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|    ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

Jak przed laty żyli tu ludzie, czym 
się zajmowali, jakie były losy 
właścicieli ziemskich i zwykłych 
mieszkańców? Z książki do-

wiemy się także, jak kształtowały się 
tradycje patriotyczne na tym terenie, 
oraz poznamy historię rodziny Poth-
sów, do której od końca XVIII w. nale-
żały rozległe dobra ziemskie w grani-
cach obecnej gminy Łomianki.

Pionierzy edukacji
Publikacja stanowi uzupełnienie 
pierwszej książki o historii nasze-
go miasta „Dawne Łomianki”, która 
ukazała się 15 lat temu. Wydanie 
z 2020 r. zawiera nieznane wcze-
śniej fakty i dokumenty historyczne, 
odnalezione podczas kwerendy w bi-
bliotekach i hipotece. Autorka z nie-
zwykłą starannością opisuje m.in. 
sylwetki pionierów miejscowych elit: 
oficerów Wojska Polskiego, leka-
rzy, adwokatów, nauczycieli. Z tego 
grona warto przywołać postać Teo-
fila Jeziorskiego, który przybył wraz 
z rodziną do Łomianek w 1928 r., po 

wygraniu konkursu na kierownika 
szkoły. Jako pierwszy podjął stara-
nia o budowę placówki oświatowej 
z prawdziwego zdarzenia. Wzoro-
wa organizacja szkoły, dobre wyniki 
w nauczaniu i wychowaniu młodzieży 
szybko zyskały uznanie władz oświa-
towych, czego wyrazem było odzna-
czenie Teofila Jeziorskiego w 1938 r. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Kiełpin i łabędzie
Poznamy także historię 
i ciekawostki związane 
z pobliskimi miejscowo-
ściami. Choćby takie, że 
pierwsze wzmianki o Kieł-
pinie pochodzą z końca 
XIII w. A skąd nazwa, co 
oznacza? W przypadku 
Kiełpina nie jest to do-
kładnie wyjaśnione. Być 
może wskazówką będzie znaczenie 
słowa „kiełp”, które po kaszubsku 
oznacza łabędzia. Na Kaszubach i Po-
morzu do dzisiaj istnieje kilka bardzo 
starych miejscowości o nazwie Kieł-

pin, Kiełpino, Kiełpinek, które należa-
ły do książąt mazowieckich. 

Zabytki w Łomiankach
Autorka podejmuje również temat 
łomiankowskich zabytków. Opisuje 
drewniany kościółek z 1461 r., który 
ponad 400 lat stał w Kiełpinie przy 
skrzyżowaniu Kościelnej Drogi i ul. 
Ogrodowej. Wielokrotnie rozbudo-

wywany i remontowany, 
zniszczony przez powódź 
w 1924 r., został rozebra-
ny pomimo wartości histo-
rycznej i architektonicznej. 
Drewna z tego obiektu 
użyto do budowy nowej 
świątyni, ale już w innym 
miejscu – w centrum Ło-
mianek. Zabytkiem, który 
również zniknął z mapy 
Łomianek w pierwszej po-

łowie XX w., był zespół dworski po-
łożony nad Jeziorem Fabrycznym. To 
tylko dwa przykłady, o innych obiek-
tach, wpisanych do rejestru zabyt-
ków, można już przeczytać w książce.

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA 
FOT.: „ŁOMIANKI – SPOTKANIA Z HISTORIĄ"

Nieciekawa czy fascynująca? Pełna tajemnic czy dobrze udokumentowana? Zainteresowanych historią 
Łomianek zachęcamy do przeczytania nowej, bogato ilustrowanej książki Ewy Pustoły-Kozłowskiej 
„Łomianki – spotkania z historią”.

SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Książkę „Łomianki – 
spotkania z historią” 
będzie można wygrać 
w konkursach, które 

w 2021 roku zorganizuje 
Urząd Miejski.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMIANKACH, 1933 R. KOŚCIÓŁ ŚW. MAŁGORZATY W KIEŁPINIE, RYS.1878 R. 
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

GRUDZIEŃ (WYBÓR)

2.12 
Rada nadzorcza Komunikacji Miejskiej Łomianki 
Sp. z o.o.

8.12 
Udział w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

9.12 
Spotkanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej 
w Dziekanowie Leśnym.

11.12 
Spotkanie z Wydziałem Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego ws. planów miejscowych.
Udział w przekazaniu samochodu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łomiankach.

15.12 
Rada nadzorcza ZWiK Sp. z o.o.

16.12 
Udział w posiedzeniu komisji budżetowej.

17.12 
Udział w XXXII sesji Rady Miejskiej (online).

18.12 
Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży 
Pożarnej w Błoniu.

21.12 
Rada nadzorcza ZWiK Sp. z o.o.
Spotkanie z Małgorzatą Załawą-Dąbrowską, 
dyrektor ZOZ Warszawa-Żoliborz. 

22.12 
Spotkanie z harcerzami Hufca ZHP Nowy Dwór 
Mazowiecki. Przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju 2020.

23.12 
Udział w finale akcji „Radosne Święta” mającej 
na celu wsparcie osób potrzebujących i lokalnych 
przedsiębiorców.

28.12 
Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy 
ul. Fabrycznej i Długiej z wojewodą mazowieckim 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

30.12. 
Spotkanie z przedstawicielami starostwa ws. Liceum 
Ogólnokształcącego w Łomiankach (online).
Udział w posiedzeniu komisji budżetowej przed sesją 
nadzwyczajną Rady Miejskiej.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer 
Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. 

To dla mnie numer szczególny, bo podsumowujący 
zarówno dwa lata mojej pracy jako burmistrza, ale także 
działania moich zastępców, urzędników i szefów jednostek 
podległych. Wszyscy moi współpracownicy przyczynili 
się do osiągnięć i sukcesów podczas tej kadencji. To oni 
oraz współdziałanie pomiędzy gminnymi instytucjami 
sprawiają, że w nowym roku także będziemy efektywnie 
modernizować i rozwijać Łomianki.

W trakcie kampanii samorządowej mówiłam o konieczności 
zmiany w komunikacji między urzędem a mieszkańcami. 
Zależało mi na tym, aby lokalna społeczność nie była 
wykluczona z procesów decyzyjnych dotyczących 
ich życia codziennego w gminie. Nadal do tego dążę 
i jestem otwarta na dialog. Myślę, że podczas pandemii 
wszyscy przekonaliśmy się, jaką wartość mają osobiste, 
bezpośrednie relacje, i mam ogromną nadzieję, że w tym 
roku będziemy już częściej spotykać się podczas wydarzeń 
organizowanych w naszej gminie. 

W nowym roku chcemy także wprowadzić zmiany 
w biuletynie, które pomogą Państwu włączyć się w działanie 
gminy, lepiej poznać urząd i sprawy, jakie można w nim 
załatwić. Będziemy zamieszczać odpowiedzi na Państwa 
pytania, której pojawią się w formularzu „Zadaj pytanie pani 
burmistrz”. Planujemy także przedstawiać poszczególne  
wydziały i placówki, które nadzoruje gmina, jak również 
samych pracowników. Wśród nich znajdą się tacy, których 
Państwo spotykają podczas wizyty w urzędzie, ale też i tacy, 
których praca jest dla Państwa niewidoczna, a niezwykle 
istotna, jak skarbnik Hanna Dąbrowska, która dba o finanse 
publiczne, czy Artur Gajowniczek, sekretarz gminy, który 
odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu. 

Korzystając z okazji, składam Babciom i Dziadkom z okazji 
ich święta najlepsze życzenia! Przede wszystkim zdrowia 
i poczucia, że otaczają Państwa bliscy, dla których jesteście 
najważniejsi.
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DWA LATA 
KADENCJI

Pamiętam ogromną radość z sukcesu 
wyborczego, ale i poczucie odpo-
wiedzialności, bo zaufało nam wielu 
mieszkańców. Jako burmistrz zajmuję 

się strategicznym planowaniem działań gmi-
ny, po analizie i konsultacjach wyznaczam 
kierunki i podejmuję ostateczne decyzje, 
czasem niepopularne i bardzo trudne, ale 
konieczne. Zależy mi, aby pieniądze z bu-
dżetu gminy były wydawane w pierwszej 
kolejności na niezbędne inwestycje, służące 
rozwojowi gminy. Najważniejsze jest dla 
mnie działanie zgodnie z prawem, w intere-
sie społecznym mieszkańców, a nie uprzywi-
lejowanych grup. 
Od wiosny 2020 r. zmagamy się wszyscy 
z pandemią, gmina dostawała też dodatko-

we zlecenia od rządu bez zapewnienia fun-
duszy, przez cztery miesiące nie odbywały 
się sesje Rady Miejskiej mimo składanych 
przeze mnie wniosków. Ale ja chcę się skupić 
na pozytywach. Na przekór trudnościom tej 
kadencji realizujemy założenia budżetowe 
i pozyskujemy dofinansowania, o czym 
mogą Państwo przeczytać poniżej. Mamy 
ambitne plany i wierzę, że uda się nam 
je zrealizować, bo współpracuje ze mną 
w urzędzie i w jednostkach podległych ze-
spół zaangażowanych ludzi.
Razem będziemy udowadniać, że Łomianki 
to miasto możliwości.

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK, 
BURMISTRZ ŁOMIANEK

Początek nowego roku skłania do planowania, ale także podsumowań, zwłaszcza że w listopadzie minęły dwa lata 
od wyborów samorządowych w gminie Łomianki. Co się zmieniło, co osiągnięto, nad czym pracuje Urząd Miejski, 

zapytaliśmy burmistrzów oraz naczelników i kierowników wydziałów i referatów oraz dyrektorów placówek 
podległych urzędowi lub finansowanych z gminnych środków. 

Ostatnie dwa lata to czas nowych stan-
dardów w relacjach władza – miesz-
kańcy. Nie miejsce, by opisywać błędy 
poprzedniego okresu i zastanawiać 

się, dlaczego mieszkańcy opowiedzieli się za 
zmianą. Z pewnością można powiedzieć, że 
Łomianki nie przodowały wówczas w mecha-
nizmach włączających mieszkańców w sprawy 
społeczności, a język władzy nie sprzyjał 
porozumieniu i rozwiązywaniu konfliktów. 
Takie lub znacznie dosadniej formułowane 
oceny stały się punktem wyjścia do powsta-
nia programu przemian, które realizujemy 
od dwóch lat. Ich istota polega na stworzeniu 
mieszkańcom jak największej przestrzeni do 
włączania się w sprawy swojej społeczności 
oraz na wspomaganiu zaangażowania oby-
watelskiego. Wierzymy, że uruchamiamy 
w ten sposób proces stopniowych przemian 

powodujących, że w kolejnych latach coraz 
bardziej świadomi mieszkańcy podejmować 
będą coraz bardziej odpowiedzialne decy-
zje. W 2020 r. wiele działań ulec musiało 
przekształceniu w formy zdalne lub zostać 
zawieszonych. Liczymy, że wraz z poprawą 
sytuacji wrócimy do wcześniejszej aktywności 
i kontynuowany będzie trend wzbogacania 
życia gminy o nowe rozwiązania rozwijające 
społeczeństwo obywatelskie. O tym, co zreali-
zowaliśmy w czasie tej kadencji, przeczytają 
Państwo w komentarzach Referatu Spraw 
Społecznych, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Centrum Kultury, ICDS-u i Biblioteki Publicz-
nej, które jako zastępca burmistrza ds. spo-
łecznych bezpośrednio nadzoruję.

WITOLD GAWDA, 
ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. SPOŁECZNYCH
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Dwa lata kadencji minęły niezwykle 
szybko. Był to czas bardzo intensyw-
nej pracy dla rozwoju naszej gminy. 
Działania ukierunkowałem przede 

wszystkim na poprawę komfortu życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców – rozbudo-
wę i budowę dróg gminnych, bezpiecznych 
przejść dla pieszych, nowoczesnej szkoły 
podstawowej czy pozyskiwanie dofinansowań 
na realizację gminnych projektów. Kolejnym 
elementem pracy było dalsze, strategiczne 
i wieloetapowe planowanie rozwoju Łomia-
nek. Jego efekty będą widoczne za jakiś 
czas, dziś jesteśmy gotowi do realizacji wielu 
zadań, które wymagały przygotowania często 
kilkusetstronicowych dokumentacji, zakupu 
gruntów, uzyskania pozwoleń, decyzji, czasu 
i wielomilionowych środków finansowych. 

Jako zastępca burmistrza ds. technicznych 
bezpośrednio nadzoruję m.in. Wydział In-
westycji i Remontów, Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Komunalnej, Referat 
Funduszy Zewnętrznych, Referat Zamówień 
Publicznych, Wydział Geodezji, Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego. Współpracuję z Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Komunikacją 
Miejską Łomianki. Ich sukcesy to częściowo 
moje sukcesy, trudności, jakie napotkaliśmy, 
również są wspólne. Wszyscy pracujemy prze-
cież dla mieszkańców Łomianek. O tym, co 
jako zespół zrealizowaliśmy w ciągu dwóch 
lat, przeczytają Państwo w komentarzach 
naczelników i kierowników poszczególnych 
wydziałów i referatów oraz szefów jednostek 
podległych gminie.

PAWEŁ BOHDZIEWICZ, 
ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. TECHNICZNYCH

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

KOMENTARZ: KIEROWNIK ALEKSANDRA JANKOWSKA

Za największe osiągnięcie w ciągu tych dwóch lat uważam dofinansowanie 
niemal 9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych od wojewody mazo-
wieckiego na rozbudowę ul. Fabrycznej i Długiej, oraz dofinansowanie                
1 mln zł na błękitno-zieloną infrastrukturę przy ul. Fabrycznej, która bę-

dzie realizowana w 2021 r. To były bardzo potrzebne inwestycje w gminie, a jed-
nocześnie bardzo wymagające procesy aplikowania o środki i podpisywania umów.  

Referat zajmuje się m.in.: współpracą 
z instytucjami europejskimi, samorządem 
województwa mazowieckiego i instytucjami 
administracji państwowej w zakresie progra-
mów finansowanych ze środków krajowych 
i europejskich, w tym funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. W trakcie dwóch lat pozy-
skał dofinansowanie na łączną kwotę 14 538 
786,70 zł. Dotacje te przeznaczone są m.in. 
na opracowanie strategii rozwoju elektromo-
bilności dla gminy Łomianki, utworzenie pra-
cowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1, 
projekty sołeckie (m.in. doposażenie remizy 

OSP w Dziekanowie Polskim, wiatę rowerową 
z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiełpinie). 
Z dotacji kupiono także: mobilne laborato-
rium do badania jakości powietrza w gminie; 
zestaw narzędzi do kontroli palenisk domo-
wych; samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP 
Dziekanów Polski; doposażono park linowy 
przy ul. Łyżwiarskiej. Ponadto przebudowano 
zewnętrzną infrastrukturę sportową w Szkole 
Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, kupio-
no sprzęt komputerowy w ramach projektów 
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ (ok. 50 kom-
puterów i 102 tablety). Dotacje wykorzystano 

już przy budowie zielonego skweru przy al. 
Chopina i przeznaczono także na tegoroczną 
budowę błękitno-zielonej infrastruktury przy 
ul. Fabrycznej. Gmina Łomianki jest również 
jedną z pierwszych gmin, które otrzymały 
dofinansowanie w ramach konkursu „Inter-
net dla każdego” (11 hotspotów). Referat 
współpracuje z Komisją Dialogu Społecznego 
ds. Mobilności, jest ogromnym wsparciem dla 
pozostałych jednostek Urzędu Miejskiego, po-
zyskując dodatkowe środki na realizację ich 
statutowych działań.

Blisko 9 mln zł od wojewody 
mazowieckiego na rozbudowę 
ul. Fabrycznej i Długiej.

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH 

KOMENTARZ: P.O. KIEROWNIKA JOLANTA PAJĄK

Referat powstał w strukturze Urzędu Miejskiego w marcu 2019 r. Naszym wiodącym zadaniem jest współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi (NGO). W latach 2019–2020 gmina Łomianki udzieliła organizacjom dotacji w kwocie ok. 
2,7 mln na aktywności dla mieszkańców, m.in. zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne, zajęcia dla dzieci, seniorów 
i niepełnosprawnych. W 2019 r. burmistrz Łomianek pierwszy raz przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami dotyczące 

części wydatków budżetowych. W procedurze Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2020 mieszkańcy zdecydowali 
o przeznaczeniu pieniędzy (325 tys. zł) m.in. na łąki kwietne, kosze na śmieci, ławki, siłownie, progi spowalniające. W 2020 r. 
każde z dziewięciu sołectw gminy miało wyodrębniony w budżecie fundusz sołecki (łączna wartość 442 071,63 zł). Także w tym 
roku każde sołectwo otrzyma odrębny fundusz.
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2,7 mln na aktywności 
dla mieszkańców, 

m.in. zajęcia 
sportowe, wydarzenia 

kulturalne, zajęcia 
dla dzieci, seniorów 

i niepełnosprawnych.

WYDZIAŁ EDUKACJI

KOMENTARZ: NACZELNIK JADWIGA IDZIASZEK

Wprowadziliśmy elektroniczną formę naboru na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli samorządowych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jasne kryteria i zasady rekrutacji wyeliminowały problem blokowania 
miejsc, zmniejszyła się też liczba odwołań od wyników postępowania rekrutacyjnego, a pracownicy wydziału mogą 
szybciej reagować na potrzeby mieszkańców związane z rekrutacją. Wyzwaniem było i jest wspomaganie zdalnego 

nauczania w szkołach podczas pandemii COVID-19 – udział w programach rządowych dotyczących zakupu sprzętu kompu-
terowego, przygotowanie i szybkie wdrażanie procedury przechodzenia z nauczania stacjonarnego na zdalne. Od 1 stycznia        
2021 r. wprowadzimy także jednolite zasady kancelaryjne i archiwalne w szkołach i przedszkolach samorządowych, co usprawni 
codzienną pracę wydziału.

Wydział zajmuje się m.in.: koordynacją szeroko rozumianej 
działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczej na tere-
nie gminy, prowadzi nadzór nad szkołami i przedszkolami, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Łomianki, oraz nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w za-
kresie warunków i jakości świadczonej opieki. Udziela także 
pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i przedszkoli w spra-
wach organizacyjnych i pracowniczych oraz współpracuje z in-
stytucjami edukacyjnymi. Ponadto prowadzi nadzór nad reali-

zacją zadań szkół w zakresie programów rządowych, takich 
jak ,,Wyprawka szkolna” i „Podręczniki, materiały edukacyjne 
i ćwiczeniowe”, oraz lokalnych, jak akcja „Lato w mieście” czy 
„Zima w mieście”. Wydział zajmuje się organizacją dojazdu do 
szkół uczniów niepełnosprawnych oraz tych, których droga do 
szkoły przekracza odległości wskazane w prawie oświatowym, 
realizuje unijne projekty edukacyjne oraz przygotowuje i ko-
ordynuje prace związane z zabezpieczeniem środków finanso-
wych z zakresu oświaty w budżecie gminy.

Referat zajmuje się m.in.: współpracą z organizacjami po-
zarządowymi, a także prowadzeniem spraw związanych ze 
świetlicami w gminie (Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burako-
wie, świetlica w Dąbrowie Leśnej), obsługą Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wspiera także 
środowisko kombatantów (m.in. Karta Weterana), zapewnia-
jąc środki na pomoc najbardziej potrzebującym. Na począt-
ku kadencji przeprowadzono wybory do samorządu sołectw 
i osiedli. Referat wspiera merytorycznie zarządy osiedli, rady 
sołeckie i sołtysów (łącznie 92 osoby), organizując spotkania, 

szkolenia, monitorując zgłaszane problemy, i koordynuje re-
alizację przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego. 
Po raz pierwszy utworzono Łomiankowski Mechanizm Party-
cypacyjny, do którego zgłoszono 238 projektów, a mieszkańcy 
wybrali 82 z nich do realizacji. Referat organizuje i przepro-
wadza konsultacje społeczne, z jego inicjatywy powstały cztery 
komisje dialogu społecznego (ds. zwierząt, zieleni i ochrony 
przyrody, smogu, mobilności). Zainicjował także działalność 
Rady Seniorów i wznowienie aktywności Rady Młodzieżowej. 

WYDZIAŁ GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

KOMENTARZ: NACZELNIK PIOTR KOWALSKI

W                                                                                          2020 r. burmistrz przedstawiła Radzie Miejskiej projekty trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego (osiedle Dąbrowa Leśna, części sołectwa Dziekanów Nowy, osiedle Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna) oraz ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Łomianki. Pracujemy także nad projektami dla: części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. 

Cienistej i ul. Rolniczej; obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze; „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”, by 
zrealizować buspas w ciągu drogi opaskowej ul. Kolejowej do ul. Pancerz wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W marcu 2020 r. 
uruchomiliśmy System informacji przestrzennej gminy Łomianki w formie aplikacji umożliwiającej dostęp do obowiązujących 
planów miejscowych z nieruchomościami gminnymi o uregulowanym stanie prawnym. Jesteśmy zadowoleni z zakupu nieru-
chomości w Kiełpinie przy placu zabaw oraz terenów graniczących ze szkołą w Sadowej. Umożliwi to powstanie szkoły oraz 
lokalnego centrum w obu sołectwach.

Wydział zajmuje się m.in.: prowadzeniem spraw związanych 
z rozgraniczaniem nieruchomości, użytkowaniem wieczystym, 
nabywaniem gruntów do gminnego zasobu nieruchomości, 
opracowywaniem i uzgadnianiem projektów Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Wydział wydaje także zaświadczenia o zgod-

ności zamierzeń budowlanych z obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. W kwestii regulacji stanów 
prawnych nieruchomości (przeznaczonych pod drogi) dokonał 
m.in.: czterech komunalizacji nieruchomości na rzecz gminy 
(o powierzchni 0,152 ha) i nabył 32 nieruchomości na rzecz 
gminy (o powierzchni 0,7489 ha). Prowadzi także Gminny 
Rejestr Zabytków.

Zakup sprzętu 
komputerowego 

dla uczniów 
i nauczycieli 
do nauczania 

zdalnego.

System 
Informacji 

Przestrzennej 
Gminy Łomianki
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WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

KOMENTARZ S. 5: PAWEŁ BOHDZIEWICZ

Bardzo ważny wydział w strukturze gminy, przez ostatnie miesiące nadzo-
rowany bezpośrednio przez Pawła Bohdziewicza, zastępcę burmistrza ds. 
technicznych.
Od stycznia br. naczelnikiem wydziału jest Radosław Nowak.

Wydział zajmuje się m.in.: opracowywaniem 
planów inwestycyjnych, rzeczowo-finanso-
wych, rozwojem sieci drogowej oraz przy-
gotowywaniem, realizacją i oddaniem do 
użytkowania inwestycji i zadań remontowych 
zapisanych w budżecie gminy. Opracowuje 
warunki udziału wykonawców w realizacji 
zamówień publicznych i kryteria oceny ofert 
oraz specyfikację istotnych warunków za-
mówienia. W 2019 roku wydział realizował  
zamierzenia inwestycyjne, które nie wyma-
gały uzyskania skomplikowanych uzgodnień 
i długotrwałego oczekiwania na zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej. Jednocze-
śnie wydział analizował, oceniał ich kom-
pletność oraz dokonywał wyboru inwestycji 
możliwych do zrealizowania. 

Wiele dokumentacji projektowych okazało się 
niekompletnych, brakowało np. zezwoleń na 
ich realizację lub prowadzone były postępo-
wania odwoławcze. To opóźniało prace. W la-
tach 2019–2020 wydział przeprowadził jed-
nak wiele inwestycji, m.in. budowę i remonty 
ulic o łącznej długości 11,78 km, w tym wyko-
nanie nakładki asfaltowej w ul. Armii Poznań 
czy budowę ul. Gościńcowej (łącznie 26 ulic), 
budowę bezpiecznych przejść dla pieszych, 
przebudowę przystanków autobusowych na 
potrzeby wprowadzenia kursów autobusów 
przegubowych. Zmodernizował także oświe-
tlenie uliczne (wymieniono 143 lampy), 
rozbudował park linowy, przebudował place 
zabaw (Dąbrowa Leśna przy ul. Akacjowej, 
ul. Waligóry w Dziekanowie Bajkowym, ul. 

Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym). 
Zrealizował także projekt zielonego skweru 
przy al. Chopina oraz budowę hali pneuma-
tycznej przy ICDS. Wydział prowadzi również 
budowę szkoły podstawowej z oddziałami in-
tegracyjnymi wraz z poprawą infrastruktury 
sportowej w Sadowej.
Wydział wykonał również kilka poważniej-
szych remontów w placówkach oświatowych 
i opiekuńczych. Zrealizował doposażenia lub 
remonty w szkołach w Dziekanowie Polskim, 
SP 1 w Łomiankach, przedszkolach w Dzie-
kanowie Leśnym (ul. Akinsa), Dziekanowie 
Leśnym (ul. Konopnickiej), Dąbrowie Leśnej. 

Przebudowa placów zabaw 
w Dąbrowie Leśnej, 

w Dziekanowie Bajkowym 
i Dziekanowie Leśnym oraz 

budowa szkoły podstawowej 
w Sadowej.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ, PROMOCJI I MEDIÓW

KOMENTARZ: NACZELNIK MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Najtrudniejsze, ale dające najwięcej satysfakcji jest budowanie czegoś 
na nowo. Tak było w przypadku naszego wydziału. Stworzyliśmy nową 
stronę internetową, BIP, biuletyn, który trzymają Państwo w rękach, co 
tydzień przygotowujemy newsletter (zachęcam do zapisów), dwa oficjal-

ne profile społecznościowe, rozpoczęliśmy proces budowania marki – Łomianki 
Miasto Możliwości. Dużym wyzwaniem była praca w czasie pandemii. Musieliśmy 
przeorganizować plany. Przeprowadziliśmy akcje pomocowe dla mieszkańców: 

od koordynacji akcji szycia i dystrybucji maseczek, przez pomoc najuboższym, bezdomnym, 
do wsparcia mieszkańców z branż najbardziej dotkniętych pandemią. Jestem dumna z moich 
współpracowników i ogromnie wdzięczna wszystkim fantastycznym mieszkańcom Łomianek, 
którzy włączyli się w niesienie pomocy. 

Wydział zajmuje się m.in.: inicjowaniem 
przedsięwzięć promujących gminę, koordy-
nacją i realizacją wydarzeń wewnętrznych 
i zewnętrznych organizowanych przez panią 
burmistrz lub pod jej patronatem oraz wyda-
rzeń realizowanych przez jednostki podległe. 
Opracowuje kalendarz wydarzeń sportowych, 
kulturalnych, rekreacyjnych i uroczystości pa-
triotycznych w miejscach pamięci organizowa-
nych na terenie gminy (m.in. Rajd Rowerowy, 
Bieg Łomianek, Bieg Pamięci Narodowej, pik-
niki rodzinne). Ważnym zadaniem wydziału 
jest inicjowanie różnych form komunikacji 

z mieszkańcami oraz prowadzenie biuletynu 
informacyjnego, koordynacja komunikacji 
społecznej urzędu w oficjalnych kanałach ko-
munikacyjnych (nowe strony: www.lomianki.
pl i www.bip.lomianki.pl; YouTube, Facebook). 
Wydział wspiera także środowisko kombatan-
tów, zapewniając środki na pomoc najbardziej 
potrzebującym. W ramach kampanii informa-
cyjnych wydział zrealizował akcje „Postaw się 
suszy”, „Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”, 
współpracuje z mediami, a także miastami 
siostrzanymi (w 2019 r. organizował wizytę 
delegacji z Francji i USA oraz wyjazd dzieci do 

Francji). Wspiera promocyjnie i informacyjnie 
wszystkie wydziały i referaty Urzędu Miej-
skiego, a także sołtysów i przewodniczących 
osiedli. Angażuje się w akcje informacyjne, 
promocyjne i pomocowe realizowane przez 
jednostki podległe (Straż Miejska, OPS, CK, 
ICDS, ZWiK), współpracuje z radnymi, wspiera 
organizowane przez nich wydarzenia i akcje. 
Aktualizuje gminne tablice informacyjne, 
wydaje książki i albumy związane z historią 
Łomianek, organizuje konkursy dla dzieci 
i dorosłych. 

Nowe strony:
www.lomianki.pl

i www.bip.lomianki.pl.
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WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KOMENTARZ: NACZELNIK PIOTR KACZMARCZYK

Wyzwaniem było przeprowadzenie pilotażowego programu dotacji na zakup i montaż zbiorników na deszczówkę lub 
budowę ogrodów deszczowych, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Będziemy go kontynu-
ować. Wiele zrobiliśmy w zakresie zieleni miejskiej – wysiewamy łąki kwietne, co roku podwajamy liczbę drzew sa-
dzonych w przestrzeni miejskiej, powstał skwer przy al. Chopina. Cieszy nas, że mieszkańcy zgłaszają się do programu 

wymiany pieców. Co roku notujemy ok. 80 proc. więcej takich wniosków. Za sukces należy także uznać podpisanie porozumienia, 
w ramach którego odławiane na terenie Łomianek bezdomne psy i koty przekazywane są do schroniska Na Paluchu, oraz mniej 
(ok. 60 proc.) odławianych bezdomnych psów. To wynik bezpłatnych akcji czipowania i sterylizacji zwierząt, które przeprowadzi-
liśmy na terenie gminy Łomianki. 

Wydział zajmuje się m.in.: kontrolą przestrzegania przepisów 
o ochronie środowiska, utrzymywaniem zieleni na działkach 
gminnych, w szczególności skwerach, zieleńcach, miejscach 
pamięci narodowej i placach zabaw. Współpracuje z komórką 
do spraw zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów 
ochrony przed powodzią oraz suszą i odpowiada za realizację 
odbioru odpadów w gminie Łomianki. Wydział organizuje tak-
że program usuwania azbestu z terenu gminy, akcję „Kompo-
stownik dla każdego”, nadzoruje pracę GPSZOK. Ponadto pro-
wadzi działania z zakresu spraw rolnych i leśnych, zarządza 

zasobami lokalowymi (dwa budynki socjalne, sześć komunal-
nych), rozpatruje wnioski dotyczące przyznawania mieszkań 
oraz odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na terenie 
gminy. Wydział we współpracy z innymi wydziałami UM przy-
czynił się także do powstania Spółki Wodnej Łomianki, zmia-
ny systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, pozyskania 
dwóch samochodów (z zabudową do odbioru odpadów). We 
współpracy z Komisją Dialogu Społecznego ds. Zieleni złożył 
uchwałę intencyjną dotyczącą programu „Zielone Łomianki”. 

80 proc. więcej 
wniosków 

w programie 
wymiany pieców.

Urzędowi Miejskiemu podlegają także spółki, placówki kulturalne, pomocowe i porządku publicznego, 
które finansowane są z budżetu gminy Łomianki.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KOMENTARZ: DYREKTOR MICHAŁ KOWALCZYK

Sukcesem biblioteki w ostatnich latach było otrzymanie dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego Łomianek. 
Dzięki zaufaniu naszych mieszkańców otrzymaliśmy fundusze na uruchomienie wypożyczalni gier planszowych. Biblio-
teka w Łomiankach otrzymała również dotację na realizację projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Ma-
zowszu”. Uruchomiliśmy dzięki temu wypożyczalnię e-booków i w ten sposób nasi czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów 

biblioteki całą dobę. 

Działalność: samodzielna instytucja kultury działająca we-
dług statutu i dysponująca budżetem przyznawanym przez 
władze gminy. W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia 
i czytelnia w Łomiankach (ul. Wiejska 12A), Filia nr 1 w Dzie-
kanowie Nowym (ul. Rolnicza 501) oraz Filia nr 2 w Dąbrowie                   
(ul. Partyzantów 31). W 2019 r. biblioteka otrzymała dotację 
na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomiesz-
czeń Biblioteki Głównej. Kolejne dofinansowanie (121 250 
zł) przeznaczone było na realizację projektu „Moja e-biblio-
tek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”, kupiono wówczas 
sprzęt komputerowy i uruchomiono e-usługi biblioteczne (wy-

pożyczalnia e-booków). Z dotacji (36 390 zł) Ministerstwa Kul-
tury w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
kupiono ponad 1370 nowości wydawniczych. W sumie w la-
tach 2019–2020 do biblioteki trafiło 6791 nowości (książek, 
audiobooków, filmów, e-booków, gier planszowych). W tym 
czasie liczba czytelników zarejestrowanych wynosiła 8268 
osób, które wypożyczyły łącznie 147 488 książek i publika-
cji ze zbiorów specjalnych. W czasie pandemii bibliotekarze 
udostępniali zbiory czytelnikom w sposób bezkontaktowy za 
pośrednictwem książkokramiku.

8268 czytelników 
wypożyczyło 
z biblioteki 

147 488 książek 
i publikacji 
ze zbiorów 

specjalnych.

PLACÓWKI PODLEGŁE
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CENTRUM KULTURY

KOMENTARZ: DYREKTOR JANUSZ ZAWADZKI

W ciągu ostatnich dwóch lat wiele się wydarzyło. Jednak najbardziej je-
stem dumny z utworzenia Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej oraz 
występów wielu znanych i lubianych przez naszych mieszkańców arty-
stów. Dużym sukcesem jest realizacja innowacyjnych projektów z uzy-

skanym dofinansowaniem zewnętrznym, m.in.: systemu wizualizacji do promocji 
wydarzeń kulturalnych, sprzętu estradowego, komputerów oraz remontu sal do 

zajęć. Szczególnie zadowolony jestem z ambitnej, bogatej i różnorodnej oferty zajęć, wśród 
której każdy bez względu na wiek, pasję i zainteresowania znajdzie coś dla siebie. 

Działalność: program ostatnich dwóch lat 
wypełniony był zajęciami i wydarzeniami 
kulturalnymi. Warto wyróżnić m.in. „Domów-
kę” Soni Bohosiewicz, Spotkania z muzyką 
i Spotkania z Filharmonią, czyli cykl tworzony 
od 2019 r. przy współpracy z Filharmonią 
Narodową (bezpłatne koncerty edukacyjne 
dla szkół) czy organizację koncertów Gram 
Qltury (O.S.T.R., Paluch) z inicjatywy lokalnej 
młodzieży. W 2020 r. wystąpił w centrum 
m.in. pop-folkowy zespół Kwiat Jabłoni i Ka-

baret Hrabi. Przeprowadzono także remont 
pracowni plastycznej, renowację i przystoso-
wanie dwóch pracowni muzycznych, powstała 
kawiarenka. Dotacje pozwoliły na zakup 
systemu wizualizacji, sprzętu komputero-
wego i wyposażenia koncertowego, a także 
realizację projektów „Kultura nie kłuje”, 
Jarmarku Produktów Tradycyjnych, cyklu 
Spotkania z Qlturą. W ramach zajęć cy-
klicznych w 2019 r. centrum zorganizowało 
prawie 40 rodzajów warsztatów, w których 

wzięło udział ponad 35 tys. osób. W 2020 r. 
uruchomiło aż 60 zajęć – skierowanych do 
wszystkich grup wiekowych – i wydłużyło 
godziny działania do 22. Podczas pande-
mii większość z nich odbywała się online, 
a frekwencja przerosła wszelkie oczekiwa-
nia. Niedawno powstał też nowy projekt 
muzyczny – Łomiankowska Orkiestra Ka-
meralna, do której nabór jest otwarty dla 
mieszkańców gminy.

W pandemii większość 
z 60 cyklicznych zajęć 

tematycznych dla wszystkich 
grup wiekowych odbywała 

się online.

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE

KOMENTARZ: P.O. DYREKTORA EWELINA KORDEK

W latach 2019–2020 zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych 
i remontowych w budynku ICDS, jak również w jednostkach oświato-
wych. W 2020 r. dzięki staraniom Urzędu Miejskiego i ICDS udało się 
rozbudować park linowy (montaż atrakcji, rozszerzenie funkcjonalno-

ści). Sukcesem okazał się również bal karnawałowy zorganizowany na lodowisku 
przy ICDS dla uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Łomianki. W 2019 r. 
uczestniczyliśmy w organizacji wielu wydarzeń, które odbywały się na terenie 

gminy, m.in. turniejach piłkarskich KS Łomianki, Festiwalu Piłki Ręcznej Fit Camp, Grand Prix 
Łomianek w Pływaniu, Gali Boksu, Mistrzostwach Polski w Tańcu na Wózkach, V Biegu Łomia-
nek. Niestety w 2020 r. ze względu na pandemię nie udało się zrealizować wydarzeń, które 
były zaplanowane.

Działalność: Centrum łączy kilka funkcji: 
sportową, edukacyjną, kulturalną i społecz-
ną. Składa się z nowoczesnej szkoły oraz 
części sportowej i jest przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy, 
toalety). ICDS oferuje zajęcia sportowe dla 
dzieci i dorosłych prowadzone przez trenerów 
z wieloletnim doświadczeniem. Na basenie 
organizowane są m.in. treningi pływackie dla 
dzieci z UKS V Łomianki, a na hali sportowej 
– treningi Klubu Sportowego Osa Siatkówka 
Łomianki, zajęcia taneczne, szermierka czy 
piłka nożna. Dla dorosłych działa m.in. fitness 

club, odbywają się treningi pływackie, bokser-
skie. ICDS zarządza nie tylko pływalnią, halą 
sportową, aulą widowiskowo-koncertową i lo-
dowiskiem, podlegają mu także inne obiekty 
sportowe i rekreacyjne w gminie: orliki, park 
linowy czy skatepark. Odpowiada także za 
właściwy stan techniczny gminnych placówek 
oświatowych. Nadzoruje prace remontowe 
i naprawcze oraz zapewnia zakup środków 
czystości i artykułów chemicznych na potrzeby 
szkół i przedszkoli samorządowych. W 2020 r. 
wykonało m.in. drobne remonty i renowacje 
w przedszkolach w Dąbrowie przy ul. Kole-

jowej, Dziekanowie Leśnym, w Łomiankach 
przy ul. Szpitalnej oraz w szkołach w Dzieka-
nowie Leśnym przy ul. Akinsa, w Dziekanowie 
Polskim i przy ul. Warszawskiej. 
W ICDS w latach 2019–2020 wykonano m.in. 
pomieszczenia dla Wydziału Edukacji oraz 
dodatkowe pomieszczenia dla wynajmują-
cych, a także dokonano renowacji zjeżdżalni 
basenowej, wyremontowano i wymieniono 
wyposażenie w małej sali konferencyjnej, 
zamontowano rolety w hali, zmodernizowa-
no nagłośnienie, wymieniono rzutnik i ekran 
w auli ICDS. 

Remonty w szkołach 
i przedszkolach w Dziekanowie 
Polskim, Dziekanowie Leśnym, 

Dąbrowie i w Łomiankach.
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KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.

KOMENTARZ: PREZES BOGDAN MARCIŃCZYK

W 2019 r. wzbogaciliśmy się aż o sześć autobusów: dwa solarisy urbino 12 czwartej generacji, dwa elektryczne solarisy 
U12 obsługujące linie ZTM oraz dwa autosany sancity 9LE dla linii lokalnych. W 2020 r. cała załoga KMŁ skupiła 
się na utrzymaniu transportu zgodnie z wymaganiami czasu pandemii. Pomimo poważnych problemów działamy 
w normalnym trybie. Nowego wymiaru nabrała współpraca KMŁ z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

w planowaniu lokalizacji przystanków – nasze uwagi zostały uwzględnione.

Działalność: spółka powstała w 1996 r. Jedynym jej wspólni-
kiem jest gmina Łomianki. KMŁ realizuje działania w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy. W ostat-
nich dwóch latach spółka kupiła działkę o powierzchni 1500 
mkw. z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację bazy 
autobusowej. Wspólnie z Urzędem Miejskim projektowanie 
pętli autobusowej wraz z przebudową układu drogowego 

dotyczy terenu od ul. Kołłątaja do ul. Sierakowskiej, wzdłuż 
drogi serwisowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Rządowy plan elektromobilności wskazuje na koniecz-
ność wprowadzania w komunikacji miejskiej większej liczby 
autobusów o napędzie elektrycznym. Do tego niezbędna jest 
infrastruktura energetyczna, trzeba więc będzie wybudować 
stację transformatorową (TRAFO).  

Sześć 
nowoczesnych 

autobusów 
obsługujących 
linie ZTM oraz 
linie lokalne.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KOMENTARZ: DYREKTOR DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA

Jednym z ważniejszych działań OPS w tym czasie było utworzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Nadal prowa-
dzimy łaźnię dla osób bezdomnych i potrzebujących oraz utworzyliśmy całodobową jadłodzielnię. Co roku bierzemy także 
udział w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W 2020 r. zorganizowaliśmy wiele akcji 
pomocowych dla osób potrzebujących wsparcia w czasie pandemii. Realizowaliśmy i nadal realizujemy programy rządowe. 

Nieustannie staramy się rozwijać działalność ośrodka i w tym celu pozyskujemy sponsorów zewnętrznych.

Działalność: OPS w Łomiankach powstał w 1990 r. Jako 
jednostka budżetowa gminy podlega Urzędowi Miejskiemu 
i jest finansowana z budżetu gminy Łomianki oraz budżetu 
państwa. Wykonuje zadania, kierując się ustaleniami z bur-
mistrz Łomianek. Do celów statutowych OPS należy udzielanie 
różnych świadczeń pomocy społecznej wobec osób w trudnych 
sytuacjach życiowych (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bez-
robocie, niepełnosprawność, choroba, przemoc w rodzinie), 
przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, dodatków 
mieszkaniowych, tworzenie gminnego systemu profilaktyki 
– wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną oraz dla osób 
z problemami alkoholowymi. OPS zajmuje się także realizacją 

projektu 500+, programu „Dobry start” oraz zadań wynikają-
cych z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Do 
ważniejszych działań w 2019 r. należało otwarcie jadłodzielni 
i działalność łaźni dla osób potrzebujących, założenie w OPS 
przez psychologów Punktu Informacji Kryzysowej (PIK), grupy 
wsparcia dla seniorów i utworzenie telefonu zaufania dla dzie-
ci i młodzieży. W 2020 r. ośrodek rozpoczął realizację działań 
zleconych związanych z pandemią koronawirusa, m.in. orga-
nizację pomocy osobom starszym i niesamodzielnym w po-
staci dostarczenia żywności. Zrealizował też gminny program 
„Paczka dla seniora”. 

Telefon zaufania 
dla dzieci 

i młodzieży oraz 
akcje pomocowe 

dla osób 
potrzebujących 

wsparcia w czasie 
pandemii.

STRAŻ MIEJSKA

KOMENTARZ: KOMENDANT MARCIN WĘGIEŁEK

W lutym 2019 r. powstały dwa strategiczne dokumenty dotyczące kierunku działań i rozwoju Straży Miejskiej oraz 
modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Zmieniono wówczas Regulamin organizacyjny Straży 
Miejskiej, a nasze działania zostały rozszerzone o działalność tzw. ekopatrolu, uruchomiono miejsce do obsługi intere-
santów oraz telefon alarmowy 986 i stronę internetową. Zwiększono też zatrudnienie o dwa etaty, a strażnicy przeszli 

dodatkowe szkolenia, m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, interwencyjnej pomocy 
zwierzętom. Doposażono jednostkę w dodatkowy sprzęt (profesjonalny miernik wilgotności drzewa, urządzenie rozruchowe do 
pojazdów mechanicznych). Strażnicy zaczęli priorytetowo traktować pracę dla mieszkańców oraz zintensyfikowali działania 
mające na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej przez usuwanie z dróg publicznych pojazdów, których stan wskazuje na 
to, że nie są używane.
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Działalność: do podstawowych zadań straży 
należy współdziałanie z właściwymi służbami 
w zakresie ochrony porządku oraz ratowania 
życia i zdrowia obywateli; zabezpieczenie 
miejsca przestępstwa lub katastrofy; ochrona 
obiektów komunalnych i urządzeń użytecz-
ności publicznej; informowanie społeczności 
lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń. W tym 
celu zmodernizowano system monitoringu 
miejskiego (m.in. w ciągu ul. Zachodniej), 
zbudowano nowe punkty kamerowe (park 
przy ul. Fabrycznej, place zabaw przy ul. 
Rolniczej i ul. Waligóry, al. Chopina róg ul. 

Paderewskiego). Strażnicy podjęli współpracę 
z Komisją Dialogu Społecznego ds. Smogu, 
więcej działań na rzecz ochrony środowiska 
(zwalczanie nielegalnych wysypisk śmieci) 
i przeprowadzili zajęcia dotyczące szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa w przedszkolach 
i szkołach, z seniorami oraz z mieszkankami 
gminy (samoobrona dla kobiet). Strażnicy 
aktywnie włączali się także w akcje realizo-
wane przez Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz współpracowali z sołtysami 
i zarządami rady osiedli.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

KOMENTARZ: PREZES TOMASZ CZAJKOWSKI

Najtrudniejszym wyzwaniem dla spółki w ostatnich dwóch latach było 
uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie po In-
stytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz szpitala w Dziekanowie Leśnym. 
Pozyskaliśmy 12,5 mln zł środków zewnętrznych, za które wybudowali-

śmy ponad dwadzieścia kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej. Wprowadziliśmy 
również nowoczesny system gromadzenia danych i zarządzania infrastrukturą 
wodno-kanalizacyjną.

Działalność: Spółka zajmuje się budową 
obiektów inżynierii wodnej. W latach 2019–
2020 wybudowała 20,7 km sieci wodno-ka-
nalizacyjnej na terenie gminy Łomianki (m.in. 
w Łomiankach Dolnych, Dziekanowie Leśnym, 
Dziekanowie Bajkowym i ul. Baczyńskiego). 

Przygotowuje do realizacji następujące in-
westycje: budowę sieci kanalizacyjnej w ul. 
Wiślanej (od Kościelnej Drogi do Brzegowej), 
budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul. Waligóry, ul. Rolniczej (od Wiklinowej 
do granicy z gminą Czosnów) i drodze tech-

nicznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Wymienione prace obejmą łącz-
nie 1,5 km sieci wodociągowej i 10,3 km sieci 
kanalizacyjnej. Przygotowywana jest także 
inwestycja polegająca na budowie własnej 
stacji TRAFO (stacji transformatorowej).

Budowa 20,7 km sieci 
wodno-kanalizacyjnej 

na terenie gminy 
Łomianki.

Modernizacja i rozbudowa 
systemu monitoringu 

miejskiego i usuwanie z dróg 
publicznych nieużywanych 

samochodów.
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Kiedy będą zapisy w punktach POZ w Łomiankach na 
szczepienia przeciw COVID-19? Byłem w przychodni 
i powiedziano mi, że punkt będzie, ale brak innych infor-
macji. Taką informację otrzymałem – czyli żadnej – od 
przełożonej pielęgniarek. Proszę o zlecenie podjęcia dzia-
łań w tym kierunku.
Przychodnie nie są jednostkami gminy. Nie mam znaczą-
cego wpływu na ich działanie. Urzędnicy pozostają z przy-
chodniami w kontakcie, bo zależy nam na przekazywaniu 
Państwu jak najbardziej szczegółowych informacji na te-
mat szczepień (więcej piszemy o tym na s. 17). Niestety 
same przychodnie są w tym przypadku w trudnej sytuacji, 
bo rząd nie ogłosił jeszcze szczegółów powszechnej akcji 
szczepień. W aktualnościach na www.lomianki.pl będziemy 
na bieżąco zamieszczać pozyskane od przychodni informa-
cje na temat szczepień w konkretnych placówkach. Zachę-
cam do śledzenia strony i oficjalnych profili fb urzędu.

BYŚ zmienił rejony, moja ulica jest w innym rejonie niż do-
tychczas, a urząd nie poinformował o zmianach!
BYŚ jako wykonawca usługi odbioru odpadów miał obo-
wiązek (zgodnie z umową) dostarczenia z wyprzedzeniem 
ulotki bezpośrednio do Państwa skrzynek. Jeśli nie zrobił 
tego w odpowiednim czasie (informacja dotarła zbyt póź-
no), należy zgłosić reklamację: tel. 22 768 62 25, e-mail: 
odpady@lomianki.pl, i domagać się dodatkowego odbioru. 
Dopilnujemy, by reklamacje zostały rozpatrzone pozytyw-
nie, a śmieci odebrane. Urząd Miejski 28 grudnia na stronie 
www.lomianki.pl w aktualnościach zamieścił link do zmie-
nionych rejonów, jednak rozumiemy, że nie każdy musiał 
do niego dotrzeć. Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
również na www.lomianki.pl w zakładce Gospodarka od-
padami. Nie zmienia to jednak faktu, że wykonawca powi-
nien dotrzeć do Państwa z ulotką informacyjną.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie www.lomianki.pl.

ZADAJ PYTANIE PANI BURMISTRZ

POD LUPĄ    |
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Program Wsparcia w COVID
Pandemia zmieniła życie każdego z nas. Dla 
wielu osób jest trudnym czasem nie tylko 
materialnie, lecz także mentalnie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, weź udział w bez-
płatnym kursie online „Zdrowie psychiczne 
w pandemii”. Program Wsparcia w COVID, 
realizowany przez Fundację Czułość, powstał 
z myślą o osobach, które doświadczają trud-
ności w obszarze emocji i radzenia sobie ze 
stresem w związku z trwającą epidemią. Wię-
cej informacji: www.kursy.fundacjaczulosc.pl.

Twój PIT ma znaczenie
Czy wiesz, że 41,22 proc. wszystkich dochodów bieżących 
gminy pochodzi z podatków PIT i CIT? Rozlicz PIT tu, gdzie 
mieszkasz, a zyskacie ty i twoja rodzina. 

W formularzu PIT-37 w części B wystarczy wpisać aktual-
ny adres zamieszkania na terenie gminy Łomianki na dzień 
31.12.2020 r. (niezależnie od miejsca zameldowania). Wtedy 
w części A zeznania podatkowego należy podać właściwy ad-
res Urzędu Skarbowego (US Warszawa-Bielany, ul. Skalbmier-
ska 5, 01-844 Warszawa). Jeśli z podatku rozlicza pracodawca, 
należy go poinformować o miejscu zamieszkania w gminie Ło-
mianki. / Marta Nowicka

Pakiet powitalny
Każdego miesiąca w naszej gminie melduje się oko-
ło 50 osób. Od stycznia 2021 r. każda nowo zamel-
dowana osoba otrzyma specjalny pakiet powitalny.

Nowi mieszkańcy często nie znają okolicy, szukają 
atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu, 
placu zabaw, boiska czy biblioteki. Dlatego w pakie-
cie dostaną:
• zaktualizowaną mapę Łomianek z charaktery-
stycznymi miejscami i adresami najważniejszych in-
stytucji publicznych,
• lokalny produkt niespodziankę, ponieważ jeste-
śmy dumni z miejscowych producentów i wspieramy 
lokalnych przedsiębiorców,
• ekogadżet, ponieważ zachęcamy mieszkańców do 
ekologicznego stylu życia,
• książkę z bajkami dla dzieci.

Marta Nowicka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W tym roku trochę później, ale zagra! Z powodu pande-
mii finał odbędzie się 31 stycznia. 

OSP Łomianki, Centrum Kultury w Łomiankach i Urząd 
Miejski w Łomiankach oraz po sąsiedzku Centrum Kultury 
Izabelin włączają się w 29. Finał WOŚP. Tym razem orkie-
stra zagra dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki głowy. W ubiegłym roku wspólnymi 
siłami udało się nam zebrać aż 217 988,60 zł i liczymy co 
najmniej na powtórkę! Szykujemy wiele atrakcji. Zagrają 
m.in. Łukasz Zagrobelny, Kwartet Henryka Miśkiewicza 
oraz premierowo Łomiankowska Orkiestra Kameralna.     
/ Karolina Horoszkiewicz 

Więcej informacji: media społecznościowe sztabu 2577 
(WOSP Lomianki Izabelin) oraz Centrum Kultury w Ło-
miankach. 

Koncert noworoczny
Zapraszamy do wysłuchania niezwykłego 
koncertu. Na dobry początek 2021 roku.

Bez udziału publiczności, w niewielkim skła-
dzie, ale z entuzjazmem zaśpiewali i zagrali 
Łukasz Zagrobelny i jego goście: Henryk Miś-
kiewicz i Filip Siejka. Artyści znani z polskich 
i światowych scen, a jednocześnie nasi sąsie-
dzi, na co dzień mieszkający w Łomiankach. 
Premiera koncertu odbyła się 1 stycznia na fb 
Urzędu Miejskiego, a do 14 stycznia będzie 
go można zobaczyć na YouTubie (youtube.
com/Gmina Łomianki) oraz na www.lomianki.
pl w zakładce Multimedia. Koncert to prezent 
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, 
a jednocześnie wsparcie dla łomiankowskich 
artystów w trudnym czasie pandemii. / Marta 
Nowicka

FOT:. EWA MILUN-WALCZAK
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Nowe komputery dla uczniów
Na początku grudnia przekazaliśmy sprzęt komputerowy umożli-
wiający prowadzenie nauki w formie zdalnej.

Do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie 
Leśnym trafiło osiem komputerów stacjonarnych z monitorami, 
13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych i jedno urzą-
dzenie wielofunkcyjne. Sprzęt komputerowy kupił samorząd woje-
wództwa mazowieckiego w ramach projektu „Mazowiecki program 
przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ce-
lem projektu jest przygotowanie co najmniej 200 szkół (w tym co 
najmniej 150 z obszarów wiejskich), nauczycieli oraz uczniów do 
nauki zdalnej. / Aleksandra Jankowska 

Powszechny Spis Rolny 2020
W gminie Łomianki spisało się 100 proc. gospodarstw rolnych!

To jedyne badanie statystyczne dostarczające informacji o go-
spodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału tery-
torialnego kraju. Realizowane jest raz na 10 lat. Dane ze spisu 
wykorzystywane są do oceny zastosowanych i kreowania no-
wych narzędzi wspólnej polityki rolnej. Według danych Wo-
jewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie na terenie gminy 
Łomianki spisało się 100 proc. gospodarstw rolnych (450 go-
spodarstw). Blisko jedna czwarta z nich skorzystała z możliwości 
samospisu przez internet. Bez zaangażowania wielu ludzi i insty-
tucji, które wspierały nasze działania w trudnym czasie pande-
mii, nie osiągnęlibyśmy tak spektakularnego sukcesu statystycz-
nego. Serdecznie dziękujemy. / Piotr Kaczmarczyk

Bezpieczeństwo w Łomiankach 
Nowe kamery monitoringu miejskiego i apel o właściwe oznako-
wanie posesji. 

Straż Miejska zamontowała dwie nowe kamery (ul. Chopina/ul. 
Paderewskiego, plac zabaw ul. Waligóry 2–16), zmodernizowała 
sieć monitoringu na ul. Zachodniej i wybudowała nowe punkty 
kamerowe na placu zabaw przy ul. Rolniczej 226–230. Praktyka 
potwierdza, że monitoring działa prewencyjnie, przeciwdziała ak-
tom wandalizmu, zapobiega przestępstwom, wykroczeniom i wy-
padkom oraz umożliwia sprawne przypisanie winy i odpowiedzial-
ności za popełnione czyny. Strażnicy apelują także o prawidłowe 
oznakowanie posesji, bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa. 
W akcjach ratowania życia i zdrowia każda minuta ma znaczenie. 
Przyjmuje się, że na terenach miejskich wykwalifikowani ratownicy 
powinni dotrzeć do poszkodowanego w ciągu 8–10 minut. W gę-
stej zabudowie zdarza się jednak, że służby ratunkowe szukają po-
sesji, ponieważ właściciel nie dopełnił obowiązku umieszczenia 
numeru (za co grozi kara grzywny lub nagana). / KB

Samochód i skafander
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach otrzy-
mała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
i skafander do nurkowania wraz z osprzętem. 

Ze względu na konstrukcję samochód przy-
stosowany jest do działania przede wszystkim 
w terenie miejskim. Oprócz węży strażackich 
i urządzeń gaśniczych strażacy mają do dyspo-
zycji sprzęt ratownictwa drogowego, w tym na-
rzędzia do ewakuacji z pojazdów, ratownictwa 
wysokościowego, medycznego, a nawet z pod-
stawowego zakresu ratownictwa chemicznego. 
Zakup sfinansowano ze środków gminy Łomian-
ki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
marszałka województwa mazowieckiego oraz 
komendanta głównego Państwowej Straży Po-
żarnej. Natomiast nowoczesny skafander będzie 
wykorzystywany do ćwiczeń oraz akcji z zakre-
su podstawowego ratownictwa wodnego. Ten 
zakup zrealizowano z budżetu obywatelskiego 
osiedla Łomianki Powstańców. / osp

FOT:. MARTA NOWICKA

FOT:. AGATA ZAKRZEWSKA
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W grudniu odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej, podczas której radni miejscy zatwierdzili budżet gminy na 
2021 r. oraz podjęli kilkanaście uchwał ważnych w perspektywie pracy bieżącej i planów wieloletnich. 
Przedstawiamy kilka z nich, a jednocześnie informujemy, że poszczególne dokumenty dostępne są dla 
zainteresowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lomianki.pl).

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Przyjęte uchwały umożliwią realizację planów inwestycyjnych, oświatowych, socjalnych oraz 
kulturalnych wytyczonych przez Urząd Miejski w Łomiankach.

UCHWAŁY XXXII SESJI 
RADY MIEJSKIEJ

Najważniejszą uchwałą sesji Rady 
Miejskiej było przyjęcie budżetu 

na 2021 rok. Projekt budżetu opra-
cowano według ustawy o finansach 
publicznych i dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, a także na 
podstawie informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz zmian w uchwale budżetowej 
dokonywanych w trakcie roku budże-
towego. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie pozytywnie zaopinio-
wała przedstawiony przez Urząd Miej-
ski projekt uchwały bu-
dżetowej gminy Łomianki. 
To kluczowa decyzja 
w procesie podejmowa-
nia uchwał budżetowych, 
ponieważ regionalne izby 
obrachunkowe powołane 
zostały do nadzoru i kon-

troli jednostek samorządu terytorial-
nego w zakresie spraw finansowych 
i zamówień publicznych. Stanowią 

specjalnie powołaną in-
stytucję państwową spra-
wującą kontrolę ze-
wnętrzną w stosunku do 
organów i jednostek sa-
morządu terytorialnego. 

Ważną uchwałą było przyję-
cie Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej gminy Łomianki na lata 
2021–2030, którą przygotowano na 
podstawie zweryfikowanej prognozy 
zawartej w informacji ministra finan-
sów „Wytyczne dotyczące założeń 

makroekonomicznych na potrzeby 
wieloletnich prognoz finansowych 
jednostek samorządu terytorialne-
go”. Przeanalizowano także budżety 
gminy Łomianki z ostatnich pięciu 
lat, przyjmując do analizy dochody 
i wydatki po wyłączeniu środków Unii 

Europejskiej oraz dotacji krajowych 
na inwestycje. Wieloletnia prognoza 
finansowa w każdym roku jest mody-
fikowana w zależności od zmieniają-
cych się warunków gospodarczych. 

Radni miejscy zdecydowali także 
o przystąpieniu gminy Łomianki 

do programu „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej”, realizowanego 
ze środków Funduszu Solidarnościo-
wego. To istotna pomoc dla osób 
niepełnosprawnych, ponieważ celem 
programu jest wprowadzenie usługi 
asystenta jako formy ogólnodostęp-
nego wsparcia, a w efekcie zwiększe-
nie szans osób niepełnoprawnych na 
prowadzenie bardziej samodzielnego 
i aktywnego życia. 

Program stanowi realną pomoc dla 
dzieci do 16. r.ż. z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności oraz osób niepeł-
nosprawnych posiadających orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności. Asystent 

pomoże m.in. w przemieszczaniu się 
(np. do pracy, placówek oświatowych 
i służby zdrowia czy na wydarzenia 
kulturalne), w zakupach czy załatwia-
niu spraw urzędowych. 

Jeśli wniosek Łomianek za-
kwalifikuje się do programu 
rządowego, będzie realizo-
wany w 2021 r. przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 
Uczestnik programu nie pła-
ci za usługi asystenta.

UCHWAŁA BUDŻETOWA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

O głównych założeniach 
budżetowych w 2021 r. 
pisaliśmy w poprzednim 

biuletynie (BIUM 12/2020).
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Podczas sesji podjęto także uchwa-
łę o zmianie w naliczaniu opłat za 

odbiór odpadów komunalnych. Od 
1 lipca 2021 r. stawki za odpady będą 
naliczane w zależności od zużycia 
wody. Miesięczna opłata za odbiór od-
padów wyniesie 11,20 zł za m sześc. 
zużytej wody, czyli 33,60 zł od osoby.

Taki sposób naliczania opłat pozwo-
li odzwierciedlić rzeczywistą liczbę 
osób przebywających w danej nie-
ruchomości. Dotychczasowe roz-
wiązanie nie zapewniło uszczelnie-
nia systemu pobierania opłat i nie 
gwarantowało spełnienia obowiąz-
ku nałożonego przez ustawodawcę, 
czyli samofinansowania się systemu. 
Mieszkańcy, którzy nie zostali do tej 
pory podłączeni do miejskiego wodo-
ciągu, zapłacą kwotę uśrednioną od-
powiadającą 3 m sześc. zużytej wody, 
czyli 33,60 zł od osoby.

Analiza naliczania opłat
Przyjęte rozwiązanie nie jest idealne, 
jednak w naszej opinii najkorzystniej-
sze z proponowanych przez ustawo-
dawcę (o wyborze metody nalicza-
nia opłat czytaj poniżej w pytaniach 
i  odpowiedziach). Przed wyborem 
sposobu naliczania opłat za odpady 
zależnym od zużytej wody w domach 
jednorodzinnych gmina Łomianki 
przeprowadziła analizę tego rozwią-
zania w budynkach wielorodzinnych. 
Program pilotażowy prowadzono 
przez cztery miesiące (od 1.05.2020 r.) 
w siedemnastu budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych, w których za-
mieszkuje 2 126 mieszkańców (dane 
z poprzednio złożonych deklaracji). 
W większości przypadków (13) mie-
sięczna stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami określona została 
na podstawie średniomiesięcznego 
zużycia wody na cele bytowe za rok 

poprzedni, w czterech wspólnotach 
należność miesięczna została obliczo-
na jako iloczyn liczby mieszkańców 
oraz przeciętnej normy zużycia wody 
wynoszącej 3 m sześc. Wcześniej na-
leżność miesięczna w analizowanych 
przypadkach wynosiła łącznie 71 
858,80 zł, natomiast w wyniku zmia-
ny metody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
zmniejszyła się i wyniosła łącznie 66 
202,69 zł. Obniżenie miesięcznego 
zobowiązania odnotowano w czter-
nastu przypadkach. Najwyższy spa-
dek wynosił niemal 44 proc.

Podstawa obliczenia zużycia wody
• W nieruchomościach opomiarowa-
nych: średnie zużycie wody na cele 
bytowe z danej nieruchomości za 12 
miesięcy poprzedzające złożenie de-
klaracji.
• W nieruchomościach nieopomiaro-
wanych oraz nowych (brak danych): 
średnie zużycie wody na cele bytowe 
z danej nieruchomości za 12 miesię-
cy poprzedzające złożenie deklaracji 
oraz na podstawie przeciętnej normy 
zużycia wody wynoszącej 3 m sześc. 
miesięcznie na osobę.
• W przypadku, gdy w nieruchomości 
wielolokalowej część lokali jest nie-
opomiarowana: podstawa do ustale-
nia opłaty dla właścicieli nieopomia-
rowanych lokali to przeciętna norma 
zużycia wody wynosząca 3 m sześc. 
miesięcznie na osobę w lokalu, po-
większona odpowiednio rozliczoną 
różnicą pomiędzy odczytem wodo-
mierza głównego a zużyciem wody 
w poszczególnych lokalach w odnie-
sieniu do całej nieruchomości.
• Zużycie wody na cele bytowe ustala 
się na podstawie odczytów z zareje-
strowanych wodomierzy głównych 
pomniejszonych o odczyty z zareje-
strowanych podliczników do pomia-
ru zużycia wody na cele podlewania 
ogrodów, pojenia zwierząt itp. 

Zalety przyjętego naliczania opłat:
• Uznaje się, że to najbardziej miaro-
dajna metoda, w myśl zasady, że im 
więcej osób zamieszkuje daną nie-
ruchomość, tym zużycie wody jest 
większe oraz produkuje się więcej 
odpadów.

Nowe opłaty obowiązują od 1 lipca 
2021 r.; do tego czasu powstaną nowe 
wzory deklaracji, które będą składać 
mieszkańcy, co jest warunkiem umoż-
liwiającym naliczanie opłat na nowych 
zasadach.

Nowa metoda obowiązuje zamieszku-
jących zarówno budynki jednorodzin-
ne, jak i budynki wielolokalowe.

Miesięczna stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
(zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny) to 11,20 zł za m sześc. 
zużytej wody.

Miesięczna opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, to 44,80 
zł za m sześc. zużytej wody. Tak wy-
soka kwota ma zachęcać mieszkańców 
do zbiórki selektywnej odpadów oraz 
spełnienia przez gminę wymogów co 
do ilości odzysku i recyklingu.

Ulga w płatności dla właścicieli budyn-
ków jednorodzinnych, którzy samo-
dzielnie kompostują bioodpady, to 2 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość.

Ulga w płatności dla właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują ro-
dziny wielodzietne, to 8 zł na miesiąc 
od każdego posiadacza Karty Dużej 
Rodziny.

OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

?
CO MUSISZ
WIEDZIEĆ
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• Opłata za odbiór śmieci zależna od 
zużycia wody nie opiera się na dekla-
rowanej liczbie osób zamieszkujących 
nieruchomość, która nie zawsze od-
powiadała rzeczywistości. W efekcie 
wszyscy płacili za dodatkowych, nie-
zgłoszonych w deklaracji lokatorów.
• Zmniejszenie opłat w przypadku 
nieobecności (np. podczas wyjazdów 
wakacyjnych).
• Realny wpływ na wysokość opła-
ty (mniej używasz, mniej płacisz). 
Oszczędzający wodę płacą niższe ra-
chunki zarówno za wodę, jak i odpa-
dy. Nowa metoda ma także wymiar 
ekologiczny, ponieważ zachęca do 
ograniczenia zużycia wody, co ważne 
w związku z obserwowanym w Polsce 
deficytem wody.

Pytania i odpowiedzi
Wybór metody opłat wzbudził wiele 
dyskusji wśród mieszkańców gminy 
Łomianki, dlatego odpowiadamy na 
najczęściej pojawiające się pytania.

Dlaczego nie mogę płacić od ilości 
wytworzonych śmieci?
Ustawodawca nie przewidział nalicza-
nia opłat od ilości wyprodukowanych 
odpadów. Samorządy mogą uzależ-
nić stawkę za odbiór śmieci z gospo-
darstw domowych (zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach) od:
• liczby osób mieszkających w domu 
lub lokalu mieszkalnym,

• ilości zużywanej wody w danej nie-
ruchomości,
• powierzchni lokalu mieszkalnego,
• opłaty ryczałtowej od gospodarstwa 
domowego.
Być może ustawodawca obawiał się, 
że opłaty od ilości wyprodukowa-
nych odpadów spowodują porzucanie 
śmieci w przypadkowych miejscach 
przez osoby, które w ten sposób 
chciałyby uniknąć opłat.

Dlaczego nie można pozostać przy 
obecnym systemie?
Dotychczas gmina kierowała się de-
klaracjami mieszkańców dotyczący-
mi liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. Jednak w związku 
ze specyfiką „rotacji” mieszkańców 
w gminie Łomianki (migracja zarobko-
wa, rynek wynajmu mieszkań) bardzo 
trudne stało się określenie rzeczy-
wistej liczby osób przebywających 
w obrębie nieruchomości. W takiej 
sytuacji gmina (a więc wszyscy miesz-
kańcy) ponoszą koszt odbioru odpa-
dów i gospodarowania nimi za osoby, 
które nie zostały zgłoszone. Metoda 
określenia opłaty na podstawie zuży-
cia wody pozwala ograniczyć opisane 
zjawisko, gdyż każda zamieszkująca 
nieruchomość osoba (i osoba tam 
przebywająca) generuje zużycie wody 
niezależnie, czy została przez właści-
ciela nieruchomości zgłoszona jako 
wytwórca odpadów, czy też obowią-
zek ten nie został dopełniony.

Czy gmina nie może weryfikować rze-
czywistej liczby lokatorów?
Samorządy nie mają takich upraw-
nień. Urzędnicy gminy nie mają prawa 
rozstrzygać, czy lokatorzy danej nie-
ruchomości zamieszkują ją na stałe.

Jak rozliczane są nieruchomości, któ-
re nie są podłączone do kanalizacji 
miejskiej?
Wówczas stosuje się uśrednioną 
stawkę 3 m sześc. miesięcznie na oso-
bę, czyli 33,60 zł/os.

Na jakiej podstawie określono średnie 
zużycie wody od osoby?
Przeciętna norma zużycia wody wy-
nosi 3 m sześc. miesięcznie na osobę 
przebywającą na terenie danej nieru-
chomości. Określono to na podstawie 
przepisów wykonawczych do Ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, tj. rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 14 
stycznia 2002 r. w sprawie określe-
nia przeciętnych norm zużycia wody 
i liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość.

Czy opłaty za odbiór śmieci uzależ-
nione są od zużycia wody do podle-
wania ogrodu?
Zużycie wody na cele niegospodarcze 
(np. podlewanie ogrodu) można wyłą-
czyć z opłaty przez założenie podlicz-
nika.

Dziekanowscy osadnicy
Zachęcamy do obejrzenia filmu 
o cmentarzu ewangelickim w Dzieka-
nowie Leśnym i poznania lokalnych 
społeczników, którzy przywracają 
pamięć o ludziach mieszkających 
dawniej na terenie naszej gminy.

Stowarzyszenie Nasze Łomianki sku-
pia pasjonatów historii. Od lat działa-
ją na rzecz upowszechniania wiedzy 
o Łomiankach, wydali m.in. książkę 
„Dawne Łomianki”, której uzupełnio-
ną wersję polecamy na s. 2 biuletynu. 
Propagują inicjatywy mające na celu 

ochronę dóbr kultury, sztuki i pamię-
ci o mniejszościach narodowych za-
mieszkujących kiedyś okolice Łomia-
nek. W ten sposób zaopiekowali się 
cmentarzem ewangelickim w Dzieka-
nowie Leśnym. Stowarzyszenie prze-
prowadziło inwentaryzację nagrob-
ków i regularnie porządkuje teren 
zapomnianego przez lata cmentarza. 
W tych pracach uczestniczył także 
Andrzej Weigle, mieszkaniec Dąbro-
wy, który niedawno zrealizował cykl 
krótkich filmów dokumentalnych 
o cmentarzach ewangelickich. Jeden 
z odcinków, „Dziekanowscy osadni-
cy”, poświęcony jest właśnie naszemu 

cmentarzowi, a przy okazji opowiada 
historię dwóch dekad istnienia i dzia-
łania grupy łomiankowskich społecz-
ników. / MB

Więcej informacji: www.naszelomian-
ki.pl, film dostępny jest na kanale 
YouTube. 
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Prawie 9 milionów dla Łomianek!
Gmina uzyskała dofinansowanie od wojewody mazo-
wieckiego na rozbudowę ul. Fabrycznej i Długiej.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak pod-
pisała umowę dotyczącą  „Rozbudowy ul. Fabrycznej 
i Długiej w gminie Łomianki” na kwotę 8 973 321,70 zł. 
Dla Łomianek to znacząca dotacja, nad jej pozyskaniem 
pracowaliśmy ponad rok. Wniosek złożyliśmy jesienią 
2019 r., a decyzję poznaliśmy w grudniu 2020 r. Woje-
woda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przyznał dotację 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Celem tego 
rządowego programu jest m.in. przyspieszenie powstawa-
nia nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na 
szczeblu lokalnym, przyczyniającej się do poprawy pozio-
mu życia obywateli. Od niedawna mieszkańcy mogą się 
cieszyć z nowego odcinka drogi (ul. Długa), a prace na ul. 
Fabrycznej powinny się zakończyć 21 września 2021 r. 
Przyznane dofinansowanie pozwoli na wygospodarowa-
nie środków finansowych na kolejne inwestycje w gminie. 
/ Aleksandra Jankowska

Informacja dla NGO
Ogłaszamy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzą-
dowych na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie 
wsparcia lub powierzenia zadań z dofinansowaniem ich re-
alizacji. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje poza-
rządowe oraz podmioty określone w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 

Konkurs dotyczy zadań z wielu obszarów działania samo-
rządu, m.in.: przeciwdziałania uzależnieniom; wspierania 
rodziny; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; 
ekologii i ochrony zwierząt; upowszechniania tradycji na-
rodowej; wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych; ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
upowszechniania kultury fizycznej. Nabór ofert odbywa się 
w systemie witkac.pl (do 21.01.2021 r. do godz. 16). / JP

Więcej informacji: bip.
lomianki.pl zakładka 

Organizacje poza-
rządowe; pytania 
dotyczące nabo-
ru proszę kiero-
wać do Referatu 
Spraw Społecz-
nych, tel. 22 76 
86 222 lub 221.

Jak załatwić sprawę w urzędzie?
Przypominamy aktualne zasady funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 

Od 12 października 2020 r., zgodnie z zasadami 
ochrony epidemicznej, obsługujemy interesantów 
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym. Urzędnicy pracują normalnie (pon. 10–18, wt.–
pt. 8–16), jednak spotkania zostały ograniczone do 
niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić 
zdalnie (mail, telefon, e-PUAP). Jeśli jest to niemożli-
we, prosimy o złożenie wypełnionych i podpisanych 
dokumentów w specjalnej skrzynce przed urzędem 
przy ul. Warszawskiej 115. Dane teleadresowe urzę-
du: www.lomianki.pl zakładka Kontakt.

Szczepienia przeciw COVID-19
Ministerstwo Zdrowia informuje, że proces rejestra-
cji powszechnych szczepień przeciwko COVID-19 
rozpocznie się prawdopodobnie 15 stycznia br. 

W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze 
domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuń-
czo-leczniczych, osoby powyżej 60. r.ż. w kolejności 
od najstarszych, służby mundurowe i nauczyciele. 
Ministerstwo zapewnia, że procedura szczepień bę-
dzie prosta i bezpieczna, a jej poszczególne etapy 
będą wyglądały następująco:
• Rejestracja prowadzona przez: infolinię, u lekarza 
POZ lub przez Internetowe Konto Pacjenta. 
• Zgłoszenie do punktu szczepień i kwalifikacja 
przez lekarza.
• Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta 
po szczepieniu.
• Powtórzenie procesu po upływie 21 dni, bez ko-
nieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w przychodniach 
(POZ), szpitalach, szpitalach rezerwowych oraz u le-
karzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Zgodnie z narodowym programem szczepień 
ochronnych punkty szczepień będą uruchomione 
w każdej gminie. Skontaktowaliśmy się z placówkami 
służby zdrowia w Łomiankach. Przychodnia Łomianki 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz (ul. Szpitalna 6), NZOZ 
Łomianki (ul. Warszawska 31, Przy Polmo) oraz Cen-
trum Medyczne Royalmed (ul. Wiślana 36) potwier-
dziły, że będą wykonywać szczepienia przeciwko 
COVID-19. 

Więcej: po ogłoszeniu przez Ministerstwo Zdro-
wia szczegółów dotyczących zapisów informacje 
pojawią się na www.gov.pl/web/szczepimysie oraz 
www.lomianki.pl.
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Urząd Miejski realizuje inwestycje w ramach „Poprawy bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki”, 
prowadzi bieżące prace remontowe oraz zakończył modernizację placu zabaw przy ul. Waligóry.

INWESTYCJE I REMONTY

Przejścia dla pieszych

Do użytku oddaliśmy kolejne doświetlone 
przejścia dla pieszych przez:

• ul. Partyzantów w pobliżu Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Ireny Szewińskiej,

• ul. Staszica w pobliżu Szkoły Podsta-
wowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego.

Ponadto zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy 
bezpieczne przejścia dla pieszych przez ul. 
Warszawską: 

• ul. Warszawska 10, przy granicy gminy 
Łomianki z Warszawą, 

• ul. Warszawska 141 przy Dwujęzycznej 
Szkole Podstawowej,

• ul. Warszawska 201/203 przy centrum 
handlowym.  

Widoczność pieszych na pasach poprawi-
liśmy, instalując dodatkowe słupy i oprawy 
oświetleniowe. Takie latarnie są niższe od 
drogowych słupów oświetlenia ulicznego, 
a oprawy są wyposażone w ledowe żarówki, 
które dają jaśniejsze światło i zużywają mniej 
prądu. Dzięki temu przejścia są doskonale 
widoczne, ale nie wywołują efektu olśnienia 
(oślepienia intensywnym światłem) kierow-
ców.

W ramach prac modernizacyjnych pomalo-
waliśmy oznakowanie poziome, a także po-
prawiliśmy oznakowanie pionowe – wymie-
niliśmy znaki drogowe na tablice łączne D-6 
i T-27 III generacji, czyli z folią pryzmatyczną. 
Takie folie dobrze odbijają światło na dużą 
odległość oraz pod różnym kątem obserwa-
cji. Dzięki zastosowaniu fluorescencyjnych 
kolorów tablice z foliami III generacji są także 
dobrze widoczne przez całą dobę. 

TEKST: AGATA STEFAŃSKA, ANDRZEJ BONIAKOWSKI, WYDZIAŁ 
INWESTYCJI I REMONTÓW UM W ŁOMIANKACH

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ UL. PARTYZANTÓW
FOT.: AGATA STEFAŃSKA

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY CENTRUM HANDLOWYM
FOT.: AGATA STEFAŃSKA

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY SP NR 3
FOT.: AGATA STEFAŃSKA
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
RZP.271.34.2020 Przebudowa ul. Jeziornej w Łomiankach 
na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Spokojnej w ramach 
zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. 
Spokojnej” (zad. 2015/06). Zawarto umowę z wykonaw-
cą: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sarabandy 42, 02-868 
Warszawa.

RZP.271.36.2020 „Utrzymanie czystości na terenie gminy 
Łomianki oraz na terenie parku Miejskiego przy Jeziorze 
Fabrycznym”. Część I przedmiotu zamówienia: „Utrzyma-
nie czystości na terenie gminy Łomianki oraz utrzymanie 

małych obiektów użytkowych służących rekreacji codzien-
nej i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy, 
w latach 2021–2022”. Część II przedmiotu zamówienia: 
„Utrzymanie czystości na terenie parku Miejskiego przy 
Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w latach 2021–2022”. 
Otwarcie ofert 4.01.2021 r.

RZP.271.38.2020 Obsługa prawna Urzędu Miejskie-
go w Łomiankach i jednostek podległych w okresie od               
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Wpłynęły trzy 
oferty. Trwa ocena merytoryczna ofert.

Plac zabaw 

Zakończyliśmy modernizację placu 
zabaw przy ul. Waligóry. Zamonto-
waliśmy zabawki wraz z nową bez-
pieczną nawierzchnią, oświetleniem 
oraz elementami małej architektury. 
Na terenie znajduje się koparka, bu-
jaki, huśtawki, fabryka piasku, bocia-
nie gniazdo, zestawy sprawnościowe, 
karuzela w kształcie kubełka, zesta-
wy ze zjeżdżalniami oraz trampolina 
ziemna. Wszystkie nowe urządzenia 
spełniają najwyższe standardy bez-
pieczeństwa. Pozostaje nam pocze-
kać na wiosnę,  kiedy z nawierzchni 
mat przerostowych wyrośnie zielona 
trawa. 

Inwestycje drogowe

• Wykonaliśmy nawierzchnię ul. 
Krzyczkowskiego wraz z odwodnie-
niem; pozostaje jeszcze przebudowa 
linii niskiego napięcia.

• Zakończyliśmy rozbudowę ul. 
Długiej na odcinku Wiślana – Wąska. 

• Wykonaliśmy warstwy bitumicz-
ne na ul. Ogrodowej. 

• Prowadzimy prace na ul. Wspól-
nej; wykonujemy warstwy konstruk-
cyjne. 

• Zakończyliśmy remont na-
wierzchni ul. Jeziornej wraz z pobo-
czami i zjazdami. 

• Rozpoczęliśmy budowę ul. Fa-
brycznej.

PLAC ZABAW PRZY UL. WALIGÓRY
FOT.: AGATA STEFAŃSKA

BUDOWA UL. KRZYCZKOWSKIEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM
FOT.: ARTUR OSIAK

ROZBUDOWA UL. DŁUGIEJ NA ODC. WIŚLANA – 
WĄSKA.  FOT.: ARTUR OSIAK

WYKONANIE WARSTWY BITUMICZNEJ 
NA UL. OGRODOWEJ. FOT.: ARTUR OSIAK
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Dzień bez Opakowań Foliowych

Odbiór choinek
W ubiegłym roku Urząd Miejski po raz pierwszy przeprowadził akcję odbioru choinek od 
mieszkańców. W tym roku akcja odbędzie się od 22 stycznia do 4 lutego. 

Prosimy o wystawienie żywych choinek w dniu odbioru przed posesję i z altan do godz. 7. 
Jednocześnie informujemy, że nie będą odbierane choinki z ozdobami świątecznymi lub 
w doniczkach oraz inne odpady zielone. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na adres 
e-mail: uslugi_komunalne@zwik-lomianki.pl. Choinki można również oddać bezpośrednio 
w punkcie GPSZOK (ul. Brukowa 2A, pn. i śr. 10–18, wt. i pt. 7–14, czw. i nd. nieczynne). 
/ ZWiK

Mądra książka
Jak wytłumaczyć najmłodszym, co 
to jest ekologia i dlaczego powin-
niśmy zadbać o całą planetę? Od-
powiedź znalazła autorka książki 
dla dzieci o… śmieciach. 

„Starałam się opisać, narysować 
i przedstawić wszystkie kwestie 
dotyczące śmieci. Chciałam to zro-
bić w sposób pozytywny, pokazać, 
że każdy z nas, nawet dzieci, mogą 

przyczynić się do zmiany złych na-
wyków” – przekonywała Gerda
Raidt. I zrobiła to skutecznie. 
Książka „Śmieci. Najbardziej uciąż-
liwy problem na świecie” Wydaw-
nictwa Babaryba została uznana 
dziecięcą Mądrą Książką Roku 
2019. Nagroda przyznawana jest 
rzetelnym i atrakcyjnym publika-
cjom popularnonaukowym, które 
przystępnym językiem opowiadają 
o skomplikowanych sprawach. 
/ MB

Puszczyk w kominie
W grudniu strażnicy miejscy otrzymali zgłosze-
nie o puszczyku, który prawdopodobnie w nocy 
wszedł przez komin do jednego z domów przy Ko-
ścielnej Drodze. 

Na szczęście nikt nie rozpalił ognia i ptak został 
uwolniony. Strażnicy często odbierają zgłoszenia 
o zwierzętach, które wchodzą pod maski samo-
chodów, gdzie próbują się ogrzać. Jednak żaden 
strażnik nie przypomina sobie sowy w kominku. 
W chłodniejsze dni prosimy w miarę możliwości 
o sprawdzanie miejsc, gdzie zwierzęta mogą szukać 
schronienia, w szczególności komory silnika przed 
uruchomieniem auta, rejonu rur ciepłowniczych 
czy poddaszy budynków. Nasza ostrożność może 
ocalić niejedno bezbronne zwierzę./ KB 

Foliowe torebki są tanie i wygodne, ale szkodliwe dla 
przyrody. Dlatego coraz częściej staramy się je zastąpić 
ekologicznymi materiałami.

Po tzw. reklamówki sięgamy niemal codziennie na za-
kupach i szybko się ich pozbywamy. A warto wiedzieć, 

że zalegają potem na wysypiskach śmieci tysiącami ton, 
rozkładają się blisko 400 lat i często stanowią śmiertelną 
pułapkę dla mniejszych zwierząt. Ważne, by przypominać 
sobie o szkodliwości plastiku dla naturalnego środowiska. 
Z pewnością pomaga w tym Dzień bez Opakowań Folio-
wych, który obchodzimy 23 stycznia. / MB 

Harmonogram odbioru choinek 
zamieszczamy na s. 31.

FOT.: STRAŻ MIEJSKA
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Usuwanie azbestu
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Urząd Miejski udziela dofinanso-
wania na usuwanie azbestu z tere-
nu gminy Łomianki. 

Wysokość dofinansowania wynosi 
100 proc. całkowitego kosztu de-
montażu wyrobów zawierających 
azbest i całkowitej utylizacji tych 
odpadów. W przypadku wykona-
nego wcześniej demontażu nie-
zleconego przez gminę dofinanso-
waniu podlegać będzie wyłącznie 
utylizacja zdemontowanych ele-
mentów zawierających azbest. 
Wnioski o dofinansowanie można 
składać do końca lipca 2021 r.     
/ Piotr Kaczmarczyk

Więcej informacji: www.lomianki.
pl zakładka Załatw sprawę w urzę-
dzie – ochrona środowiska.

Gromadzenie wody
Przypominamy o Gminnym Pro-
gramie Gromadzenia Wody. 
Wnioski można składać do 15 
sierpnia 2021 r.

Dotacja celowa z budżetu gmi-
ny Łomianki przeznaczona jest na 
realizację inwestycji polegającej 
na zakupie i montażu przydomo-
wych naziemnych zbiorników na 
deszczówkę i wody roztopowe lub 
budowę przydomowych ogrodów 
deszczowych. Wysokość dotacji 
wynosi 80 proc. rzeczywistych 
kosztów kwalifikowanych, jed-
nak nie więcej niż 1000 zł. / Piotr 
Kaczmarczyk

Więcej informacji: wnioski i pliki 
do pobrania dostępne na www.lo-
mianki.pl, zakładka Załatw sprawę 
w urzędzie – ochrona środowiska.

TEKST: KATARZYNA KOLASA

W gminie Łomianki udo-
stępniamy mieszkań-
com przydomowe kom- 
postowniki, aby mogli 

zmniejszyć ilość odpadów zielonych, 
a także odciążyć gminny system go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi. Najprostszym i najtańszym 
sposobem jest zagospodarowywanie 
odpadów zielonych właśnie w obrębie 
nieruchomości, na której powstają.

Więcej kompostowników
Akcja realizowana jest od 2015 r. Co 
roku dostajemy wiele zgłoszeń od 
mieszkańców, którzy chcą komposto-
wać odpady przy użyciu udostępnio-
nego przez gminę sprzętu. Dlatego 
kupiliśmy kolejne 90 sztuk kompo-
stowników, a i tak obecnie mamy wol-
nych jedynie 20 sztuk. Mieszkańcy, 
którzy zdecydują się na kompostow-
nik, nie będą mogli wystawiać odpa-
dów zielonych przed posesję według 
harmonogramu, który publikujemy 
w części informacyjnej biuletynu. 
Odpady zielone, których nie można 
kompostować, powinni wywieźć do 
punktu GPSZOK przy ul. Brukowej 2A 
w Łomiankach. Kompostujący będą 
mogli natomiast skorzystać z ulgi 
w miesięcznych opłatach za wywóz 
odpadów w wysokości 2 zł/os.

Oszczędnie i ekologicznie
Jeśli zastanawiasz się, czy samodziel-
ne kompostowanie ma sens, to prze-
czytaj, jakie korzyści możesz odnieść 
z użytkowania kompostownika:

• obniżenie kosztów zagospodarowa-
nia odpadów zielonych i kuchennych 
oraz zmniejszenie ogólnej ilości odpa-
dów biodegradowalnych przekazywa-
nych wyspecjalizowanym firmom,

• unieszkodliwianie odpadów zgod-
nie z wymogami sanitarno-epidemio-
logicznymi,

• wytwarzanie naturalnego, darmo-
wego nawozu, doskonale zastępu-
jącego drogie preparaty ogrodnicze 
dostępne na rynku,

• koszt zakupu kompostownika po-
krywa Urząd Miejski.

Więcej informacji: zgłoszenie wymaga 
złożenia pisemnego wniosku w Urzę-
dzie Miejskim w Łomiankach przy ul. 
Warszawskiej 115; na tej podstawie 
zostanie przygotowana umowa na 
bezpłatne użyczenie kompostownika.

Kolejna edycja akcji „Kompostownik dla każdego” to szansa na samodzielne 
kompostowanie i zagospodarowanie odpadów zielonych oraz oszczędności 
finansowe.

KOMPOSTOWNIK 
W OGRODZIE
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OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA, KAROLINA 
ŻEBROWSKA

W grudniowym nume-
rze BIUM pisaliśmy 
o pierwszej z trzech 
zasad – reduce (ogra-

nicz), która jest podstawą proekolo-
gicznego stylu życia i oznacza dbałość 
o środowisko przez redukcję odpa-
dów. Dzisiaj przedstawiamy działania 
związane z ponownym wykorzysta-
niem zbędnych przedmiotów. 

Zasada 2. Reuse, czyli użyj ponownie
Wiele przedmiotów, które uważasz 
za jednorazowe, możesz wykorzystać 
ponownie. Bądź kreatywny. Zacznij 
od rzeczy codziennego użytku i już 
przy zakupach pomyśl o ich ponow-
nym wykorzystaniu. A jeśli nie masz 
pomysłu, to inspiracji poszukaj w in-
ternecie na proekologicznych porta-
lach i blogach. 

Radzimy, jak wykorzystać ponownie 
opakowania, odzież i przedmioty co-
dziennego użytku:

• słoik (np. po dżemie) mo-
żesz przeznaczyć na domo-
wą konfiturę,

• w dużym plastikowym 
pudełku po lodach możesz 
przechowywać żywność 
w zamrażarce, nie musisz 

wówczas kupować specjalnych po-
jemników,

• plastikową reklamówkę 
lub większy worek (np. po 
papierze toaletowym czy 
po karmie dla psa) możesz 

wykorzystać jako worek na śmieci lub 
na kolejnych zakupach,

• ze starej firanki zrób wo-
reczki na owoce i warzywa, 
zabieraj je ze sobą do skle-
pu – nie używaj jednorazo-

wych foliówek, które i tak po przyj-
ściu do domu lądują w koszu,

• gazety wykorzystuj do 
pakowania i podczas do-
mowych porządków (np. do 
wycierania okien lub luster), 

• wykorzystuj jednostron-
nie zadrukowane kartki do 
robienia notatek,

• użyj starego T-shirtu jako 
ścierki lub szmatki do prac 
domowych,

• pudełko bombonierki mo-
żesz wykorzystać jako fo-
remkę do kostek lodu,

• przerabiaj ubrania i rób 
zakupy w sklepach z odzie-
żą używaną,

• wielokrotnie używaj tych 
samych toreb na zakupy, 
pudełek śniadaniowych, 
szklanych butelek czy bi-

donu, serwetek materiałowych czy 
żaroodpornych naczyń i blach zamiast 
jednorazowych aluminiowych tacek.

Jeżeli nie masz pomysłu na ponowne 
wykorzystanie niepotrzebnych przed-
miotów, możesz wymienić je lub oddać 
osobom, które zrobią z nich użytek:

• oddaj książki, zabawki 
czy odzież w dobrym stanie 
osobom, które ich potrze-
bują,

• spróbuj oddać książki do 
lokalnej biblioteki lub zo-
staw je w specjalnie do tego 
wyznaczonych miejscach 

(np. w niektórych galeriach handlo-
wych), 

• weź udział w wyprzeda-
ży garażowej, a jeśli nie ma 
takiej w twojej okolicy, to 
zorganizuj ją sam; obserwuj 

lokalne grupy w mediach społeczno-
ściowych, gdzie często ogłaszają się 
osoby poszukujące używanych przed-
miotów,

• zorganizuj mobilny give-
box – to najnowszy projekt 
Polskiego Stowarzyszenia 
Zero Waste i zarazem dobry 

sposób na wymianę rzeczy; wystarczy 
postawić pudełko lub skrzynkę (np. 
z książkami) z napisem „Weź, jeśli po-
trzebujesz” w pracy, domu kultury czy 
ulubionej kawiarni. 

Według danych z 2019 r. przeciętny Polak wytworzył średnio 332 kg odpadów komunalnych. 
To o 7 kg więcej niż rok wcześniej. Jak wynika z danych GUS, na składowiskach znalazło się 43 proc. 
śmieci, a do recyklingu trafiło ich tylko 25 proc. 

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ
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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

STAŚ I NEL
Nieodpowiedzialny właściciel, działki, 
głód, przemoc... Przestraszone, ale za-
chowały ufność i łagodność. Człowiek 
jest dla nich centrum wszechświata. Naj-
chętniej zostałyby razem.
W typie rasy: mieszańce; wiek: Staś 
rok, Nel dwa lata; waga: po 8 kg; nr: 
Staś 2069/20, Nel 2068/20; przyjęte: 
25.11.2020; kontakt w sprawie adopcji: 
Dorota 509 664 983, Martyna 694 006 
674, Magda 881 794 142.

JAY-JAY
Uroczy, młody, drobny kawaler. Delikat-
ny w kontakcie z człowiekiem, bardzo 
zabiega o głaskanie. Przyjaźnie nasta-
wiony do innych psów. Zalękniony, ale 
powoli otwiera się na świat.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: czte-
ry lata, płeć: samiec, waga: 6 kg, nr: 
1901/20, przyjęty: 24.10.2020, kontakt 
w sprawie adopcji: Basia 570 160 987, 
Wiola 791 000 746. 

MIKI
Młody, wesoły, energiczny psiak. Lubi 
się bawić, dziarsko spacerować i przytu-
lać. Dobrze dogaduje się z innymi psami, 
mieszkał też z kotem. Nie polecamy do 
domu z małymi dziećmi.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: rok, płeć: 
samiec, waga: 14 kg, nr: 0005/20/F, 
przyjęty: 25.08.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Magda 609 266 951, Angela 
669 382 540, Maja 509 859 528.

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.

SZCZYPIOR
Szukamy dla niego kochającego opie-
kuna, który poza dobrym dzieciństwem 
zapewni mu odpowiednią psią edukację, 
aby wyrósł na szczęśliwego psa i przyja-
ciela człowieka. 
W typie rasy: mieszaniec, wiek: cztery 
miesiące, płeć: samiec, waga: 9 kg, nr: 
2144/20, przyjęty: 10.12.2020, kontakt 
w sprawie adopcji: Joanna 605 976 804, 
Małgorzata 607 990 778.

GRAŻYNKA
Delikatna sunia, która już wiele do-
świadczyła. Bardzo zalękniona, ale na 
spacerach nabiera odwagi, ucząc się od 
napotkanych piesków. Potrzebuje domu, 
w którym dostanie czas na aklimatyza-
cję. 
W typie rasy: mieszaniec, wiek: rok, 
płeć: samica, waga: 12 kg, nr: 1962/20, 
przyjęta: 1.11.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Basia 570 160 987, Patrycja 
536 900 689.

BARD I HAMAZ
Kiedyś mieszkały razem, jednak porzu-
cono je jak niepotrzebne rzeczy. Kocur-
ki są miłe, łagodne i bardzo tęsknią za 
towarzystwem człowieka. Szukamy dla 
nich wspólnego domu.
W typie rasy: europejska; wiek: Bard rok, 
Hamaz trzy lata; płeć: samce; waga: Bard 
5 kg, Hamaz 4 kg; nr: Bard 1474/20, 
Hamaz 1475/20; przyjęte: 13.12.2020; 
kontakt w sprawie adopcji: Magdalena 
513 898 530.
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Tradycyjne spotkania z mieszkańcami, które planowaliśmy przed świętami Bożego Narodzenia, nie 
mogły się odbyć z powodu pandemii. Staraliśmy się jednak na różne sposoby złożyć życzenia i wspomóc 
tych, którzy na co dzień wspierają nas. Przedstawiamy krótkie relacje z grudniowych akcji świątecznych 
w gminie Łomianki.

GRUDNIOWE AKCJE 
ŚWIĄTECZNE

Sołeckie kolędy
Pomysł na objazdowe sołeckie kolędy poja-
wił się, gdy okazało się, że nie możemy zor-
ganizować tradycyjnych spotkań integracyj-
nych dla mieszkańców.

Sołtysi odwiedzili Dziekanów Leśny, Sadową, 
Dziekanów Nowy i Kępę Kiełpińską. Najstar-
si zostali poczęstowani świątecznymi potra-
wami, a dzieci otrzymały słodkie upominki. 
Życzeniom towarzyszył uśmiech, a czasem 
nawet łzy wzruszenia. „Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku uda nam się powrócić do 
tradycyjnej wigilii sołeckiej. Jednak cieszę się, 
że pomimo epidemii, przy wsparciu Centrum 
Kultury i Urzędu Miejskiego, udało nam się 
przynajmniej w ten sposób spotkać z miesz-
kańcami i podzielić się drobnymi upominka-
mi” – powiedziała sołtys Sadowej Alicja Sie-
mianowska-Woźniak. O bożonarodzeniową 
atmosferę zadbała również sołtys Łomianek 
Dolnych. Mieszkańcy, w rodzinnych grupach 
i przestrzegając obostrzeń epidemicznych, 
ubrali sołecką choinkę. / Kamila Urbańska FOT.: PAWEŁ BOHDZIEWICZ

Mikołaje z Łomianek
Każdego roku radna Mariola Nie-
cikowska przy wsparciu gminy Ło-
mianki i Centrum Kultury organizo-
wała wzruszające mikołajki w gronie 
osób niepełnosprawnych. 

W czasie pandemii również znala-
zła sposób, by dotrzeć do niepełno-
sprawnych mieszkańców Łomianek. 
Mikołajowie spakowali prezenty, 
kartki z życzeniami i ruszyli w drogę. 
„Serce się raduje, gdy tak wielu lu-
dzi angażuje się w niesienie pomocy 
osobom z niepełnosprawnościami” – 

mówiła wzruszona radna Niecikow-
ska. „Bardzo dziękuję Urzędowi Miej-
skiemu – pani burmistrz, Wydziałowi 
Komunikacji Zewnętrznej, Promocji 
i Mediów, dyrektorowi Centrum Kul-
tury, moim kolegom radnym – Marii 
Pszczółkowskiej, Grzegorzowi Lenar-
dowi i Tomaszowi Dąbrowskiemu, 
oraz rodzinom niepełnosprawnych 
za pomoc w zorganizowaniu i prze-
prowadzeniu tej mikołajkowej akcji” 
– dodała radna. Niewiele osób potra-
fi cieszyć się tak, jak osoby niepełno-
sprawne. Ta akcja zainspirowała soł-
tysów do organizacji sołeckich kolęd 
w drodze. / MJR

FOT.: EWA KRZYŻOWSKA FOT.: KAMILA KAMIŃSKA

FOT.: BOGDAN WOŹNIAK

FOT.: CENTRUM KULTURY
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Pamiętamy 
o kombatantach
Każdego roku przedstawiciele gmi-
ny i Koła Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych w Ło-
miankach spotykają się w okresie bo-
żonarodzeniowym.

W tym roku osobiste spotkania były 
niemożliwe. Urzędnicy wspólnie 
z wolontariuszami ze Stowarzysze-
nia Proobronnego „Amor Patriae” 
oraz przedstawicielem kombatantów 
przygotowali paczki ze świątecznymi 
produktami i życzeniami od burmistrz 

Łomianek. Wolontariusze dostarczyli 
(w reżimie sanitarnym) paczki do do-
mów kombatantów.

„W okresie bożonarodzeniowym we-
terani walk o niepodległość naszej 
ojczyzny nie mogą być samotni. Chce-
my im także podziękować za pomoc 
i wsparcie w kształtowaniu postaw 
patriotycznych i podejmowanie dzia-
łań edukacyjnych, a przede wszyst-
kim życzyć zdrowia i radosnych świąt 
Bożego Narodzenia” – powiedział wi-
ceburmistrz ds. społecznych Witold 
Gawda. / Jolanta Pająk

FOT.: KAMILA URBAŃSKA

Posiłek dla medyka
Stowarzyszenie Mieszkańcy Łomia-
nek, dzięki wsparciu finansowemu 
gminy Łomianki, zorganizowało akcję 
„Posiłek dla medyka”.

W ramach akcji kupiono 480 posił-
ków, które otrzymali pracownicy SOR 
ze Szpitala Bielańskiego. Mieszkańcy 
naszej gminy często bywają w tym 
szpitalu, dlatego zależy nam na wspie-
raniu akurat tej placówki. Pracownicy 
służby zdrowia w związku z pandemią 

COVID-19 znaleźli się na pierwszej 
linii frontu w walce z epidemią i inny-
mi chorobami. Chcieliśmy pokazać, że 
solidaryzujemy się z nimi w tym eks-
tremalnie trudnym dla nas wszystkich 
czasie. Ich praca jest dla nas bardzo 
ważna, doceniamy ją i będziemy ich 
wspierać. Jednocześnie akcja wspo-
mogła lokalną gastronomię, ponieważ 
posiłki przygotowali łomiankowscy re-
stauratorzy. Warto budować wspólno-
tę i wzajemnie sobie pomagać. 
/ Grzegorz Orlecki

Sportowe mikołajki
Klub Sportowy Nastula oraz Klub 
Sportowy Frajda, przy wsparciu 
finansowym gminy Łomianki, zor-
ganizowały mikołajkowe turnieje 
dla dzieci.

Turniej judo odbył się 12 grudnia 
w ICDS – w reżimie sanitarnym, 
bez udziału publiczności. Dzie-
ci w wieku 7–14 lat rywalizowały 
w swoich kategoriach wiekowych 
i wagowych. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali medale, dyplomy i upo-
minki, a po skończonych zawodach 
czekał na nie słodki poczęstunek. 
„Judo poza samoobroną uczy sza-
cunku do przeciwnika, posłuszeń-
stwa i lojalności wobec mistrza. 

Promuje kulturę osobistą, honor, 
skromność oraz uparte i konse-
kwentne dążenie do celu” – mó-
wiła Joanna Nastula, organizator-
ka turnieju. Natomiast w turnieju 
tenisowym 12 i 13 grudnia wzię-
ło udział sześćdziesięcioro dzieci 
w wieku od kilku do kilkunastu lat. 
Zawodnicy rywalizowali w różnych 
kategoriach wiekowych o miejsca 
pucharowe i nagrody. „Nowym 
doświadczeniem, zwłaszcza dla 
najmłodszych, było rozgrywanie 
meczów bez obecności i wsparcia 
rodziców na korcie. Ale dzieciaki 
dały radę pod czujną opieką tre-
nerów, którzy sędziowali mecze” 
– podsumowała Ewa Krzyżowska 
z klubu Frajda. / Jolanta Pająk

FOT.: GRZEGORZ ORLECKI

FOT.: JOANNA NASTULA
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TEKST: KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

Najbardziej potrzebujące osoby w na-
szej gminie nie zostały w tym czasie 
bez pomocy i mogły liczyć na wspar-
cie. Od samego rana 23 grudnia aulę 

ICDS wypełniły zapachy wigilijnych potraw. 
Pracownicy Urzędu Miejskiego i Ośrodka Po-
mocy Społecznej, łomiankowscy strażnicy 
miejscy, sołtys Sadowej Alicja Siemianowska 
oraz radni Tomasz Dąbrowski i Grzegorz Le-
nard przygotowywali paczki ze świątecznymi 
daniami, które dostarczyli lokalni restauratorzy 
(akcja miała również na celu wsparcie miejsco-
wej gastronomii, jako branży szczególnie do-
tkniętej w pandemii). W każdej paczce znalazły 
się barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzy-
bami, ryba po grecku, udka z kurczaka, kapusta 
wigilijna, pieczywo i coś na słodko. Najmłodsi 
otrzymali upominki kupione u lokalnych przed-
siębiorców: klocki, kupony na pizzę i pierniko-
we słodkości. Przed południem wyruszyliśmy 
do około 200 osób wskazanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łomiankach. 

„W tym świątecznym okresie, kiedy tak ważna 
jest i zawsze była możliwość kontaktu i blisko-
ści z drugim człowiekiem, dotkliwie odczu-
wamy obecną, trudną sytuację. Tym bardziej 
cieszy mnie, że dzięki naszym staraniom i zaan-
gażowaniu cudownych osób udało się dotrzeć 
do wielu mieszkańców naszej gminy, którzy 
potrzebują takiego wsparcia” – powiedziała 
burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak.

W akcji udział wzięli: restauracja TO MA TO 
Łomianki, Bistro Domowe, Lunch na Weran-
dzie, Piekarnia Figóry, Owsiana Manufaktura 
Łomianki, cukiernia Tiramisu i Pizza Łomianki 
oraz Kurczak z rożna Łomianki. Dziękujemy!

Pandemia koronawirusa i obostrzenia 
sanitarne wprowadzone przez rząd sprawiły, 
że przedświąteczne spotkanie burmistrz 
Łomianek z mieszkańcami dołączyło do 
długiej listy imprez, które trzeba było 
odwołać.

FINAŁ AKCJI 
„RADOSNE 
ŚWIĘTA”



STREFA KULTURY    |

27BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 1    |    STYCZEŃ 2021

SPEKTAKL DLA DZIECI: JAK ZOSTAĆ 
MUZYKIEM
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A
bilety: 12 zł.

STAND-UP: ANTONI SYREK-
-DĄBROWSKI
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A
bilety: 35 zł  (45 zł w dniu wydarzenia).

PRZEZ SIEDEM KONTYNENTÓW: 
DZIEŃ W AZJI
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A
bilety: 12 zł.

SCENA ZAUŁEK: MARCIN STYCZEŃ
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A
 bilety: 10 zł.

STAND-UP: MACIEK ADAMCZYK
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A
bilety: 30 zł (www.kupbilecik.pl).

16.01
godz. 15

STYCZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

16.01
godz. 19

17.01
godz. 15

22.01
godz. 19

6.02
godz. 19

16.01 JAK ZOSTAĆ MUZYKIEM
Interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci z multime-
dialną scenografią. Historia oparta jest na kanwie baśni, 
której bohater marzy, aby pewnego dnia zdobyć nad-
przyrodzoną moc i stać się superbohaterem. Podczas 
spektaklu dzieci poznają autorski program edukacji mu-
zycznej („5 kroków, aby zostać muzykiem”), dowiadują 
się, jaki wpływ mają na nas dźwięki oraz jak radzić sobie 
z tremą. Zajęcia dla dzieci w wieku 6–13 lat, czas trwa-
nia spektaklu: 75 min.

16.01 I 6.02 STAND-UP!
W najbliższym czasie wystąpią dwaj stand-uperzy. 
W styczniu Antoni Syrek-Dąbrowski – komik, improwi-
zator, aktor. Znany z programu HBO Stand-up Comedy 
Club czy roastu Kuby Wojewódzkiego. Support: Łukasz 
Kowalski z programem „Bakłażan”. Natomiast na po-
czątku lutego wystąpi Maciek Adamczyk, komik, który 
stand-upem zajmuje się ponad dekadę. 

17.01 DZIEŃ W AZJI
W cyklu „Przez siedem konty-
nentów” podróżnicy i fotogra-
fowie Anna i Krzysztof Kobu-
sowie opowiedzą o budowie 
Wielkiego Muru w Chinach, 
jedzeniu zupy pałeczkami i ży-
ciu dzieci w górskich wioskach 
w Birmie. Wyjaśnią także, gdzie 
rośnie ryż w Indonezji i jak wy-
gląda targ na wodzie w Tajlandii.

22.01 MARCIN STYCZEŃ
„Ta droga nie wiedzie w górę, ta 
droga wiedzie w głąb” – to po-
czątek jednej z piosenek Marci-
na Stycznia i tytuł koncertu. To 
także zaproszenie do ducho-
wej i jednocześnie artystycznej 
podróży z poezją Karola Woj-
tyły, wierszami Ernesta Brylla, 
piosenkami Leonarda Cohena 
czy autorskimi utworami Marci-
na Stycznia z płyt „21 gramów”, 
„Zbieg” i „10/40”.
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CZYTELNICZY RAJ

„Idą święta! O Bożym Narodzeniu, Mikołaju i trady-
cjach świątecznych na świecie” Monika Utnik-Stru-
gała 
Nowe, rozszerzone wydanie książki o tradycjach 
bożonarodzeniowych i noworocznych. Czy znacie 
je wszystkie i czy są takie same na całym świecie? 
Dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy akurat 
25 grudnia? Czy wszystkie dzieci dostają prezen-
ty tego samego dnia? Dlaczego ubieramy choinkę? 
Kto wymyślił pierwsze szklane bombki? Przeczyta-
cie o świątecznych roślinach, pierwszej gwiazdce, 
a nawet o Scrooge’u i Dziadku do orzechów. Nowe 
wydanie uzupełniono m.in. o teksty najbardziej 
znanych kolęd, a także rozdziały o chanuce, bożo-
narodzeniowych hitach filmowych i muzycznych, 
niezwykłym przemarszu z pochodniami, koncercie 
noworocznym i chińskim Nowym Roku.

„Wham! George i ja” Andrew Ridgeley 
Wyobrażacie sobie święta bez przeboju „Last 
Christmas”? Piosenkę wylansowali George Michael 
i Andrew Ridgeley. Wszystko zaczęło się w 1981 
roku, gdy jako osiemnastolatkowie postanowili za-
łożyć zespół Wham! Bardzo szybko stali się ikoną 
popkultury oraz symbolem lat 80. – czasów, kiedy 
imprezy trwały do białego rana, a ekstrawagancja 
była w cenie. Wielka sława, przeboje „Wake Me Up 
Before You Go-Go” i „Careless Whisper”, pierwsze 
miejsca na światowych listach przebojów, tłum sza-
lejących fanów… Przypomnijcie sobie historię ze-
społu Wham!

„Złodziejki Świąt” Hanna Cygler 
Świąteczna komedia obyczajowa o szalonych pisar-
kach. Nawet nie wiecie, do czego są zdolne! Jak być 
młodą, piękną i seksowną. A do tego pisać bestsel-
lery. Co robić, gdy konkurencja depcze po piętach 
i wbija nóż w plecy? Ale jest też oczywiście wielka 
miłość. Taka, która trafia się tylko raz, może dwa 
razy w życiu.

„Śreżoga” Katarzyna Puzyńska 
Dwunasty tom sagi o Lipowie to trzymający w na-
pięciu klasyczny kryminał psychologiczny, ale tak-
że powieść z rozbudowanym wątkiem społecznym 
i obyczajowym. Tym razem ktoś czai się z siekierą 
w ciemności. Sierżant sztabowy Radosław Trawiń-
ski boi się, że to aspirant Podgórski, który odkrył, że 
śmierć jego partnerki nie była samobójstwem. Tym-
czasem w okolicy giną jeszcze trzy osoby. Właściciel 
zajazdu i jego pracownica. Kolejna ofiara znajduje 
się kilkanaście kilometrów dalej, na cichej leśnej po-
lanie… Co oznacza dziwny znak, który rysuje pew-
na pisarka? I czy prawdą jest, że kto usłyszy dźwięk 
wrzeciona kikimory, ten umrze?

KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK

PATRONI LITERACCY
2021 ROKU

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Ogłoszono patronaty 2021 roku. 
Wśród uhonorowanych znaleźli się 
Stanisław Lem, Cyprian Kamil Nor-
wid, Krzysztof Kamil Baczyński oraz 
Tadeusz Różewicz. 

Patronaty uchwala Sejm RP. Kry-
terium wyboru stanowią rocznice, 
ważne wydarzenia historyczne lub 
upamiętnienie postaci szczególnie 
zasłużonych dla polskiej historii i kul-
tury. 

Lem i Norwid
W tym roku przypada 100. rocznica 
urodzin Stanisława Lema, najwybit-
niejszego w Polsce pisarza literatury 
science-fiction, autora m.in. „Cybe-
riady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. 
Natomiast 24 września będziemy 
obchodzić 200. rocznicę urodzin Cy-
priana Kamila Norwida, poety, dra-
matopisarza, grafika, malarza i my-
śliciela, autora m.in. wierszy „Bema 
pamięci żałobny rapsod” i „Fortepian 
Chopina”. Nie doceniono go za życia, 
a jego nowatorską twórczość odkryli 
dopiero artyści Młodej Polski. 

Baczyński i Różewicz
Kolejnym patronem jest Krzysztof 
Kamil Baczyński. Przez literaturo-
znawców zaliczany do pokolenia 
Kolumbów, czyli pisarzy urodzonych 
około 1920 r., którzy wkraczali w do-
rosłość w czasie II wojny światowej. 
Baczyński zginął podczas powstania 
warszawskiego, a w tym roku przy-
pada 100. rocznica jego urodzin. Jed-
nym z Kolumbów był także Tadeusz 
Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik 
i scenarzysta. Doświadczenia wo-
jenne ukształtowały jego twórczość, 
choć uznawany był za kontynuato-
ra literackiej tradycji awangardy. 
W październiku przypada 100. rocz-
nica jego urodzin. 

Ponadto 2021 będzie także rokiem 
Konstytucji 3 maja oraz kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.
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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 stycznia.

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. 12 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: 
Fragment budynku na rogu ul. Pogodnej i ul. Niskiej w Dziekanowie 
Leśnym. Wygrała pani Agnieszka Swatowska. Po odbiór nagrody za-
praszamy 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: Dariusz Dąbrowski.
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. Pospolity ptak o kontrastowym czarno-biało-szarym upierzeniu i wy-
smukłej budowie. Charakterystyczne zachowanie – biega po ziemi w po-
szukiwaniu owadów.
2. Stolica Kanady.
3. Wyraz dźwiękonaśladowczy.
4. Gatunek długowiecznych roślin należących do rodziny różowatych.
5. Ptak z charakterystycznym trójkątnym czubem z szarobrązowych piór, 
będącym jakby przedłużeniem czoła. W Polsce od późnej jesieni do mar-
ca–kwietnia.
6. Coś, co jest dziełem ludzkiego umysłu i ludzkiej pracy w odróżnieniu od 
wytworów natury.
7. Juliusz… polski reżyser, producent filmowy, aktor, scenarzysta i drama-
turg. Założyciel Studia Filmowego „Zebra”.

Pionowo
1. Dział zoologii zajmujący się rybami.
2. Gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych.
3. Wznoszony w sylwestra.
4. Dorastająca dziewczyna żartobliwie.
5. Na przykład Panamski.
6. Dzwonią u sań.
7. Coś, co odbiega od normy, zwłaszcza w odniesieniu do psychiki, myśli, 
zachowań społecznych.
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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 STYCZEŃ – LUTY 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    sobota, 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    sobota, środa 9.01, 20.01 9.01, 20.01 9.01 9.01 9.01

REJON 10    sobota, 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

LU
TY

REJON 1    poniedziałek 8.02, 22.02 8.02, 22.02 22.02 22.02 22.02

REJON 2    wtorek 9.02, 23.02 9.02, 23.02 23.02 23.02 23.02

REJON 3    środa 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02

REJON 4    środa 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02

REJON 5    czwartek 11.02, 25.02 11.02, 25.02 25.02 25.02 25.02

REJON 6    piątek 12.02, 26.02 12.02, 26.02 26.02 26.02 26.02

REJON 7    poniedziałek 1.02, 15.02 1.02, 15.02 1.02 1.02 1.02

REJON 8    wtorek 2.02, 16.02 2.02, 16.02 2.02 2.02 2.02

REJON 9    środa 3.02, 17.02 3.02, 17.02 3.02 3.02 3.02

REJON 10    środa 3.02, 17.02 3.02, 17.02 3.02 3.02 3.02

REJON 11    czwartek 4.02, 18.02 4.02, 18.02 4.02 4.02 4.02

REJON 12    piątek 5.02, 19.02 5.02, 19.02 5.02 5.02 5.02

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

1.02, 8.02, 
15.02, 22.02

1.02, 8.02, 
15.02, 22.02

1.02, 8.02, 
15.02, 22.02

5.02, 12.02, 
19.02, 26.02

2.02, 9.02, 
16.02, 23.02
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REJON 1A 1.02

REJON 1B 29.01

REJON 2A 1.02

REJON 2B  25.01

REJON 3    22.01

REJON 4    29.01

REJON 5    2.02

REJON 6A 22.01

REJON 6B 28.01

REJON 7A 2.02

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:  
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek Adamczyk, 
tel. tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 647

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin Ohirko, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 641

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Oracki, 
tel. (22) 732 11 20, 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
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.

ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703

Centrum Medyczne CMP
ul. Warszawska 55, tel. (22) 737 50 50

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 powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU CHOINEK STYCZEŃ I LUTY 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

REJON 7B 4.02

REJON 8A 26.01

REJON 8B 27.01

REJON 9    28.01

REJON 10A 27.01

REJON 10B 3.02

REJON 11 3.02

REJON 12 25.01

REJON 13 26.01

4.02 reklamacje

O ZASADACH ODBIORU CHOINEK CZYTAJ NA S. 20.

ZMIANA REJONÓW W PRZYPADKU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian w dotychczasowych rejonach. 

Warto sprawdzić, w którym rejonie znajduje się Państwa posesja. Szczegóły na www.lomianki.pl 
w zakładce Gospodarka odpadami oraz na ulotkach dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek.



41,22 proc. wszystkich dochodów bieżących gminy pochodzi                                    
z podatków PIT i CIT.
Rozlicz PIT tu, gdzie mieszkasz, a zyskacie ty i twoja rodzina.
To proste – wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz                        
aktualny adres zamieszkania (niezależnie od miejsca 
zameldowania).

Wypełnij tylko odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym:

W formularzu PIT-37 w części B zeznania wpisz adres zamieszkania na terenie gminy Łomianki                                       
na dzień 31.12.2020 r.

W formularzu PIT-37 w części A zeznania wpisz adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany:                                          
ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.

W przypadku, gdy z podatku rozlicza pracodawca, poinformuj go o miejscu zamieszkania                                                 
w gminie Łomianki.

Mieszkasz w Łomiankach –
 tu zapłać podatki.

1.

2.

TWÓJ PIT
MA ZNACZENIE


