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Zawodowo debiutował 20 lat 
temu na scenie warszawskie-
go teatru Roma w musicalu 
„Miss Saigon”. Od tego czasu 

nieprzerwanie występuje i nagrywa 
płyty. Jest jednym z najlepszych mę-
skich głosów w Polsce. Mówi, że ko-
cha swój zawód i tak samo jak poważ-
nie traktuje śpiewanie, tak 
chciałby być postrzegany 
przez publiczność. „Jestem 
artystą, nie celebrytą” – 
dodaje z przekonaniem.

Zaskakujące początki
Z wykształcenia jest dyry-
gentem chóralnym, absol-
wentem szkół muzycznych 
1. i 2. stopnia  w klasie 
akordeonu oraz Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. 
Co ciekawe, uczył się też w techni-
kum ekonomicznym o profilu… eks-
ploatacja pocztowa. Jak przyznaje, 
wybory szkolne zaskakują nawet 
jego, ale takie jest życie. Z uśmiechem 
przekonuje, że „Gdyby kariera arty-
styczna nie poszła po mojej myśli, to 
zawsze mogę pracować na przykład 
na poczcie w Łomiankach”.

Kariera i popularność
Od czasu debiutu zagrał w 12 mu-
sicalach około 2000 przedstawień. 
Występował w teatrach muzycznych 
w Gdyni i w Łodzi, Operze Białostoc-
kiej, gdzie grał rolę Judasza w przed-
stawieniu „Jesus Christ Superstar”, 
a obecnie tytułową rolę w spektaklu 

„Doktor Żywago”. Wy-
dał cztery solowe płyty 
i wyśpiewał takie hity, jak: 
„Nieprawda”, „Życie na 
czekanie”, „Nie kłam, że 
kochasz mnie”, „Ja tu zo-
staję”, „U mnie maj”, „Tylko 
z Tobą chcę być sobą”.
Bierze udział w różnorod-
nych projektach artystycz-
nych i marzy o realizacji 
własnego kameralnego 
musicalu. Chciałby go 

pokazać na warszawskiej scenie mu-
zycznej. Pomysł już jest, więc projekt 
rozpocznie się, gdy okoliczności za-
czną wreszcie sprzyjać pracy zespo-
łowej. 

Sąsiad z Łomianek
Od ponad roku jest naszym sąsiadem. 
To kolejny artysta, który wybrał Ło-
mianki. Dla Łukasza to miejsce senty-
mentalne. Dwie pierwsze płyty nagrał 
w studiu nagraniowym w Łomiankach, 
tu mieści się studio jego pierwszego 
producenta Piotra Siejki. Tutaj miesz-
kają jego znajomi i przyjaciele. Decyzję 
o przeprowadzce z Warszawy podjął 
spontanicznie i nie żałuje. Entuzja-
stycznie mówi: „Jestem zachwycony. 
To fantastyczne miejsce do miesz-
kania i odpoczywania – szlaki rowe-
rowe, stadniny koni, korty tenisowe, 
basen, siłownia, bazarek. Wszędzie 
jest blisko i nie ma kolejek na poczcie 
ani w urzędzie. Ale jest jeden minus. 
Kiedy chcę przedostać się do Warsza-
wy, to czasem trzeba postać w korku. 
Ale i tak żyje się tu bardzo wygodnie”. 
Stopniowo odkrywa okolicę i uwielbia 

wycieczki rowerowe w okolicy Wisły, 
przystani promowej czy po Kampino-
skim Parku Narodowym.

Plany na nowy rok
Grudzień to dla niego bardzo praco-
wity czas. Nie tylko realizuje program 
telewizyjny, ale nagrywa też trzy kon-
certy. Pracuje nad nowym albumem, 
który – jak przekonuje – będzie hoł-
dem oddanym wielkiemu polskiemu 
poecie piosenki. Niedługo rozpoczy-
na także pracę nad kolejnym solowym 
albumem. A jego najbliższe plany ar-
tystyczne związane są z Łomiankami. 
Razem z zaprzyjaźnionymi muzykami, 
też mieszkańcami Łomianek, przy-
gotowuje koncert noworoczny. Czy 
wcześniej chciałby czegoś życzyć są-
siadom i słuchaczom? „Życzę wszyst-
kim pięknych, cudownych świąt Bo-
żego Narodzenia i aby nadchodzący 
2021 rok był absolutnie niepodob-
ny do 2020, żeby był zupełnie inny. 
Przede wszystkim szczęśliwy. I żeby 
był totalnym zaprzeczeniem tego, co 
wydarzyło się w tym roku”.

TEKST: MARTA NOWICKA
FOT.:  WOJTEK BIAŁY

Nie udziela tasiemcowych wywiadów, nie jest bohaterem tabloidów, ceni swoją prywatność. Łukasz 
Zagrobelny od ponad roku mieszka w Łomiankach i chwali sobie nowe sąsiedztwo.

ARTYSTA, A NIE CELEBRYTA

Łukasza Zagrobelnego 
niedługo będzie można 

posłuchać w Łomiankach, 
chociaż… online. 

Razem z przyjaciółmi 
zagra koncert dostępny 
1 stycznia 2021 r. na 

Facebooku Urzędu 
Miejskiego.
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

LISTOPAD (WYBÓR)

3.11 Udział w webinarium dotyczącym porządkowania 
przestrzeni publicznej w gminie Łomianki.

4.11 Spotkanie z radą nadzorczą Komunikacji Miejskiej 
w Łomiankach Sp. z o.o.

5.11 Spotkanie ze strażakami OSP Dziekanów Polski z okazji 
jubileuszu 100-lecia założenia jednostki. 
Spotkanie ze Sławomirem Sumką, wójtem gminy Stare Babice, 
w sprawie współpracy międzygminnej.

10.11 Udział w nagraniu dotyczącym Kampanii 19 dni 
przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży na 
potrzeby projektu dla Szkoły Podstawowej nr 2.
Spotkanie online dotyczące tworzonej Spółki Wodnej 
Łomianki.

11.11 Udział w uroczystościach patriotycznych z okazji 102. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

13.11 Spotkanie z Krzysztofem Skarbkiem, sołtysem Kiełpina, 
dotyczące bieżących spraw sołectwa Kępa Kiełpińska.

17.11 Udział w szkoleniu online „Mała retencja” Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

18.11 Spotkanie z Grzegorzem Szuplewskim, burmistrzem 
Piastowa, dotyczące budowy nowej szkoły w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

19.11 Spotkanie z przedstawicielami ZWIK Sp. z o.o. 
dotyczące planów inwestycyjnych.

24.11 Spotkanie online dotyczące planów rządu w zakresie 
funduszy unijnych dla Regionu Warszawskiego Stołecznego 
po 2020 roku.

25.11 Podpisanie umowy dotyczącej przebudowy ul. Fabrycznej.

26.11 Udział w sesji Rady Miejskiej (online).

POŻEGNANIE

7 listopada br. o godz. 9.15 odeszła Lidia Markiewicz-
-Ziental. 17 grudnia skończyłaby 91 lat. Była niezwykłą 
mieszkanką Łomianek, żołnierzem Szarych Szeregów, 
czynnym radcą prawnym, została dwukrotnie odznaczo-
na Krzyżem Walecznych. Przede wszystkim była jednak 
wspaniałym, ciepłym i serdecznym człowiekiem.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 1 grudnia o godz. 11 w Katedrze Polowej 
WP przy ul. Długiej 13/15. Śp. Lidia Markiewicz-Ziental będzie pochowana 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego żalu i szcze-
rego współczucia.

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak wraz ze współpracownikami

Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer 
Biuletynu Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”.

Czwarty kwartał każdego roku to dla urzędników nie 
tylko zamykanie bieżących spraw, lecz także planowanie. 
W grudniowym numerze biuletynu przedstawiamy 
Państwu projekt budżetu na 2021 rok (s. 4–8). Prace 
nad nim były nie lada wyzwaniem. O tym, co nas – 
samorządowców boli – i, o ogromnym znaczeniu podatków 
PIT i CIT odprowadzanych w miejscu zamieszkania mówię 
w wywiadzie (s. 9). 

W artykule „100 dni solidarności w walce z COVID-19” 
przedstawiamy Państwu plan działania rządu na kolejne 
miesiące (s. 10). 

W tym numerze przeczytają Państwo również 
o realizowanych w gminie inwestycjach (s. 12–13) 
i znajdą odpowiedzi na pytania dotyczące porządkowania 
przestrzeni publicznej w gminie Łomianki (s. 16–18), a także 
dowiedzą się o powstającej Spółce Wodnej Łomianki (s. 14), 
której działania będą wspierały mieszkańców gminy.

W świątecznym wydaniu biuletynu piszemy także 
o urzędowych akcjach pomocowych dla branż najbardziej 
dotkniętych kryzysem związanym z pandemią i o tym, w jaki 
sposób pomagamy najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
gminy (s. 23). Akcja „Radosne Święta” to efekt współpracy 
z lokalnymi przedsiębiorcami i artystami, którzy wybrali 
Łomianki na swoje miejsce do życia. Przedstawiamy 
także naszego sąsiada – Łukasza Zagrobelnego, który do 
Łomianek wprowadził się ponad rok temu (s. 2).

Korzystając z okazji, składam Państwu najserdeczniejsze 
życzenia. Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w sposób, który przyniesie Państwu radość, 
zdrowia i szczęśliwego Nowego Roku 2021. Wierzę, że 
wróci normalność i kolejny rok będzie dla każdego z nas 
zdecydowanie lepszy niż mijający. 

Wszystkiego, co najlepsze!
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PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK –
NA CO PLANUJEMY PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK, AGATA ZAKRZEWSKA

Tegoroczny projekt budżetu dla gminy Łomianki był wyzwaniem dla wszystkich, którzy przy nim pracowali. Dochody gminy zostaną 
zdeterminowane przez skutki pandemii koronawirusa i decyzje rządu obciążające finansowo samorządy.

Przez wiele tygodni skarbnik gminy, burmistrzowie i pracownicy urzędu analizowali najważniejsze potrzeby mieszkańców, zadania 
własne gminy wynikające z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, zaciągnięte wieloletnie zobowiązania inwestycyjne oraz propozycje 
radnych, sołectw i osiedli. Urzędnicy weryfikowali plany, zestawiali je z możliwościami finansowymi gminy: dochodami i wydatkami, 
przychodami i rozchodami. 

Każda pozycja w projekcie budżetu gminy Łomianki była analizowana przede wszystkim pod kątem konieczności jej realizacji w 2021 
roku. Z wielu urząd musiał zrezygnować. Pierwsze zebrane propozycje były kilkakrotnie wyższe niż środki, którymi będzie dysponowała 
w przyszłym roku gmina. Powstał zatem projekt możliwy do wykonania, zrównoważony, spełniający wymogi prawa i zabezpieczający 
podstawowe potrzeby mieszkańców. Projekt uwzględniający zaplanowane na kolejne lata inwestycje.

O sytuacji finansowej samorządów można także przeczytać na s. 9.

Dochody
w 2021 r.

Dochody własne

61,06%

Część oświatowa subwencji ogólnej

14,24%

Dotacje

24,70%

Dochody ogółem wynoszą

194 424 412,00 zł, 

  z tego:

  dochody własne: 118 720 536,00 zł,

  subwencja ogólna: 27 683 830,00 zł,

  dotacje: 48 020 046,00 zł.
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Rodzina

23,28%
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
 
14,70%

Transport i łączność
 
9,88%

Wydatki
w 2021 r.

Dochody własne

61,06%

Administracja publiczna
 
11,28%

Oświata i wychowanie
 
26,61%

Pozostałe wydatki
 
4,23%

Gospodarka mieszkaniowa
 
3,04%

Edukacyjna opieka 
wychowawcza
 
1,99%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego
 
1,55%Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa
 
1,26%

Pomoc społeczna
 
1,25%

Pozostałe zadania 
w zakresie pomocy społecznej
 
0,08%

Kultura fizyczna
 
0,18%

Informatyka

0,23%

Ochrona zdrowia
 
0,46%

Wydatki bieżące to kwota 40 673 616,81 zł przeznaczona m.in. na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS, PPK, FP) pra-
cowników szkół i przedszkoli,
świadczenia na rzecz osób fizycznych (dla pracowników i stypen-
dia dla uczniów),
dowóz uczniów (bezpłatny transport uczniów spełniających kry-
teria ustawowe: odległość domu od szkoły, niepełnosprawność),
bieżące utrzymanie placówek oświatowych (zakup energii, bie-
żące konserwacje, wywóz śmieci i ścieki),
zakup usług remontowych,
stołówki szkolne i przedszkolne,

dotacje dla niepublicznych jednostek (szkół, przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych),
dotacje dla innych gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do 
przedszkoli niepublicznych w innych gminach,
wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania do publicz-
nych przedszkoli prowadzonych przez inne gminy (za dzieci, 
które są mieszkańcami Łomianek).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale to kwota 
11 157 000 zł przeznaczona m.in. na:

budowę szkoły podstawowej w Sadowej wraz z modernizacją 
infrastruktury sportowej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
51 830 616,81 zł
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Wydatki bieżące to kwota 21 964 318,37 zł przeznaczona m.in. na:
wynagrodzenie osobowe pracowników,
składki na ubezpieczenie społeczne,
zakup usług zdrowotnych,
bieżące funkcjonowanie urzędu (zakup usług remontowych, za-
kup energii, zakup materiałów i wyposażenia),

utrzymanie budynków urzędu,
wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy,
diety radnych miejskich,
diety przewodniczących zarządów rad osiedlowych,
pobór podatków,
promocję gminy. 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
21 965 318,37 zł

Wydatki bieżące to kwota 26 984 301 zł przeznaczona m.in. na:

gospodarkę odpadami (GPSZOK, odbiór odpadów komunalnych 
i zielonych),

oczyszczanie miasta (odśnieżanie, sprzątanie ulic, placów, przy-
stanków, poboczy, wypompowywanie wód, chipowanie i odławia-
nie bezdomnych zwierząt),

zieleń w mieście (koszenie trawników, obsadzanie skwerów, pla-
ców, nasadzenia drzew, wycinka i konserwacja drzew i krzewów),

oświetlenie placów i ulic (w tym ozdabianie miasta, iluminacje 
świąteczne),

utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej,

działalność ICDS (utrzymanie boisk gminnych, parku linowego, 
basenu) oraz obiekt ICDS (wynagrodzenia pracowników ICDS, 
zakupy, usługi),

utrzymanie placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości                 
1 637 000 zł to kwota przeznaczona m.in. na: 

dofinansowanie Gminnego programu wymiany pieców,
dofinansowanie Gminnego programu gromadzenia wody,
modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy,
dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
na przebudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły 
na odcinku gminy Łomianki i gminy Czosnów,
budowę i modernizację placów zabaw oraz punktów rekreacyj-
no-sportowych,
budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym u zbiegu        
ul. Konopnickiej i ul. Miłej,
przebudowę i modernizację placu zabaw wraz z terenem rekre-
acyjno-sportowym przy ul. Akacjowej róg ul. Partyzantów w Dą-
browie Leśnej,
realizację błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy      
Łomianki.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
28 621 301 zł

Wydatki bieżące to kwota 45 228 190 zł przeznaczona m.in. na:

świadczenia wychowawcze i realizację programu rządowego 
500+ (świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników re-
alizujących program),

świadczenia rodzinne (fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opieku-
na, świadczenia „Za życiem”),

dotacje dla żłobków niepublicznych,

wspieranie rodziny przez asystentów rodziny (realizacja progra-
mu rządowego Dobry Start, Wsparcie Dziecka i Rodziny z konsul-
tacjami psychologów i telefonem zaufania),

umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych,

realizację gminnych programów Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, 
Karta Seniora.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 100 000 zł prze-
znaczone na: 

budowę żłobka miejskiego.

RODZINA
45 328 190 zł
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Wydatki przeznaczone na:
obsługę długu publicznego: 2 745 853 zł (527 550 zł obsługa 
papierów wartościowych – odsetki, prowizje od kredytów i emisji 
obligacji; 2 218 303 zł poręczenie dla ZWIK),
działalność usługową: 459 800 zł (m.in. opracowanie i sporzą-
dzenie dokumentów planistycznych, programów rewitalizacji, 
prognoz oddziaływań na środowisko, utrzymanie cmentarzy – 
komunalnego i wojennego),

rolnictwo i łowiectwo: 3 600 zł,
rozliczenia różne: 4 991 345 zł (4 206 345 zł wpłaty do budżetu 
państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej, 
tzw. janosikowe), 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną zdrojów 
ulicznych: 25 000 zł,
prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców: 5 241 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI
8 230 839 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 012 450 zł przeznaczona m.in. na:
odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi pu-
bliczne, 
wyceny nieruchomości i operaty szacunkowe,
utrzymanie budynków komunalnych, w tym remonty.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 
3 911 000 zł. Przeznaczono je m.in. na:

pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne,
budowę budynku komunalnego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
5 923 450 zł

Wydatki przeznaczone m.in. na:
świetlice szkolne,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (stymulowanie funkcji 

odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację, 
wsparcie merytoryczne dla rodziców),
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
3 875 680 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 971 499,08 zł przeznaczona m.in. na:
dotacje dla gminnych instytucji kultury (Centrum Kultury, Biblio-
teka Publiczna),
organizację imprez kulturalnych i patriotycznych,

dotacje (200 000 zł) dla NGO (zajęcia w świetlicach miejskich 
przy ul. Parkowej i ul. Akacjowej).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 
50 000 zł i są przeznaczone na: 

opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Centrum Kultury.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 021 499,08 zł

Wydatki bieżące to kwota 9 760 999 zł przeznaczona m.in. na: 
remonty dróg gminnych,
poprawę bezpieczeństwa pieszych,
dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za 
realizowanie usług lokalnego transportu publicznego – bezpłat-
ne linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki),
usługi dotyczące organizacji transportu publicznego przez przeję-
cie przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki (zwią-

zane z włączeniem gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM),
finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie 
Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7), 
opracowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla 
gminy Łomianki.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje na budowę dróg 
gminnych, wyniosą 9 480 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
19 240 999 zł
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Wydatki przeznaczone m.in. na:
opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej, 
Punkt Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna, telefon 
interwencyjny, wyjazdy interwencyjne w teren),
realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania”,
Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i utrzymanie OPS),

świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, stałe, celowe, usługi 
opiekuńcze),
składki na ubezpieczenia społeczne,
dodatki mieszkaniowe,
utrzymanie i funkcjonowanie łaźni dla podopiecznych OPS.

POMOC SPOŁECZNA
2 431 510 zł

Wydatki bieżące to kwota 887 000 zł z przeznaczeniem na: 
812 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym NGO     
550 000 zł,)

75 000 zł na zwalczanie narkomanii. 

OCHRONA ZDROWIA
887 000 zł

Wydatki bieżące to kwota 440 293 zł przeznaczona m.in. na:
zakup materiałów i wyposażenia,
opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu (20 punktów 

Wifi4you, program „Publiczny internet dla każdego”),
opłaty za usługi serwisowe programów informatycznych.

INFORMATYKA
440 293 zł

Wydatki bieżące to kwota 348 883 zł przeznaczona m.in. na:
organizację imprez sportowych (rajdy rowerowe, Bieg Łomianek 
im. I. Szewińskiej, Bieg Pamięci Narodowej),

dotacje (150 000 zł) dla NGO (zajęcia sportowe dla dzieci i senio-
rów, turnieje i zawody).

KULTURA FIZYCZNA
349 883 zł

Wydatki przeznaczone na:
dotacje dla NGO na realizację programów ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
150 000 zł

Wydatki bieżące to kwota 2 388 250,05 zł przeznaczona m.in. na:
wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotni-
czych Straży Pożarnych,
wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
monitoring miejski,

zarządzanie kryzysowe.
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 
60 000 zł i są przeznaczone m.in. na:

rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie gminy 
Łomianki.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2 448 250,05 zł

Przedstawiony podział wydatków budżetowych uwzględnia w każ-
dej jego składowej przykłady programów, akcji i dotacji z zakresu 
wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. 

Wydatki budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie wynoszą 194 744 
829, 31 zł, z tego wydatki bieżące stanowią: 168 347 829,31 zł,   
a majątkowe: 26 397 000 zł.
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BIUM: Dużą część każdego budżetu 
samorządowego stanowią pieniądze 
mieszkańców. 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Tak, 
i myślę, że za mało mówi się o docho-
dach gminnych z podatków PIT i CIT. 
W przypadku Łomianek wynoszą one 
aż 41,22 proc. wszystkich dochodów 
bieżących i stanowią najważniejsze 
źródło dochodów gminy. Te pieniądze 
wykorzystywane są na budowę dróg, 
placów zabaw, szkół, czyli wszystkie-
go, z czego korzystamy na co dzień. 

Ile pieniędzy z każdego podatku zo-
staje w gminie?
Z każdego podatku PIT zostaje 38,16 
proc. Reszta pieniędzy trafia do bu-
dżetu centralnego.

I dlatego samorządy protestują?
Ten rok jest szczególnie trudny ze 
względu na pandemię. Rząd nakłada 
na nas dodatkowe, kosztowne zada-
nia i jednocześnie ogranicza fundusze. 
Od października procedowana jest 
zmiana w podatku PIT, która w więk-
szym stopniu zabiera samorządom 
wpływy z podatku PIT. W skali roku 
i kraju to kwota 1,5 mld z budżetów 
samorządowych. Nie zgadzamy się 
z tym. Co prawda każda jednostka sa-
morządu terytorialnego może się sta-
rać o różne dotacje i niejako otrzymać 
z powrotem część tych środków. To 
jednak oznacza długotrwałe procedu-
ry biurokratyczne. Samorządy starają 
się zatrzymać lokalne pieniądze, które 
powinny służyć lokalnej społeczności.

Co proponują samorządowcy?
Powstało stowarzyszenie Samorzą-
dy dla Polski zrzeszające prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów z różnych 
stron kraju. Złożyliśmy projekt ustawy 
zwiększającej udziały samorządów 
w podatku PIT z 38,16 proc. do 48,16 
proc. Apelujemy także, by rząd nie 
wetował budżetu Unii Europejskiej. 

Pojawiają się opinie, że samorządy 
powinny się zająć lokalnymi proble-
mami i nie zabierać głosu w sprawie 
rządowego weta.
Te sprawy tylko pozornie nie są ze 
sobą związane. Samorządy, a więc 
mieszkańcy, stracą na polskim wecie. 
Intencją UE jest kierowanie środków 
do regionów. Wobec pandemii i pla-
nów zmniejszenia udziałów w PIT 
dostęp do unijnych środków w ra-
mach Wieloletnich ram finansowych 
Unii Europejskiej na lata 2021–2027 
oraz Funduszu Odbudowy jest bardzo 
istotny. W każdym mieście czy gminie 
znajdziemy inwestycje z udziałem fun-
duszy unijnych. W Łomiankach choć-
by ścieżki rowerowe, sieć hotspotów, 
park miejski, sieć wodno-kanalizacyj-
ną czy zakup laptopów i tabletów do 
szkół w ramach nauki zdalnej.

Budżet gminy, czyli podział pienię-
dzy także z podatków mieszkańców, 
przedstawia i wykonuje burmistrz, 
ale uchwalają radni... 
Tak, i zawsze przy jego uchwalaniu 
toczy się wiele dyskusji. Rozumiem 
radnych. Sama niedawno byłam radną 
i priorytetem był dla mnie mój region. 
Teraz jednak jestem odpowiedzialna 
za wykonanie budżetu całej gminy 
i lepiej rozumiem jego skomplikowa-
ną strukturę. Wiem, że wiele zapisów 
w nim zawartych dotyczy wieloletnich 
planów, rozpoczętych inwestycji, zo-
bowiązań rządowych nakładanych na 
gminę. [Więcej o budżecie piszemy na 
s. 4 – przyp. red.]

Podział pieniędzy to nie jest prosta 
sprawa.
To prawda. Aby lepiej to zrozumieć, 
można zrobić porównanie z budże-
tem domowym. Każdy z nas planuje 
wydatki w skali miesiąca, roku, kilku 
lat. I część pieniędzy z góry rezerwuje 
na przyszłe cele. W budżecie gminy 
też rezerwujemy środki przeznaczo-

ne na realizację wieloletnich planów 
i mało zostaje tzw. wolnych środków. 
A to z tej puli staramy się realizować 
zgłaszane przez radnych inicjatywy. 
I kiedy pieniędzy ubywa, to nie jeste-
śmy w stanie natychmiast spełnić ich 
postulatów.

Samorządy walczą o budżety w skali 
krajowej. A czy mieszkańcy mają jakiś 
wpływ na tę sytuację?
Tak. Każdy z nas płaci podatek PIT 
i decyduje przy tym, dokąd trafią jego 
pieniądze. Wiemy, że wielu naszych 
mieszkańców odprowadza podatki 
w innych miejscowościach. Często 
nieświadomie. Wcześniej mieszkali 
w innym mieście, tam są zameldowani 
i nie zmieniają tych danych, rozlicza-
jąc się z urzędem skarbowym. Często 
myślą, że PIT trzeba rozliczać zgodnie 
z adresem zameldowania, a to nie-
prawda.  

Dlaczego warto płacić podatki tam, 
gdzie się mieszka?
Wtedy więcej pieniędzy z naszej kie-
szeni zostanie w lokalnej społeczno-
ści. Wiem, że dla wielu osób podatki 
to abstrakcyjne słowo, pod którym 
kryją się tylko liczby. Jednak pracując 
w urzędzie, widzę, jak te cyfry zamie-
niają się w konkretne działania. Jest 
przy tym dużo pracy, ale i satysfakcji, 
gdy powstaje na przykład nowa ulica, 
infrastruktura kanalizacyjna, gdy mo-
żemy pomóc seniorom czy wesprzeć 
podopiecznych OPS.

Twój PIT ma znaczenie
Mieszkasz w Łomiankach? Zapłać 
tu podatki, bo z twoich pieniędzy 
realizowane są inwestycje, z któ-
rych korzystasz ty i twoja rodzina.
Wystarczy, że w zeznaniu podat-
kowym wpiszesz aktualny ad-
res zamieszkania (niezależnie od 
miejsca zameldowania).

Ostatnio głośno o protestach samorządowców. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całej Polski 
mówią o nakładanych na nich dodatkowych zadaniach w czasie pandemii przy jednoczesnym obcinaniu 
środków finansowych. Tymczasem Ministerstwo Finansów twierdzi, że samorządy są w dobrej kondycji 
finansowej. O wystąpienia samorządowców, budżet gminy Łomianki i podatki PIT pytamy burmistrz 
Małgorzatę Żebrowską-Piotrak.

PODATKI I SAMORZĄDY
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Rząd wprowadza zmiany w obostrzeniach dotyczących różnych sfer życia w związku z pandemią korona-
wirusa. 100 dni solidarności w walce z COVID-19 to plan działania na najbliższe tygodnie. 

100 DNI SOLIDARNOŚCI
W WALCE Z COVID-19

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA

Przygotowano trzy projekty rozpo-
rządzeń w sprawie ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii. 

Dotyczą one:

– tzw. etapu odpowiedzialności (obowią-
zuje od 28.11. do 27.12),

– etapu stabilizacji, czyli powrotu do po-
działu Polski na trzy nowe strefy – czer-
woną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 
28.12 – zależnie od sytuacji epidemicz-
nej),

– kwarantanny narodowej (która zosta-
nie wprowadzona w ostateczności, kie-
dy trzeba będzie natychmiast ograniczyć 
transmisję wirusa).

Etap odpowiedzialności od 28 listopada 
do 27 grudnia – sklepy w galeriach han-
dlowych z reżimem sanitarnym
Utrzymująca się wysoka liczba zachoro-
wań na COVID-19 nie pozwala na daleko 
idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. 
Od 28 listopada przywrócona została 
jednak możliwość funkcjonowania skle-
pów i usług w galeriach i parkach handlo-
wych w ścisłym reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach handlowych obo-
wiązuje limit osób – maksymalnie jedna 
osoba na 15 mkw. Pamiętaj, że w prze-
strzeni publicznej masz obowiązek za-
słaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu 
zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek 
ochronnych podczas zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 
4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi 
dotychczasowe ferie zimowe. Dzieci i mło-
dzież pozostaną w domach ze względu na 
zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimo-
we.

Przedsiębiorcy działający w branży tury-
styki zimowej otrzymają rekompensaty, 
które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

ETAP 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
(od 28.11 do 27.12)

ETAP STABILIZACJI (najwcześniej od 28.12) NARODOWA  
KWARANTANNA 

 
w przypadku 

przekroczenia ost. 
progu bezpieczeństwa 

lub niewydolności  
służby zdrowia

NOWA CZERWONA 
(cała POLSKA) 

19 tys. zachorowań 
(średnia z 7 dni)

NOWA ŻÓŁTA 
(część powiatów) 

9,4 tys. zachorowań 
(średnia z 7 dni)

NOWA ZIELONA 
(część powiatów) 

3,8 tys. zachorowań 
(średnia z 7 dni)

Przemieszczanie os. <16 r.ż., 8.00–16.00 
pn.–pt.

os. <16 r.ż., 8.00–
16.00 pn.–pt. brak ograniczeń brak ograniczeń

os. <16 r.ż., 8.00–
16.00 pn.–pt./wyjścia 
z domu tylko do pracy, 

lekarza, po zakupy,
w celach bytowych

 i religijnych

Wydarzenia kulturalne, kina zakaz
działalności 25% publiczności 25% publiczności 50% publiczności zakaz działalności

Komunikacja publiczna 50% siedzących /  
30% wszystkich

50% siedzących /  
30% wszystkich

50% siedzących /  
30% wszystkich

100% siedzących /  
50% wszystkich

50% siedzących / 
30% wszystkich

Kult religijny  1 os./15 m2  1 os./15 m2 1 os./7 m2 1 os./4 m2 1 os./20 m2

Zgromadzenia i spotkania zgromadzenia 5 os.,
spotkania 5 os.

zgromadzenia 5 os., 
spotkania 5 os.

zgromadzenia 
25 os.

zgromadzenia 
100 os.

zgromadzenia 5 os., 
spotkania 5 os.

Wesela, komunie, konsolacje zakaz zakaz limit 50 os. limit 100 os. zakaz   

Targi i wydarzenia wyłącznie 
on-line

wyłącznie 
on-line

wyłącznie 
on-line limit 1 os./4 m2 wyłącznie 

on-line

Parki rozrywki zamknięte zamknięte Limit 1 os./7 m2 limit 1 os./4 m2 zamknięte

Edukacja zdalnie klasy I–III 
stacjonarnie

nauczanie 
hybrydowe

nauczanie
 hybrydowe zdalnie

Sklepy i galerie 1os./15 m2 1os./15 m2 Limit 1 os./7 m2 brak ograniczeń
w galeriach tylko 
wybrane sklepy: 

1 os./20 m2

Godziny dla seniorów pn.–pt. 10:00–12:00 
dla os. >60 r.ż.

pn.–pt. 10:00–12:00 
dla os. >60 r.ż. brak brak  pn.–pt. 10.00–12.00, 

dla os.>60 r.ż.

Hotele
tylko służbowo: 
dla sportowców, 

medyków

tylko służbowo: dla 
sportowców, medyków brak ograniczeń brak ograniczeń

tylko służbowo:
 dla sportowców, 

medyków

Gastronomia wyłącznie na wynos i na 
dowóz

wyłącznie na wynos 
 i na dowóz

otwarte w godz. 
6:00–21:00 brak ograniczeń wyłącznie na wynos 

i na dowóz

Fryzjer, kosmetyczka Min. 1,5 m odstępu Min. 1,5 m odstępu brak ograniczeń brak ograniczeń zakaz działalności

Siłownie, kluby fitness, 
aquaparki

zakaz 
działalności

zakaz 
działalności

limit 1 os./7 m2 
aquaparki: 

50% obłożenia

limit 1 os./7 m2 
aquaparki: 50% 

obłożenia

zakaz 
działalności

Treningi na otwartej 
przestrzeni, 

współzawodnictwo sportowe

obowiązkowe maseczki, 
z wyjątkiem 

profesjonalistów
i terenów zielonych

obowiązkowe 
maseczki, 

z wyjątkiem 
profesjonalistów

i terenów zielonych

obowiązkowe 
maseczki, 

z wyjątkiem 
profesjonalistów

i terenów zielonych

Limit 250 os.

obowiązkowe 
maseczki, z wyjątkiem 

profesjonalistów
i terenów zielonych

Współzawodnictwo 
i wydarzenia sportowe bez udziału publiczności bez udziału 

publiczności 25% widowni 50% widowni bez udziału 
publiczności
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ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
RZP.271.28.2020 „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od mieszkańców oraz 
obsługa gminnego punktu selektywnego zbie-
rania odpadów w okresie od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2021 r.”. Zawarto umowę z wy-
konawcą: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Ar-
kuszowa 43, 01-934 Warszawa, EKO–BYŚ Sp. 
z o.o., ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa.

RZP.271.32.2020 Rozbudowa ul. Fabrycznej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz 
przebudową niezbędnej infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, energetycznej i telekomu-
nikacyjnej w ramach zadania „Przebudowa                
ul. Fabrycznej” (zad. 2016/03). Zawarto umo-
wę z wykonawcą – konsorcjum firm: ROKOM 
Sp. z o.o., ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa 
i WIEMAR Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10, 
64-800 Chodzież.

RZP.271.33.2020 Równanie dróg gruntowych 
i tłuczniowych z doziarnianiem na terenie gmi-
ny Łomianki. Trwa procedura zawarcia umowy 
z wykonawcą: South Stream S.A., ul. Piaseczyń-
ska 16, Kotorydz, 05-555 Tarczyn.

RZP.271.34.2020 Przebudowa ul. Jeziornej 
w Łomiankach na odcinku od ul. Strumykowej 
do ul. Spokojnej w ramach zadania inwestycyj-
nego „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej” 
(zad. 2015/06). Trwa procedura zawarcia umo-
wy z wykonawcą: „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa.

RZP.271.35.2020 „Budowa budynku komunal-
nego” (zad. 2019/01) na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego w formule „Zapro-
jektuj i wybuduj”. Wpłynęły cztery oferty. Po-
stępowanie unieważniono. Cena najkorzyst-
niejszej oferty przewyższa środki zaplanowane 
w budżecie.

RZP.271.36.2020 „Utrzymanie czystości na 
terenie gminy Łomianki oraz na terenie parku 
miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym”. Część 
I przedmiotu zamówienia „Utrzymanie czysto-
ści na terenie gminy Łomianki oraz utrzymanie 
małych obiektów użytkowych służących rekre-
acji codziennej i utrzymaniu porządku, tj. ławek 
ulicznych oraz koszy, w latach 2021–2022”. 
Część II przedmiotu zamówienia „Utrzyma-
nie czystości na terenie parku miejskiego przy 
Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w latach 
2021–2022”. Otwarcie ofert 30.12.2020 roku.

LODOWISKO W ŁOMIANKACH
TEKST:  MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

FOT.: ARTUR OSIAK

Rozważaliśmy różne scenariusze. Ostatecznie stwierdziliśmy, że 
skoro dzieci i młodzież nie pojadą w tym roku na ferie zimo-

we, to trzeba dać im chociaż możliwość pojeżdżenia na łyżwach. 
Lodowisko otworzymy 21 grudnia. Niestety ze względów bezpie-
czeństwa nie będzie możliwości wypożyczania łyżew” – informuje 
burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

Lodowisko czynne od 21 grudnia 2020 r., ICDS, ul. Staszica 2.
Godziny otwarcia:
• 21.12.20–17.01.21: poniedziałek–piątek 9–21, sobota–nie-
dziela 10–21, przerwa techniczna każdego dnia 15–16.
• od 18.01.21: poniedziałek–piątek 14–21, sobota–niedziela 10–
21, przerwa techniczna w weekendy 15–16.

* Ustalenia mogą się zmienić i będą na bieżąco dostosowywane do 
sytuacji epidemicznej i rekomendacji rządu.

DOTACJA DLA SZPITALA
W DZIEKANOWIE LEŚNYM

TEKST:  WITOLD GAWDA

Przekazanie środków nie wynika z żadnych obowiązków gmi-
ny Łomianki. Dofinansowanie, które wpłaciliśmy na konto 

szpitala w Dziekanowie Leśnym 13 listopada br., to wykonanie 
intencyjnej uchwały Rady Miejskiej. Stanowi wsparcie placówki 
znajdującej się na naszym terenie w dobie szczególnego obciąże-
nia służby zdrowia.

Jest to kolejny krok w budowaniu przyjaznych relacji między wła-
dzami gminy a szpitalem. Po wielu latach sporów finansowych 
udało się osiągnąć korzystny dla obu stron kompromis i rozpo-
cząć współpracę, na której skorzystają mieszkańcy gminy Ło-
mianki.

Placówka otrzymała dotację celową z Urzędu Miejskiego w Ło-
miankach w wysokości 50 tys. zł na zakup środków ochrony 
indywidualnej dla personelu i pacjentów. 
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TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ, HUBERT WASILEWSKI

Przedstawiamy trwające i ostatnio zakończone inwestycje 
i prace modernizacyjne na terenie gminy Łomianki.

INWESTYCJE
I MODERNIZACJE

Inwestycje w trakcIe realIzacjI 

Budowa hali pneumatycznej
Trwają prace nad realizacją hali pneu-
matycznej na terenie ICDS dotyczą-
ce zadaszenia tymczasowego boiska 
sportowego. Rozkładana powłoka 
pozwoli na komfortowe korzystanie 
z obiektu w miesiącach jesienno-zi-
mowych. Obecnie na ukończeniu jest 
wykonanie przyłączy wodno-kanali-
zacyjnych oraz przyłącza elektrycz-
nego. W najbliższym czasie powstaną 
pod istniejącą bieżnią kanały nawiew-
ne służące do napełniania powłoki 
powietrzem. Zostaną też rozpoczę-
te prace związane z budową funda-
mentów pod kontenery socjalne oraz 
urządzenia techniczne.

Modernizacja placu zabaw w Dąbro-
wie Leśnej
Przebudowa i modernizacja placu 
zabaw wraz z terenem rekreacyjno-
-sportowym przy ul. Akacjowej róg ul. 
Partyzantów. Za nami demontaż do-
tychczasowych urządzeń sportowych, 
małej architektury i zabawek. Zostały 
wykonane najważniejsze prace ziem-
ne związane z budową dwóch boisk. 
Ułożono obrzeża betonowe i warstwy 
konstrukcyjne. Obecnie trwa układa-
nie kostki brukowej w strefach komu-
nikacyjnych oraz gier dla młodzieży. 
W najbliższym czasie będą wykony-
wane roboty ziemne związane z bu-
dową oświetlenia placu.

Modernizacja placu zabaw przy ul. 
Waligóry 
Prace budowlane zbliżają się ku koń-
cowi. Trwają prace związane z ułoże-
niem nawierzchni. Zamontowano już 
zabawki i oświetlenie. Modernizacja 
obejmuje także doposażenie punktu 
rekreacyjno-sportowego przy placu 
zabaw.

Inwestycje drogowe
• Ul. Długa: zakończono układanie 
warstwy wiążącej betonu asfaltowego; 
trwają prace związane z regulacją stu-
dzienek oraz roboty wykończeniowe.

• Ul. Wspólna: geodeta wytyczył pas 
drogowy; rozpoczęto wykopy oraz 
korytowanie pod warstwy konstruk-
cyjne.

• Ul. Ogrodowa: zakończono bu-
dowę chodnika oraz zjazdów z beto-
nowej kostki brukowej; trwają prace 
przygotowania podbudowy pod war-
stwy bitumiczne.

• Ul. Krzyczkowskiego: ukończono 
roboty ziemne i cały odcinek drogi 
wykorytowano; trwają prace związa-
ne z wykonaniem podbudowy kon-
strukcji drogi.

I etap modernizacji infrastruktury 
oświetleniowej 
Kompleksowa wymiana wyeksploato-
wanych lamp niesie wiele korzyści. 
Najważniejszą z nich jest zwiększenie 

bezpieczeństwa na drogach, ponieważ 
lampy LED emitują światło dużo lep-
szej jakości niż lampy sodowe i rtęcio-
we. Realizacja zadania przyniesie rów-
nież korzyści ekonomiczne związane 
z oszczędnościami w wydatkach na 
energię elektryczną. A zmniejszenie 
produkcji CO2 do atmosfery przyczyni 
się do lepszej ochrony środowiska.

• Prace obejmą ul. Warszawską na 
odcinku od ul. Brukowej do ul. Staszica, 
ul. Majową wraz z ulicami poprzecz-
nymi. W ramach zadania zostaną wy-
mienione: przewody, zabezpieczenia, 
skorodowane wysięgniki. W miejsce 
starych opraw rtęciowych i sodowych 
projekt przewiduje zamontowanie na 
istniejących słupach nowoczesnych 
opraw wykonanych w technologii 
LED. Na ul. Warszawskiej od ul. Bru-
kowej do ul. Lwowskiej, ul. Majowej 
od stacji transformatorowej do trasy 
S7, ul. Krótkiej oraz ul. 22 Września 
kompleksowo wymieniono linie za-
silające oświetlenie uliczne, co wy-
eliminuje często występujące na tym 
odcinku zwarcia.

• Dobiegają końca prace moderniza-
cyjne oświetlenia ul. Granicznej. Wy-
mieniono oprawy na odcinku od ul. 
Akacjowej do ul. Kampinoskiej wraz 
z szafą sterowania oświetleniem.

Modernizacja infrastruktury oświetle-
nia na terenie gminy Łomianki będzie 
kontynuowana w kolejnych latach.
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Więcej o zielonym skwerze 
czytaj na s. 15.

Inwestycje zakończone

Przebudowa ul. Parkowej 
Przebieg ulicy na odcinku pomiędzy ul. 
Przyłuskiego i ul. 11 Listopada dostosowa-
no do geometrii istniejącej jezdni, skrzyżo-
wań z ulicami przyległymi oraz lokalizacji 
infrastruktury technicznej w pasie drogo-
wym. Wybudowana ul. Parkowa jest cią-
giem pieszo-jezdnym dwukierunkowym, 
jednopasmowym. Aby poprawić bezpie-
czeństwo pieszych, wprowadzono dodat-
kowe zabezpieczenia w postaci oznako-
wania poziomego i pionowego stosowane 
w dzielnicy Bielany.

Modernizacja placu zabaw w Dziekanowie 
Leśnym
Zakończyła się modernizacja placu zabaw 
przy ul. Rodziewiczówny. Przebudowa ist-
niejącego terenu rekreacyjnego polegała 
m.in. na budowie wiaty z zadaszeniem oraz 
pomieszczeniem gospodarczym i grillem. 
Z betonowych płyt utworzono miejsce do 
gry w szachy plenerowe. Dodatkowo na 
placu wyznaczono dwie strefy: piłkarzyki 
integracyjne oraz tenis stołowy. Zainstalo-
wano również elementy małej architektury. 
Modernizacja posłuży rodzinom z dziećmi, 
młodzieży oraz seniorom. Na placu mogą 
się także odbywać spotkania sąsiedzkie.

Zielony skwer przy al. Chopina 
Zakończyły się także prace budowlane 
i ukończono nasadzenia roślin w ramach 

kształtowania zielonego 
terenu rekreacyjnego 
w Łomiankach Dolnych.
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TEKST:  ALEKSANDRA JANKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

Z myślą o mieszkańcach, a także dbając o bezpieczeństwo społeczności lokalnej, gmina Łomianki 
uchwałą Rady Miejskiej założyła Spółkę Wodną Łomianki

SPÓŁKA WODNA

Spółki wodne to organizacje, 
które nie działają dla osiągnię-
cia zysku. Zrzeszają osoby fi-
zyczne lub prawne na zasadzie 

dobrowolności i mają na celu zaspo-
kajanie wskazanych przepisami prawa 
potrzeb w zakresie gospodarowania 
wodami na danym terenie. 

Stowarzyszenie wodne 
Historia spółek wodnych w Polsce się-
ga XIX w. i dotyczy funkcjonujących 
wówczas związków wałowych i sto-
warzyszeń właścicieli lub 
użytkowników gruntów 
bezpośrednio zaintereso-
wanych realizacją podsta-
wowych celów gospodar-
ki wodnej. Nazwę „spółka 
wodna” do polskiego pra-
wodawstwa wprowadzi-
ła ustawa wodna z 19 
września 1922 r. Termin 
ten nie oddawał i nadal 
nie oddaje oryginalnego 
znaczenia ani nie przybli-
ża właściwego charakteru 
tej instytucji. Poprawne 
merytorycznie i lingwistycznie byłoby 
określenie „związek wodny” lub „sto-
warzyszenie wodne”. 

Atuty spółki wodnej 
Dla wielu mieszkańców i właścicieli 
nieruchomości nowa Spółka Wodna 
Łomianki przyniesie znaczące udo-
godnienia, ponieważ do jej najważ-
niejszych zadań należą m.in.:

• dbanie o stan rowów meliora-
cyjnych – spółka wodna, w imieniu 
poszczególnych właścicieli nierucho-
mości, może się zająć kwestią kom-
pleksowego dbania o rowy meliora-
cyjne;

• możliwość pozy-
skiwania środków ze-
wnętrznych – spółka ma 
ustawową możliwość 
korzystania z pomo-
cy finansowej państwa 
i jednostek samorządu te-
rytorialnego w formie do-
tacji na dofinansowanie 
działalności statutowej, 
m.in. działań związanych 
z dbaniem o ochronę 
i pielęgnację konkretnych 
terenów (w przypadku 

gminy Łomianki na rewitalizację Strugi 
Dziekanowskiej);

• współpraca na poziomie lokalnym 
przy jednoczesnym zachowaniu ko-
rzyści dla właścicieli terenów – w żad-
nym przypadku działalność spółki nie 
będzie związana ze zmianą struktury 
własności nieruchomości.

Składki członkowskie
Podstawą funkcjonowania spółki 
(oprócz finansowania zewnętrznego) 
są składki, do których członkowie 
spółki są prawnie zobowiązani. Wy-
sokość tych składek ustalają władze 
spółki, mając na względzie liczbę 
członków, plany inwestycyjne oraz 
liczbę tych mieszkańców, którzy będą 
czerpać bezpośrednie korzyści z dzia-
łalności spółki. Z doświadczenia wia-

domo, że są to niewielkie sumy w skali 
roku.

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Dotychczas to na właścicielach nieru-
chomości, na których zlokalizowane 
są rowy melioracyjne, ciąży ustawowy 
obowiązek dbania o tę infrastrukturę. 
Brak wypełniania tych powinności 
może się wiązać z konsekwencjami 
finansowymi nakładanymi przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie. Dla przypomnienia – obo-
wiązkowe prace przy rowach melio-
racyjnych to coroczna konserwacja 
polegająca w szczególności na:

• wykaszaniu roślinności ze skarp 
i dna rowów,

• odmulaniu dna rowów,

• usuwaniu drzew i krzewów ze 
skarp i dna rowów po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody na ich usunięcie,

• usuwaniu wszelkich zatamowań,

• naprawie uszkodzonych skarp 
i dna rowów.

Właściciele nieruchomości 
mogą scedować na 

spółkę wodną obowiązek 
systematycznej konserwacji 

rowów melioracyjnych.
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Koncepcja projektowa zago-
spodarowania zieleni zakła-
dała zasadzenie roślin speł-
niających wymogi estetyczne 

i krajobrazowe. Główne założenia 
kompozycyjne obejmowały harmonij-
ne powiązanie całego terenu ekolo-
gicznymi ścieżkami spacerowymi.

Miejska łąka
Drzewa, krzewy liściaste i byliny za-
sadzono wzdłuż chodnika oraz na ra-
batach. Zasiana została również łąka 
kwietna. Dobrano gatunki wielolet-
nie, niewymagające skomplikowanej 
pielęgnacji, odporne na niekorzystne 
warunki środowiska oraz wpisujące 
się w lokalny krajobraz. Wykorzystu-
jąc wiedzę ogrodników, zaaranżo-
wano przestrzeń w ten sposób, aby 
skwer wyglądał atrakcyjnie o każdej 
porze roku. 

Finansowanie projektu
Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki 
dofinansowaniu ze środków woje-
wództwa mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020. Na ten cel gmina pozyskała 

200 000 zł, czyli maksymalną moż-
liwą kwotę dofinansowania. Zakres 
rzeczowy przedsięwzięcia obejmował 
budowę nowego zielonego skwe-
ru (o powierzchni 770 mkw.) przy             
al. Chopina w gminie Łomianki. 

TEKST:  ALEKSANDRA JANKOWSKA
WIZUALIZACJA: OUTSIDE STUDIO PROJEKTOWE

Zakończyła się budowa skweru przy al. Chopina. Zyskaliśmy miejsce wzbogacające miejski ekosystem 
i przyjazne mieszkańcom.

ZIELONY SKWER

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK 

Celem fundacji jest promowa-
nie i docenianie osób, które 
z energią, pasją i oddaniem 
pomagają dzieciom, dając im 

siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę 
we własne możliwości.

Wsparcie dziecka i rodziny 
Mieszkańcy Łomianek znają Dominikę 
Kowalczyk-Ptasińską z wielu akcji na 
rzecz osób potrzebujących wsparcia. 
Jest inicjatorką powstania bezpłatnej 
pomocy psychologicznej dla dzieci 
i młodzieży w naszej gminie. Pomy-

słodawczynią pierwszych w powiecie 
Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny 
oraz Punktu Interwencji Kryzysowej 
działających w strukturze Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W tych miej-
scach rodziny z problemami, mające 
trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych i zagrożone 
przemocą, otrzymują pomoc i wiedzę 
pozwalające na rozwijanie umiejętno-
ści rodzicielskich i wzmacnianie więzi 
rodzinnych. 

Gratulujemy!

Dominika Kowalczyk-Ptasińska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, z ważnym 
wyróżnieniem! Otrzymała Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman przyznawaną przez Fundację Dajemy 
Dzieciom Siłę. 

JESTEŚMY DUMNI!
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TEKST: KAROLINA ŻEBROWSKA, PIOTR KOWALSKI

Na początku listopada odbyło się webinarium dotyczące porządkowania przestrzeni publicznej w naszej 
gminie. Prezentujemy pytania mieszkańców Łomianek i odpowiedzi ekspertów w czterech panelach 
tematycznych. 

PORZĄDKUJEMY
PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

Zadbana i dobrze zorganizo-
wana przestrzeń publiczna 
to nie tylko wizytówka miej-
sca, w którym mieszkamy. 

To jeden z ważniejszych aspektów 
pozytywnego oddziaływania na na-
szą jakość życia. Dlatego tak ważne 
jest wprowadzenie i utrzymanie ładu 
przestrzennego i estetyki, a także 
ujednolicenie wizualne elementów in-
frastruktury w mieście.

Znaczenie konsultacji społecznych
„Porządkowanie przestrzeni publicz-

nej to wieloetapowy, długotrwały 
i kosztowny proces, na końcu którego 
znikają obskurne reklamy i billboar-
dy. Wcześniej jednak należy pokryć 
całą gminę Miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 
i zweryfikować aktualne Studium 
zagospodarowania przestrzennego, 
powstrzymać zapędy deweloperów 
do budowania bloków tam, gdzie bar-
dzo byśmy ich nie chcieli. Wiele już 
udało się zdziałać, ale dużo pozosta-
ło do zrobienia” – powiedziała bur-
mistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, 

otwierając spotkanie. Podkreśliła, że 
niezwykle istotne jest to, aby proces 
ten odbywał się z uwzględnieniem 
szerokich konsultacji społecznych 
i maksymalnym zaangażowaniem 
mieszkańców, ponieważ to ich te 
zmiany bezpośrednio dotyczą.

Podczas webinarium eksperci odpo-
wiedzieli na pytania mieszkańców 
związane z poniższymi zagadnieniami.

Po wprowadzeniu ustawy zwanej 
„Lex deweloper”, która wdraża 

ułatwienia w przygotowaniu i reali-
zacji inwestycji mieszkaniowych i in-
westycji towarzyszących, samorządy 
uzyskały prawo do uszczegóławiania 
zapisów i dopasowywania ich do wła-
snych potrzeb.

Piotr Kowalski wyjaśnił, że odpowie-
dzią naszego urzędu na tę ustawę jest 
przygotowany projekt uchwały o lo-
kalnych standardach urbanistycznych. 

Pytanie: Czy projekt uchwały o lo-
kalnych standardach urbanistycznych 
pomaga budować bloki dewelope-
rom?

Odpowiedź: Oczywiście, że nie. 
Wręcz przeciwnie. Projekt uchwały 
przedstawiony przez panią burmistrz 
o lokalnych standardach urbanistycz-
nych w gminie Łomianki ma za zada-
nie powstrzymać realizację inwestycji 
w formie zabudowy wielorodzinnej 
(bloków).

Proszę podać przykład, gdzie „Lex 
developer” może zadziałać.
Zgodnie z zapisami Ustawy z 5 lipca 
2018 roku o ułatwieniach w przygoto-
waniu i realizacji inwestycji mieszka-
niowych oraz inwestycji towarzyszą-
cych, na terenie gminy Łomianki mogą 
to być nieruchomości w przeszłości 
wykorzystywane jako tereny produk-
cyjne, choć obecnie funkcje te nie są 
na tych terenach realizowane. Kon-
kretnych miejsc, ze względu na obec-
ną politykę gminy Łomianki w tym za-
kresie, nie zamierzamy wskazywać.

1. OGRANICZENIE STOSOWANIA 
USTAWY „LEX DEWELOPER"

2. STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I MIEJSCOWE 
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Łomianki zostało uchwa-
lone w 2015 r., a Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 
pokrywają 95 proc. obszaru gminy. 
Jak powiedział Piotr Kowalski, plany 
te są wdrażane na bieżąco. Dodał, 

że zdarzają się jednak problemy wy-
nikające z ich stosowania, gdyż część 
mieszkańców nie ma wiedzy na ich te-
mat. W zależności od planu regulacje 
w nich ujęte potrafią być rozbieżne. 
Często są zbyt szczegółowe lub zbyt 
ogólne. Przygotowano więc analizę 
aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego i planów miejscowych 
gminy Łomianki za lata 2016–2019. 
Dokument ten wyznacza ścieżkę po-
stępowania w celu poprawy istnieją-
cego stanu. Trwają prace, aby jak naj-
szybciej wdrożyć go w życie.
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Trwa szczegółowa analiza projektu 
Kodeksu Krajobrazowego, który 

będzie ostatnim elementem porząd-
kowania przestrzeni publicznej. „Te-
mat ten wynika z nowelizacji ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2015 r., która umoż-
liwiła jednostkom samorządu teryto-
rialnego podejmowanie szczególnego 
rodzaju aktów prawa miejscowego 
w zakresie tablic i urządzeń reklamo-
wych, regulacji ogrodzeń i regulacji 
małej architektury. I w tym zakresie 
ekspertyza zdiagnozowała pewne 
problemy występujące na terenie 
gminy” – powiedział Hubert Goska. 
Uchwała była tworzona cztery lata 
temu i wymaga dostosowania do ist-
niejącej już zabudowy.

Terminarz prac dotyczący porząd-
kowania przestrzeni pu-
blicznej:
• Październik 2020: 
poddanie pod głosowanie 
Rady Miejskiej uchwały 
Lokalne standardy urba-
nistyczne, która ograniczy 
stosowanie ustawy „Lex 
deweloper”. (Do głoso-
wania nie doszło. Decyzją 
Rady Miejskiej uchwałę 
zdjęto z porządku obrad).

• I kwartał 2021: przystąpienie 
do zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego (SZP).

• I kwartał 2021: przystąpienie 
do zmiany Miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
(MPZP).

• II kwartał 2021: konsultacje spo-
łeczne i uchwalenie dostosowanej do 
istniejącej zabudowy uchwały krajo-
brazowej (Kodeksu Krajobrazowego).

Każdy z elementów porządkowania 
przestrzeni publicznej wymaga zabez-
pieczenia środków  w budżecie gmi-
ny. Ścieżka procedowania Kodeksu 
Krajobrazowego będzie niezależna od 
przyjętego harmonogramu dotyczą-
cego zmiany Studium zagospodaro-
wania przestrzennego oraz MPZP.

Czy przyjęcie uchwały krajobrazowej 
będzie się wiązało z kosztami zmiany 
ogrodzeń? Czy musimy ją przyjmo-
wać?
Projekt uchwały zwalnia z dostosowa-
nia ogrodzeń od strony dróg publicz-
nych na obszarze żółtym, czerwonym 

i fioletowym z wyjątkiem 
ogrodzeń uszkodzonych, 
dla których określono 
termin nie dłuższy niż 24 
miesiące. Ustawę krajo-
brazową należy przyjąć 
ze względu na potrzebę 
wyeliminowania z prze-
strzeni publicznej szpe-
cących reklam oraz ze 
względu na brak możli-
wości zawarcia przepisów 
dotyczących ogrodzeń 

w MPZP, do których przystąpiono po 
wejściu w życie ustawy krajobrazo-
wej.

Czy uchwała krajobrazowa wyelimi-
nuje problem tzw. słupów ogłosze-
niowych na kółkach?
Tak, tym instrumentem można wal-
czyć z wszelkiego rodzaju przyczepa-

mi i reklamami mobilnymi, ponieważ 
ustawa wiąże pojęcie reklamy z nieru-
chomością. Jeżeli jest usytuowana na 
nieruchomości prywatnej, to gmina 
uzyskuje stosowne argumenty praw-
ne do walki z taką konstrukcją. Gdy 
znajduje się na gruncie publicznym, 
np. w pasie drogowym, to jednym 
z rozwiązań jest interwencja Straży 
Miejskiej.

Czy poprzednie opracowanie [uchwały 
krajobrazowej – przyp. red.] z 2017 r. 
pójdzie do kosza?
To jest gotowy projekt uchwały, któ-
ry z pewnością będzie wykorzystany. 
Z uwagi na upływ czasu i rozstrzy-
gnięcia nadzorcze mogą być potrzeb-
ne pewne uzupełnienia i modyfikacje, 
które będą wymagały ponowienia 
procedury związanej z aktualizacją 
tego projektu.

Czy uchwała krajobrazowa może wy-
znaczyć różne reguły dla różnych ob-
szarów gminy?
Tak. Projekt opracowany i ten, który 
będzie dostosowywany, zakładają po-
dział na cztery obszary. Ich wyodręb-
nienie (mapa) to załącznik do projektu 
uchwały. Obszary były przedstawia-
ne w ramach poprzednich konsul-
tacji społecznych. Można je znaleźć 
na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach w obwieszczeniu nr 
RGP.670.3.3.2017.

Jaki jest harmonogram prac nad 
wdrożeniem uchwały krajobrazowej?
Zgodnie z deklaracją urzędu uchwa-
ła ma zostać przedstawiona Radzie 
Miejskiej w drugim kwartale 2021 r.

Czy w 2021 r. zmieni się Studium za-
gospodarowania dla gminy Łomianki?
Tak. W 2021 r. planowana jest zmiana 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Łomianki.

Co z dostępnością do dokumentu 
analizującego Miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego?

Ten dokument będzie załącznikiem 
do projektu uchwały.

Jaki pomysł ma Urząd Miejski na 
tworzenie nowych miejsc z zielenią 
w naszym mieście? Jest ciasno, a jak 
wiadomo, w Łomiankach skwerów 
i podobnych miejsc jest mało.
Została utworzona Komisja Dialogu 
Społecznego ds. Zieleni, która zajmu-

je się takimi zagadnieniami. Jednocze-
śnie Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego stworzył narzędzie 
umożliwiające zaznaczanie propozycji 
nasadzeń na terenach stanowiących 
własność gminy. Narzędzie ma być 
do dyspozycji przedstawicieli zarządu 
KDS ds. Zieleni.

3. KODEKS                                                                            
KRAJOBRAZOWY

Prezentujemy odpowiedzi 
na pytania zadane 

podczas webinarium, 
a także napisane przez 

ekspertów już po spotkaniu, 
w przypadku gdy nie 

zdążyli na nie odpowiedzieć 
online.
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4. WRAKI SAMOCHODÓW I „KOMISY MOBILNE”                                 
NA ULICACH GMINY ŁOMIANKI

Kto jest autorem uchwały krajobra-
zowej dla gminy Łomianki? Gdzie 
można się z nią zapoznać?
Projekt uchwały został przygotowa-
ny przez firmę Curulis Sp. z o.o. we 
współpracy z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach. Następnie 
został poddany konsultacjom z miesz-
kańcami, na podstawie których wpro-
wadzono zmiany do aktualnego 
projektu. Jest on dostępny w BIP (Biu-
letynie Informacji Publicznej).

Co należy pana zdaniem poprawić 
wobec projektu z 2017 r.? Jakie pro-
blemy pokazała praktyka?
Przede wszystkim należy dokładniej 
określić warunki dostosowania obiek-
tów małej architektury, ogrodzeń oraz 
tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych (istniejących w dniu wejścia 
w życie uchwały krajobrazowej) do 
zakazów, zasad i warunków w niej 
określonych. Z uwagi na upływ czasu 
oraz zmiany, które nastąpiły w prze-
strzeni, być może potrzebna okaże się 
także zmiana lub uzupełnienie nie-
których zapisów regulujących zasady 
w poszczególnych obszarach.

Czy ogrodzenia od strony prywat-
nych dróg wewnętrznych też będą 
podlegać uchwale krajobrazowej?
Co do zasady przepisy ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym nie rozróżniają miejsca 
usytuowania ogrodzenia ze względu 
na przyleganie do drogi publicznej lub 
drogi wewnętrznej. Jednak ze wzglę-
du na cel podejmowania uchwały 
krajobrazowej oraz możliwości za-
pewnienia przestrzegania jej zapisów 
zasadnicze kwestie związane z este-
tyką ogrodzeń będą dotyczyły tych, 
które sytuowane są od strony obec-
nych i planowanych dróg publicznych.

Ile czasu przewidziano na dostoso-
wanie istniejących już obiektów do 
zapisów w projekcie uchwały?
W aktualnym projekcie uchwały (dział 
VI projektu uchwały udostępniony do 
publicznego wglądu) przewidziano 
następujące terminy na dostosowa-
nie:

– 24 miesiące dla tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych niebędących 
szyldami;

– 36 miesięcy dla szyldów i urządzeń 
grupujących szyldy;

– sześć lat dla ogrodzeń istniejących 
w dniu wejścia w życie uchwały na 
obszarze zielonym z wyjątkiem ogro-
dzeń uszkodzonych, dla których okre-
ślono termin nie dłuższy niż 24 mie-
siące;

– zwolnienie z dostosowania dla ogro-
dzeń na obszarze żółtym, czerwonym 
i fioletowym z wyjątkiem ogrodzeń 
uszkodzonych, dla których określono 
termin nie dłuższy niż 24 miesiące;

– brak obowiązku dostosowania dla 
obiektów małej architektury z wy-
jątkiem obiektów uszkodzonych, dla 
których określono termin nie dłuższy 
niż 12 miesięcy.

Należy zaznaczyć, że powyższe zapisy 
w projekcie uchwały mogą ulec zmia-
nie w wyniku przeprowadzonych ana-
liz i konsultacji społecznych z miesz-
kańcami.

Od 2019 r. podejmujemy konkret-
ne kroki w tym temacie i przepro-

wadzamy liczne czynności, by usunąć 
wraki, które są zmorą łomiankowskich 
ulic. Z głównych dróg zniknęło dużo 
takich pojazdów, pozyskaliśmy rów-
nież wiele miejsc parkingowych, (…) 
jednak nie poprzestajemy na tym, 
działamy cały czas” – powiedział Mar-
cin Węgiełek. Dodał też, że obecnie 
prowadzonych jest kilkanaście takich 
spraw, jednak wymaga to czasu, bo 
usunięty pojazd musi stać sześć mie-
sięcy na terenie Straży Miejskiej. Jeśli 
przez pół roku nie zgłosi się właściciel, 
to pojazd staje się własnością gminy 

i natychmiast przekazywany jest do 
demontażu. Jednak skomplikowane 
procedury i czynności prawne nie uła-
twiają tych działań.

Ile kosztuje gminę usunięcie jednego 
pojazdu?
Usunięcie jednego wraku kosztuje 
gminę bardzo dużo czasu i pracy wie-
lu osób. Koszty finansowe to od 800 
zł do 1000 zł za jeden pojazd. Usta-
wa zakłada, że demontowany pojazd 
musi być kompletny. Jeżeli jest nie-
kompletny, to stacja demontażu po-
jazdów ma prawo doliczyć sobie 10 zł 
za każdy brakujący kilogram.

Co z komisami na parkingach?
Obecnie prawo nie zabrania parko-
wać zgodnie z przepisami i na pojeź-
dzie zostawić kartkę „Sprzedam”. Jest 
to kłopot, który dotyczy całego kraju. 
Niestety, nie ma jeszcze takiego prze-
pisu i podstawy prawnej, które zabra-
niałyby postoju na parkingu takiemu 
prawidłowo zaparkowanemu pojaz-
dowi.

Czy brak tablic rejestracyjnych i OC 
jest podstawą do usunięcia takiego 
pojazdu?
Tak, jeśli stoi w pasie drogi                             
publicznej.

Webinarium odbyło się 3 listopada br. 
W spotkaniu wzięli udział: 

Małgorzata Żebrowska-Piotrak – 
burmistrz Łomianek; Piotr Kowalski 
– naczelnik Wydziału Geodezji, Go-

spodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego; Hubert 
Goska – ekspert w zakresie projektów 
i analiz związanych z funkcjonowa-
niem zagospodarowania przestrzen-
nego samorządu terytorialnego, oraz 

Marcin Węgiełek – komendant Straży 
Miejskiej w Łomiankach. 

Więcej informacji: webinarium do-
stępne jest na www.lomianki.pl/pl/
filmy.
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OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

Ponad 70 proc. odpadów wytwarzanych rocznie w Polsce zalega na wysypiskach śmieci. Wiele osób 
nadal cechuje niska świadomość ekologiczna lub jej brak. I w dalszym ciągu nie dostrzegamy znaczenia 
nadmiernego konsumpcjonizmu w postępującej degradacji środowiska naturalnego.

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ

Zasada 3R – reduce, reuse, recycle (ogranicz, użyj 
ponownie, oddaj do recyklingu) – to trzy proste 
reguły, które są podstawą proekologicznego stylu 
życia, w tym dążenia do wytwarzania jak najmniej-

szej ilości odpadów. Im mniej używamy opakowań, tym 
środowisko jest zdrowsze, bo mniej obciążone. Kupując 
produkt w opakowaniu, starajmy się je wykorzystać po-
nownie. A gdy nie jest to możliwe, to zadbajmy, by nada-
wało się do recyklingu.

Zasada 1: Ograniczaj!
Nie wiesz, jak zacząć żyć bardziej ekologicznie? To nie jest 
takie trudne. Na początek zastanów się nad sposobem ro-
bienia zakupów. Zobacz, ile masz w domu plastikowych 
reklamówek oraz ile miejsca zajmują papierowe rachunki, 
z którymi nie wiadomo co zrobić. Stopniowo zmieniaj złe 
nawyki, kupuj bardziej świadomie i pozbywaj się niepo-
trzebnych rzeczy ze swojego otoczenia. Oto kilka podpo-
wiedzi, jak wykonać pierwszy krok.

Rób zakupy z listą w ręku – sporządzanie listy 
potrzebnych artykułów uodparnia na promocje 
i „superokazje”, które skłaniają do zakupu niepo-
trzebnych produktów.

Nie wyrzucaj żywności – jeśli kupiłeś za dużo 
i wiesz, że tego nie wykorzystasz, to zapakowane 
produkty z dobrą datą ważności możesz zanieść 
do jadłodzielni. W Łomiankach znajduje się ona 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szpital-
nej 7. Pamiętaj także, by przechowywać jedzenie 
w odpowiedni sposób, aby jak najdłużej zachowa-
ło świeżość.

Zrezygnuj z kupowania wody w plastikowych bu-
telkach – jeśli boisz się pić wodę prosto z kranu, 
zbadaj ją lub kup dzbanek z filtrem.

Rezygnuj z jednorazowych plastikowych rekla-
mówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku (np. 
płóciennych czy papierowych).

W miarę możliwości wybieraj produkty pozbawio-
ne dodatkowych opakowań (tzn. takich, w których 
poszczególne sztuki są osobno pakowane w folię).

Poszukaj w okolicy sklepów „zero waste”, które 
sprzedają produkty bez opakowań. Można w nich 
kupić zarówno produkty spożywcze na wagę, jak 
i naturalne kosmetyki czy środki czystości. 

Unikaj jednorazowych kubków, sztućców i talerzy 
– są bardzo wygodne, ale rozkładają się setki lat.

Stosuj wielorazowe płatki kosmetyczne. Kosztują 
więcej niż jednorazowe, ale starczają na dłużej.

Kupuj „raz a dobrze” – unikaj produktów wątpliwej 
jakości, bo szybko się zepsują i konieczny będzie 
kolejny zakup.

Kupuj większe opakowania produktów – duży słoik 
kawy zamiast kilku małych, dużą torbę proszku do 
prania zamiast kilkunastu małych opakowań itp.

Spróbuj zrobić domowe kosmetyki lub detergenty 
– to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, portfela 
i zdrowia. Jak wykonać ekologiczne środki czysto-
ści, pisaliśmy w kilku poprzednich numerach BIUM.

Ogranicz kupowanie odzieży w sieciówkach, postaw 
na dobrą jakość i klasykę, poszukaj sklepów vintage.

Odmawiaj przyjmowania w perfumeriach i droge-
riach próbek w gotowych saszetkach, możesz wy-
próbować je na miejscu, korzystając z testera lub 
poprosić o przygotowanie próbki w wielorazowym, 
małym pojemniku.

Zużywaj jednorazowe kosmetyki w hotelach (jeśli 
nie zużyjesz ich na miejscu, przełóż do opakowania 
wielokrotnego użytku).

Ogranicz zużycie papieru w domu i w biurze. Zasta-
nów się, czy naprawdę musisz coś wydrukować, a kar-
tek zadrukowanych po jednej stronie używaj jako no-
tatnika lub pozwalaj po nich rysować dzieciom. 

Zamień papierowe rachunki i faktury na elektro-
niczne.

Zastanów się nad prenumeratą cyfrową gazet i cza-
sopism oraz czytaniem e-booków.
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OPRACOWANIE: JOLANTA PAJĄK

Organizacje pozarządowe (NGO) w gminie Łomianki stanowią ważną część społeczeństwa 
obywatelskiego. W czasie pandemii nadal działają dla mieszkańców, a ich zajęcia stają się coraz 
popularniejsze. 

NGO AKTYWNE ONLINE

Od kilku miesięcy żyjemy w izolacji, 
ograniczamy do minimum osobiste 
kontakty. Wszyscy staramy się jednak 
dostosować do nowych warunków. 
Większość firm wdraża zdalną pracę, 
a uczelnie i szkoły zdalną naukę. Dzię-
ki współfinansowaniu zadań przez 
gminę Łomianki fundacje, stowarzy-
szenia i kluby sportowe nadal oferują 
wiele bezpłatnych aktywności oraz 
zajęć. O to, jak placówki NGO radzą 
sobie w tych specyficznych warun-
kach, zapytaliśmy ich przedstawicieli.

Studio nagrań Fundacji KIM
„Na organizacjach pozarządowych, 
które prowadzą różnego rodzaju zaję-
cia, pandemia wymusiła rewolucyjne 
zmiany. O ile zajęcia sportowe i re-

kreacyjne w większości przenieśliśmy 
w bezpieczny plener, o tyle zajęcia 
edukacyjne oraz integrujące spo-
łeczność lokalną przy obecnej skali 
zachorowań na COVID-19 możemy 
realizować jedynie online. Naszym 
pierwszym doświadczeniem były 
zdalnie prowadzone (od kwietnia do 
czerwca) zajęcia jogi i turbospalania. 
Stało się to impulsem do stworzenia 
profesjonalnego studia do realizacji 
kolejnych zajęć online. Dzięki temu 
większość działań możemy teraz re-
alizować z biura fundacji. 

Te doświadczenia wykorzystaliśmy 
także do przeprowadzenia ostatniego 
posiedzenia KDS ds. Zieleni, w którym 
brało udział 25 osób. Rozpoczęliśmy 

również zdalne prowadzenie zajęć 
artystycznych dla dzieci. A w najbliż-
szym czasie planujemy zorganizo-
wać dla mieszkańców Łomianek dwa 
webinaria dotyczące kompostowa-
nia i błękitno-zielonej infrastruktury 
w miastach. 

Specyfika pracy na odległość jest zu-
pełnie inna niż podczas bezpośred-
niego kontaktu z uczestnikami. Inna 
dynamika zajęć, kłopoty związane 
ze sprzętem i transmisją danych, ko-
nieczność przygotowania interaktyw-
nych materiałów. To wszystko stanowi 
wyzwanie i wymaga od nas ciągłe-
go uczenia się nowych umiejętności 
i opanowania warsztatu, który można 
porównać do pracy w studiu telewi-
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zyjnym. Pomimo trudności, których 
doświadczamy, widzimy też korzyści 
takiej formy pracy. To możliwość kon-
taktów z dużą liczbą osób, brak ogra-
niczeń geograficznych i lokalowych, 
oszczędność czasu. Jednocześnie bar-
dzo brakuje nam tradycyjnych kontak-
tów społecznych, których nie da się 
zastąpić spotkaniami online”.

Eliza Chodorowska, 
Fundacja Promocji Rekreacji KIM.

Szkolenia młodych strażaków
„W OSP Łomianki wewnętrzne regu-
lacje ograniczają druhów do wyko-
nywania niezbędnych działań, takich 
jak wyjazdy do akcji czy konserwacja 
sprzętu. Dlatego zajęcia Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej należało 
dostosować do realiów i przenieść 
w przestrzeń wirtualną. W czasie 
wiosennej fali zachorowań trzeba 
było szybko zmienić plan zajęć, który 
w tym okresie jest skupiony na ćwi-
czeniach praktycznych. Zajęcia zdalne 
były prowadzone metodą samodziel-
nej analizy przedstawionych mate-
riałów i wspólnego wykonywania te-
stów. Siłą drużyny jest jednak świetna 
atmosfera podczas zajęć i dobry kon-
takt członków zespołu z prowadzą-
cym, dlatego też było to rozwiązanie 
krótkookresowe. 

Jesienią, niezależnie od sytuacji epi-
demicznej, kładziemy większy nacisk 
na zajęcia teoretyczne. Aby utrzymać 
klimat zajęć, stawiamy przede wszyst-
kim na spotkania online. Prowadzący 
zajęcia prezentuje wybrane zagad-

nienia z zakresu gaszenia pożarów 
wewnętrznych, ratowania strażaków 
i innych elementów pożarniczego 
rzemiosła. Co jakiś czas członkowie 
drużyny przygotowują samodziel-
nie prezentację, co uczy ich również 
umiejętności przydatnych w liceum 
czy na studiach”.

Mateusz Czajkowski z OSP          
w Łomiankach.

Brydż w pandemii
„Od października grupa mieszkańców 
gminy Łomianki rozpoczęła w Domu 
Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie za-
jęcia nauki gry w brydża. Kurs został 
zorganizowany i sfinansowany przez 
gminę Łomianki przy współpracy 
z Polskim Związkiem Brydża Sporto-
wego. Po miesiącu spotkań (dwa razy 
w tygodniu) spadła na nas druga fala 
pandemii. Stanęliśmy przed nie lada 
wyzwaniem. Co dalej? W końcu brydż 
to spotkania przy stoliku.

Nasz instruktor Andrzej Sasin zapro-
ponował kontynuację zajęć online. 
Istnieje w sieci międzynarodowa stro-
na do gry w brydża pod nazwą Bridge 
Base Online (BBO), gdzie można grać 
przy zielonym stoliku. Zarejestrowa-
liśmy się, a ponieważ to kurs, a nie 
tylko gra, to jednocześnie utworzyli-
śmy grupę brydżową na WhatsAppie. 
Zatem łączymy się podwójnie – gło-
sowo przez telefon, a gramy w inter-
necie, na komputerze. W sumie, poza 
tym, że się nie widzimy, zajęcia prze-
biegają tak jak dawniej stacjonarnie. 
Instruktor aranżuje rozdania, udziela 

rad, ocenia rozgrywki, przygotowuje 
zadania, uczy teorii. Mimo obiektyw-
nych trudności dajemy radę!”.

Barbara Starostin z Polskiego     
Związku Brydża Sportowego

Czuj czuwaj z harcerzami w sieci
„Trudny czas nastał. Pandemia 
i związane z nią obostrzenia wpłynę-
ły na nasze życie, zmuszając do wielu 
zmian. Nie ominęło to również naszej 
harcerskiej działalności. Start roku 
harcerskiego we wrześniu napawał 
optymizmem, że wszystko wraca do 
normy. Niestety, kolejny wzrost za-
chorowań i wprowadzone obostrze-
nia zmuszają nas, kadrę harcerską, do 
uruchomienia wszystkich pokładów 
naszej energii, aby trwała działalność 
harcerska. 

Zdążyliśmy przeprowadzić kilka zbió-
rek w harcówkach, spotkać się na 
kilku rajdach czy biwakach. Jednak 
piętrzą się przed nami trudności, ale… 
kto sobie z tym poradzi jak nie zuch 
czy harcerz? Przestrzegając wszyst-
kich zaleceń rządu i naszych władz 
zwierzchnich, organizujemy spotka-
nia w małych, kilkuosobowych za-
stępach. Prowadzimy zbiórki online 
i w ten sposób mobilizujemy młodzież 
do działania. W obecnej sytuacji to 
pomysłowością i zapałem trzeba za-
rażać młodych ludzi, tak bardzo już 
zmęczonych izolacją i brakiem możli-
wości wyjścia z domu. 

Olbrzymim dla nas wsparciem są ro-
dzice zuchów i harcerzy. Wielokrot-
nie udowodnili, że zawsze możemy 
na nich liczyć. Wystarcza mała iskra, 
a spontaniczne działania pokazują 
naszą jedność. Cykl „Wspomnij, nie 
zapomnij” rozpoczęty w maju, gdy 
z okazji różnych świąt i rocznic harce-
rze i zuchy wykonywali zadania i do-
kumentowali je zdjęciami, utrzymał 
kontakt między nami w tych najtrud-
niejszych chwilach. 

Kontynuując działania harcerskie, 
nie tracimy nadziei, że pandemia się 
skończy i wszyscy będziemy mogli 
działać w normalnych warunkach. 
A tymczasem trzymajcie za nas kciuki, 
wspierajcie i pamiętajcie, że na harce-
rzy zawsze można liczyć”.
Kadra Szczepu 462 DHiGZ Łomianki.
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TEKST: MAŁGORZATA PROKOPCZUK
FOT.: FUNDACJA „BYKA ZA ROGI”

Fundacja „Byka za Rogi” prowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Dla mieszkańców gminy 
Łomianki są całkowicie bezpłatne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 

HIPOTERAPIA I ONOTERAPIA

Obie metody rehabilitacji – 
hipoterapia i onoterapia 
– wskazane są przy wielu 
chorobach i dolegliwo-

ściach. To terapia dla osób cierpiących 
na zaburzenia fizyczne, psychiczne, 
ale także emocjonalne czy społeczne.

Terapia z udziałem zwierząt 
Wiodącym nurtem animaloterapii, 
czyli terapii z udziałem zwierząt, jest 
hipoterapia. Koń towarzyszy czło-
wiekowi od ponad pięciu tysięcy lat. 
Ustępuje jednak osłowi, który został 
udomowiony tysiąc lat wcześniej. Ist-
nieje wiele cech wspólnych tych zwie-
rząt, należących do jednej rodziny ko-
niowatych, jednak niektóre zalety osła 
pozwalają na pracę z pacjentami, dla 
których wielkość i temperament koni 
stanowią barierę. Osioł jest przede 
wszystkim mniej płochliwy od konia, 
bardziej stateczny, uległy i zazwyczaj 
mniejszy. Z tego powodu w Europie 
Zachodniej stworzono odłam hipote-
rapii oparty na pracy z osłami zwany 
onoterapią. Od 2019 roku Fundacja 
„Byka za Rogi” jest również ośrod-
kiem onoterapii, a trzech terapeutów 
posiada certyfikaty onoterapeuty.

Wieloprofilowa rehabilitacja 
Hipoterapia to metoda wieloprofi-
lowej rehabilitacji wykorzystująca 
terapeutyczne walory jazdy konnej 
i kontaktu z koniem. Metoda ta umoż-
liwia usprawnianie w wielu obszarach 
funkcjonowania: jazda 
na grzbiecie konia i jego 
obsługa (np. czyszczenie) 
pozwalają na usprawnia-
nie motoryczne. Kontakt 
z koniem toruje drogę 
relacjom społecznym, 
pomaga rozwijać kom-
petencje społeczne, 
empatię, odpowiedzial-
ność, komunikację, to-
nuje stany emocjonalne. 
Zajęcia prowadzone są 
indywidualnie. Każdy uczestnik ma do 

dyspozycji jednego konia, asystenta 
(prowadzi konia) i terapeutę, który re-
alizuje program terapeutyczny.

Zalety hipoterapii
Kanony polskiej hipoterapii mówią 
o pozytywnym jej oddziaływaniu  
w następujących sferach:
• fizycznej – podnoszenie ogólnej 
sprawności i normalizacja napięcia 
mięśniowego; torowanie prawidło-
wego wzorca chodu; poprawa koor-
dynacyjnych zdolności motorycznych, 
głównie równowagi i poczucia ryt-
mu; poprawa orientacji w przestrzeni 
i schemacie własnego ciała; stymula-
cja i normalizacja czucia głębokiego 
i powierzchniowego;
• emocjonalno-motywacyjnej – 
wzrost motywacji i akceptacji procesu 
terapeutycznego; zwiększenie poczu-
cia własnej wartości; zmniejszenie za-
burzeń emocjonalnych;
• poznawczej – stymulacja odbioru 
wrażeń zmysłowych; poprawa per-
cepcji wzrokowej i słuchowej; stymu-
lacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; 
nabywanie i rozwijanie nowych umie-
jętności;
• społecznej – aktywizacja psycho-
społeczna; rozwijanie pozytywnych 
relacji społecznych.

Forma zajęć
Przebieg zajęć oraz zastosowane po-
moce terapeutyczne są dostosowane 
do rodzaju niepełnosprawności i indy-

widualnych potrzeb te-
rapeutycznych uczestni-
ków. W ramach projektu 
stosowane są trzy formy 
zajęć hipoterapii:
• fizjoterapia na ko-
niu – gimnastyka na 
koniu poruszającym się 
stępem, mająca na celu 
usprawnienie ruchowe;

• psychopedagogicz-
na jazda konna i wolty-

żerka – zespół działań jeździeckich, 

pedagogicznych i psychologicznych 
podejmowanych w celu usprawnienia 
intelektualnego, poznawczego, emo-
cjonalnego i fizycznego;
• terapia kontaktem z koniem – ce-
lem jest nawiązanie kontaktu pacjenta 
ze zwierzęciem, z otaczającym środo-
wiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej 
istotą jest kontakt pacjenta z koniem 
i stworzenie sytuacji terapeutycznej, 
a nie samo dosiadanie konia.

Stajnia Prowincja 
Fundacja dysponuje 17 końmi, cztere-
ma osłami, trzema oświetlonymi ujeż-
dżalniami oraz krytą halą, co umożli-
wia prowadzenie zajęć przez cały rok 
o różnych godzinach oraz w trudniej-
szych warunkach atmosferycznych. 
Rehabilitacja odbywa się w Stajni Pro-
wincja, a projekt współfinansowany 
jest przez gminę Łomianki (40 000 zł).
Kilkoro jego uczestników otrzymało 
kwalifikację do uczestnictwa w Klubie 
Olimpiad Specjalnych „Byka za Rogi” 
i uczęszcza na treningi parajeździec-
kie oraz wzięło udział w pierwszych 
zawodach lub pokazach jeździeckich. 

Więcej informacji: Stajnia Prownicja, 
ul. Wyjątkowa 31, fundacjabykazaro-
gi.org, tel. 883 010 202.

Kilkoro uczestników projektu, 
współfinansowanego przez 
gminę Łomianki, otrzymało 
kwalifikację do uczestnictwa 

w Klubie Olimpiad Specjalnych 
„Byka za Rogi” i uczęszcza na 
treningi parajeździeckie oraz 
wzięło udział w pierwszych 

zawodach lub pokazach 
jeździeckich. 
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TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Sytuacja epidemiczna sprawia, że te święta będą inne niż dotychczas. Na przekór wszystkiemu 
chcielibyśmy, by w Wigilię każdy chociaż na chwilę zapomniał o kłopotach i poczuł świąteczną atmosferę.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Wszyscy, na różne sposo-
by, odczuwamy skutki 
pandemii. W Urzędzie 
Miejskim chcemy jed-

nak, by w święta Bożego Narodzenia 
żaden mieszkaniec naszej gminy nie 
był głodny, by dzieci dostały prezenty, 
przedsiębiorcy mogli z optymizmem 
spojrzeć w przyszłość, a artyści uwie-
rzyli, że znów będą koncertować. 

Dlatego kupimy od lokalnych restau-
ratorów (Tomato, Bistro Domowe, 
Lunch na Werandzie, Piekarnia Figó-
ra, Owsiana Manufaktura, Kurczak   z 
rożna Łomianki) świąteczne posiłki 
dla mieszkańców najbardziej potrze-

bujących wsparcia. Tym sposobem 
pomożemy dotkniętej kryzysem bran-
ży gastronomicznej, a jednocześnie 
zapewnimy wigilijną kolację najuboż-
szym, bezdomnym, opuszczonym. Od 
lokalnych przedsiębiorców kupimy 
także drobne prezenty dla najmłod-
szych objętych opieką Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok zawsze były czasem radości i ro-
dzinnych spotkań. Jednak w tym roku 
w wielu domach będzie tak, że zoba-
czymy się z najbliższymi i przyjaciółmi 
tylko przez internet lub złożymy ży-
czenia jedynie telefonicznie. Potrze-

bujemy więcej niż zwykle serdeczno-
ści i życzliwości, by łatwiej przetrwać 
trudne chwile. 

Dlatego na ile możemy, postaramy 
się przywołać świąteczną atmosferę.       
Z artystami, którzy mieszkają w naszej 
gminie, nagramy noworoczny koncert 
dla mieszkańców Łomianek. Nagranie 
będzie dostępne 1 stycznia 2021 r. na 
Facebooku Urzędu Miejskiego. Wie-
rzymy, że dla wszystkich będzie to 
miły prezent. 

Przedsiębiorcy i artyści z entuzjazmem 
przyjęli inicjatywę urzędu. Dziękuje-
my, że możemy na Was liczyć.
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na dom. W tym numerze nowi bohaterowie – może któryś 
z nich zostanie twoim przyjacielem?

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

BOBUŚ
Towarzyski i przyjazny dla innych psów. 
Wobec ludzi jest trochę wycofany, nie-
pewny i potrzebuje więcej czasu i cier-
pliwości. Możliwe, że mógłby zamiesz-
kać z równie sympatycznym psem lub 
suczką.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: pięć lat, 
płeć: samiec, waga: 8 kg, nr: 1756/20, 
przyjęty: 3.10.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Izabela 502 310 205.

MINI
Sunia niewielkich rozmiarów o cudow-
nym usposobieniu. Trafiła do schroni-
ska po wypadku. Zdiagnozowano u niej 
padaczkę pourazową i przyjmuje leki, 
a jednak potrafi cieszyć się życiem. 
W typie rasy: mieszaniec, wiek: osiem lat, 
płeć: samica, waga: 8 kg, nr: 0824/20, 
przyjęta: 27.05.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Magda 609 266 951, Iwona 606 
229 787, Gosia 691 685 855.

PAMKA
Uwielbia spać przytulona do człowieka 
i siedzieć na kolanach. Przez koci katar 
straciła wzrok w jednym oczku, ale nadal 
jest w pełni sprawną, radosną i skłonną 
do zabawy kotką. 
W typie rasy: europejska, wiek: dzie-
więć lat, płeć: samica, waga: 7 kg, nr: 
0021/20/F, przyjęta: 8.11.2020, kon-
takt w sprawie adopcji: 786 818 484, 
513 898 530.

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.

MUSTAFA
Znaleziony zaplątany we wnyki. Dys-
plazja stawów biodrowych, chore ser-
duszko i oczy. Jednak pozostał radosny 
i ufa ludziom. Jest łagodny, cieszy się na 
spacer, nie jest agresywny wobec innych 
psów.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: 10 lat, 
płeć: samiec, waga: 43 kg, nr: 1959/20, 
przyjęty: 1.11.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Monika 667 473 808, Anna 501 
175 692, Dominika 512 647 947.

KOSTEK
Pogodny, delikatny, lubiący kontakt 
z człowiekiem. Wobec psów przyjaciel-
ski. Radośnie biega po wybiegu i dziar-
sko maszeruje na smyczy. Prawdopo-
dobnie już niedosłyszy i może mieć 
problemy ze wzrokiem. 
W typie rasy: mieszaniec, wiek: 10 lat, 
płeć: samiec, waga: 18 kg, nr: 1429/20, 
przyjęty: 18.08.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Alicja 603 308 936, Ola 505 
176 286, Basia 501 239 380.

REFLEKSJA
Spokojna i delikatna kotka. Przeszła za-
bieg usunięcia chorych zębów i operację 
ucha, ale jest już zdrowa. Szuka domu, 
w którym najbardziej cieszyłoby ją to-
warzystwo innego spokojnego kota. 

W typie rasy: europejska, wiek: dzie-
więć lat, płeć: samica, waga: 4 kg, nr: 
0023/20/T, przyjęta: 12.11.2020, kon-
takt w sprawie adopcji: 786 818 484, 
513 898 530.
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TEKST I FOT.: KONRAD BARANOWSKI

Niska temperatura powoduje spadek wydajności 
baterii samochodowych, a kierowcy nie zawsze 
mają sprzęt, by uruchomić pojazd. Dlatego pa-
trol Straży Miejskiej w Łomiankach będzie wypo-

sażony w bezpieczne i zarazem skuteczne urządzenie roz-
ruchowe. Pomoc lokalnych mundurowych jest bezpłatna.

Więcej informacji: problem z rozładowanym akumulato-
rem należy zgłaszać w godz. 7–22.30, dzwoniąc pod nu-
mer Straży Miejskiej w Łomiankach 986 lub 22 751 35 03.

W sezonie jesienno-zimowym wielu kierowców ma 
problem z samochodem, w którym rozładował się 
akumulator. Od listopada mogą liczyć na pomoc Straży 
Miejskiej.

POMAGAMY
KIEROWCOM

TEKST I FOT.: KONRAD BARANOWSKI

Mundurowi podjęli obserwację akwenu 
i jego brzegu. Podczas jednej z kontroli 
zauważyli poszukiwanego łabędzia. 

Nieodpowiedzialność człowieka
Ptak miał prawdopodobnie uszkodzony skok, co unie-
możliwiało mu wychodzenie na brzeg. W wodzie ra-
dził sobie dobrze, niestety po wyjściu na ląd ujawniała 
się poważna dysfunkcja kończyny. Widać było, że na-
leży mu pilnie pomóc, jednak dzikie zwierzęta… nie za-
wsze rozumieją intencje strażników. Po dłuższej chwili 
szczęśliwie udało się odłowić dumnego ptaka. To jego 
kolejny uraz, spowodowany najpewniej nieodpowie-
dzialną działalnością człowieka. 

Zagrożenie dla zwierząt
Wspólnym mianownikiem urazów są pozostałości 
po wędkowaniu – najczęściej zaplątanie żyłki wokół 
kończyny. To już kolejna taka sytuacja, podobna miała 
miejsce we wrześniu. Dlatego apelujemy, aby podczas 
wizyt nad akwenami nie pozostawiać rzeczy i przed-
miotów, które – jak się okazuje – mogą się stać śmier-
telnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt. Bez pomocy 
mundurowych ptak nie mógłby długo funkcjonować 
samodzielnie. A przypominamy, że łabędzie nieme są 
objęte ścisłą ochroną gatunkową.

W listopadzie do Straży Miejskiej w Łomiankach 
wpłynęło zgłoszenie dotyczące rannego łabędzia 
niemego z okolic Jeziora Dziekanowskiego.  

W SŁUŻBIE 
DZIKIEJ
PRZYRODY
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OPRACOWANIE: ARTUR OSIAK
FOT.: SŁAWOMIR KUCIŃSKI

Pod koniec listopada br. w hali spor-
towej ICDS w Łomiankach odbyła 
się taneczna impreza sportowa bez 
udziału publiczności (sytuacja epide-

miczna). Turniej zorganizowała Szkoła Tańca 
Fast-Step oraz Okręg Mazowiecki Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego, które w 2021 r. 
planują przeprowadzić jeszcze cztery imprezy 
taneczne w Łomiankach.

Turniej i pokazy mistrzów
W zawodach w godzinach porannych brały 
udział pary amatorskie, od południa zaś aż do 
późnych godzin wieczornych rywalizowały 
ze sobą licencjonowane pary taneczne z klu-
bów z całej Polski (ranga mistrzostw). Turniej 
oceniało łącznie 30 sędziów, także zagranicz-
nych. Rywalizacja podzielona była na katego-
rie wiekowe: dzieci do 9. r.ż. oraz grupy dzie-
cięca, juniorska, młodzieżowa i seniorzy.

Małe Grand Prix 
W niedzielę 22 listopada odbył się finał cy-
klu Małego Grand Prix o Puchar Burmistrz 
Łomianek. Dodatkowo był on również turnie-
jem klasyfikacyjnym. Taneczne kluby sporto-
we mogły w nim zdobyć punkty do rankingu 
Mazowieckiej Ligi Tanecznej, a pary taneczne 
punkty premium i odebrać nagrody za cały 
cykl Małego Grand Prix. Wystąpili w nim 
uczestnicy we wszystkich kategoriach wieko-
wych. 

Para z Łomianek
Pierwsze miejsce w klasie B w tańcach stan-
dardowych powyżej 15 lat zajęła Katarzyna 
Radzińska i Bartłomiej Kurzac. Para trenu-
je w Studiu Tańca Duet w Warszawie, ale 
zaczynała karierę taneczną w Łomiankach 
u Iwony i Włodzimierza Cioków. Kasia i Bar-
tek są mieszkańcami Łomianek. Dodatkowo 
w sobotnim turnieju (21 listopada) o Puchar 
Okręgu Mazowieckiego zdobyli drugi raz ty-
tuł wicemistrzów.

Dwa dni turniejowe podzielono na cztery 
bloki tematyczne. Prezentowały się 
pary amatorskie i zawodowcy. W jednej 
z kategorii zwyciężyli Katarzyna Radzińska 
i Bartłomiej Kurzac z Łomianek.

TURNIEJ
TAŃCA
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Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A, 
www.kultura.lomianki.pl

19.12 godz. 19.00 Koncert online: kolędy.
8.01 godz. 19.00 Teatr: „8 kobiet”.

10.01 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

GRUDZIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych oraz integracja społeczności lokalnej: sołec-
kiej i osiedlowej. Ważne jest także kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczestników wobec sztuki oraz tradycji kulturo-
wej związanej z obrzędami okresu świąt Bożego Narodzenia.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Łomianki. Szopka może być wykonana w dowolny sposób, ważne jednak, aby jej 
wymiary wynosiły min. 1m x 1m x 1m. Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Więcej informacji: www.kultura.lomianki.pl, prace należy zgłaszać do 20.12.2020 r. do godz. 24 na adres: karolina.horoszkie-
wicz@kultura.lomianki.pl.

KONKURS SZOPEK 
BOŻONARODZENIOWYCH

Budowanie szopek bożonarodzeniowych to stary i piękny zwyczaj. 
Aby przywrócić pamięć o tej nieco już zapomnianej tradycji, 

chcemy zachęcić do udziału w konkursie na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową.
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CZYTELNICZY RAJ

„Blask choinki”
Agnieszka Lis
Zaprzyjaźnione rodziny uznają, że czas odpocząć 
od przedświątecznej krzątaniny i wyjechać  do 
hotelu z widokiem na Tatry. Nie wszyscy jednak 
uważają, że świąteczny wyjazd do Zakopanego 
to dobry pomysł. Barbara z obawą obserwuje 
podupadającego na zdrowiu męża, a Arkadiusz 
nieudolnie ukrywa, że wolałby spędzić ten czas 
w zaciszu własnego domu. Ponadto dawno 
niewidziany Dominik wyjawia tajemnicę... Nie-
spodziewane spotkania, nieśpieszne rozmowy 
i drobne radości, o których coraz częściej zdarza 
nam się zapominać.

„Operacja Bałwan”
Jørn Lier Horst, Hans Jørgen Sandnes
Jedną ze świątecznych dekoracji miasteczka jest 
bałwan, który na pewno wygrałby w kategorii 
najbrzydszych. Tym większe więc zdziwienie, 
gdy nagle znika. Do poszukiwania przystępują 
Tiril, Oliver i Otto. Jaki cel miał złodziej? Czy jest 
kolekcjonerem brzydkich dekoracji? A może za 
tą kradzieżą kryje się poważniejsza sprawa? Tym 
razem i ty możesz zostać detektywem. Wystar-
czy uważnie czytać, oglądać ilustracje i rozwiązać 
zadania i zagadki z książki.   

„Nienawiść sp. z o.o.” 
Matt Taibbi
Czym różni się dziennikarz popierający republi-
kanów od tego, który stawia na demokratów? Co 
łączy konserwatywną sieć FOX z uchodzącą za 
postępową MSNBC? Podtytuł książki amerykań-
skiego reportera brzmi „Jak dzisiejsze media każą 
nam gardzić sobą nawzajem”. Dostaje się wszyst-
kim po równo, bo jak inaczej traktować działa-
nia mediów, w których nieuprzejmość stała się 
wymogiem, a dziennikarze porzucili zawodową 
bezstronność na rzecz politycznych agitacji.

„Niezbity dowód” 
Peter James
Oni są gotowi zabić, by to dostać. On jest goto-
wy zginąć, by to zatrzymać. Niewiele brakowało, 
a reporter śledczy Ross Hunter zlekceważyłby 
telefon, który mógł odmienić jego życie i cały 
świat. Dzwoniący mężczyzna przedstawia się 
jako doktor Harry F. Cook i twierdzi, że posiada 
dowód na istnienie Boga. Hunter bada sprawę, 
chociaż wie, że milionom ludzi bardzo by się nie 
podobało, gdyby słowa Cooka się potwierdziły. 
Morderczy wyścig z czasem o odkrycie najwięk-
szej z tajemnic.

KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK

TBR NA GRUDZIEŃ?

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Nie wiesz, co przeczytać, szukasz 
motywacji albo chcesz z kimś 
porozmawiać o książkach? Zajrzyj 
na YouTube. Znajdziesz tam wielu 
miłośników czytania.

Na polskim YouTubie działa już 
całkiem sporo kanałów lite-
rackich. Wokół nich tworzy 
się liczna i zaangażowana spo-

łeczność. Blogerzy recenzują, dyskutują, 
inspirują i motywują do czytania. Niektó-
rzy rozmawiają z pisarzami, inni tworzą 
TBR (ang. to be read), czyli listę książek 
do przeczytania w danym miesiącu.

Polecamy kilku książkomaniaków na 
YouTubie:
Zaksiążkowane – dla nastolatków,
Literaccy, Madri – dla dorosłych,
Wyliczanka – rozmowy z pisarzami,
Bukbuk – o książkach i pisarzach.

NAGRODA POETYCKA
IM. K.I. GAŁCZYŃSKIEGO

TEKST: MICHAŁ KOWALCZYK

Tegorocznym laureatem został 
Piotr Mitzner za zbiór wierszy 
„Siostra”. Nagroda Poetycka im. K.I. 
Gałczyńskiego za najlepszy tom roku 
„Orfeusz” przyznawana jest za wybitne 
osiągnięcia współczesnej polskiej liryki.

W laudacji na cześć laureata 
Antonii Libera powie-
dział m.in.: „Poezja Piotra 
Mitznera zachwyca pro-

stotą wyrazu i lapidarnością, czasami na 
granicy aforystyki dorównującej kon-
ceptom werbalnym Leca. Urzekają gry 
słów o podobnych brzmieniach i wielo-
znaczności wydobywane z pospolitych 
zwrotów. Fascynujące są senne obra-
zy lub kreacje wyobraźni – tajemnicze, 
mroczne, czasami w poetyce koszmaru 
(…) Świetna, krystaliczna poezja – do 
wielokrotnej lektury. Godna zapamięta-
nia i noszenia w sercu jako gorzkie reme-
dium na udrękę istnienia, zagadkę prze-
mijania i grozę nicości”.



                                                                               
   |    STREFA KULTURY ODKRYWAMY ŁOMIANKI    |

29BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 12    |    GRUDZIEŃ 2020

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

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: um@poczta.lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 11 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: 
Świnka – zabawka znajdująca się w parku przy ul. Fabrycznej. Wygrał 
pan Michał Patkowski. 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. Niewielka tkanina dekoracyjna do zawieszania na ścianach lub rozkłada-
nia na meblach.
2. Nie zawodowiec.
3. Biały lub nieco zabarwiony minerał, drobnoziarnista odmiana gipsu.
4. Wdowi pieniądz.
5. Niewielki ptak o żółto-czarnym upierzeniu.
6. Niewielka ilość czegoś.
7. Kraj ze stolicą w Oslo.
8. Nad umywalką.

Pionowo
1. Do parzenia herbaty.
2. Kupon, kwit.
3. Instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanych, podobny do 
niewielkiej gitary.
4. Góry… w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. 
5. Próbny rysunek.
6. Urządzenie wyrzucające fotel z pilotem w przypadku awarii samolotu.
7. Grupa ludzi lub państw mających ustaloną strukturę i działających ra-
zem, aby osiągnąć wspólne cele.
8. Kracze na gałęzi.
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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 GRUDZIEŃ 2020 – STYCZEŃ 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

ST
YC

ZE
Ń

REJON 1    poniedziałek 11.01, 25.01 11.01, 25.01 25.01 25.01 25.01

REJON 2    wtorek 12.01, 26.01 12.01, 26.01 26.01 26.01 26.01

REJON 3    środa 13.01, 27.01 13.01, 27.01 27.01 27.01 27.01

REJON 4    środa 13.01, 27.01 13.01, 27.01 27.01 27.01 27.01

REJON 5    czwartek 14.01, 28.01 14.01, 28.01 28.01 28.01 28.01

REJON 6    piątek 2.01, 15.01, 29.01 2.01, 15.01, 29.01 2.01, 29.01 2.01, 29.01 2.01, 29.01

REJON 7    poniedziałek 4.01, 18.01 4.01, 18.01 4.01 4.01 4.01

REJON 8    wtorek 5.01, 19.01 5.01, 19.01 5.01 5.01 5.01

REJON 9    środa 9.01, 20.01 9.01, 20.01 9.01 9.01 9.01

REJON 10    środa 9.01, 20.01 9.01, 20.01 9.01 9.01 9.01

REJON 11    czwartek 7.01, 21.01 7.01, 21.01 7.01 7.01 7.01

REJON 12    piątek 8.01, 22.01 8.01, 22.01 8.01 8.01 8.01

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek 4.01, 11.01, 18.01, 25.01 4.01, 11.01, 

18.01, 25.01
4.01, 11.01,
18.01, 25.01

8.01, 15.01,
22.01, 29.01

5.01, 12.01,
19.01, 26.01

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 23.12

REJON 1B 16.12

REJON 2A 23.12

REJON 2B  15.12

REJON 3    1.12

REJON 4    9.12

REJON 5    7.12

REJON 6A 2.12

REJON 6B 4.12

REJON 7A 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 
GRUDZIEŃ 2020

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl
ZWIK

ODPADY ZIELONE

REJON 7B 21.12

REJON 8A 11.12

REJON 8B 10.12

REJON 9    3.12

REJON 10A 8.12

REJON 10B 22.12

REJON 11 22.12

REJON 12 14.12

REJON 13 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.



Rada Seniorów w Łomiankach z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oddaje w Wasze 
ręce druk, który przyda się Wam w tym trudnym czasie. Zamieściliśmy w nim informacje dotyczące 
pomocy i usług udzielanych seniorom przez urzędy i przy wsparciu lokalnej społeczności.

Akcja informacyjna realizowana jest na wniosek Rady Seniorów w Łomiankach przez Fundację Za-
czyn ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dziękujemy Wydziałowi Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów Urzędu Miejskiego w Łomian-
kach za pomoc w opracowaniu materiału.

Rada Seniorów w Łomiankach

Szanowni Państwo,
Drodzy Seniorzy!

Programy pomocowe dla seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach na co dzień otacza różnorodną opieką najbardziej po-
trzebujących seniorów. Wraz z wolontariuszami wspiera ich w takich czynnościach, jak: wyniesienie 
śmieci (budynki wielorodzinne), wyprowadzenie psa, zrobienie zakupów i dostarczenie leków z ap-
teki. W czasie pandemii OPS realizuje dodatkowe programy pomocowe.

Paczka dla potrzebujących
Celem programu jest zakup i dostarczenie podstawowych zakupów żywnościowych osobom potrze-
bującym mieszczącym się w kryterium dochodowym przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej 
(701 zł dla osoby samotnej i 528 zł dla osoby pozostającej w rodzinie). Zakupy finansowane są ze 
środków budżetowych OPS w Łomiankach.

Wsparcie otrzymują seniorzy powyżej 65. r.ż., którzy mieszkają samotnie lub z drugą osobą w pode-
szłym wieku lub osobą z niepełnosprawnością. Pomoc obejmuje także osoby z niepełnosprawnością 
powyżej 18. r.ż., które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich.

Osoby uprawnione mogą korzystać z pomocy nie częściej niż raz w tygodniu. W ramach usługi 
pracownicy OPS kupują podstawowe artykuły spożywcze do kwoty 50 zł. 

Ważne! Paczki dostarczane są na wskazany adres na zasadzie bezkontaktowej dostawy (tzn. pod 
drzwi).

Informacje i zgłoszenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, tel. 22 751 90 57 wew. 115, 
118 od poniedziałku do piątku w godz. 8–12.

Zakupy dla seniora
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach realizuje także rządowy program Solidarnościowy Kor-
pus Wsparcia Seniorów. Senior (osoba od 70. r.ż.) dzwoni pod numer tel. 22 505 11 11 i zgłasza 
potrzebę pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. Konsultant infolinii przekazuje 
dane seniora do OPS, który kontaktuje się z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i organizuje pomoc. 
Wyznaczona przez OPS osoba zgłasza się do seniora po listę zakupów i pieniądze, a potem dostarcza 
produkty wraz z paragonem i resztą pieniędzy. W uzasadnionych przypadkach w programie mogą 
także wziąć udział osoby młodsze i samotne. 

Telefon zaufania

Potrzebujesz wsparcia 
psychologicznego? Zadzwoń! 

Specjaliści czekają pod  
numerem tel. 22 732 70 85 

w poniedziałki w godz. 9–11, 
w środy w godz. 15–17

i w piątki w godz. 12–14.

Apteki w Łomiankach

Aronia, ul. Warszawska 81,
tel. 22 782 59 23

Twoja Apteka, ul. Wiślana 3A, 
tel. 735 723 101

Salud, ul. Warszawska 31, 
tel. 22 751 00 01

Aptekarz w Łomiankach 
(CH Auchan), ul. Brukowa 25 

lok. 40, tel. 22 331 02 05

Cefarm, ul. Szpitalna 2, 
tel. 22 751 33 25

Syrenka, ul. Warszawska 119A, 
tel. 22 225 00 73

Doz Apteka. Dbam O Zdrowie, 
ul. Warszawska 286,

tel. 500 665 520 

Apteka całodobowa: 
ul. Światowida 47/10, 

tel. 22 466 14 05, 
www.aptekawawa.pl



Jeśli wynik testu będzie pozytywny, to kwarantanna zmienia się w izolację. O wyniku testu powinna 
poinformować przychodnia POZ. Otrzymasz również informacje o dalszej formie leczenia. Może to 
być: skierowanie do szpitala; rozpoczęcie izolacji w izolatorium (gdy niemożliwa jest izolacja domo-
wa); rozpoczęcie izolacji domowej. 

Laboratorium wykonujące test zamieści także informację o twoim pozytywnym wyniku w EWP 
(systemie informatycznym gromadzącym m.in. dane o osobach przebywających na kwarantannie             
i w izolacji), dostępnym dla służb sanitarnych i dla policji. 

Pozytywny wynik

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.

Informacje o koronawirusie

W przypadku stwierdzenia objawów mogących sugerować zakażenie koronawirusem (gorączka, ka-
szel, duszności, utrata węchu i/lub smaku) zostań w domu i skontaktuj się telefonicznie ze swoim 
lekarzem rodzinnym z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Podczas teleporady lekarz POZ zdecyduje o sposobie dalszego postępowania. W sytuacji gdy objawy 
będą wyraźnie wskazywały na możliwość zarażenia koronawirusem, nie trzeba będzie odbywać 
tradycyjnej wizyty i badania fizykalnego przed skierowaniem na test. Zlecony przez lekarza POZ 
test na koronawirusa jest bezpłatny.

Kiedy dostaniesz skierowanie na test od lekarza POZ, to od następnego dnia automatycznie podle-
gasz kwarantannie (możesz wyjść z domu jedynie na badanie).

Test możesz wykonać w mobilnych punktach badań (tzw. drive thru), dojeżdżając własnym środkiem 
transportu. Zabierz ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.

Badanie polega na pomiarze temperatury i pobraniu wymazu z gardła i nosa.

Mobilne punkty pobrań nie mają rejonizacji, więc możesz wybrać dowolny. Najbliższe Łomianek 
punkty pobrań:

Warszawa 
ul. Wóycickiego 14 (parking przy pętli autobusowej), tel. 538 516 182,
ul. Conrada 15, tel. 538 513 635, 
ul. Żeromskiego 13, tel. 532 725 439.

Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Miodowa 2, tel. 795 112 999, 22 765 83 22,
ul. Paderewskiego 7, tel. 22 775 26 94

Jeśli jesteś osobą niesamodzielną i nie możesz dojechać do punktu mobilnego, poinformuj o tym 
lekarza POZ. Zleci w systemie, aby przyjechała do ciebie tzw. karetka wymazowa. Nie ma możliwości 
osobistego odbioru wyników badania. Wynik testu widoczny jest dla twojego lekarza POZ oraz dla 
ciebie po zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta.

Objawy

Teleporada

Wykonanie testu

Przychodnie POZ 
w Łomiankach:

Przychodnia Łomianki 
(ul. Szpitalna 6), 
tel. 22 751 10 55 

Przychodnia Lekarska 
Przy Polmo 

(ul. Warszawska 31),
tel. 22 751 69 91, 

500 010 700

Centrum Medyczne ROYALMED
(ul. Wiślana 36), 
tel. 533 702 703

Centrum Medyczne CMP
(ul. Warszawska 55),

tel. 22 737 50 50

Nocna Pomoc Medyczna
(ul. Warszawska 31),

tel. 695 805 523

Jeśli potrzebujesz 
dodatkowych 

informacji, zadzwoń:

800 190 590 – infolinia NFZ, 
całodobowa Telefoniczna 

Informacja Pacjenta.

222 500 115 – całodobowa 
infolinia; pytania o COVID-19 

lub wyjaśnienia statusu 
kwarantanny.

112 lub 999 – numer 
alarmowy dla osób w ciężkim 
stanie (duszności lub kłopoty 

z oddychaniem).
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