycznego wpływa na 
integrację i aktywizację emerytów 
i rencistów. 

• Związek Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych: orga-
nizacja kombatancka zrzeszająca 
obywateli polskich, którzy walczyli 
o wolność i niepodległość ojczyzny. 
Działalność związku jest w głównej 
mierze ukierunkowana na kształ-
towanie aktywnych postaw człon-
ków w pracy dla dobra ojczyzny 
i popularyzowanie oraz utrwalanie 
w pamięci społecznej dziejów walk 
niepodległościowych. Podejmowa-
ne przez związek inicjatywy obej-
mują działania na rzecz opieki nad 
miejscami pamięci narodowej oraz 
udział w procesie wychowania mło-
dzieży w duchu patriotyzmu i odda-
nia ojczyźnie.

 
OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ

OPS w Łomiankach otacza opieką 
najbardziej potrzebujących seniorów 
i stara się wychodzić naprzeciw ich 
różnorodnym potrzebom. Zakres po-
mocy jest szeroki – od doraźnej po-
mocy, po pomoc finansową (material-
ną) oraz rzeczową, a także usługową 
oraz instytucjonalną.

Zróżnicowane formy pomocy
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, a tak-
że w miarę możliwości zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Są realizo-
wane w miejscu zamieszkania. 

Inną formą jest pobyt w domu po-
mocy, który zapewnia całodobową 
pomoc osobom, które ze względu na 
wiek, choroby lub niepełnosprawność 
wymagają opieki, a którymi z różnych 
przyczyn najbliższa rodzina nie jest się 
w stanie zaopiekować. Pomoc usługo-
wa oraz pobyt w domu pomocy spo-
łecznej są odpłatne, a wysokość opłat 
jest zależna od dochodów osoby ko-
rzystającej z pomocy społecznej.

Wsparcie dla seniorów 
Ośrodek na co dzień współpracuje 
z instytucjami, ośrodkami oraz sto-
warzyszeniami działającymi na rzecz 
wspierania osób starszych. Naszym 
celem jest zaangażowanie tych osób 
w życie społeczne, promowanie po-
zytywnego wizerunku seniorów, prze-

ciwdziałanie problemom, z jakimi się 
borykają, w szczególności z poczuciem 
osamotnienia i wykluczenia społecz-
nego. Pracownicy ośrodka, w miarę 
możliwości, uczestniczą w szkoleniach 
wzbogacających wiedzę na temat po-
mocy i opieki geriatrycznej. 

W trudnej sytuacji związanej z stanem 
epidemicznym starają się zapewnić 
wsparcie mieszkańcom gminy, którzy 
są szczególnie narażeni na zakażenie 
koronawirusem SARS-CoV-2, organi-
zując pomoc pracowników i wolonta-
riuszy w zrobieniu niezbędnych zaku-
pów czy wykupieniu leków.

Dystrybucja żywności 
Seniorzy chętnie korzystają rów-
nież z jadłodzielni usytuowanej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Placów-
ka stara się przekazywać i zapewnić 
dystrybucję żywności dla najbardziej 
potrzebujących, współpracując z Pol-
ską Federacją Banków Żywności w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej – Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym. 

Paczka dla potrzebujących
W związku z pandemią od 26 paź-
dziernika br. uruchomiliśmy program 
„Paczka dla seniora”. Akcja obejmuje 
osoby powyżej 65. r.ż., które miesz-
kają samotnie lub z drugą osobą w po-
deszłym wieku lub osobą z niepełno-
sprawnością. Pomocą obejmujemy 
także osoby z niepełnosprawnością 
powyżej 18 r.ż., które nie mogą liczyć 
na pomoc bliskich. Osoby potrzebu-
jące muszą się mieścić w kryterium 
dochodowym z ustawy o pomocy 
społecznej: 701 zł dla osoby samotnej 
i 528 zł dla osoby pozostającej w ro-
dzinie. Z pomocy (podstawowe ar-
tykuły spożywcze do kwoty 50 zł) 
będzie można skorzystać nie częściej 
niż raz w tygodniu. Dostawa odbę-
dzie się na zasadzie bezkontaktowej 
(tzn. pod drzwi). Akcja finansowana 
jest ze środków budżetowych OPS 
w Łomiankach.

Więcej informacji i zgłoszenia:             
22 751 90 57 wew. 115, 118, pn.–pt. 
w godz. 8–12, www.opslomianki.pl.
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TEKST: IWONA CIOK, PREZES STOWARZYSZENIA
REHABILITACJI I TAŃCA INTEGRACYJNEGO OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH SWING DUET
FOT.: POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

START

W tym niezwykłym wydarze-
niu wzięło udział 40 za-
wodników z Gliwic, Prze-
myśla, Szczecina, Krakowa, 

Warszawy i Łomianek. Zawody zorgani-
zowały Stowarzyszenie Swing Duet oraz 
Polski Związek Sportu Niepełnospraw-
nych Start.

Solo, w duecie i combi
Uczestnicy startowali w dwóch klasach 
(1 i 2) według stopnia niepełnosprawno-
ści i występowali w różnych kategoriach: 
freestyle, standard oraz latin. Można 
było tańczyć solo, w duecie (dwie osoby 
na wózkach) oraz combi (jedna osoba na 
wózku, a druga sprawna). W turnieju mo-
gły wziąć udział osoby z różnymi rodzaja-
mi niepełnosprawności.

Debiutanci i mistrzowie
Na parkiecie zatańczyli zarówno soliści 
i pary debiutujące, jak i tancerze klasy 
międzynarodowej ze statusem mistrza 
świata, Europy czy Polski. Mimo koniecz-
ności zachowania reżimu sanitarnego, 
dzięki przepięknym prezentacjom tanecz-
nym pełnym gracji, emocji i pasji, była 
to wspaniała impreza, która dostarczyła 
wielu wrażeń niepełnosprawnym zawod-
nikom i ich najbliższym.

Nagrody i bezpieczeństwo
Zawody współfinansowały gmina Ło-
mianki oraz Ministerstwo Sportu. Funda-
torem nagród dla wszystkich uczestników 
była łomiankowska firma Venture Indu-
stries, wypożyczająca również urządzenia 
Lautus, które obniżyły ryzyko zachorowa-
nia na COVID-19 osób biorących udział 
w mistrzostwach. Dziękujemy w imieniu 
uczestników!

W pierwszy weekend października 
w gościnnej hali sportowej ICDS 
w Łomiankach odbyły się XXII 
Mistrzostwa Polski w Tańcu 
na Wózkach.

TURNIEJ
TAŃCA
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Przesłuchania konkursowe, jak 
co roku, odbywają się w kil-
ku sekcjach instrumentalnych 
przy udziale uczestników 

z Polski i ze świata (150–200 muzy-
ków). Do grona jury zostali zaprosze-
ni wybitni muzycy i pedagodzy, m.in. 
znani z poprzednich edycji: japońska 
pianistka Akemi Alink Yamamoto, 
Mikhail Faerman z Belgii, Piotr Cegiel-
ski z Ukrainy, profesorowie z uniwer-
sytetów w Polsce: Andrzej Jasiński, 
Jerzy Romaniuk, Marek Drewnowski.

Najmłodsi zagrają w Łomiankach
Laureaci poprzednich edycji konkursu 
to obecnie sławni, uznani i koncertu-
jący na całym świecie artyści. Nagro-
dą specjalną dla zwycięzcy jest recital 
w Brukseli.

Część wydarzeń konkursowych bę-
dzie organizowana w Łomiankach, 

m.in. przesłuchania konkursowe 
w wykonaniu najmłodszych wirtu-
ozów. 

Uroczysta inauguracja
Konkurs poprzedzi uroczysta inaugu-
racja, która odbędzie się 20 listopada 
o godz. 19 w auli ICDS (ul. Staszica 
2). Tego dnia zapraszamy na koncert, 
podczas którego wystąpią laureaci 
poprzednich edycji wraz z jurorami. 
W programie „Juliusz Zarębski – in-
spiracje chopinowskie” zaprezentu-
jemy muzykę tych dwóch wielkich 
mistrzów. Koncert Laureatów zapla-
nowano 4 grudnia o godz. 14 w sali 
wielkiej Zamku Królewskiego. Z uwa-
gi na obecną sytuację epidemiczną 
przesłuchania i koncerty odbędą się 
w reżimie sanitarnym.

Jubileuszowy XX Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny im. Juliusza Za-

rębskiego jest współfinansowany ze 
środków gminy Łomianki.

Więcej informacji: grafik przesłuchań 
dostępny na stronie www.lomianki.pl 
oraz www.konkurs-zarebski.eu. 

TEKST: DR LUCJUSZ PINKOSZ
FOT.: FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI IM. J. ZARĘBSKIEGO

W listopadzie już po raz dwudziesty odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego.

MUZYKA W ŁOMIANKACH

TAK! SAMORZĄDY DLA POLSKI

W piątek 23 października br. bur-
mistrz Łomianek rozmawiała 
w Izabelinie z włodarzami miast i gmin                
o przyszłości polskich samorządów. 
W debacie wzięli udział m.in.: Rafał 
Trzaskowski, prezydent m.st. War-
szawy; Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu; Adam Struzik, marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego; Dorota 
Zmarzlak, wójt gminy Izabelin.

Pandemia i podział Mazowsza
Organizatorzy zgodnie podkreślali, że 
pandemia to czas, kiedy samorządy 
powinny się zająć współpracą w za-
kresie ochrony zdrowia mieszkańców. 
Czas, kiedy rząd powinien o tę współ-
pracę zabiegać. Tymczasem samorzą-

dy zaskakiwane są przez 
rząd przesyłaniem ustaw 
do wykonania bez żad-
nych wcześniejszych kon-
sultacji i ustaleń. 

Podczas debaty rozma-
wiano także o szansach    
i zagrożeniach dla roz-
woju samorządów przy 
potencjalnym podziale 
województwa mazowiec-
kiego. „W tym trudnym czasie zmusza 
się nas do dyskusji o zupełnie czymś 
innym, bo ewentualny podział woje-
wództwa będzie miał znaczenie dla 
każdego z mieszkańców miast, mia-
steczek i wsi w województwie mazo-

wieckim” – skomentowała spotkanie 
burmistrz Łomianek Małgorzata Że-
browska-Piotrak.

Więcej o inicjatywie samorządow-
ców: samorzadydlapolski.pl.

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: DOROTA ZMARZLAK

W sierpniu br. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie utworzyli 
stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”, by propagować ideę samorządności w życiu politycznym               
i społeczno-gospodarczym.
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13.11 godz. 19
Retrospektakl/Scena Zaułek, bilety: 10 zł.

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

14.11 godz. 20
Jazzpospolita, bilety: 25 zł.

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

20.11 godz. 20
Karawana opowieści.

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

21.11 godz. 19 
Stand-up. Piotr Szumowski, bilety: 30 zł.

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

21.11 godz. 15.30
Spektakl dla dzieci „Bałwanek Tiko i Królowa Francja”, 

bilety: 12 zł.
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

26.11 godz. 17–21
Warsztaty wikliniarskie.

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

27.11 godz. 17–21
Black Friday: warsztaty przerabiania odzieży 

i łomiankowska wymiana ubrań.
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

28.11 godz. 18
Promocja płyty: Claudio Monteverdi. Madrygały „Il Canto”.

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

4.12 godz. 19 
Grzegorz Bukała „Menelcholijna impresja jesienna”/Scena 

Zaułek, bilety: 10 zł.
Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

6.12 godz. 18 
Pomocnik Świętego Mikołaja. Teatr Lalek „Czarodziej”.

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A.

Poniedziałki godz. 15.30–16.30 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku 6–12 lat. 

Informacje i zapisy: 516 768 500.
Świetlica miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2.

(zajęcia sfinansowane ze środków Łomiankowskiego 
Mechanizmu Partycypacyjnego 2020 – osiedle Buraków, 

wstęp wolny)

Niedziele godz. 17.30–19.30
Tańczące szydełko – warsztaty robótek ręcznych.

Świetlica miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2.
(zajęcia sfinansowane ze środków Łomiankowskiego 

Mechanizmu Partycypacyjnego 2020 – osiedle Buraków, 
wstęp wolny)

LISTOPAD
KALENDARZ WYDARZEŃ

Aktualne zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
 sprawdź na: www.lomianki.pl i www.kultura.lomianki.pl.

BEZPŁATNABEZPŁATNABEZPŁATNA

GIMNASTYKAGIMNASTYKAGIMNASTYKA
KOREKCYJNAKOREKCYJNAKOREKCYJNA

DLA DZIECIDLA DZIECIDLA DZIECI
W WIEKU 6-12 LATW WIEKU 6-12 LATW WIEKU 6-12 LAT

W DOMU SPOTKAŃ SĄSIEDZKICHW DOMU SPOTKAŃ SĄSIEDZKICHW DOMU SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH    
W BURAKOWIE (UL. PARKOWA 2)W BURAKOWIE (UL. PARKOWA 2)W BURAKOWIE (UL. PARKOWA 2)

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY tel.: 516-768-500
Organizator: Urząd Miejski w Łomiankach

Sfinansowano ze środków Łomiankowskiego Mechanizmu
Partycypacyjnego 2020 - Osiedle Buraków

21.11.2020 r. Centrum 
Kultury 

w Łomiankach19:00 30 zł

Bilety dostępne za pośrednictwem strony www.kupbilecik.pl

TAŃCZĄCE SZYDEŁKO

19:00
1 3  L I S T O P A D A  2 0 2 0

C E N T R U M  K U L T U R Y
W  Ł O M I A N K A C H

G O S P O D A R Z :  
W O J T E K  G Ę S I C K I

A K O R D E O N :
R A F A Ł  G R Z Ą K A

B I L E T Y :  1 0  Z Ł
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CZYTELNICZY RAJ

 „Kryjówka” Nora Roberts
Jeden dzień, jedna chwila, jedna niewinna za-
bawa. Caitlyn Sullivan ma zaledwie dziesięć lat, 
gdy zabawa w chowanego podczas rodzinnego 
spotkania na zawsze zmieni jej los. Zdrada, której 
wtedy doświadczy, nada kształt jej życiu i spra-
wi, że kolejne lata będą nieustanną ucieczką 
przed następstwami traumy. Mimo to przyjdzie 
moment, gdy Caitlyn zda sobie sprawę, że po-
winna wrócić do rodzinnego domu i zmierzyć się 
z przeszłością. Wspomnienie tamtego wieczoru 
być może nigdy nie przestanie jej ścigać, jednak 
Caitlyn musi zdecydować, czy liczy się to, przed 
czym uciekamy, czy to, kto nas znajdzie.

„Mali mężczyźni” Louisa May Alcott
Światowy bestseller amerykańskiej pisarki Lo-
uisy May Alcott. Dalsze losy bohaterów „Małych 
kobietek” i „Dobrych żon”. Książka opowiada 
o życiu Jo Bhaer, jej męża i dzieciaków ze szkoły 
w Plumfield. Pełno w niej zabaw, figli, ale i waż-
nych przesłań moralnych, państwo Bhaer bo-
wiem traktują podopiecznych z miłością i pragną 
wychować na dobrych i mądrych ludzi. Wszyst-
kie książki z serii, choć tak uroczo bajkowe, za-
wierają wątki autobiograficzne.

„Matka Polka” Anne Applebaum 
Anne Applebaum to światowej sławy dziennikar-
ka i laureatka Nagrody Pulitzera za książkę „Gu-
łag”. Na początku lat 90. zdecydowała, że chce 
mieszkać w Polsce. Wyszła za mąż za Radosława 
Sikorskiego, urodziła dwóch synów. Mówi, że 
jej dom jest w Chobielinie pod Bydgoszczą. Jej 
publikacje dotąd dotyczyły światowej polityki. 
W tej książce Applebaum po raz pierwszy opo-
wiada o swoich przemyśleniach, motywacjach 
i wyborach życiowych.

„Sięgając chmur” Bonnie Leon 
Kate Evans jest młoda, niezależna i odważna. 
Gdy opuszcza rodzinny dom, by spełnić marze-
nie o lataniu, zdaje sobie sprawę, że czeka ją 
walka. Jako samotna kobieta w męskim świecie 
przekonuje się, że stawianie czoła ludzkim ocze-
kiwaniom jest niemal równie niebezpieczne, jak 
pilotowanie samolotu w szalejącej arktycznej 
burzy. A kiedy spotyka tajemniczego mężczyznę 
żyjącego samotnie w niedostępnej dziczy, sta-
je przed kolejnym wyzwaniem. Czy uda się jej 
przebić przez mur, jakim się otoczył? Pierwszy 
tom z serii „Niebo nad Alaską” wciąga czytelnika 
w wir wydarzeń, których tło stanowi zachwyca-
jący krajobraz dzikiej Alaski.

KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK

E-BOOKI
W BIBLIOTECE

TEKST: MICHAŁ KOWALCZYK

Sytuacja epidemiczna w kraju zmienia 
się z dnia na dzień. W czasie zagrożenia 
epidemicznego serdecznie zachęcamy 
do wypożyczania przez internet 
e-booków, czyli książek elektronicznych. 

Wszyscy staramy się dopa-
sować do nowej rzeczy-
wistości. Kilka miesięcy 
temu przywróciliśmy wol-

ny dostęp do zbiorów, oczywiście w ści-
słym reżimie sanitarnym. Przypominamy 
jednak, jak skorzystać z wypożyczalni 
e-booków: na jedno konto bibliotecz-
ne możemy wypożyczyć maksymalnie 
pięć e-booków. Po zalogowaniu się na 
konto biblioteczne i wybraniu zbiorów           
e-booków należy kliknąć dostępną lektu-
rę i pobrać ją w formacie epub lub mobi. 
Po miesiącu e-book automatycznie zosta-
nie „zwrócony”. 

Prolongaty bez limitu
Ponadto przygotowaliśmy jeszcze jedną 
innowację – wielokrotne prolongaty ksią-
żek oraz audiobooków (do tej pory można 
było dokonać tego tylko jeden raz). Sa-
modzielne przesunięcie terminu zwrotu 
będzie możliwe, jeżeli dana pozycja nie 
została zarezerwowana. Terminy zwrotu 
można wielokrotnie przesuwać o kolejne 
30 dni. Druga i kolejne prolongaty będą 
możliwe dopiero siedem dni przed upły-
wem terminu zwrotu, wcześniej przycisk 
„Prolonguj” nie wyświetla się. 

Kody do Legimi
Przypominamy również, że na początku 
każdego miesiąca oferujemy naszym czy-
telnikom kody do Legimi. Aby uzyskać do-
stęp, prosimy o kontakt mailowy (bibliote-
ka@lomianki.pl) lub wiadomość prywatną 
na naszej stronie facebookowej. Liczba 
kodów jest ograniczona.



                                                                               
   |    STREFA KULTURY ODKRYWAMY ŁOMIANKI    |

29BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 11    |    LISTOPAD 2020

3

1 1 2

14

15

3

8

10

9

6

2

1 4

4

4

5

13

5

12

7

2

3

7

6

6

5

7

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

₂  kolorowa kratka z indeksem dolnym  - oznacza literę do hasła

11

biała kratka z indeksem górnym - hasło pionowo/poziomo

Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która nadeśle 
prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 listopada.

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. 10 Biu-
letynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpo-
wiedź: Kamień, symboliczny pomnik pamięci Jana Pawła II przy ICDS. 
Wygrała pani Ewa Stachowicz. Po odbiór nagrody 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.

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. Wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada.
2. Instrument dęty klawiszowy.
3. Drzewo z fraszki.
4. Nogi łosia, jelenia lub daniela.
5. Najdroższa przyprawa świata.
6. Węgierka na gałęzi.
7. Zlot czarownic.

Pionowo
1. Inaczej tymianek.
2. Grupa, zespół.
3. Minikiwi.
4. Gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych.
5. Miękka tkanina z wełny kóz kaszmirskich.
6. Naturalne związki żelujące, np. do produkcji dżemów.
7. Ptak łowny z rodziny kurowatych z długim pręgowanym ogonem.
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WAŻNE! 

Aktualnie stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi wynoszą:
• 33,80 zł za osobę w zabudowie jedno-
rodzinnej,
• 8,50 zł za m sześc. wody zużytej na 
cele bytowe w zabudowie wielorodzin-
nej.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla wszystkich mieszkańców:

• 2 zł miesięcznie od osoby zamiesz-
kującej budynki jednorodzinne kompo-
stującej bioodpady w kompostowniku 
przydomowym; bioodpady kuchenne 
i bioodpady zielone z takiej posesji nie 
będą odbierane,
• 8 zł miesięcznie od każdego posiada-
cza ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
zamieszkującego nieruchomość zabu-
dowaną budynkiem jednorodzinnym lub 
wielorodzinnym.

Aby skorzystać ze zwolnień opisanych 
obok, konieczne będzie złożenie nowych 
deklaracji wprowadzonych Uchwałą nr 
XXII/189/2020 z dnia 27 lutego 2020 
roku.
Opłatę należy wnosić do 15 dnia każdego 
miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wpłaty 
można dokonać gotówką w kasie Mazo-
wieckiego Banku Spółdzielczego w Ło-
miankach lub przelewem na swój indywi-
dualny rachunek bankowy. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2020

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIS
TO

PA
D

REJON 1    poniedziałek 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11

REJON 2    wtorek 3.11, 17.11 3.11, 17.11 3.11 3.11 3.11

REJON 3    środa 4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11

REJON 4    środa 4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11

REJON 5    czwartek 5.11, 19.11 5.11, 19.11 5.11 5.11 5.11

REJON 6    piątek 6.11, 20.11 6.11, 20.11 6.11 6.11 6.11

REJON 7    poniedziałek 9.11, 23.11 9.11, 23.11 9.11 9.11 9.11

REJON 8    wtorek 10.11, 24.11 10.11, 24.11 10.11 10.11 10.11

REJON 9    środa 14.11, 25.11 14.11, 25.11 14.11 14.11 14.11

REJON 10    środa 14.11, 25.11 14.11, 25.11 14.11 14.11 14.11

REJON 11    czwartek 12.11, 26.11 12.11, 26.11 12.11 12.11 12.11

REJON 12    piątek 13.11, 27.11 13.11, 27.11 13.11 13.11 13.11

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

2.11, 9.11, 16.11, 
23.11, 30.11

2.11, 9.11, 16.11, 
23.11, 30.11

2.11, 9.11, 16.11, 
23.11, 30.11

6.11, 13.11, 
20.11, 27.11

3.11, 10.11, 
17.11, 24.11

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

GR
UD

ZIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 14.12, 28.12 14.12, 28.12 28.12 28.12 28.12

REJON 2    wtorek 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12

REJON 3    środa 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12

REJON 4    środa 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12

REJON 5    czwartek 3.12, 17.12, 31.12 3.12, 17.12, 31.12 3.12, 31.12 3.12, 31.12 3.12, 31.12

REJON 6    piątek 4.12, 18.12 4.12, 18.12 4.12 4.12 4.12

REJON 7    poniedziałek 7.12, 21.12 7.12, 21.12 7.12 7.12 7.12

REJON 8    wtorek 8.12, 22.12 8.12, 22.12 8.12 8.12 8.12

REJON 9    środa 9.12. 23.12 9.12. 23.12 9.12 9.12 9.12

REJON 10    środa 9.12. 23.12 9.12. 23.12 9.12 9.12 9.12

REJON 11    czwartek 10.12, 24.12 10.12, 24.12 10.12 10.12 10.12

REJON 12    piątek 11.12, 19.12 11.12, 19.12 11.12 11.12 11.12

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek 7.12, 14.12, 21.12, 28.12 7.12, 14.12, 

21.12, 28.12
7.12, 14.12, 
21.12, 28.12

4.12, 11.12, 18.12, 
24.12, 31.12

1.12, 8.12, 15.12, 
22.12, 29.12
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REJON 1A  26.11 23.12

REJON 1B  18.11 16.12

REJON 2A  27.11 23.12

REJON 2B  17.11 15.12

REJON 3    2.11 1.12

REJON 4    10.11 9.12

REJON 5    9.11 7.12

REJON 6A 3.11 2.12

REJON 6B 5.11 4.12

REJON 7A 19.11 17.12

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

tel. (22) 768 63 24
www.lomianki.pl

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
tel. 22 888 98 76 – sprawy związane 

z prawem jazdy
tel. 22 888 98 75 – sprawy związane 

z rejestracją samochodów

STAROSTWO POWIATOWE
 ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 732 70 85

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 
ul. Szpitalna 7,  Łomianki, tel. (22) 751 90 57  

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. 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

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23

www.biblioteka.lomianki.pl

SZKOŁY
SP nr 1 w Łomiankach tel. (22) 751 15 54

SP nr 2 w Łomiankach tel. (22) 510 484 999
SP nr 3 w Łomiankach tel. (22) 751 56 10

SP w Dziekanowie Leśnym tel. (22) 751 20 88
SP w Dziekanowie Polskim tel. (22) 751 10 23

SP w Sadowej tel. (22) 751 25 10
Publiczne LO tel. (22) 751 60 84

KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
 Rozkłady jazdy: 

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

ZWIK: tel. (22) 751 35 04  
zwik@zwik-lomianki.pl

 Pogotowie wodociągowe ZWIK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

tel. (22) 751 32 22 
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

telefon czynny całą dobę:  
(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
NZOZ ŁOMIANKI, ul. Warszawska 31, 

tel. 695 805 523, e-mail: nisozdziekanow.gmail.com

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

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 ZIELONYCH 
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2020

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl
ZWIK

ODPADY ZIELONE

REJON 7B 24.11 21.12

REJON 8A 13.11 11.12

REJON 8B 12.11 10.12

REJON 9    4.11 3.12

REJON 10A 6.11 8.12

REJON 10B 25.11 22.12

REJON 11 23.11 22.12

REJON 12 16.11 14.12

REJON 13 30.11 21.12

PROSIMY O WYSTAWIANIE WORKÓW PRZED POSESJE NAJWCZEŚNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU ODPADÓW.

Inkasenci pan Kazimierz Gutowski oraz pan Wiesław Zieliński nie pobierają podatków lokalnych od 1 września 2020 r.                       
Wpłat podatków można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
ul. Warszawska 115 pokój 11.



       WSPIERAMY
LOKALNĄ GASTRONOMIĘ

RESTAURACJA TELEFON ADRES WWW KUCHNIA ZNIŻKA NA HASŁO

Bistro Domowe 507 701 035 ul. Rolnicza 122 www.facebook.com/bistrodomowelomianki Kuchnia polska, pierogi, obiady, łakocie, 
śniadania na ciepło, kawa. 

„Wiem z urzędu”.
10% rabatu.

garMarzenie 516 813 780 ul. Równoległa 5
Domowe obiady i wyroby garmażeryjne. Na wynos lub 
z bezpłatnym dowozem (zamówienia powyżej 30 zł) 

do godz. 15.

Restauracja Lemon Tree 798 110 522 ul. Zachodnia 38 www.restauracja-lemontree.pl

Dania tajskie, meksykańskie, polskie, amerykańskie, 
włoskie, greckie. Wyroby własne, delikatesy: kiszonki, 
oleje tłoczone na zimno, wędzone i pieczone mięsa, 

pasty-smarowidła, konfitury. Pozycje sezonowe, inspiracje 
kulinarne z kuchni świata, krótka i zmieniająca się karta 
menu. Z dowozem i odbiorem własnym w godz. 12–21.

Lunch na Werandzie 500 27 70 27 ul. Rolnicza 460 Kuchnia polska, lunch, pizza.

„Wiem z urzędu”. 
15% rabatu na wszyst-
kie pizze z odbiorem 

osobistym.

Kawiarnia Maruda Cafe 690 092 138 https://www.facebook.com/marudacafe/ Kawy, herbaty, ciasta i torty, na słono: tarty, bajgle 
i kanapki. Na wynos i z dowozem.

Na Pizze 22 299 61 15 ul. Warszawska 43 www.napizze.pl Pizza. 
„Wiem z urzędu”. 

10% rabatu przy zamó-
wieniach online.



RESTAURACJA TELEFON ADRES WWW KUCHNIA ZNIŻKA NA HASŁO

Owsiana Manufaktura 510 729 697 Łomna-Las 22 Dobre ciastka i ciasteczka bez chemii. Konfitury. 
Paczki, boxy prezentowe i świąteczne.

„Wiem z urzędu”. Słodki 
upominek od firmy.

Pan Golonka 22 751 11 11, 513 
701 111 ul. Warszawska 57 www.pangolonka.pl Kuchnia polska, amerykańska, slow food.

„Wiem z urzędu”. 
10% rabatu przy zamó-
wieniu telefonicznym.

Piekarnia Figóry https://www.facebook.com/piekarniafigory/ Domowe pieczywo na zakwasie. 
Dowóz w Łomiankach.

„Wiem z urzędu”.
 5% rabatu.

Pizza Łomianki www.pizzalomianki.pl Dowóz na terenie Łomianek gratis, możliwość odbioru 
osobistego.

„Wiem z urzędu”. 
10% rabatu.

Pizzeria Parma 22 732 07 00, 
22 751 35 78 ul. Warszawska 89 Dowóz i odbiór własny w godz. 12–22.

Soja Sushi 22 298 61 17 ul. Warszawska 43 www.sojasushi.pl Restauracja japońska: sushi, zupy, dania kuchni ciepłej.
„Wiem z urzędu”. 

10% rabatu przy zamó-
wieniach online.

Spot Łomianki Zamówienia www.spotlomianki.pl Dowóz na terenie Łomianek i okolic gratis.

„Wiem z urzędu”. 
10% rabatu do końca 

października na lunche
 i dania z kart. 

Sushi Mania 22 215 04 34 www.sushimania.eu Sushi, ramen, burger, kuchnia azjatycka, 
nowe menu.

„Wiem z urzędu”.
Dostawa gratis.

TO MA TO 502 175 177, 504 
177 348 ul. Pawłowska 6 www.tomatolomianki.pl

Restauracja włoska: pizza, pasta, owoce morza, desery. 
Odbiór własny lub dostawa (Łomianki i okolice gratis dla 

zamówień od 50 zł).

„Wiem z urzędu”.
10% rabatu.

Między Wałkami 22 311 60 10 ul. Brukowa 25,
 Galeria Łomianki www.facebook.com/MiedzyWalkami/

Działamy od 10 do 20.
Bardzo dobra kuchnia polska, domowe obiady, pierogi 

robione ręcznie, makarony wyrabiane przez nas, naleśniki, 
sałatki, dania dnia.

„Wiem z urzędu”.
 10% rabatu



NOWE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA

Co się zmieniło od
24 października 2020?

Urząd Miejski
w Łomiankach

COVID-19

MASKI
obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej

WYDARZENIA SPORTOWE
bez udziału publiczności

WYDARZENIA KULTURALNE
max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

BASENY, SIŁOWNIE
zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
max. 1 osoba na 7 m2

PLACÓWKI HANDLOWE
5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m2. 
1 osoba na 15 m2 w placówkach handlowych 
powyżej 100 m2

SANATORIA
zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia
ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października

TRANSPORT PUBLICZNY
zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub
30 proc. wszystkich

OSOBY PONIŻEJ 16. ROKU ŻYCIA
w godzinach 8:00–16:00 obowiązek przemieszczania

się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica 
lub opiekuna

SZKOŁY
objęcie nauczaniem zdalnym klas 4–8 szkół podstawowych 

(nie dotyczy uczniów idących do i wracających ze szkoły).
Szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym

SENIORZY
ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku

życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych,
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi

sprawami życia codziennego i udziału we mszy świętej
lub obrzędach religijnych

IMPREZY, SPOTKANIA
max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego

podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej
oraz zgromadzeń publicznych

GASTRONOMIA
zawieszenie stacjonarnej działalności lokali 

gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu 
prowadzenia działalności w zakresie dowozu 

lub na wynos


