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|    ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

Ryszard Bojar urodził się 
w 1932 r. w Mławie. Miesz-
kał i kształcił się w wielu 
miejscach, a do Łomianek 

przeprowadził się w latach 80. i tu 
otworzył pracownię artystyczną. Do 
najbardziej rozpoznawalnych jego 
prac należą kompleksowa identyfika-
cja wizualna CPN, którą współtworzył 
jako kierownik i koordynator zespo-
łu projektowego; modularny system 
wiat przystankowych dla Warszawy; 
znak firmowy FSM; znak firmowy 
Predom; znak Spółdzielni Kółek Rol-
niczych oraz informacja wizualna I linii 
warszawskiego metra.

Studia i stypendia
Po wojennej tułaczce osiadł we Wro-
cławiu, gdzie postanowił rozwijać 
artystyczne zdolności w liceum pla-
stycznym. Pozostawał wówczas pod 
wrażeniem lektury angielskich książek 
i artykułów z „Głosu Anglii” i zaczął się 
interesować nowym zawodem „twór-
cy materialnego otoczenia człowieka”, 
czyli designera. W 1951 r. rozpoczął 
studia we wrocławskiej PWSSP, a po 
pierwszym roku przeniósł się na war-
szawską ASP i studiował architekturę 
wnętrz m.in. u prof. Jerzego Sołtana. 
Jako zdolny student uzyskał w 1956 r. 
stypendium ministra kultury i sztu-
ki i odbył praktyki w Czechosłowacji 
w zakresie projektowania przemysło-
wego. W 1958 r. otrzymał dyplom 
z wyróżnieniem, a dwa lata później 
prof. Sołtan wysłał go na roczne stu-
dium podyplomowe do USA i Nie-
miec, by tam zapoznał się z nowo-
czesnym projektowaniem pod okiem 
światowej sławy designerów. 

Dokonania zawodowe
Solidne wykształcenie oraz pasja 
twórcza musiały zaowocować. Pod-
czas długiego i intensywnego życia 
zawodowego opracował wiele projek-
tów z dziedziny wzornictwa przemy-

słowego, architektury wnętrz i grafiki 
użytkowej. Pracował w różnych ośrod-
kach związanych z wzornictwem. 
Był autorem niezliczonych publikacji 
o tej tematyce, a także wykładow-
cą akademickim oraz uczestnikiem 
i prelegentem licznych krajowych 
i zagranicznych zjazdów, konferen-
cji i kongresów poświęconych temu 
zagadnieniu. Współuczestniczył też 
w założeniu polskiego Stowarzysze-
nia Projektantów Form Przemysło-
wych. Po przejściu na emeryturę za-
jął się upowszechnianiem w Polsce 
szwedzkiego Naturalnego Systemu 
Barw (NCS), niezwykle przydatnego 
narzędzia w projektowaniu. 

Artystyczna enklawa
Do Łomianek czuł sentyment jeszcze 
od czasów studenckich, kiedy miesz-
kał w domu wujostwa Marii i Józefa 
Makólskich przy ul. Majowej (obec-
nie ul. Piaskowa 4), ale znał je też 
z wcześniejszych opowiadań ich cór-
ki, a swojej siostry ciotecznej Hanny, 
która podczas wojny, w 1940 r. zosta-
ła na jakiś czas odesłana z Warszawy 
do stryja Zygmunta Makólskiego do 

Łukaszówka (obecnie ul. Racławicka), 
gdzie była świadkiem niektórych scen 
opisanych w drugim rozdziale książ-
ki „Kamienie na szaniec”. W 1964 r. 
Ryszard Bojar kupił od rodziny Ma-
kólskich – właścicieli majątku Raj – 
działkę przy obecnej ul. Zachodniej, 
a następnie w latach 80. wybudował 
na niej dom z pracownią plastyczną. 
Do podobnych działań namówił także 
znajomych plastyków, czego rezul-
tatem było powstanie w tym rejonie 
szczególnej artystycznej enklawy. 

TEKST: JOANNA BOJAR-ANTONIUK

Kto pamięta jeszcze pomarańczowy znak CPN albo kolorowe plany na stacjach I linii warszawskiego 
metra? Ich współprojektantem był znakomity designer i mieszkaniec Łomianek – Ryszard Bojar, którego 
czwartą rocznicę śmierci obchodziliśmy 23 lutego br.
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Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

LUTY (WYBÓR)

9.02
Spotkanie z Anną Bernatowicz-Sobiech, radną 
powiatową, w sprawie liceum w Łomiankach 
oraz ul. Rolniczej.

10.02 
Spotkanie z kierownictwem Integracyjnego 
Centrum Dydaktyczno-Sportowego, Centrum 
Kultury, Wydziału Komunikacji Zewnętrznej, 
Promocji i Mediów i Referatu Spraw 
Społecznych dotyczące omówienia 
i koordynacji wydarzeń planowanych w 2021 r.

Spotkanie z radą nadzorczą KMŁ Sp. z o.o. 
(online).

17.02 
Spotkanie z radą nadzorczą ZWiK Sp. z o.o. 
(online).

18.02 
Spotkanie z przedstawicielami jednostki 
realizującej projekt (JRP) Spółka Wodna 
(online).

Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku 
Miast Polskich (online).

20.02 
Udział w otwarciu hali pneumatycznej na 
boisku przy ICDS.

22.02 
Spotkanie z Gminnym Zespołem Zarządzania 
Kryzysowego.

Rozmowy telefoniczne z interesantami 
w ramach cotygodniowych spotkań 
z mieszkańcami.

23.02 
Udział w szkoleniu dotyczącym kontroli 
i nadzoru (online).

25.02 
Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku 
Miast Polskich (online).

Udział w XXXV sesji Rady Miejskiej (online).

26.02 
Spotkanie z radą nadzorczą ZWiK Sp. z o.o. 
(online).

W każdym mieście i gminie inwestycje decydują o lokalnym 
rozwoju, mają niekwestionowany wpływ na życie codzienne 
mieszkańców. Są niezbędne, a jednocześnie bardzo kosztowne. 
W Łomiankach realizujemy je w dużej mierze ze środków własnych. 
Aplikujemy także o środki zewnętrzne, by odciążyć gminny budżet, 
który w wyniku pandemii (mniejsze wpływy i rządowe zadania 
przerzucone na samorząd bez pokrycia kosztów ich realizacji) 
został bardzo ograniczony. 

Na koniec 2020 r. pozyskaliśmy niemal 9 mln zł od wojewody 
mazowieckiego – największą jak dotąd kwotę jednorazowego 
dofinansowania. Teraz mamy kolejną szansę na pieniądze 
z zewnątrz. W wyniku negocjacji z powiatem warszawskim 
zachodnim możemy otrzymać wartą prawie 8 mln zł działkę 
pod budowę szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych. 
O konieczności budowy tej szkoły nikogo nie trzeba przekonywać.

Pozyskanie działki umożliwia nam rozpoczęcie budowy szkoły 
bez potrzeby zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. 
W tym miejscu plany przewidują budowę placówki oświatowej, 
więc dodatkowo zyskujemy czas. W zamian powiat oczekuje 
przejęcia łomiankowskiego liceum. Koszty? Oczywiście są, ale jest 
również szansa stworzenia i rozbudowania dobrego ogólniaka dla 
młodzieży, która po podstawówce chce kształcić w Łomiankach. 
Powstanie alternatywa wobec warszawskich liceów, możliwość 
oszczędności czasu przeznaczanego na dojazdy do szkoły. 

Uruchomienie inwestycji uzależnione jest od decyzji Rady 
Miejskiej w Łomiankach. Przed nami dwa scenariusze. Pierwszy 
to pozyskanie wartej prawie 8 mln zł działki przy ul. Brzegowej, 
na której rozpoczynamy budowę szkoły podstawowej, oraz 
rozbudowa i podniesienie poziomu kształcenia w łomiankowskim 
liceum. Drugi wariant to rezygnacja z proponowanej działki 
i w efekcie strata publicznego liceum, bo powiat będzie dążył 
do zamknięcia placówki. Ten wybór oznacza także konieczność 
przesunięcia w budżecie środków z innych inwestycji gminnych 
na zakup działki pod budowę szkoły podstawowej. Który wariant 
wybiorą radni? 

O szczegółach negocjacji, głosowaniu na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej i aktualnej sytuacji w tej sprawie przeczytają Państwo 
w biuletynie na stronach 6–10.
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To kolejny krok zmierzający 
do uporządkowania gospo-
darki przestrzennej gminy 
Łomianki, oczekiwany także 

przez mieszkańców. Na przestrze-
ni ostatnich lat uwidoczniły się bo-
wiem rozbieżności między ustalenia-
mi obowiązującego studium z 2015 r.  
a obecnymi potrzebami zarówno gmi-
ny, jak i mieszkańców oraz przedsię-
biorców.

Pierwsze opracowania studium

W 2002 r. Rada Miejska przyjęła 
pierwsze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Łomianki”. 
W kolejnych latach było ono dwu-
krotnie zmieniane (2006 i 2011). Pla-
nowana trzecia zmiana studium Ło-
mianek ostatecznie przybrała formę 
nowego dokumentu, który przyjęto 
w 2015 r. i obowiązuje on do dziś. 
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, pod 
koniec 2020 r. burmistrz wykonała 
swój obowiązek i dokonała analizy 
zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym gminy Łomianki w latach 
2016–2019. Okazało się, że studium 
w znacznym stopniu wyczerpuje 

zakres rzeczowy określony w prze-
pisach ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz 
powiązanego z nią rozporządzenia. 
Stwierdzone braki w dziale uwarun-
kowań rozwoju są konsekwencją 
zmian przepisów, jakie nastąpiły od 
momentu przyjęcia dokumentu, cho-
ciaż przy ustalaniu kierunków brano 
pod uwagę wszystkie potrzeby i moż-
liwości rozwoju gminy.

Opinie mieszkańców 

Mając na uwadze potrzeby gminy 
oraz jej mieszkańców, burmistrz Ło-
mianek zdecydowała o zmianie stu-
dium. Przemawiała za tym także duża 
liczba wniosków składanych przez 
mieszkańców w sprawie zmiany miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Niestety niektóre 
z nich nie są możliwe do zrealizowa-
nia przy obecnych zapisach studium. 
Biorąc pod uwagę czas niezbędny do 
przeprowadzenia prac, po pozytyw-
nym przyjęciu przez Radę Miejską 
analizy przystąpiliśmy do zmian do-
kumentu jedynie w zakresie zgod-
nym z oczekiwaniami mieszkańców. 
Prace zmierzają do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, a Urzędowi 
Miejskiemu zależy na wypracowaniu 

kompromisu i osiągnięciu porozumie-
nia pomiędzy wszystkimi stronami. 

Zakres zmian w projekcie

Zakres zmian został przeanalizowany 
pod wieloma kątami i wynika z po-
trzeb mieszkańców, instytucji i jedno-
stek będących w strukturach Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach. To także 
efekt składanych do burmistrz wnio-
sków oraz indywidualnych rozmów 
i spotkań z mieszkańcami. Uchwała 
o sporządzeniu „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki” określa konieczność jego 
zmiany w zakresie:

• modyfikacji kierunków rozwoju 
układu drogowego;
• modyfikacji wskaźników zagospoda-
rowania dla terenów zabudowy usłu-
gowej, w tym obiektów użyteczności 
publicznej, w poszczególnych strefach 
funkcjonalno-przestrzennych;
• zmiany minimalnej odległości nie-
przekraczalnej linii zabudowy od granic 
Kampinoskiego Parku Narodowego;
• zmiany granic obszaru funkcjonal-
nego miejskiego centrum Łomianek;
• uzupełnienia zakresu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

STUDIUM 
DLA GMINY 
ŁOMIANKI
Na lutowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Łomianki”.

TEKST: PIOTR KOWALSKI
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Kościelna Droga i Legionowska 
Trasa Mostowa

Zmiana studium umożliwi modyfika-
cję kierunków rozwoju układu dro-
gowego i uwzględnienie kilkudzie-
sięciu wniosków składanych przez 
mieszkańców w sprawie zmiany cha-
rakteru lub likwidacji drogi zbiorczej 
zwanej Kościelną Drogą lub „małą 
obwodnicą Łomianek”. Bez wątpienia 
w połączeniu z wykreśleniem z planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa mazowieckiego literal-
nego zapisu dotyczącego Legionow-
skiej Trasy Mostowej (LTM) niezbęd-
ne jest określenie nowych kierunków 
i sposobów realizacji rozwoju układu 
drogowego. W chwili obecnej posia-
damy wiedzę dotyczącą planowanych 
możliwości połączeń komunikacyj-
nych o charakterze ponadlokalnym – 
wojewódzkim i krajowym. 

Nowa koncepcja układu drogowego

Aby stworzyć nowe, mniejsze wę-
zły drogowe oraz zmienić charak-
tery terenów zarezerwowanych od 
kilkudziesięciu lat pod LTM, należy 
przeprowadzić wiele analiz. Muszą ba-
zować na poszerzonych konsultacjach 
społecznych, jak również profesjo-
nalnych opracowaniach opartych na 
wiedzy naukowej i przepisach prawa. 
Postępująca intensyfikacja zabudowy 
i oczekiwania mieszkańców w zakre-
sie płynności ruchu zostaną uwzględ-
nione przy opracowaniu nowej 
koncepcji układu drogowego, która 
powstanie po otrzymaniu wszystkich 

stanowisk od zarządców dróg wyż-
szych kategorii. Należy również wspo-
mnieć o wypracowanych wspólnie     
z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad elementach koncep-
cji programowej, które mają charakter 
wytycznych do projektu trasy S7 na 
odcinku Kiełpin – Warszawa. W na-
szej ocenie mamy w 2021 r. wystar-
czającą wiedzę, aby postawić kilka tez 
i wspólnie nad nimi dyskutować.

Wskaźniki zagospodarowania 

Przedmiotem zmiany będą wskaźniki 
zagospodarowania dla terenów za-
budowy usługowej, w tym obiektów 
użyteczności publicznej, w poszcze-
gólnych strefach funkcjonalno-prze-
strzennych. Zapisy będą dotyczyły 
zmniejszenia wskaźnika powierzchni 
biologicznej czynnej (PBC) do war-
tości realnych obecnie występującej 
na nieruchomościach należących do 
gminy Łomianki lub instytucji reali-
zujących cele publiczne. Z uwagi na 
trudności dotrzymania ustalonych 
w obecnym studium wartości w za-
kresie terenów już zagospodarowa-
nych przy zmianie przeznaczenia te-
renów podczas uchwalania nowych 
planów miejscowych należy uzupeł-
nić zapisy umożliwiające takie od-
stępstwo. Ponadto przeanalizujemy 
pozostałe wskaźniki dla poszczegól-
nych stref w studium.

Rozmowy z KPN

Podejmiemy próbę uzgodnienia z dy-
rekcją Kampinoskiego Parku Naro-

dowego najbardziej korzystnego dla 
mieszkańców przebiegu linii zabudo-
wy od strony parku z uwzględnieniem 
terenów już zabudowywanych – na 
podstawie pozwoleń na budowę wy-
danych według decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania tere-
nu. Zależy nam na zrównaniu praw 
właścicieli graniczących ze sobą te-
renów już częściowo zabudowanych. 
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że 
będzie to zadanie trudne, gdyż każ-
dy odcinek graniczący z KPN będzie 
wymagał indywidualnego podejścia, 
oczywiście z uwzględnieniem uwa-
runkowań prawnych, przyrodniczych 
i społecznych.

Obszar miejskiego centrum

Przeanalizujemy także obecny prze-
bieg granicy „obszaru funkcjonalnego 
miejskiego centrum Łomianek”, biorąc 
pod uwagę postępującą zabudowę 
ul. Warszawskiej i wynikającą z tego 
zmianę jej charakteru. Musimy rów-
nież uzupełnić studium o wymaga-
ne przepisami zagadnienia, które nie 
były obowiązkowe w momencie jego 
uchwalenia (w 2015 r.). Proponowa-
ne zmiany nie wstrzymują prac nad 
nowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, gdyż umożliwiają 
ich realizację w odpowiednim zakre-
sie na podstawie obecnych zapisów. 
Podejmowane będą prace zmierzające 
do wyeliminowania starych zapisów, 
nieadekwatnych wobec potrzeb inwe-
stycyjnych zgłaszanych przez miesz-
kańców oraz obowiązujących aktualnie 
przepisów prawa.
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Opisujemy negocjacje mię-
dzy gminą Łomianki 
a starostwem powiatowym 
i publikujemy odpowiedzi 

ekspertów na pytania zadane podczas 
webinarium 18 lutego br. Zamykając 
marcowy numer biuletynu, wiemy 
także, że podczas ostatniej sesji radni 
zagłosowali za zdjęciem z porządku 
obrad Rady Miejskiej uchwały doty-
czącej przejęcia liceum przez gminę. 
To stawia pod znakiem zapytania 
dalsze działanie liceum oraz opóźnia 
budowę szkoły podstawowej w Ło-
miankach Dolnych. Na końcu tekstu 
zamieszczamy komentarz i stanowi-
sko Urzędu Miejskiego na ten temat.

Propozycja powiatu warszawskiego 
zachodniego
W 1999 r. utworzono Liceum Ogól-
nokształcące im. Karola Wojtyły 
w Łomiankach z deklaracją przejęcia 
szkoły przez gminę. Do tego jednak 

nie doszło i placówka nadal prowa-
dzona jest przez powiat warszawski 
zachodni. Obecnie mieści się w bu-
dynku ICDS przy ul. Staszica 2. To je-
dyne liceum publiczne w Łomiankach. 
Powiat nie jest jednak zainteresowany 
prowadzeniem liceum 
i w ostatnich miesią-
cach odbyły się rozmo-
wy dotyczące przejęcia 
placówki przez gminę 
Łomianki. Początkowo 
starostwo zapropono-
wało gminie jedynie 
przejęcie liceum, a do-
piero w kolejnej fazie 
negocjacji – nieodpłat-
nie przekazanie terenu 
w Łomiankach Dolnych (ul. Brzegowa 
nr ew. 224; niemal 3 ha o wartości 
prawie 8 mln zł), pod warunkiem jed-
nak przejęcia placówki przez gminę 
oraz wybudowania przy ul. Brzegowej 
nowego gmachu liceum. 

Stanowisko gminy Łomianki
W Urzędzie Miejskim powstał zespół 
ds. negocjacji warunków zapropono-
wanych przez powiat, któremu prze-
wodniczy Witold Gawda, zastępca 
burmistrz ds. społecznych. Gmina nie 

zgodziła się na wszystkie 
postulaty starostwa. Jest 
zainteresowana prowadze-
niem liceum, by zapewnić 
uczniom z Łomianek dobre 
warunki nauki i podnieść 
poziom kształcenia w lokal-
nej szkole ponadpodstawo-
wej. Urzędowi od początku 
zależało na budowie przy 
ul. Brzegowej szkoły pod-
stawowej, której bardzo 

brakuje w Łomiankach Dolnych. Gmi-
na planuje także pozostawić liceum 
w dotychczasowej lokalizacji i wyko-
nać nadbudowę ICDS, by unowocze-
śnić i powiększyć metraż dotychcza-
sowego liceum. 

Więcej o ustaleniach gminy 
z powiatem przeczytasz 

w odpowiedziach eksperckich 
(pytanie: Jakie warianty odrzu-

cono w negocjacjach?).

O przyszłości liceum publicznego w Łomiankach oraz planach budowy szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych 
rozmawiali z mieszkańcami przedstawiciele Urzędu Miejskiego i powiatu warszawskiego zachodniego.

AKTUALNA SYTUACJA

Podczas negocjacji porozumienia 
z powiatem Urząd Miejski w Łomian-
kach szczegółowo przeanalizował sy-
tuację i potrzeby gminnych placówek 
oświatowych.  

Szkoła podstawowa
W gminie działa obecnie sześć pu-
blicznych szkół podstawowych. 
Na dwie zmiany pracują SP nr 1 
w Łomiankach i SP Dziekanów Polski, 
a wiemy, że problemy będą się pogłę-
biać, bo obserwujemy systematyczny 
wzrost liczby dzieci w wieku szkol-
nym. Gmina potrzebuje nowej szkoły 
podstawowej w Łomiankach Dolnych, 
gdzie w planach miejscowych pod za-
budowę mieszkaniową przeznaczony 
jest duży teren. Ze statystyk wynika, 
że mieszka w tym rejonie coraz wię-

cej sześciolatków (37 w 2016 r., 58 
w 2020 r.). 

Liceum ogólnokształcące
Podczas ostatniej rekrutacji do li-
ceum przyjęto ok. 50 proc. chętnych, 
a szkoły podstawowe w Łomiankach 
w tym roku ukończy 300 uczniów. 70 
proc. z nich chce kontynuować naukę 
w liceum ogólnokształcącym. Urząd 
wynegocjował z powiatem porozu-
mienie, które opiera się na następują-
cych założeniach: 
• gmina Łomianki w ciągu czterech 
miesięcy od podpisania porozumienia 
otrzyma prawo użytkowania działki 
przy ul. Brzegowej (nr ew. 224);
• po 10 latach działka przy ul. Brzego-
wej przejdzie na własność gminy; 
• w ciągu dekady gmina musi wyko-

rzystać działkę na cel edukacyjny;
• 1 stycznia 2022 r. gmina Łomianki 
stanie się organem prowadzącym li-
ceum i poprowadzi je przez minimum 
20 lat;
• 1 stycznia 2023 r. gmina przejmie 
pełne finansowanie liceum.

W Liceum Ogólnokształcącym im. 
Karola Wojtyły uczy się 84 uczniów 
w czterech oddziałach. W 2020 r. 
wysokość części oświatowej sub-
wencji ogólnej z tytułu prowadzenia 
liceum wynosiła 778 000 zł, a wydatki
1 145 917,76 zł. Różnica między sub-
wencją a wydatkami to 367 917,76 zł 
(w tym zawierają się koszty najmu po-
wierzchni).

TEKST: MARTA NOWICKA, MONIKA BRODOWSKA

LICEUM I NOWA SZKOŁA
W ŁOMIANKACH?
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SZKOŁA PODSTAWOWA

Budowa nowej szkoły i modernizacja 
liceum możliwe będą po zatwierdze-
niu wypracowanego porozumienia 
przez Radę Miejską w Łomiankach 
i Radę Powiatu.

Szkoła podstawowa
Budowa szkoły podstawowej wraz 
z infrastrukturą kanalizacji i drogą do-
jazdową do budynku przy ul. Brzego-
wej (nr ew. 224) w Łomiankach Dol-
nych.

Liceum ogólnokształcące
Opracowanie nadbudowy budyn-
ku ICDS i koncepcja rozwoju liceum 
z udziałem mieszkańców i ekspertów, 
decyzja o ewentualnym utworzeniu 
zespołu szkół, współpraca z uczel-
niami, np. Centrum Cyfrowej Nauki 
i Technologii UKSW. Planowana do-
celowa liczba oddziałów w liceum 
– minimum osiem, a liczba uczniów 
– ok. 200.  

Powiat warszawski zachodni zatwier-
dzi, w uzgodnieniu z gminą, szkolny 
arkusz organizacyjny na rok 2021/22 
i przekaże subwencję na 2022 r. 
w wys. 852 tys. zł i dodatkowo 84 tys. 
zł w 13 transzach. Burmistrz Łomia-
nek przejmie obowiązki wynikające 
z umów cywilnoprawnych dotyczą-
cych liceum 1 stycznia 2022 r.  

PLANY GMINY

PYTANIA Z WEBINARIUM

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego i powiatu warszawskiego zachodniego odpowiadali na pytania mieszkańców pod-
czas spotkania online 18 lutego br. W dyskusji wzięli udział: Witold Gawda, zastępca burmistrz Łomianek ds. spo-
łecznych; Paweł Bohdziewicz, zastępca burmistrz Łomianek ds. technicznych; Jadwiga Idziaszek, naczelnik Wydziału 
Edukacji UM w Łomiankach, oraz reprezentujący powiat warszawski zachodni: Romuald Reszka, członek zarządu, 
i Anna Pakoca, naczelnik Wydziału Oświaty.

Odpowiedzi na wszystkie pytania publikujemy na: www.lomianki.pl.

Ile będzie kosztowała budowa 
szkoły?
Paweł Bohdziewicz: Koszt budowy 
szkoły powinien zawierać się w prze-
dziale 18–20 mln zł (realizacja budyn-
ku), natomiast koszt zagospodarowa-
nia całego terenu wraz z wykonaniem 
zewnętrznej infrastruktury sporto-
wej może być określony dopiero po 
opracowaniu studium wykonalności 
(analiz przedprojektowych, programu 
funkcjonalno-użytkowego). 

Jak duże to będą inwestycje?
Paweł Bohdziewicz: Inwestycje to-
warzyszące ewentualnej budowie 

szkoły podstawowej, tj. sieć kanali-
zacyjna, realizacja ul. Brzegowej (bu-
dowa drogi), są i będą konieczne ze 
względu na przeznaczenie terenów 
przyległych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
pod zabudowę mieszkalną oraz dla 
zabudowy już istniejącej. Nie można 
jednak robót towarzyszących łączyć 
z kosztami budowy szkoły. 

Czy w związku z budową szkoły – ro-
zumiem, że zespołu (szkoła podsta-
wowa i liceum) – zaplanowana jest 
rozbudowa siatki komunikacji miej-
skiej?

Witold Gawda: Przy ul. Brzegowej nie 
planujemy lokalizacji liceum. Pozosta-
nie ono przy ul. Staszica. Do szkoły 
podstawowej natomiast będzie mu-
siał dojeżdżać autobus.

Co powiat planuje postawić na rze-
czonej działce [ul. Brzegowa – red.], 
jeśli Łomianki wybiorą inną opcję 
i będą chciały postawić szkołę na 
działce kupionej na wolnym rynku?
Anna Pakoca: Działka zostanie prze-
znaczona i wykorzystana na realizację 
inwestycji celu publicznego […]. Osta-
teczne decyzje co do zabudowy dział-
ki jeszcze nie zapadły.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Dlaczego powiat nie chce finansować 
liceum, skoro jest to jego ustawowy 
obowiązek?
Romuald Reszka: Nie mogę stwier-
dzić, że powiat nie chce finansować 
liceum. Powiat cały czas finansuje 
liceum, ale teraz większe możliwości 
w tej kwestii, w budowie dobrego li-
ceum na miarę XXI w., z odpowiednią 
bazą i zapleczem dydaktycznym, ma 
gmina Łomianki. Lepiej sobie z tym 
poradzi.

Witold Gawda: Powiat powołuje się 
na ustalenia z gminą [z 1999 r. – red.]. 
Twierdzi, że bez deklaracji przejęcia 
przez gminę nie utworzyłby wówczas 
takiej placówki. W ostatnich latach 
luka między subwencją a kosztami 
zwiększyła się i powiat chce te zobo-
wiązania gminy wyegzekwować lub 
zmierzać do wygaszenia liceum.

Czy istnieją dokumenty porozumie-
nia z 1999 roku?

Witold Gawda: Nie odnaleźliśmy ich, 
natomiast przeprowadzone zostały 
rozmowy z osobami, które wówczas 
reprezentowały gminę, i zobowiąza-
nie przejęcia liceum potwierdzono.

Czy są jakieś dokumenty potwier-
dzające umowę, że gmina ma prze-
jąć liceum? […] Naturalnym organem 
prowadzącym dla liceów jest powiat, 
a gmina może prowadzić taką szkołę 
tylko za zgodą powiatu.
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Romuald Reszka: Obecnie nie mam 
takich dokumentów. Tak jak wspo-
mniał burmistrz Gawda, opieramy 
się na przekazach słownych. Z jednej 
i z drugiej strony były prowadzone 
rozmowy o utworzeniu liceum. Ist-
nieje coś takiego jak ciągłość władzy. 
Postaramy się odnaleźć w naszym 
archiwum dokumenty potwierdzają-
ce prośby o stworzenie liceum w Ło-
miankach.

Jakie warianty odrzucono w nego-
cjacjach [między gminą i powiatem 
– red.]?
Witold Gawda: Ważnym kontekstem 
toczonych przez ostatnie miesiące 
negocjacji były rozmowy z 2019 r., 
które zakończyły się trwającym po-
nad rok impasem. Po stronie powiatu 
nie było wówczas mowy o przekaza-
niu działki, my natomiast obstawali-
śmy przy bezterminowym podziale 
kosztów prowadzenia liceum w pro-
porcji 50:50. Celem ostatnich nego-
cjacji było wyjście z tej patowej sytu-
acji. Początkowo powiat oczekiwał, że 
gmina obowiązkowo wybuduje przy 
ul. Brzegowej liceum lub zespół szkół 
z liceum. Dla nas było to niekorzystne 
rozwiązanie, ponieważ w Łomiankach 
Dolnych potrzebujemy szkoły podsta-
wowej. Uważamy także, że dla liceum 
lepszą lokalizacją jest centrum miasta. 
Nasze argumenty zostały zaakcepto-
wane przez powiat. Podczas negocja-
cji pojawił się także warunek pełne-
go finansowania liceum przez gminę 
od momentu przejęcia, które miało 
nastąpić 1 września 2021 r. Warto 
wspomnieć, że początkowo dekla-
racja przekazania terenu nie była 
poparta zabezpieczeniem w księdze 
wieczystej. Rozmowy trwały długo 
i pojawiały się różne warianty porozu-
mienia. Uważam, że finalnie udało się 
wynegocjować korzystne dla gminy 
warunki.

Z czego wynika kwota 84 tys. zł za-
warta w porozumieniu?
Witold Gawda: Została ustalona 
w wyniku negocjacji, jako kompromis 
między naszym oczekiwaniem finan-
sowania połowy nadwyżki nad sub-
wencją pomniejszonej o czynsz (125 
tys. zł) a propozycją drugiej strony, by 
nie partycypować w kosztach.
Romuald Reszka: Kwota została wy-
pracowana wspólnie, to nie była ini-
cjatywa PWZ. Powiat uznał, że prze-
kazanie działki o tej wielkości i o tej 
wartości jest ofertą niezwykle atrak-

cyjną i wystarczającą dla gminy Ło-
mianki.

Dlaczego gmina sama nie pozyskała 
tej działki [przy ul. Brzegowej – red.]?
Witold Gawda: W 2016 r. gmina wy-
stąpiła o działkę do Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) repre-
zentującego Skarb Państwa. Wniosek 
pozostawiono bez rozpatrzenia, bo 
zabrakło regulacji określających jej 
przeznaczenie (plan miejscowy). 
W październiku 2017 r. uchwalono 
plan miejscowy, jednak wniosku nie 
uzupełniono. W 2019 r., kiedy nowe 
władze Łomianek przejmowały gminę, 
starostwo wystąpiło o działkę i rozpo-
częło postępowanie, które zakończyło 
się w maju 2020 r.

Od czego zależy nadwyżka nad sub-
wencją, czy jest szansa na jej obniże-
nie?
Anna Pakoca: Subwencja, jaką otrzy-
mują jednostki samorządu terytorial-
nego, nie wystarcza na utrzymanie 
szkół. Każda jednostka dokłada do 
oświaty. Istnieją drobne mechanizmy, 
w które można ingerować i co nieco 
zmniejszyć kwotę dokładania ponad 
subwencję. Jednak chciałabym pod-
kreślić, że w 2020 r. na same wyna-
grodzenia nauczycieli, którzy uczą 
w liceum, powiat wypłacił kwotę pra-
wie 870 tys. zł. A więc już ta kwota 
przewyższa subwencję, jaką otrzymał 
powiat, bo ona ukształtowała się na 
poziomie 778 tys. zł. Nie jesteśmy 
więc w stanie wpłynąć na wysokość 
wynagrodzeń. […] Dodatkowo jest to 
uzależnione od oferty edukacyjnej, 
jaką przedstawia liceum. Jako gmina 
będziecie mieć na to wpływ. To zależy 
też od liczby orzeczeń w przypadku 
osób z różnego rodzaju upośledze-
niami i tutaj są stałe mechanizmy, na 
które nie mamy wpływu […].

Czy zwiększając liczbę uczących się, 
zwiększy się subwencję?
Anna Pakoca: Tak. Proporcjonalnie 
na każdego ucznia naliczana jest sub-
wencja i w związku z tym, że wzrasta 
liczba uczniów, rośnie także kwota 
subwencji.
Witold Gawda: Widzimy możliwości 
optymalizacji kosztów utrzymania li-
ceum, choćby przez powołanie zespo-
łu szkół (to opcja, którą rozważamy) 
i ograniczenie kosztów administracyj-
nych. Także zwiększenie liczby uczniów 
powoduje, że optymalnie wykorzystu-
je się wynagrodzenia nauczycieli. To 

wszystko bierzemy pod uwagę, żeby 
zmniejszyć koszty, jednak rozważymy 
także zwiększenie kosztów, ale tylko 
w tym przypadku, gdy dodatkowy na-
kład będzie gwarantował dodatkową 
jakość, podniesienie poziomu naucza-
nia w tej placówce […].

Dlaczego powiat nie przekazuje 
w całości dopłaty własnej powiatu 
do subwencji gminie – niejako chce 
zyskać na tym oszczędności.
Anna Pakoca: Powiat w 2020 r. w ca-
łości przekaże gminie Łomianki kwotę 
części oświatowej subwencji ogól-
nej przypadającą z tytułu prowadze-
nia liceum, dodatkowo powiększoną 
o 84 tys. zł stanowiące środki własne 
powiatu. Powiat nie doszukuje się 
oszczędności. Pierwotnym zamierze-
niem było to, aby przekazać gminie 
Łomianki prowadzenie liceum na pod-
stawie porozumienia, zgodnie z dekla-
racjami władz gminy. Bez angażowa-
nia środków własnych.

Czy powiat warszawski zachodni 
prowadzi inne licea lub szkoły śred-
nie na terenie powiatu? A jeśli tak, to 
dlaczego nie chce prowadzić lub do-
finansowywać liceum w Łomiankach?  
Anna Pakoca: Powiat jest organem 
prowadzącym Zespół Szkół nr 1 
im. Melchiora Wańkowicza w Bło-
niu (liceum ogólnokształcące oraz 
technikum) oraz Zespół Szkół nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim (techni-
kum). Liceum w Łomiankach cały czas 
jest prowadzone i finansowane przez 
powiat. W sytuacji przekazania nieod-
płatnie gminie nieruchomości o war-
tości blisko 8 mln zł zasadnym jest 
utworzenie zespołu szkół, w którym 
będzie funkcjonować szkoła podsta-
wowa i liceum prowadzone przez je-
den organ.

W tym samym 1999 r. Starostwo 
Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego zostało organem prowadzą-
cym Zespołu Szkół nr 1 w Ożarowie 
(w tym liceum ogólnokształcącego, 
handlowego i technikum). Czy PWZ 
ma zamiar przekazać prowadzenie 
tego zespołu szkół miastu Ożarów, 
a jeśli nie, to dlaczego plany wobec 
liceum w Łomiankach były i są inne? 
Ile wynosi dopłata PWZ do zespołu 
szkół w Ożarowie ponad subwencję 
oświatową?
Anna Pakoca: Powiat nie ma planów 
przekazywania Zespołu Szkół nr 1 
w Ożarowie Mazowieckim. Zespół 
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Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej 
25 lutego br. radni zdjęli z porząd-
ku obrad projekt uchwały w sprawie 
przejęcia od powiatu warszawskiego 
zachodniego prowadzenia Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Woj-
tyły w Łomiankach oraz nieodpłatne-
go przejęcia terenu przy ul. Brzegowej 
(nr ew. 224) w Łomiankach Dolnych, 
na którym miała powstać szkoła pod-
stawowa. 

O szczegółach głosowania czytaj na 
s. 10.

Komentarz Witolda Gawdy, zastępcy 
burmistrz Łomianek ds. społecznych, 
który kierował zespołem negocjacyj-
nym w rozmowach z PWZ: 

Nad żadnym projektem nie 
przeprowadziliśmy tylu dys-
kusji, co nad tym. Odpowia-

daliśmy na wszystkie pytania. Odbyły 
się cztery spotkania. Byliśmy gotowi 
na sesji odpowiedzieć na wszystkie 
dodatkowe. Dzisiejsza sesja [25 lu-
tego br. – red.] nie zamyka sprawy. 
W mojej ocenie dyskusje już nic no-

wego nie wniosą. 
Przedłożymy rad-
nym projekt jeszcze 
raz i liczę, że zyska 
akceptację. Jeśli nie, 
liceum będzie pro-
wadzone tak, by 
je wygasić, a my 
przesuniemy 5 mln 
zł z innych inwesty-
cji, by kupić działkę 
pod budowę szkoły 
podstawowej w Ło-
miankach Dolnych.

Szkół w Ożarowie Mazowieckim 
funkcjonuje w budynku stanowiącym 
własność powiatu o wystarczającym 
zapleczu i wystarczającej powierzch-
ni. Wysokość dopłaty ponad sub-
wencję z tytułu prowadzenia Zespołu 
Szkół nr 1 w Ożarowie nie ma wpływu 
na przekazanie prowadzenia gminie 
Łomianki Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Wojtyły.

Dlaczego powiat do tej pory słabo 
przykładał się do promocji liceum?
Anna Pakoca: Obecnie, w związku 
z problemami lokalowymi, w liceum 
mogą funkcjonować tylko cztery od-
działy. W takiej sytuacji lokalowej, 
pomimo większej liczby chętnych, nie 
ma możliwości utworzenia większej 
liczby oddziałów. Podczas rekruta-
cji na rok szkolny 2020/2021 liczba 
uczniów chętnych do podjęcia nauki 
w liceum była dwukrotnie wyższa.

Dlaczego powiat nie ma możliwości 
zwiększenia zasobów lokalowych? 
Witold Gawda: W aktualnej lokaliza-
cji nie ma na razie takich możliwości. 
Natomiast powiat nie szuka innej, bo 
nie jest zainteresowany prowadze-
niem liceum.
Anna Pakoca: W budynku ICDS gmina 
Łomianki prowadzi Szkołę Podstawo-
wą nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Sportowymi im. Janusza Kusociń-
skiego, w związku z tym nie ma moż-
liwości udostępnienia większej liczby 
pomieszczeń na rzecz liceum.

Jakie plany ma urząd względem loka-
lizacji liceum? Czy będzie to budynek 
ICDS?
Witold Gawda: Tak, natomiast plano-
wana jest nadbudowa jednej kondy-

gnacji nad częścią szkolną w celu uzy-
skania większej powierzchni.

Skąd informacja, że młodzież łomian-
kowska jest zainteresowana nauką 
w tym liceum? Czy są jakieś badania 
na ten temat?
Witold Gawda: Rekrutacja pokazuje za-
interesowanie tym liceum. Nawet przy 
obecnym jego stanie nie wszyscy chęt-
ni zostali przyjęci. Natomiast planujemy 
podniesienie jego atrakcyjności. Bez ba-
dań można być pewnym, że część z 210 
absolwentów łomiankowskich szkół 
podstawowych, którzy co roku decydują 
się na naukę w liceach, nie zechce mar-
nować czasu na dojazd do szkoły poza 
granicami gminy, skoro na miejscu bę-
dzie liceum na przyzwoitym poziomie.

W jaki konkretnie sposób gmina za-
mierza poprawić jakość edukacji w li-
ceum? Nie jest tajemnicą, że liceum 
ma opinię „słabej szkoły”. Ile pienię-
dzy chce na to przeznaczyć? Jakie 
działania zostaną wdrożone?
Witold Gawda: To wszystko dopiero 
przed nami. Teraz podejmujemy decy-
zję, czy mamy się tym zająć, czy też 
pozostanie to zadaniem kogoś innego. 
Po pozytywnej decyzji [zatwierdzenie 
przez Radę Miejską i Radę Powiatu – 
red.] rozpoczniemy tworzenie progra-
mu zmian oraz określimy towarzyszą-
ce temu decyzje finansowe.

Czy będą klasy profilowane?
Witold Gawda: Pytanie jest przed-
wczesne. Najpierw musimy wiedzieć, 
czy będziemy mieli coś do powiedze-
nia w sprawie liceum.

Czy nasze liceum mogłoby się wy-
różniać wśród innych tym, że lepiej 

rozwija umiejętności społeczne, 
a mniejszy nacisk kładzie na wyścig 
szczurów?
Jadwiga Idziaszek: Jesteśmy za inno-
wacyjnymi rozwiązaniami, które będą 
atrakcyjne dla młodzieży. Koncepcja 
nowej jakości liceum będzie przed-
miotem prac, do których zaprosimy 
mieszkańców i ich przedstawicieli. 
Ciekawym pomysłem jest budowanie 
tej jakości przez kształtowanie umie-
jętności społecznych, które pozwolą 
na budowanie pozytywnych relacji 
z innymi ludźmi, umożliwią uczenie 
się pracy w zespołach. Takie liceum 
mogłoby być alternatywą dla trady-
cyjnej szkoły, w której kładzie się na-
cisk na indywidualną pracę ucznia.

Jakie korzyści z liceum będzie miała 
społeczność łomiankowska?
Jadwiga Idziaszek: Liceum w Łomian-
kach powoduje, że młodzież może 
kontynuować edukację na wyższym 
poziomie w dotychczasowym środo-
wisku, daje możliwość wyboru miej-
sca edukacji, eliminuje czas dojazdu 
do szkoły, sprzyja budowaniu więzi 
lokalnych. Brak liceum oznacza brak 
alternatywy edukacyjnej dla części 
młodzieży i ich rodziców, brak budo-
wania środowiskowych więzi lokal-
nych i pozbywanie się części młodzie-
ży na rzecz Warszawy. 

Jakie będą konsekwencje ewentu-
alnego odrzucenia uchwały [doty-
czącej przejęcia prowadzenia liceum 
przez gminę – red.] przez radnych?
Witold Gawda: Liceum będzie wege-
tować, a powiat będzie czynił starania, 
by je wygasić. Gmina będzie musiała 
kupić działkę w Łomiankach Dolnych 
za kilka milionów złotych.

GŁOSOWANIE RADNYCH
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XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Sesja odbyła się w trybie zdalnym 25 lutego 2021 r. Podczas obrad radni decydowali o projektach wymienionych poniżej 
uchwał. Publikujemy wyniki głosowania w poszczególnych sprawach.

Wniosek formalny radnego Grzegorza 
Bryka: zdjęcie z porządku obrad pro-
jektu uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
„Południowy Dziekanów Polski”. 

Wyniki głosowania:
ZA (15): Cezary Astrau, Piotr Bartoszewski, Grzegorz Bryk, Magdalena Cła-
pińska, Tomasz Dąbrowski, Tomasz H. Dąbrowski, Marcin Etienne, Agnieszka 
Gawron-Smater, Grzegorz Lenard, Michał Naftyński, Adam Salwowski, Jerzy 
Serzysko, Janusz Skonieczny, Maciej Wroniewski, Maria Zalewska
PRZECIW (2): Mateusz Krogulec, Krzysztof Wawer
WSTRZYMALI SIĘ (3): Mariola Niecikowska, Maria Pszczółkowska, Agnieszka 
Zdunek
NIEOBECNI (1): Joanna Zabłocka-Łudzeń

Wniosek formalny radnego Janusza 
Skoniecznego: zdjęcie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej gminy Łomianki na lata 2021–
2030 oraz zdjęcie projektu uchwały 
w sprawie zmian w uchwale budżeto-
wej gminy Łomianki na rok 2021. 

Wyniki głosowania:
ZA (7): Cezary Astrau, Piotr Bartoszewski, Tomasz H. Dąbrowski, Michał Naf-
tyński, Adam Salwowski, Janusz Skonieczny, Maria Zalewska
PRZECIW (10): Tomasz Dąbrowski, Marcin Etienne, Agnieszka Gawron-Smater, 
Mateusz Krogulec, Grzegorz Lenard, Mariola Niecikowska, Maria Pszczółkow-
ska, Krzysztof Wawer, Maciej Wroniewski, Agnieszka Zdunek
WSTRZYMALI SIĘ (3): Grzegorz Bryk, Magdalena Cłapińska, Jerzy Serzysko
NIEOBECNI (1): Joanna Zabłocka-Łudzeń

Wniosek formalny radnego Micha-
ła Naftyńskiego: zdjęcie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie 
przejęcia od powiatu warszawskiego 
zachodniego zadania z zakresu wła-
ściwości powiatu dotyczącego pro-
wadzenia Liceum Ogólnokształcące-
go im. Karola Wojtyły w Łomiankach 
oraz nieodpłatnego przejęcia od po-
wiatu warszawskiego zachodniego 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 
ew. 224 w obrębie Łomianki Dolne. 

Wyniki głosowania:
ZA (11): Cezary Astrau, Piotr Bartoszewski, Grzegorz Bryk, Magdalena Cłapiń-
ska, Tomasz H. Dąbrowski, Michał Naftyński, Adam Salwowski, Jerzy Serzysko, 
Maciej Wroniewski, Maria Zalewska, Agnieszka Zdunek
PRZECIW (8): Tomasz Dąbrowski, Marcin Etienne, Agnieszka Gawron-Smater, 
Mateusz Krogulec, Grzegorz Lenard, Mariola Niecikowska, Maria Pszczółkow-
ska, Krzysztof Wawer
WSTRZYMAŁ SIĘ (1): Janusz Skonieczny
NIEOBECNI (1): Joanna Zabłocka-Łudzeń

Pozostałe głosowania

Rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie:

– zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej gminy Łomianki na lata 
2021–2030 z uwzględnieniem auto-
poprawki. Wyniki głosowania: za: 16, 
przeciw: 4, wstrzymuję się: 1, brak 
głosu: 0.
– zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na rok 2021 z uwzględnie-
niem autopoprawki. Wyniki głosowa-
nia: za: 15, przeciw: 3, wstrzymuję się: 
2, brak głosu: 1.
– zwolnienia i zwrotu części opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu sprzedaży 
za rok 2021 przedsiębiorców prowa-
dzących punkty sprzedaży na terenie 
gminy Łomianki. Wyniki głosowania: 

za: 19, przeciw: 0, wstrzymuję się: 2, 
brak głosu: 0.
– wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość oraz wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umo-
wy najmu z przeznaczeniem pod przy-
łączenie gruntu do nieruchomości 
sąsiedniej jako ogród przydomowy. 
Wyniki głosowania: za: 20, przeciw: 
0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0.
– wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość oraz wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umo-
wy najmu. Przedmiot najmu to grunt 
pod tablicę reklamową. Wyniki głoso-
wania: za: 17, przeciw: 3, wstrzymuję 
się: 1, brak głosu: 0.

– przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Dziekanów Nowy 
Północny-Zachód”. Wyniki głosowa-
nia: za: 18, przeciw: 1, wstrzymuję się: 
1, brak głosu: 1.
– przystąpienia do sporządzenia 
zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Łomianki". 
Wyniki głosowania: za: 16, przeciw: 2, 
wstrzymuję się: 3, brak głosu: 0.
– zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomian-
kach na rok 2021. Wyniki głosowania: 
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 5, 
brak głosu: 1.
Przebieg każdej sesji Rady Miejskiej 
można śledzić na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 
a także obejrzeć archiwalne zapisy 
obrad na: www.lomianki.pl w zakład-
ce e-Sesja.
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Hanna Dąbrowska, 
skarbnik gminy Ło-
mianki

Skarbnikiem gminy 
Łomianki zostałam 
25 lipca 2014 r. 
Jestem mieszkan-

ką Łomianek od urodzenia. Swoją 
przygodę z samorządem rozpoczę-
łam w 1989 r., od początku zajmu-
jąc się finansami i budżetem. Tytuł 
magistra uzyskałam na Uniwer-
sytecie Warszawskim w Centrum 
Studiów Samorządu Terytorialnego 
i Rozwoju Lokalnego. Ukończyłam 
też studia podyplomowe w Szkole 
Głównej Handlowej na kierunku 
menedżer samorządu terytorialne-
go w 2011 roku.

Na co dzień nie spotykam się 
z mieszkańcami. Zawsze jestem 
jednak na sesjach Rady Miejskiej 
i komisji budżetowej. W urzędzie 
dbam o finanse gminy Łomianki. 
To ogromna odpowiedzialność 
i często duży stres. Nauczyłam się, 
jak sobie z nim radzić, choć przy-
znaję, że często to właśnie budżet 
i jego podział rodzi najwięcej emo-

cji wśród radnych i mieszkańców. 
Jestem wymagająca zarówno wo-
bec siebie, jak i podległych pra-
cowników. To pomaga w pracy, ale 
bywa dużym obciążeniem dla mnie 
i moich pracowników. Moja praca 
to przede wszystkim stosowanie 
w praktyce przepisów ustawy o fi-
nansach publicznych i pilnowanie 
dyscypliny finansów publicznych 
w jednostce. W skrócie – dbam 
o każdą złotówkę z gminnej kasy. 

Czym zajmuje się skarbnik gminy?
Pełni funkcję głównego księgowe-
go budżetu gminy i głównego księ-
gowego urzędu. Sprawuje kontrolę 
i nadzór nad działalnością komórek 
organizacyjnych Urzędu Miejskie-
go i gminnych jednostek organiza-
cyjnych w zakresie spraw finanso-
wych. Opracowuje projekt budżetu 
i WPF, odpowiada za jego realiza-
cję. Nadzoruje opracowanie spra-
wozdań finansowych z wykonania 
budżetu. Skarbnikowi podlegają 
Wydział Rozliczeń Finansowych 
Budżetu oraz Wydział Podatków 
i Opłat Lokalnych, współpracuje 
też z kolegium burmistrzowskim.

Kiedy urząd planuje zająć się ul. Brzegową? Jest 
nieprzejezdna po zimie! Konieczny jest natych-
miastowy remont.
Tak, ul. Brzegowa wymaga remontu, jednak by 
wykonać docelową nawierzchnię tej ulicy wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, musimy spełnić 
dwa warunki: 1. wybudować sieć wodno-ka-
nalizacyjną w tej ulicy (przetarg na realizację 
pierwszej części tej inwestycji ZWiK ogłosi 
jeszcze w marcu, kolejne etapy – po otrzymaniu 
pozwoleń na budowę), odwrotna kolejność to 
podwójne, ogromne koszty; 2. pozyskać (jako 
gmina) grunty leżące w obrębie wyznaczonego 
pasa drogowego, które dziś należą do właścicieli 
prywatnych (proces pozyskiwania trwa), a które 
zgodnie z aktualnymi miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego wiążą się z budo-
wą docelowej drogi.
Sprawa ul. Brzegowej jest pilna i zaplanowaliśmy 
działania tymczasowe. Na początku marca (jeśli 
pogoda pozwoli) wykonamy uzupełnienie ubyt-
ków i doziarnienie oraz zagęszczenie nawierzch-
ni ul. Brzegowej jako środek zaradczy. Do końca 
maja br. wykonamy trwałą nawierzchnię jezdną 
o minimalnych parametrach, zapewniających 
jednak ciągłość i równość powierzchni na sze-
rokości wynikającej z aktualnych granic działek 
będących we władaniu gminy. To pozwoli na 
swobodne i bezproblemowe korzystanie z ulicy.

Denerwuje mnie, że przez ten pseudo covid, to 
wstęp do urzędu trzeba czekać przed urzędem 
ok. godziny! Tak samo w przychodni na Szpital-
nej. Głosowałem na Panią burmistrz myśląc, że 
będzie normalnie (pisownia oryginalna – red.).
Bardzo dziękuję za Pana głos. Ja też marzę, żeby 
pandemia się skończyła. Niestety odnotowuje się 
wciąż wiele zachorowań. Urząd Miejski w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców i urzędników od 
miesięcy funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Wy-
starczy zadzwonić i umówić się z pracownikiem 
urzędu na konkretny dzień i godzinę. Kontakty 
do wszystkich wydziałów/referatów znajdzie 
Pan na naszej stronie www.lomianki.pl w zakład-
ce Kontakty. Większość mieszkańców chwali tę 
procedurę, bo nie trzeba czekać w zatłoczonych 
korytarzach, a obsługa jest bezpieczna i sprawna. 
Jeśli w Pana przypadku procedura nie sprawdziła 
się, proszę o informację, którego wydziału doty-
czył problem. Sprawdzę i zareaguję. W sprawie 
działania przychodni przy ul. Szpitalnej proszę 
kontaktować się z SZZLO Warszawa-Żoliborz, 
do którego należy placówka. Samorząd nie jest 
w tym przypadku organem nadzorującym. 

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

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZNASI URZĘDNICY

Jakie sprawy można załatwić w gminie? Czym zajmują się 
poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego? Przedstawiamy kolejnych 
urzędników i zakres ich kompetencji.

Małgorzata Kępa, 
naczelnik Wydziału 
Podatków i Opłat 
Lokalnych

Jestem wieloletnim 
pracownikiem ad-
ministracji samo-

rządowej. W Urzędzie Miejskim 
w Łomiankach pracuję od 1994 r. 
Od samego początku moja praca 
związana jest z podatkami lokal-
nymi. Zaczynałam jako inspektor 
ds. podatków i opłat lokalnych. Od 
2016 r. kieruję referatem, a aktual-
nie Wydziałem Podatków i Opłat 
Lokalnych. Praca wydziału zwią-
zana jest z bezpośrednią obsługą 
mieszkańców, co wymaga ode mnie 
i współpracowników posiadania nie 
tylko wiedzy merytorycznej, lecz 

także umiejętności komunikacyj-
nych. Cierpliwość, spokój i empatia 
są moim zdaniem najważniejsze 
w kontaktach z podatnikami. 

Czym zajmuje się Wydział Podat-
ków i Opłat Lokalnych?
Co roku ustala wymiar podatku rol-
nego, leśnego i od nieruchomości. 
Udziela pomocy przy wypełnianiu 
informacji i deklaracji podatko-
wych. Zajmuje się księgowością 
podatków lokalnych, opłatami za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz mandatami karnymi 
nakładanymi przez straż miejską. 
Zabezpiecza realizację dochodów 
gminy przez wystawianie upo-
mnień. Wydaje zaświadczenia 
o stanie majątkowym i braku zale-
głości podatkowych.
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Szczepienia przeciw 
COVID-19
Przypominamy podstawowe informacje doty-
czące przeprowadzania akcji w gminie Łomian-
ki oraz informujemy o możliwości szczepienia 
pacjentów w domu.

Na terenie naszej gminy szczepienia odbywają 
się w następujących placówkach: Royalmed (ul. 
Wiślana 36, 533 702 703), SPZZLO Warszawa-
-Żoliborz (ul. Szpitalna 6, 22 751 10 55), NZOZ 
Łomianki (ul. Warszawska 31, 22 751 69 91), 
CMP – NZOZ Oddział w Łomiankach (ul. War-
szawska 55, 22 737 50 50). 
Dla osób, które chcą się zaszczepić przeciw CO-
VID-19 i posiadają aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie 
R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorze-
niami lub mają trudność z dotarciem do punktu 
szczepień, zorganizujemy specjalny transport. 
Należy zadzwonić pod numer infolinii 516 
768 500 (pon. 10–18, wt.–pt. 8–16) minimum 
dwa dni przed planowaną datą szczepienia 
i zgłosić potrzebę skorzystania z transportu. 
NFZ zorganizował także ponad 100 dodat-
kowych wyjazdowych punktów szczepień dla 
pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia 
nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjo-
narnym. Aby skorzystać z takiej pomocy, należy 
zadzwonić do swojej poradni POZ. Podstawą 
zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wy-
jazdowego są: dokumentacja medyczna i wie-
dza lekarza/pielęgniarki opieki długotermino-
wej o stanie zdrowia pacjenta, teleporada lub 
wywiad z opiekunem pacjenta. / KŻ, MN

Mistrzyni w snowcrossie
Zosia Błażewska z Łomianek wywalczyła złoty medal mi-
strzostw Polski juniorek w olimpijskiej konkurencji snowboar-
dowej – boardercrossie.

To kolejny sukces 17-latki, która dwa lata temu stanęła na najwyż-
szym podium mistrzostw kraju w kategorii juniorek młodszych. 
Sięgała także po miejsca na podium w rywalizacji Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. W 2019 r. wzięła udział w Pucharze Europy 
w konkurencji Big Air, zajmując w zawodach w Białce Tatrzańskiej 
piąte miejsce. Zosia uprawia snowboard od blisko dziesięciu lat 
w stołecznym klubie „Spójnia”, specjalizując się w widowiskowej 
konkurencji boardercrossu, zwanego popularnie snowcrossem. 
Polega ona na rywalizacji startujących równocześnie od czterech 
do sześciu zawodników na specjalnie przygotowanym torze z wie-
loma naturalnymi przeszkodami – zbudowanymi ze śniegu skocz-
niami i bandami. W sezonie 2018/19 Zosia została powołana do 
kadry narodowej w snowcrossie i miała okazję wystartować w za-
wodach międzynarodowych. Wraz z pozostałymi kadrowiczami 
przygotowywała się do mistrzostw świata juniorów, ale plany te 
storpedowała decyzja Polskiego Związku Narciarskiego o rozwią-
zaniu kadry crossowej. Młoda zawodniczka nie zamierza jednak 
rezygnować z kariery sportowej i aktualnie przygotowuje się do 
mistrzostw Polski seniorów w snowcrossie. Myśli także o startach 
w zawodach FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej), co po-
zwoliłoby jej uzyskać lepsze miejsce w rankingu międzynarodo-
wym. / Stanisław Brzósko, prywatnie dziadek Zosi.

Aktualne zasady 
bezpieczeństwa
Przedłużenie dotychczasowych obostrzeń 
i nakaz noszenia maseczek zamiast przyłbic to 
wytyczne obowiązujące od 27 lutego. 

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe re-
strykcje w woj. warmińsko-mazurskim i dla osób 
wracających z Czech i Słowacji. W pozostałych 
województwach przedłużono dotychczaso-
we zasady bezpieczeństwa do 14 marca. Aby 
ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wiru-
sa, wprowadzono także zakaz używania m.in. 
przyłbic i chust do zakrywania ust i nosa. Obec-
nie dozwolone są jedynie maseczki, a przyłbice 
mogą być stosowane dodatkowo. Więcej infor-
macji: www.gov.pl/web/koronawirus.

FO
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Zasady rekrutacji 2021/2022
Rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli i szkół podstawo-
wych prowadzonych przez gminę Łomianki. Szczegółowe 

informacje, harmonogramy i wzory wniosków publikujemy na: 
www.lomianki.pl.
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Linia 850
Nowa linia autobusowa połączyła stację Metro Słodowiec – przez 
Łomianki i Czosnów – z Cybulicami Dużymi.

Autobusy linii 850 jeżdżą ul. Marymoncką i zatrzymują się na 
wszystkich przystankach, co zapewnia mieszkańcom gminy Ło-
mianki dogodne połączenie m.in. ze Szpitalem Bielańskim i linią 
metra (stacja Słodowiec). W kierunku Warszawy autobusy kursują 
bezpośrednio ul. Marymoncką, natomiast w kierunku powrotnym 
skręcają z ul. Marymonckiej w ul. Przy Agorze i dalej w ul. Kaspro-
wicza, aby zabierać także pasażerów z przystanku Metro Młociny. 
Dalej trasa przebiega al. gen. Wittek oraz ulicami Pułkową, Kolejo-
wą, Warszawską, Armii Poznań, Rolniczą, Podróżną, drogą krajową 
nr 7 z podjazdem do przystanku przy Urzędzie Gminy w Czosnowie 
i dalej przez Dobrzyń, Augustówek, Jesionkę, Małocice, Wrzosów-
kę, Sowią Wolę, Sowią Wolę Folwarczną do Cybulic Dużych. Linia 
850 kursuje w dni powszednie przez cały dzień. Wycofana nato-
miast została linia nr 10. / Bogdan Marcińczyk

Paczki żywnościowe
Pomoc przekazywana osobom naj-
bardziej potrzebującym za pośrednic-
twem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomiankach to zestaw artykułów 
spożywczych w formie paczek żywno-
ściowych. 

Wsparciem w ramach programu po-
mocy żywnościowej mogą być objęte 
osoby i rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji życiowej, spełniające kry-
teria określone w art. 7 Ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), 
których dochód nie przekracza 220 
proc. kryterium dochodowego upraw-
niającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, czyli 1542,20 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 1161,60 zł 
dla osoby w rodzinie. Dodatkowe dzia-
łania realizowane przez Bank Żywności 
na rzecz podopiecznych OPL (organiza-
cji partnerskich lokalnych), przy współ-
pracy z OPL i OPS, to różne warszta-
ty: kulinarne, edukacji ekonomicznej, 
dietetyczne, niemarnowania żywności, 
a także inne akcje o charakterze indy-
widualnym i grupowym mające na celu 
integrację społeczną najbardziej po-
trzebujących. Program operacyjny „Po-
moc Żywnościowa 2014–2020” jest 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym Podprogram 2020 od listopa-
da 2020 r. do sierpnia 2021 r. Plano-
wane rozpoczęcie wydawania paczek 
żywnościowych: marzec 2021 r. / OPS

Dyżur wakacyjny
W przedszkolach samorządowych dyżur wakacyjny odbędzie się od      
1 lipca do 6 sierpnia br. Jedynie przez trzy tygodnie placówki pozosta-
ną zamknięte.

Placówki oświatowe funkcjonują w reżimie sanitarnym, zgodnie z obo-
wiązującymi wytycznymi głównego inspektora sanitarnego, ministra 
zdrowia oraz ministra edukacji i nauki. Trudno nam przewidzieć sytuację 
epidemiczną w czasie miesięcy wakacyjnych i obowiązujące wytyczne. 
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników placówek 
podjęliśmy decyzję o pięciotygodniowym dyżurze, który pozwoli na 
uczęszczanie dziecka wyłącznie do jednego przedszkola i uniemożliwi 
przemieszczanie się dzieci między placówkami. Prosimy o zapisywanie 
dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze podczas wakacji w swoich 
przedszkolach w terminie 17–31 maja. Opłaty za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego należy uiścić do 
15 czerwca br. / Anna Grabowska

Konkurs plastyczny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza wszystkich ło-
miankowskich uczniów z klas 4–8 do udziału w konkursie „Uzależnie-
nia – złodziej młodości”.

Ochrona młodzieży przed różnymi formami uzależnień to ważna część 
działalności OPS. Chcemy edukować, wspierać oraz inspirować do ak-
tywnego i twórczego spędzania czasu. Ogłaszamy konkurs, którego ce-
lem jest propagowanie idei życia bez nałogów, a także uświadomienie 
skutków uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów, 
które rzutuje na dalsze życie młodego człowieka. Zadanie konkursowe 
polega na przygotowaniu pracy o tematyce związanej z przeciwdziała-
niem uzależnieniom. Można ją wykonać w dowolnej technice, w forma-
cie A3 lub A4. Prace należy przesłać do 30 marca br. na adres Ośrodka 
Pomocy Społecznej (ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki). Dla zwycięzców 
przewidziane są nagrody. Patronat honorowy nad konkursem objęła 
burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. Więcej informacji 
w regulaminie: www.lomianki.pl i fb OPS w Łomiankach. / OPS
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Ostatni spis odbył się 
w 2011 r. Ustawa o Naro-
dowym Spisie Powszech-
nym 2021 wyznacza 

rozpoczęcie spisu 1 kwietnia, a zakoń-
czenie 30 września br.

Cel spisu powszechnego
Spis dostarcza aktualnych i szczegó-
łowych informacji o liczbie ludności, 
jej rozmieszczeniu, strukturze demo-
graficznej, narodowo-
ściowej, zawodowej, 
poziomie wykształ-
cenia, bezrobociu 
i sytuacji mieszkanio-
wej osób zamieszku-
jących Polskę. Dane 
ze spisu umożliwiają 
władzom krajowym 
i lokalnym podejmo-
wanie strategicznych 
decyzji opartych 
na analizie danych. 
Także mieszkańcy 
Polski mogą na tej 
podstawie podejmo-
wać istotne decyzje 
mające wpływ na ich 
życie, np. dotyczące 
wyboru miejsce za-
mieszkania.

Podstawowe zasady
Obowiązkiem spisowym objęte są 
wszystkie osoby fizyczne (Polacy 
i cudzoziemcy, w tym również dzieci 
urodzone przed 1 kwietnia 2021 r.) 
stale zamieszkałe lub czasowo prze-
bywające na terenie Polski, w tym 
także osoby bezdomne, a także Pola-
cy przebywający czasowo za granicą. 
Przedmiotem spisu są również miesz-
kania, budynki, obiekty zbiorowego 
zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkania-
mi. Dane podawane w spisie dotyczą 
stanu na 31 marca 2021 r. Jeżeli ktoś 
zmarł po 31 marca 2021 r., to należy 

wykazać jego dane w formularzu, na-
tomiast nie wpisuje się danych dzieci 
urodzonych po 31 marca br.

Zbieranie danych
Obowiązkowa metoda to samospis 
internetowy przez formularz spisowy 
dostępny na stronie Głównego Urzę-
du Statystycznego (https://spis.gov.
pl) od 1 kwietnia 2021 r. Za osoby 
niepełnoletnie i nieobecne samospi-

su dokonują osoby 
dorosłe, które z nimi 
zamieszkują. Logowa-
nie do aplikacji będzie 
możliwe za pomocą 
profilu zaufanego lub 
przez podanie nume-
ru PESEL i nazwiska 
rodowego matki. Re-
spondent po pierw-
szym udanym logo-
waniu będzie miał 14 
dni na wypełnienie, 
uzupełnienie lub po-
prawienie formularza. 
Mieszkaniec Polski, 
który nie będzie miał 
możliwości dokona-
nia samospisu z przy-
czyn technicznych, 
będzie mógł skorzy-

stać z  pomieszczenia ze stanowi-
skiem komputerowym, które będzie 
dostosowane także do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Metody uzupełniające
Z osobami, które nie spiszą się samo-
dzielnie, skontaktuje się rachmistrz, 
aby zrealizować spis w formie wywia-
du telefonicznego lub wywiadu bez-
pośredniego. Rachmistrze rozpoczną 
pracę 16 kwietnia br. i będą prowa-
dzić wywiady do końca trwania spisu. 
Rachmistrze telefoniczni będą pra-
cować w godz. 8–20 w dni powsze-
dnie, a rachmistrze terenowi także 
w weekendy. Jeśli osoba objęta obo-

wiązkiem spisowym nie będzie mogła 
wypełnić formularza elektronicznego 
np. ze względu na niepełnosprawność 
lub podeszły wiek, powinna zadzwo-
nić pod numer infolinii 22 279 99 99 
i zgłosić „spis na żądanie”. Takie zgło-
szenie będzie możliwe do 31 sierpnia 
2021 r. 

Bezpieczeństwo informacji
Każdy rachmistrz będzie miał identy-
fikator z imieniem i nazwiskiem. Jego 
tożsamość będzie można zweryfiko-
wać na stronie GUS (https://spis.gov.
pl, zakładka Sprawdź rachmistrza) 
oraz na stronach urzędów statystycz-
nych. Zebrane przez rachmistrzów 
dane posłużą wyłącznie do opra-
cowań i analiz, a dane jednostkowe 
będą anonimizowane. Wszystkie oso-
by zaangażowane w prace spisowe 
zobowiązane będą do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej, za złamanie 
której grozi wysoka kara. Transfer da-
nych z urządzeń mobilnych rachmi-
strzów będzie całkowicie oddzielony 
od publicznego internetu (komuni-
kacja przez prywatny APN). Ponadto 
bezpieczeństwo danych zapewni ich 
szyfrowanie i ochrona hasłami oraz 
możliwość zdalnego blokowania urzą-
dzenia mobilnego i czyszczenia da-
nych. Administratorem danych oso-
bowych jest prezes GUS. 

Spis w Łomiankach
W gminie Łomianki działa Gminne 
Biuro Spisowe (tel. 22 888 98 13, pon. 
10–18, wt.–pt. 8–16). Od 1 kwietnia 
uruchomimy dyżur telefoniczny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8–20. 
Numer telefonu zostanie podany na 
stronie www.lomianki.pl oraz w kolej-
nym biuletynie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl, 
od 15 marca br. GUS uruchomi info-
linię spisową dla respondentów: 22 
279 99 99.

W kwietniu rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. To największe badanie 
statystyczne realizowane raz na 10 lat. 

LICZYMY SIĘ!

TEKST: GRAŻYNA TYMIENIECKA

Pytania będą dotyczyły: 
demografii, aktywności 
ekonomicznej, poziomu 

wykształcenia, 
niepełnosprawności, migracji 

krajowych i zagranicznych, 
charakterystyki etniczno-
-kulturowej, gospodarstw 
domowych i rodziny, stanu 
i charakterystyki zasobów 

mieszkaniowych.
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Planowanie to hasło współcze-
snego człowieka. Planujemy 
dzień, zajęcia, sposób spędza-
nia wolnego czasu, spotkania 

z przyjaciółmi, wakacje, posiłki, zaku-
py – w zasadzie wszystko, co nas do-
tyczy na poziomie mikrostruktury. Ale 
planujemy także w skali makrostruk-
tury, a to związane jest z rozwojem 
miast i obszarów zurbanizowanych 
oraz zmianami zachodzącymi w ob-
szarze gospodarczym i społecznym. 

Program pilotażowy
Na poziomie europejskim zrównowa-
żonej mobilności poświęca się wiele 
czasu. W krajach UE plany zrówno-
ważonej mobilności miejskiej two-
rzy się od lat. W Polsce przełomowy 
był 2019 r., kiedy to Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju wraz z inicjaty-
wą Jaspers oraz Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych zdecy-
dowały się przeprowadzić program 
pilotażowy, podczas którego opraco-
wane zostaną takie plany dla polskich 
ośrodków miejskich. Gmina Łomianki 
została zgłoszona do udziału w tym 
programie. Wyzwania, z jakimi bę-
dziemy musieli się zmierzyć, to:
• zachowania komunikacyjne nieko-
rzystne z punktu widzenia zrównowa-
żonego rozwoju (samochód osobowy 
jako główny środek transportu);
• poszerzanie miejskich terytoriów 
i zasiedlanie coraz odleglejszych 
miejsc, co skutkuje uzależnieniem od 
samochodu osobowego;
• zmiany klimatyczne powodowane 
wzrostem liczby samochodów osobo-
wych;
• zanieczyszczenie powietrza przez 
spaliny;
• spadek bezpieczeństwa ruchu;
• wzrost poziomu hałasu, którego 
źródła upatrywać należy we wzroście 
intensywności ruchu drogowego;

• silna zależność środków transportu 
od paliw kopalnych. 

Współpraca gmin
W 2019 r. z inicjatywy gminy Ło-
mianki powstał obszar funkcjonalny 
„Warszawa Zachód”, w skład którego 
wchodzą gminy: Łomianki, Stare Ba-
bice, Izabelin, Czosnów, Zakroczym, 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Ja-
błonna. Gminy postanowiły wspól-
nie opracować Plan zrównoważonej 
mobilności miejskiej (ang. Sustainable 
Urban Mobility Plan, SUMP) dla ob-
szaru „Warszawa Zachód”. Wszyscy 
partnerzy 5 lutego 2021 r. podpisali 
porozumienie w tej sprawie. Obecnie 
nasze prace będą się koncentrowa-
ły na wypracowaniu z mieszkańcami 
listy potrzeb i oczekiwań w zakresie 
mobilności miejskiej. Wzorem będą 
dla nas wytyczone ogólne cele zrów-
noważonej mobilności miejskiej, czyli:
• dążenie do osiągnięcia racjonalne-
go, a nie minimalnego czasu podróży;
• traktowanie podróży jako samo-
dzielnej aktywności, nie tylko sposo-
bu zaspokojenia potrzeby przewozo-
wej;
• ograniczanie potrzeby podróżowa-
nia, np. przez skracanie drogi, jaką 
trzeba przebyć, lub świadczenie pracy 
zdalnej;
• zwiększenie udziału podróży pie-
szych, jazdy rowerem i środkami 
transportu zbiorowego w stosunku 
do podróży samochodem osobowym;
• zmniejszenie poziomu zanieczysz-

czenia powietrza i hałasu, który jest 
generowany przez transport, i zwięk-
szenie efektywności energetycznej 
transportu;
• poprawa wykorzystania zdolności 
przewozowej w pojazdach przez lep-
sze wykorzystanie miejsc;
• zapewnienie spójności między pla-
nowaniem miasta i obszarów miej-
skich a transportem i środowiskiem; 
• inwestowanie na terenach zurbani-
zowanych, zlokalizowanych przy tra-
sach transportu publicznego;
• łączenie miejsc pracy, zakładów 
pracy z centrami rozrywki, handlu 
i transportem publicznym;
• prowadzenie polityki mieszkanio-
wej zmierzające do powstawania ob-
szarów miejskich, które zostaną od-
powiednio skoncentrowane;
• zmiana przeznaczenia ulic, budowa 
dróg rowerowych, wyznaczanie pa-
sów ruchu dla transportu publicznego.

Konsultacje społeczne
Zapraszamy mieszkańców gminy 
Łomianki do udziału w warsztatach 
w trzech grupach wiekowych: do 
20. r.ż., 21–55 lat, 55 i więcej. Każda 
z tych grup ma inne potrzeby i ocze-
kiwania, a my chcielibyśmy je poznać, 
aby szukać rozwiązań, które będą się 
wpisywały w oczekiwania naszych 
mieszkańców. Pierwsze warsztaty 
planujemy przeprowadzić 8–12 mar-
ca 2021 r. 

Więcej informacji: www.lomianki.pl.

Gmina Łomianki rozpoczęła pracę nad Planem zrównoważonej mobilności miejskiej. W dokumencie 
kompleksowo opracowane będą zagadnienia transportowe i środowiskowe z uwzględnieniem 
potrzeb społecznych. Zapraszamy mieszkańców na warsztaty i zachęcamy do aktywnego udziału 
w przygotowaniu naszego wspólnego projektu.

PLAN MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA
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Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych obchodzimy 2 kwietnia. Jego 
głównym przesłaniem jest propagowanie wiedzy i podnoszenie 
świadomości społecznej na temat autyzmu.  

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI 
AUTYZMU

TEKST: SYLWIA GIERSZ

Symbolem solidarności z oso-
bami autystycznymi jest kolor 
niebieski, stąd pomysł glo-
balnej akcji „Zaświeć się na 

niebiesko”. Tego dnia wiele ważnych 
budynków na całym świecie i w Pol-
sce będzie oświetlonych na niebiesko. 
Wszystko po to, aby po raz kolejny 
zwrócić uwagę na potrzebę toleran-
cji, akceptowania różnic i podkreśla-
nia podobieństw w funkcjonowaniu 
osób z całościowymi zaburzeniami 
rozwoju i tzw. osób neurotypowych. 
Każdy z nas może w tym dniu wyrazić 
swoją solidarność: oświetlić budynek 
czy dodać niebieski kolor do ubrania, 
a także wesprzeć finansowo organi-
zacje działające na rzecz osób z au-
tyzmem, np. przekazując im 1 proc. 
podatku lub darowiznę. Ze względu 
na sytuację epidemiczną w tym roku 
obchody dnia świadomości autyzmu 
przeniosą się do internetu. 

Statystyki w Polsce
Autyzm jest całościowym zabu-
rzeniem rozwoju dziecka o podło-
żu neurologicznym, które dotyczy 
tysięcy maluchów w całej Polsce. 
Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) autyzm występuje 
u jednego dziecka  na 100, co ozna-
cza, że w Polsce żyje około 400 ty-
sięcy dzieci autystycznych. W Polsce 
nie ma dokładnych danych na temat 
liczby osób z autyzmem lub zespołem 
Aspergera, bo specyfika dysfunkcji 
tych osób została w pełni uwzględ-
niona w systemie orzekania o nie-
pełnosprawności dopiero od 2010 r. 
Oprócz tego w Polsce zaburzenia te 
zaczęły być diagnozowane w latach 
80. XX w. Dlatego mamy niewiele 
osób z rozpoznanym autyzmem czy 
zespołem Aspergera w wieku 40 lat 

i starszych. Dane nie odzwierciedlają 
rzeczywistości. Obecnie ta niepełno-
sprawność jest w Polsce coraz bar-
dziej powszechna. A blisko jedna pią-
ta wszystkich niepełnosprawnych do 
16. r.ż. to właśnie osoby autystyczne 
lub z zespołem Aspergera.

Czym jest autyzm? 
Dokładną definicję medyczną i opis 
symptomów autyzmu znajdziemy 
w książkach i na stronach interne-
towych, jednak bardzo ważne jest 
zrozumienie, jak osoby autystyczne 
funkcjonują w otaczającym je świecie. 
Autyzm to nie choroba i nie podlega 
leczeniu. Można natomiast poprawić 
sposób funkcjonowania osoby auty-
stycznej dzięki intensywnej terapii 
wymagającej ciężkiej i nieustannej 
pracy. Autyzm jest „tajemniczym” 
zaburzeniem i czasem nawet dla naj-
bliższych osoby ze spektrum stanowią 
zagadkę. Autyzm to także nieprawi-
dłowa praca mózgu, dlatego wystę-
pują problemy z mówieniem, postrze-
ganiem świata, rozumieniem relacji 
społecznych. 

Relacje społeczne
Osoby autystyczne w inny sposób 
odbierają wrażenia zmysłowe. Dla 
nich sól może być kwaśna, śnieg go-
rący, a delikatny dotyk powodować 
ból. Ciężko nam wyobrazić sobie, że 
dla kogoś głośne dźwięki kasy skle-
powej mogą być tak nieprzyjemne, 
że aż bolesne, a przebywanie wśród 
innych ludzi – nawet tych najbardziej 
przyjaźnie nastawionych – może być 
źródłem ogromnego lęku i poczucia 
zagubienia. Strach powoduje wiele 
niestandardowych i w ocenie niektó-
rych dziwnych zachowań. Dziecko 
z autyzmem ma kłopoty w relacjach 

społecznych – może się czuć niepew-
nie w sklepie, kinie, na przystanku 
autobusowym, w szkole. Boi się wielu 
rzeczy, które dla większości z nas nie 
są obiektywnym źródłem lęku (np. 
niektóre dźwięki, ostre światło, nagły 
ruch), może wtedy krzyknąć, kołysać 
się, uciec lub nawet uderzyć. Jest 
szczere do bólu i nie kłamie, choć cza-
sem mogłoby w ten sposób uniknąć 
wielu kłopotów. Jednocześnie dziecko 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju 
potrafi zadziwić świetną pamięcią in-
teresujących go faktów, w kreatywny 
sposób rozwiązać problem, jest uczci-
we i wierne w przyjaźni. 

Zaburzenie rozwojowe
Autyzm jest zaburzeniem rozwojo-
wym, co oznacza, że jego obraz zmie-
nia się wraz z wiekiem. Dzieci w miarę 
dorastania, a także w wyniku prowa-
dzonej terapii nabywają nowe umie-
jętności, uczą się komunikacji. Nie 
oznacza to jednak, że z autyzmu moż-
na wyrosnąć. Zaburzenie to ma różne 
stopnie głębokości i u każdego objawia 
się nieco inaczej. Osoba z autyzmem 
to indywidualność jak każdy człowiek, 
a cechy autyzmu stanowią tylko jeden 
z elementów jej osobowości.

Nie oceniaj – zrozum
Świadomość społeczna w kwestii 
autyzmu jest w Polsce bardzo niska. 
Reakcje na odmienne zachowanie by-
wają okrutne i krzywdzące. Dziecko 
z autyzmem jest zazwyczaj oceniane 
jako źle wychowane, wręcz rozwy-
drzone, a dorosły z autyzmem to dzi-
wak. Osoby w spektrum autyzmu na-
leżą do grup najbardziej narażonych 
na dyskryminację, przemoc i wyklu-
czenie. Receptą dla wielu osób z au-
tyzmem jest praca i działanie wśród 
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Działamy lokalnie
W lutym burmistrz Łomianek roz-
strzygnęła otwarty konkurs ofert 
dotyczących zadań publicznych reali-
zowanych przez organizacje pozarzą-
dowe (NGO) i podmioty wymienione 
w ustawie o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie.

Dofinansowanie otrzymało 57 ze 
103 zgłoszonych ofert zajęć i wyda-
rzeń kulturalnych, sportowych oraz 
społecznych, które wspomagają roz-
wój wspólnot lokalnych. W 2021 r. 
w naszej gminie odbędą się m.in. 
cykliczne zajęcia piłki nożnej, szer-
mierki, łucznictwa czy pływania oraz 
różnorodne warsztaty dla dzieci i do-
rosłych w świetlicach miejskich. Prze-
prowadzone zostaną także zajęcia 
rekreacyjno-sportowe dla seniorów, 
warsztaty umiejętności rodzicielskich, 
zajęcia dla dzieci do lat trzech oraz 
hipoterapia i rehabilitacja dla naj-
młodszych. Wśród organizacji, które 
uzyskały dofinansowanie, znalazły się 

m.in.: Stowarzyszenie Action Group 
i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ło-
miankach, z którymi 25 lutego br. bur-
mistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
podpisała umowy dotacyjne.

Siatkówka w Łomiankach
Stowarzyszenie Action Group będzie 
realizowało dwa projekty: „Osa Ło-
mianki Siatkówka – zajęcia ogólno-
rozwojowe z piłki siatkowej” (dotacja    
26 000 zł) oraz „Osa Łomianki Siat-
kówka – turnieje piłki siatkowej pod 
patronatem Burmistrz gminy Łomian-
ki” (dotacja 4844 zł). Stowarzyszenie 
zorganizuje około 500 treningów siat-

karskich dla dzieci i młodzieży oraz 
dwa turnieje siatkarskie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
W ramach projektu „Aktywnie i ciekawie 
w 2021 roku” (dotacja 25 000 zł) UTW 
zaprosi łomiankowskich seniorów na za-
jęcia gimnastyki i nordic walking oraz na 
wykłady i wycieczki krajoznawcze. UTW 
otrzymał także dotację na przeprowa-
dzenie zajęć w Domu Spotkań Sąsiedz-
kich przy ul. Parkowej 2. W ramach pro-
jektu „Tworzymy w Burakowie” (dotacja 
10 000 zł) zorganizuje m.in. warsztaty 
i wystawy malarstwa, fotografii oraz rę-
kodzieła. / Anna Jaszczak

innych ludzi, bo każdy powinien czuć 
się potrzebny. Jak podkreśla Konwen-
cja Praw Osób Niepełnosprawnych, 
„osoby z autyzmem są równe wobec 
prawa i przysługują im wszystkie 
prawa człowieka i wolności”. 
Takie osoby żyją wśród nas, 
także w Łomiankach. Dlate-
go spróbujmy nie oceniać, 
a zrozumieć. Bywa, że prze-
chodzień czy sąsiad, który nie 
zna problemu rodziny i widzi, 
że dziecko zachowuje się ina-
czej – atakuje matkę czy ojca 
słowami, które bardzo bolą. Tymcza-
sem nie sposób zrezygnować z zaku-
pów czy dojazdu do szkoły. Wcześniej 
czy później każde dziecko dorośnie 
i będzie musiało zrobić samodzielnie 
zakupy, pójść do urzędu czy załatwić 
sprawę na poczcie. Musi się tego na-
uczyć i jeśli spróbujemy wykazać się 
większą tolerancją, to mu w tym po-
możemy. Nie oceniajmy pochopnie.

Kampanie edukacyjne
Fundacja JiM co roku organizuje 
kampanię społeczną „Polska na Nie-
biesko”. Bierze w niej udział rzecznik 

praw obywatelskich, a budynki uży-
teczności publicznej podświetlane są 
na niebiesko. Wiele ważnych działań 
podejmuje także Klub Świadomej 
Młodzieży oraz organizacje i fundacje 

takie, jak: Prodeste, Autism 
Team, Chcemy Całego Ży-
cia, AleKlasa, Synapsis, Pro-
mitis, Nie-Grzeczne Dzieci. 
Warto korzystać z pomocy 
w grupach wsparcia organi-
zowanych w różnych miej-
scowościach. W Łomian-
kach taką pomoc organizuje 

Komitet Rodziców Łomianki, który za-
stanawia się także nad stworzeniem 
lokalnego projektu „Miejsca przyja-
zne dzieciom z trudnościami rozwo-
jowymi”. Polegałby on na zaproszeniu 
do współpracy restauracji, sklepów, 
lokali usługowych, instytucji kultural-
nych i edukacyjnych z naszej gminy. 
W takich miejscach na prośbę byłaby 
ściszona muzyka lub ustawiony w od-
dali sali stolik, gdzie byłaby przyjazna 
i akceptująca atmosfera stworzona 
przez pracowników. To ośmieliłoby 
również rodziny dzieci z trudnościami, 
by takie miejsca odwiedzały.

Autyzm to nie choroba, 
ale inny sposób 

odbierania wrażeń 
zmysłowych, takich jak 
smak, dotyk, zapach 

czy dźwięk.

Apel dziecka z autyzmem
„Staram się zachowywać najlepiej, 
jak potrafię. Czasami jest to trud-
ne, zwłaszcza gdy się boję. Mogę 
wtedy zachowywać się inaczej, niż 
się tego ode mnie oczekuje. Nie 
chcę nikomu sprawić przykrości 
ani nikogo przestraszyć, po prostu 
czasem tylko tak umiem sobie po-
radzić z lękiem. Bardzo Cię proszę 
– spróbuj nie komentować moich 
trudnych zachowań w przestrze-
ni publicznej, nawet po cichutku. 
Autyzmu zazwyczaj nie widać na 
pierwszy rzut oka, a »niewycho-
wane dziecko« może nim wcale nie 
być. Jeśli widzisz, że dzieje mi się 
krzywda – zawsze reaguj. Ale jeże-
li jest przy mnie opiekun, to daj mi 
czas. Jeśli możesz, dyskretnie zapy-
taj, czy potrzebna jest pomoc. Jeśli 
tak – udziel jej, proszę. W innym 
przypadku spróbuj zareagować 
zrozumieniem, ja naprawdę bardzo 
się staram. Dziękuję”.

Więcej informacji: www.polskana-
niebiesko.pl, www.facebook.com/
KomitetRodzicowLomianki.
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Szkoła w Sadowej
W grudniu ub.r. gmina Łomianki ode-
brała kompletny projekt budowlany 
wykonany przez firmę Ekoinbud sp. 
z o.o. sp. k. dotyczący budowy szkoły 
podstawowej w Sadowej wraz z po-
prawą infrastruktury sportowej. Pro-
jekt został poddany analizom i konsul-
tacjom pod względem zastosowanych 
rozwiązań i parametrów użytkowych, 
a następnie złożony do Starostwa Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego 
w celu uzyskania pozwolenia na bu-
dowę. Starostwo obecnie sprawdza 
dokumentację. W połowie stycznia 
br. wykonawca przekazał gminie pro-
jekt techniczny, niezbędny przy reali-

zacji tak dużej inwestycji, który jest 
uszczegółowieniem projektu budow-
lanego. Obecnie jest sprawdzany pod 
kątem technologicznym w celu elimi-
nacji ewentualnych błędów i rozwią-
zań utrudniających późniejsze użyt-
kowanie obiektu. Przewidujemy, że 
rozpoczęcie prac budowlanych w Sa-
dowej nastąpi w maju br. 

Plac zabaw w Dąbrowie Leśnej
W lutym zainstalowaliśmy oświetlenie 
placu zabaw i boisk oraz zbudowaliśmy 
altankę w ramach przebudowy i mo-
dernizacji placu zabaw wraz z tere-
nem rekreacyjno-sportowym przy ul. 
Akacjowej róg ul. Partyzantów w Dą-

browie Leśnej. Zamówione zabawki 
i elementy małej architektury czekają 
w magazynach na odpowiednią pogo-
dę i wkrótce zostaną zamontowane.  

Hala pneumatyczna 
Otworzyliśmy także halę pneuma-
tyczną przy ICDS wraz z zapleczem 
sanitarnym, co pozwoli na korzystanie 
z boiska przy niesprzyjających warun-
kach pogodowych. Obiekt uzupełnia 
zaplecze sanitarne z dwiema szatnia-
mi, sanitariatami i pomieszczeniem 
biurowym. Na terenie znajduje się 
również obiekt pomocniczy, który 
posłuży do przechowywania powłoki 
hali oraz elementów jej wyposażenia.

Przygotowujemy się do budowy szkoły podstawowej, otworzyliśmy 
halę pneumatyczną przy ICDS i modernizujemy plac zabaw w Dąbrowie 
Leśnej. Prowadzimy także prace w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 
drogowego. 

BUDOWA SZKOŁY
I PRACE DROGOWE

TEKST: RADOSŁAW NOWAK
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Prace drogowe 
Na wniosek mieszkańców gminy 
wprowadzimy zmiany oznakowania 
w ul. Jeziornej (między ul. Strumyko-
wą i ul. Spokojną), ul. Długiej (między 
ul. Wąską i ul. Brukową), ul. Niegodzi-
sza (między ul. Warszawską i ul. Lesz-
czynową). Planowane zmiany w stałej 
organizacji ruchu mają na celu popra-
wę bezpieczeństwa drogowego m.in. 
przez miejscowe ograniczenie pręd-
kości. Wprowadziliśmy także czasową 
organizację ruchu w trakcie rozbudo-
wy ul. Fabrycznej oraz uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę drogi od ul. 
Konopnickiej do przedszkola samo-
rządowego w Dziekanowie Leśnym.
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Ogłoszenia
przetargowe
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach ogłosił postępowanie 
przetargowe na realizację budowy 
sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w trzech rejonach:

• ul. Kampinoskiej w Łomiankach (dł. 
sieci wodociągowej: 849 m.b., dł. sieci 
kanalizacyjnej: 1 034 m.b.).
• ul. Żwirowej, alei Lip i Partyzantów 
w Łomiankach (dł. sieci wodociągo-
wej: 1 051 m.b., dł. sieci kanalizacyj-
nej: 712 m.b.).
• ul. Jesionowej, Willowej, Koncerto-
wej i Morelowej w Kiełpinie (dł. sieci 
wodociągowej: 843 m.b., dł. sieci ka-
nalizacyjnej: 782 m.b.).
Termin otwarcia ofert: 23.03.2021 r.  
Więcej informacji: www.zwik-lomian-
ki.pl zakładka Przetargi.

Inwestycje wodno-
-kanalizacyjne
ZWiK w Łomiankach opublikował 
Harmonogram realizacji inwestycji 
sieci wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej w gminie Łomianki na lata 
2021–2024.

Podczas styczniowej XXXIV sesji 
Rady Miejskiej uchwalono Wielolet-
ni plan rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2021–2024. 
Plan określa w szczególności: zakres 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
przedsięwzięcia rozwojowo-moderni-
zacyjne i nakłady inwestycyjne w po-
szczególnych latach; przedsięwzięcia 
racjonalizujące zużycie wody oraz wy-
prowadzanie ścieków; sposoby finan-
sowania planowanych inwestycji. Ze 
względu na długi okres obowiązywa-
nia harmonogram może ulec zmianie. 
Więcej informacji: www.zwik-lomian-
ki.pl. / Tomasz Czajkowski

TEKST: TOMASZ CZAJKOWSKI
FOT.: ZWIK

Dofinansowanie dla ZWiK 
w Łomiankach przyznano 
w ramach projektu „Pod-
stawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich”, typ 
operacji „Gospodarka wodno-ście-
kowa” objętej Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014–2020. 
Fundusze przeznaczone są na 
zaprojektowanie i budowę sieci 
wodociągowej w ul. Baśniowej, 
Kopciuszka i Sienkiewicza w Dzie-
kanowie Bajkowym oraz budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Rolniczej od skrzyżowania z ul. Wi-
klinową do wysokości posesji 325. 
Budowa w ul. Rolniczej jest pierw-
szym etapem budowy sieci kanali-
zacyjnej zaplanowanym do realiza-
cji w latach 2021–2022. Całkowity 
koszt projektu to 3 889 813,13 zł, 
w tym koszty kwalifikowane stano-
wią 3 142 449,70 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał 
dotację w wysokości 1 999 540 zł na zaprojektowanie i budowę sieci 
wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 
Łomianki.

DOTACJA DLA ZWIK
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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

JASIEK
Przekazywano go z rąk do rąk, zmienia-
no imię. Jest psem wycofanym i delikat-
nym, ale tęskni za człowiekiem. Wciąż 
stara się udowodnić, że warto zerknąć 
w jego stronę.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: pięć lat; 
płeć: samiec; waga: 13 kg; nr: 0819/19; 
kontakt w sprawie adopcji: Tonia 602 
763 034, Ida 694 689 970, Klaudia 514 
360 970.

KAZIK
Szukamy dla szczeniaczka kochających 
opiekunów, którzy poza wesołym dzie-
ciństwem zapewnią mu również odpo-
wiednie wychowanie, by mógł w przy-
szłości wyrosnąć na wzorowego psa 
towarzyszącego. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: miesiąc; 
płeć: samiec; waga: 4 kg; nr: 0307/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Maja 509 
859 528.

JASKIER
Do pilnej adopcji. Jaskier jest niewidomy. 
To niesamowicie mądry i wierny pies. Na 
spacerach w ogóle nie widać jego nie-
pełnosprawności, doskonale sobie radzi 
i pokonuje wszystkie przeszkody.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 34 kg; nr: 
0143/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Angela 669 382 540.

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.

VENUS I DIUNA
To kocie siostrzyczki, które zostały ura-
towane z ulicy. Trochę nieśmiałe, nie na-
rzucają się, ale lubią być blisko człowie-
ka. Mają łagodne charaktery i są bardzo 
grzeczne.
W typie rasy: europejska; wiek: siedem 
miesięcy; płeć: samice; waga: 1 kg; nr: 
0032/20/F; kontakt w sprawie adopcji: 
Dorota 509 664 983.

DŻAFAR
To piękny i wyjątkowy pies. Ma wspania-
ły charakter, łatwo się w nim zakochać. 
Uwielbia ludzi i widać, że bardzo brakuje 
mu człowieka. Będzie cudownym przy-
jacielem, jeśli tylko ktoś go przygarnie.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 29 kg; nr: 0033/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Magda 668 
412 043, Angela 669 382 540.

MONIA
Trafiła do schroniska skrajnie wychudzo-
na, wygłodzona i zaniedbana. Nieśmiała, 
na początku woli schować się w kąciku 
klatki i poprzyglądać, wychodzi, gdy zro-
zumie, że człowiek ma dobre zamiary. 
W typie rasy: europejska; wiek: cztery 
miesiące; płeć: samica; waga: 1 kg; nr: 
0098/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Magda 793 302 485.
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TEKST: MARTA NOWICKA, KAROLINA ŻEBROWSKA

Od 2021 r. w Unii Eu-
ropejskiej obowiązuje 
zakaz wprowadzania 
na rynek m.in. plasti-
kowych sztućców i sło-

mek, a także styropianowych tacek. 
Jeśli nadal je dostajemy w restauracji 
lub barze, to dlatego że czas na opróż-
nienie magazynów wyznaczono do
3 lipca br. Od początku roku obowią-
zuje również tzw. plastic tax. Oznacza 
to, że od każdego kilograma tworzy-
wa, którego nie poddano przetworze-
niu, państwo członkowskie UE będzie 
musiało zapłacić 80 eurocentów po-
datku.

Zamienniki tworzyw sztucznych
„Produkty te są na tyle problematycz-
ne, że nawet ich selektywna zbiórka 
nie pomaga w ograniczeniu ich ilości. 
Wiele z nich w ogóle nie trafia na skła-
dowiska, zanieczyszczają ekosystem 

i są prawdziwym zabójcą oceanicznej 
fauny. Według Komisji Europejskiej 
ponad 80 proc. odpadów w morzach 
stanowią tworzywa sztuczne. Pro-
dukty objęte nowymi przepisami sta-
nowią 70 proc. wszystkich odpadów 
morskich” – czytamy w informacji 
Fundacji WWF. Co zatem możemy 
zrobić? Na początek – zastąpić plastik 
innymi materiałami. 

• Słomki – można kupić słomki wie-
lokrotnego użytku ze szkła, silikonu, 
stali nierdzewnej, a nawet z bambusa 
czy pszenicy. 

• Talerzyki – jednorazowe naczynia 
wykonane np. z otrąb są doskonałą al-
ternatywą dla naczyń jednorazowych 
z papieru lub tworzyw sztucznych, 
których produkcja jest uciążliwa dla 
środowiska. Bez problemu można na 
nich serwować zarówno dania zimne, 

jak i gorące. W przeciwieństwie do 
naczyń plastikowych, które rozkładają 
się od 100 do 1000 lat, czas rozkładu 
naczyń wykonanych z otrąb trwa tyl-
ko 30 dni.

• Kubki – na rynku popularne są rów-
nież kolorowe jadalne kubki na zupę 
czy napoje gorące, są nie tylko smacz-
ne, ale przede wszystkim bardzo wy-
trzymałe.

Dobry i zły plastik
Nie wykluczymy plastiku z codzien-
nego życia z dnia na dzień, ale przez 
stopniowe ograniczenie możemy zmi-
nimalizować jego szkodliwy wpływ na 
nasze zdrowie. Dlatego kupując pla-
stikowe produkty, zawsze zwracajmy 
uwagę na znajdujący się na nich sym-
bol – trójkąt z cyfrą od 1 do 7. Wy-
bierając świadomie, jesteśmy w stanie 
poprawić jakość naszego życia.

Co możemy zrobić, by nasza planeta dosłownie nie utonęła w plastikowych śmieciach? 
Czym zastąpić plastik? Czy naprawdę go potrzebujemy?

JAK OGRANICZYĆ PLASTIK?

RODZAJE OPAKOWAŃ PLASTIKOWYCH

Nie używać ponownie
Średnie zagrożenie dla zdrowia
Powoli uwalniają substancje 
zaburzające gospodarkę 
hormonalną

1 – PET/PETE: politereftalan etylenu, jedno z najczęściej wykorzystywanych tworzyw. Używany jest 
głównie przy produkcji plastikowych butelek na wodę i napoje, naczyń jednorazowego użytku (tak 
zwane tacki z gotowymi posiłkami), a także różnego rodzaju włókien sztucznych. Opakowania wyko-
nane z tego tworzywa nie powinny być ponownie wykorzystywane, gdyż mogą wywierać szkodliwy 
wpływ na nasze zdrowie. Przeprowadzone badania wykazują możliwość występowania w opakowa-
niach PET ksenoestrogenów – związków chemicznych mogących niekorzystnie oddziaływać na układ 
hormonalny. Opakowania takie nie powinny mieć bezpośrednio kontaktu ze słońcem, ponieważ pro-
mienie słoneczne mogą powodować wydzielanie szkodliwych substancji. 

Prawidłowo używany – dość 
bezpieczny
Można użyć ponownie

2 – HDPE: polietylen wysokiej gęstości, używany m.in. do produkcji pojemników i folii do pakowa-
nia żywności, a także rur, nart, żagli, markerów, zmywaczy do paznokci oraz toników. Jest jednym 
z dwóch najbezpieczniejszych dla nas tworzyw. Wykonane z niego opakowania można powtórnie 
użytkować. Co ważne, podlegają całkowitemu recyklingowi i z tego powodu można je zaliczyć do 
najbardziej „ekologicznych plastików”.

1

2
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NIE KUPUJ OBIADU NA WYNOS W STYROPIANOWYM PUDEŁKU.

ZREZYGNUJ Z KUPOWANIA BUTELKOWANEJ WODY.

NA ZAKUPY ZABIERAJ SWOJĄ TORBĘ.

INWESTUJ W PRZEDMIOTY WIELOKROTNEGO UŻYTKU.

WARZYWA I OWOCE KUPUJ BEZ PLASTIKOWYCH OPAKOWAŃ – TORBĘ DO WAŻENIA MOŻESZ SAMODZIELNIE 
USZYĆ NP. Z FIRANKI.

KUPUJ PRODUKTY NA WAGĘ, STARAJ SIĘ JE PAKOWAĆ NP. DO WŁASNYCH SŁOIKÓW.

JEŚLI KUPUJESZ PRODUKTY W OPAKOWANIACH, WYBIERAJ SZKLANE, BO MOŻESZ ICH PONOWNIE UŻYĆ.

UNIKAJ JEDNORAZOWYCH KOSMETYKÓW W HOTELACH, MOŻESZ ZABRAĆ JE Z DOMU W WIELORAZOWYM 
OPAKOWANIU PODRÓŻNYM.

Średnie zagrożenie dla zdrowia
Może wydzielać toksyny
Może wywołać zaburzenia 
hormonalne

3 – V/PVC: polichlorek winylu używany do produkcji m.in. folii do pakowania żywności, wykładzin 
podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, rur, materiałów elektroizolacyjnych, cewników, strzyka-
wek czy płyt gramofonowych. PVC jest szkodliwy dla zdrowia i może wydzielać toksyny. W procesie 
jego spalania wytwarzane są dioksyny, groźne dla zdrowia związki chemiczne.

Prawidłowo używany – dość 
bezpieczny
Można użyć ponownie

4 – LDPE: polietylen niskiej gęstości używany głównie w branży spożywczej i przemyśle farmaceutycz-
nym. Służy do produkcji wielu rodzajów opakowań żywności. Można go ponownie użytkować, jednak 
jest mniej bezpieczny dla naszego zdrowia niż HDPE i PP, nie można go narażać na działanie wyso-
kiej temperatury, np. wstawiać do mikrofalówek. LDPE nie zawiera BPA, jednak przy podwyższonej 
temperaturze jego cząstki mogą wpływać na gospodarkę hormonalną, dlatego unikajmy go podczas 
przygotowywania i podawania posiłków.

Bezpieczny
Niskie zagrożenie dla zdrowia
Można użyć ponownie

5 – PP: polipropylen wielokrotnego użytku. To drugi oprócz HDPE „bezpieczny plastik”. Jest często 
stosowany do przechowywania żywności, produkuje się z niego korki butelek czy opakowania do 
soczewek kontaktowych. Wytwarza się z niego również przewody, niektóre elementy karoserii sa-
mochodów, stosowany jest w rurach oraz izolacji przewodów elektrycznych. Opakowania z niego są 
wielokrotnego użytku.

Szkodliwy dla zdrowia
Wydziela toksyny zwłaszcza 
pod wpływem ciepła
Wysokie zagrożenie 
uszkodzenia układu 
nerwowego

6 – PS: polistyren, dobrze znany i powszechnie stosowany styropian. Wydziela toksyny i nie powinno 
się go stosować jako opakowania żywności. Szczególnie pod wpływem ciepła lub kwaśnych substancji 
zawarty w nim styren przedostaje się do pokarmów. To związek, który odkłada się w tkance tłusz-
czowej ludzi i zwierząt. Jego zbyt duże stężenie w organizmie zaburza pracę układu nerwowego, 
podejrzewa się także, że może wywoływać depresję.

Może zawierać BPA
Może być szkodliwy, zalecana 
ostrożność
Wysokie zagrożenie 
uszkodzenia układu 
nerwowego
Nie podgrzewać
Nie nadaje się do recyklingu

7 – INNE/OTHER: tworzywa inne, których nie powinno się wykorzystywać do produkcji opakowań 
żywności, gdyż mogą zawierać niebezpieczny dla zdrowia bisfenol A (BPA). Jest to związek chemiczny, 
który może się przyczyniać do powstawania wielu chorób układu nerwowego i hormonalnego, w tym 
choroby Alzheimera czy depresji. BPA jest używane w wielu artykułach codziennego użytku, np. bu-
telkach dla dzieci, pojemnikach na pokarm. Jeśli na opakowaniach, butelkach nie ma informacji „BPA 
free”, bezpieczniej jest ich nie podgrzewać i nie podawać w nich gorących napojów i posiłków. Najlepiej 
w ogóle ich nie używać.
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KRÓTKI PORADNIK ZAKUPOWY
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Podatek leśny i rolny
Przypominamy, że termin płatności I raty po-
datku rolnego, leśnego i od nieruchomości przy-
pada 15 marca 2021 r.  

W lutym br. urzędnicy i sołtysi dostarczali de-
cyzje ustalające wymiar podatków lokalnych do 
podatników zamieszkałych na terenie gminy Ło-
mianki. Od marca pisma wysyłane są pocztą. Je-
żeli decyzja nie została doręczona 14 dni przed 
terminem płatności I raty podatku, termin opłaty 
ustala się na 14 dni od dnia jej doręczenia. In-
formujemy także, że od 2021 r. nie pobiera się 
opłaty w formie inkasa. Wpłat można dokonać 
przelewem, gotówką (bez prowizji) w kasie Ma-
zowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomian-
kach (ul. Szpitalna 8) lub kartą płatniczą w Urzę-
dzie Miejskim w Łomiankach (ul. Warszawska 
115 pokój 11). Informacje o należnościach po-
datkowych można uzyskać pod nr. tel.: 22 76 86 
314, 666 834 558 (pon. 10–18, wt.–pt. 8–16). 

Dzień wiosny i lasów
Pamiętamy, że 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny, ale często nie wiemy, że to także Międzynarodowy 
Dzień Lasów. 

W 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło święto, aby 
wspomagać świadomość społeczną dotyczącą znaczenia la-
sów dla prawidłowego funkcjonowania człowieka i całej pla-
nety. Organizowane wówczas akcje mają zachęcać do ochrony 
i sprzątania lasów oraz sadzenia drzew. 

Kontrole Straży Miejskiej
Informacje dotyczące wysokiego stężenia pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu obligują straż-
ników do kontroli palenisk domowych.

Straż 10 lutego br. skontrolowała dziewięć pale-
nisk. W dwóch przypadkach stwierdzono rażące 
nieprawidłowości podczas spalania biomasy. Ła-
miący prawo właściciele zostali ukarani manda-
tami, a ich posesje zostały objęte szczególnym 
nadzorem ze wskazaniem do kolejnych kontroli. 
Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 162/17 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego nie wolno 
palić: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnie-
niu poniżej 0–3 mm, węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 
węgla, paliw zawierających biomasę o wilgotności 
powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna). / Marcin 
Węgiełek

Wymień kopciucha!
Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach Gminnego Progra-
mu Wymiany Pieców.

Program wspiera ograniczanie tzw. niskiej emi-
sji na terenie gminy Łomianki: jest dostosowa-
ny do lokalnych potrzeb, pomoc finansowa jest 
udzielana w formie dotacji celowej, której wy-
sokość wynosi 70 proc. rzeczywistych kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 tys. zł w przypadku 
montażu gruntowej pompy ciepła oraz nie więcej niż 7 tys. zł 
w przypadku montażu źródła zasilanego gazem. Wnioski moż-
na składać do 15 września br. Więcej informacji: www.lomian-
ki.pl w zakładce Dla mieszkańców/Załatw sprawę w urzędzie/ 
Ochrona środowiska/Wymiana pieców.
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Konsekwencje środowisko-
we, społeczne, gospodarcze 
wpływają na nasze życie, 
a szczególnym obszarem 

są gminy takie jak nasza – położone 
w sąsiedztwie dużych ośrodków miej-
skich. Miasta to współczesne ośrodki 
rozwoju gospodarczego i społecz-
nego, koncentracji działalności czło-
wieka. Z tego powodu mierzą się ze 
specyficznymi zagrożeniami klima-
tycznymi. 

Diagnoza i adaptacja
Zadaniem „Miejskiego planu adaptacji 
do zmian klimatu” jest diagnoza gminy 
– ocena wrażliwości, ekspozycji, po-
datności na dany czynnik klimatycz-
ny oraz potencjału adaptacyjnego do 
zmian klimatu. Dobry plan analizuje 
obszar oraz ocenia ryzyko. Wdroże-

nie takiego planu 
realnie wpłynie na 
zmianę naszego 
codziennego ży-
cia. Modernizacja 
systemów powo-
dziowych, efek-
tywne sposoby 
gospodarowania 
wodami, rozwój 
systemów ostrze-

gania i informowania ma poprawić 
bezpieczeństwo i podnieść jakość ży-
cia mieszkańców naszej gminy. 

Wyjaśnienie pojęć
Podstawowe pojęcia występujące 
w „Miejskim planie adaptacji do zmian 
klimatu” to:

• zjawiska klimatyczne – zjawiska 
atmosferyczne, a także wynikające 
z nich zjawiska pochodne, które sta-
nowią zagrożenie dla ludności miasta, 

środowiska przyrodniczego, zabudo-
wy i infrastruktury oraz gospodarki;

• wrażliwość na zmiany klimatu – sto-
pień, w jakim miasto/obszar podlega 
wpływowi zjawisk klimatycznych; 
wrażliwość zależy od charakteru 
struktury przestrzennej miasta/ob-
szaru i jej poszczególnych elementów, 
z uwzględnieniem zamieszkującej je 
populacji;

• potencjał adaptacyjny – materialne 
i niematerialne zasoby, które mogą 
służyć do dostosowania i przygoto-
wania się na zmiany klimatu oraz ich 
skutki; potencjał adaptacyjny tworzą 
zasoby: finansowe, ludzkie, instytu-
cjonalne, infrastrukturalne, wiedzy;

• podatność na zmiany klimatu – 
stopień, w jakim miasto/obszar nie 
są zdolne do poradzenia sobie z ne-
gatywnymi skutkami zmian klimatu; 
podatność jest ściśle uzależniona 
od wrażliwości na negatywne skutki 
zmian klimatu oraz potencjał adapta-
cyjny.

Prace inwentaryzacyjne 
Gmina Łomianki w grudniu 2020 r. 
podpisała umowę na opracowanie 
„Miejskiego planu adaptacji do zmian 

klimatu” dla gminy Łomianki. Doku-
ment powstanie do końca paździer-
nika br. Czynny udział w pracach nad 
dokumentem bierze Komisja Dialogu 
Społecznego ds. Zieleni, której przed-
stawiciele towarzyszyli wykonawcy 
dokonującemu w ubiegłym roku in-
wentaryzacji terenów zielonych na 
terenie gminy. 

Opinie mieszkańców
Chcemy poznać Państwa zdanie na 
temat planu adaptacji do zmian kli-
matu, przede wszystkim społeczne 
potrzeby w tym zakresie, które pod-
damy ocenie i analizie, a wybrane 
rozwiązania zrealizujemy. Zachęca-
my mieszkańców gminy Łomianki do 
udziału w naszych inicjatywach, po-
nieważ celem tych działań jest wpro-
wadzenie zmian i podniesienie jakości 
życia nas wszystkich. Namawiamy do 
wypełnienia ankiety w formie elektro-
nicznej dostępnej w naszych mediach 
społecznościowych i na stronie in-
ternetowej oraz w formie tradycyjnej 
w siedzibach naszego urzędu.

Więcej informacji: link do ankie-
ty dostępny jest na www.lomianki.
pl w zakładce Aktualności – tekst 
o „Miejskim planie adaptacji do zmian 
klimatu”.

Zmiany klimatu towarzyszą nam od lat i stają się coraz bardziej odczuwalne. To powód, dla którego 
przygotowujemy „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu”. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców 
naszej gminy do wyrażenia opinii i zgłoszenia postulatów dotyczących tego projektu.

MIEJSKI PLAN 
KLIMATYCZNY

Wypełnij ankietę! 
Czekamy na opinie, 
pomysły i postulaty 
mieszkańców gminy 
Łomianki.
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Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem rządo-
wym możemy prowadzić działalność w zakresie 
przygotowania i realizacji wystaw, widowisk ar-
tystycznych oraz projekcji filmów i nagrań przy 

zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (50 proc. publicz-
ności). Działania edukacyjne nadal prowadzimy zdalnie. 
W trakcie pandemii z tygodnia na tydzień zmieniała się 
sytuacja w kraju, a wraz z nią obostrzenia, które dotykały 
instytucje kultury. Nie wiemy, czy postanowienia ostat-
niego rozporządzenia są trwałe, i tym bardziej cieszymy 
się, że możemy chociaż częściowo wznowić działalność 
stacjonarną. Osoby, którym nie udało się zdobyć biletów 
lub wejściówek, mogą uczestniczyć w większości naszych 
wydarzeń w trybie online. W formie hybrydowej udało się 
nam zrealizować dwa bardzo wartościowe pod względem 
artystycznym i merytorycznym wydarzenia: koncert pro-
wadzony przez Wojtka Gęsickiego z gościnnym występem 
Tomka Lewandowskiego oraz spektakl dla dzieci „W miej-
skiej dżungli”. W trosce o bezpieczeństwo i komfort od-
biorców wszystkie wydarzenia stacjonarne odbywają się 
w ścisłym reżimie sanitarnym. Zachęcamy do śledzenia 
naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie publi-
kujemy bieżący program.

Centrum Kultury jest ponownie otwarte dla publiczności.

KULTURA ZNÓW
STACJONARNA!

TEKST: PAULINA KOCIK
FOT.: CK ŁOMIANKI
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SPEKTAKL DLA DZIECI: „JAK ZOSTAĆ 
MUZYKIEM”

MUZYKA: PIOTR ZUBEK „MOJA WY-
CINANKA. INNE PIOSENKI JERZEGO 
WASOWSKIEGO”
bilety: 20 zł.

SCENA ZAUŁEK: CZYŚCI JAK ŁZA 
„WIECZÓR AUTORSKI”
bilety: 10 zł.

KARAWANA OPOWIEŚCI: „NA ROZ-
STAJNYCH DROGACH, OPOWIEŚCI 
O DEMONACH SŁOWIAŃSKICH”

PRZEZ SIEDEM KONTYNENTÓW: 
„POLSKIE TRADYCJE WIELKANOCNE”.

13.03
godz. 15

MARZEC
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

13.03
godz. 20

19.03
godz. 19

26.03
godz. 19

28.03
godz. 15

ORKIESTRA W ŁOMIANKACH

Centrum Kultury w Łomiankach we współpracy z Błażejem Sroczyńskim 
powołało do życia nowy projekt muzyczny, czyli Łomiankowską Orkie-
strę Kameralną.

Prace nad utworzeniem orkiestry rozpoczęły się już latem 2020 r., jednak 
pandemia wykluczyła możliwość przesłuchań stacjonarnych. Przenieśli-
śmy działania do internetu i w okolicach grudnia okazało się, że marzenie 
o utworzeniu reprezentacyjnego zespołu dla Łomianek jest bliskie reali-
zacji! Pod koniec roku udało się skompletować pełen skład koncertowy, 
składający się z wybitnych muzyków, którzy pierwszy raz jako Łomiankow-
ska Orkiestra Kameralna wystąpili 30 stycznia 2021 r. Jednak orkiestra to 
nie tylko skład koncertowy, lecz także mniej zaawansowani muzycy, któ-
rzy na sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach mają możliwość 
doskonalić umiejętności gry na instrumentach, aby w przyszłości zasilić 
szeregi grupy mistrzowskiej. Projekt zyskuje rozgłos i mamy nadzieję, że 
już niebawem orkiestra będzie mogła koncertować w całej Polsce i re-
prezentować naszą małą, lokalną ojczyznę! Nadal prowadzimy nabór do 
grupy mniej zaawansowanej. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres 
e-mail: paulina.kocik@kultura.lomianki.pl. / Paulina Kocik

13.03 INNE PIOSENKI JERZEGO WA-
SOWSKIEGO

Program składa się z zapomnianych 
lub mało znanych kompozycji Jerze-
go Wasowskiego w aranżacji jazzowej. 
Wartością projektu jest popularyzacja 
najwyższej klasy muzyki rozrywkowej. 
Pomysłodawcą koncertu jest Piotr Zu-
bek, który dobrał utwory przy nieoce-
nionym wsparciu merytorycznym Mo-
niki i Grzegorza Wasowskich. Aranżacji 
utworów dokonał Bogdan Hołownia. 
Wszystkie utwory zostały zarejestrowa-
ne i ukazały się jako płyta „Moja wyci-
nanka” w 2019 r. 

19.03 CZYŚCI JAK ŁZA

Marek Markiewicz i Jaromir Broniszew-
ski – zawsze wierni literackiej piosen-
ce kabaretowej z pogranicza absurdu 
i czarnego humoru. Wieloletni satyrycy 
Radia Olsztyn, laureaci Biesiad Humo-
ru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim, 
Przeglądów Piosenki Kabaretowej 
OSPA w Ostrołęce, PAKI w Krakowie 
i Festiwalu Dobrego Humoru w Gdań-
sku. Szczęśliwi posiadacze kabaretowej 
nagrody „Ludziom Dobrej Woli”. Ich naj-
nowszy program „Wieczór autorski” na-
wiązuje do nowej książki „Czyści jak łza 
– nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy”.

26.03 OPOWIEŚCI O DEMONACH 
SŁOWIAŃSKICH

Barwny i bogaty, choć dziś nieco zapo-
mniany, świat demonów słowiańskich. 
Bohaterami opowieści będą piękne 
i niebezpieczne rusałki, rozśpiewane 
mawki, przerażające zmory oraz tajem-
niczy mieszkańcy leśnych ruczajów. Na 
rozstajnych drogach przenika się to co 
widzialne ze światem duchów. Opo-
wiadają i grają: Szymon Góralczyk (tank 
drum, drumla) i Basia Songin (wilcze 
basy, mandolina, drumla).

28.03 POLSKIE TRADYCJE WIELKA-
NOCNE

Pokaz multimedialny Anny i Krzysztofa 
Kobusów oraz warsztaty (obowiązują 
zapisy). Jak w różnych regionach Polski 
obchodzi się Wielkanoc? Najbardziej 
kolorowe palmy są we wsi Łyse na Kur-
piach, a najwyższe w Lipnicy Murowa-
nej. Także pisanki różnią się wzorami 
i techniką wykonywania. Dowiemy się, 
jak wygląda Wielki Tydzień w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Odwiedzimy też Turki 
w dolinie Sanu, by zobaczyć niezwykłe 
straże przy Grobie Pańskim, a potem 
wyruszymy w Procesji Stu Koni na Opol-
szczyźnie.

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A
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CZYTELNICZY RAJ
„Wzrok! Akademia mądrego dziecka” Ruth Spiro
Książki z serii Bobas Odkrywa Naukę przed-
stawiają skomplikowane zagadnienia naukowe 
oczami dziecka. Maluch przez zabawę i codzien-
ne czynności poznaje prawa fizyki lub matematy-
ki. Publikacje wpisują się w modny nurt edukacji 
STEM, która składa się z nauk przyrodniczych 
(Science), technologii (Technology), inżynierii 
(Engineering) i matematyki (Mathematics). STEM 
ma rozwijać od najmłodszych lat zainteresowa-
nie przedmiotami ścisłymi.

„Córka fałszerza” Joanna Jax 
Pierwszy tom opowieści o ludziach, których mło-
dość przypada na burzliwe czasy schyłku Repu-
bliki Weimarskiej i początek istnienia III Rzeszy. 
Młoda Żydówka z niezwykłym talentem malar-
skim, policjant usiłujący zachowywać się moral-
nie w okrutnych czasach, majętny mężczyzna 
zarażony ideą nazizmu i człowiek ogarnięty ezo-
terycznym szaleństwem to bohaterowie powie-
ści, którzy próbują odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości. Kiedy nadchodzą rządy Hitlera, żadne 
z nich nie spodziewa się, że właśnie narodziło się 
czyste zło.

„Mój książę” Julia Quinn 
Miłosne kłamstwa i prawdziwa namiętność 
w przesyconym subtelnym wdziękiem i humo-
rem romansie współczesnej Jane Austen z pierw-
szych miejsc amerykańskich list bestsellerów. 
Daphne Bridgerton jest urocza, inteligentna, ale 
z jakiegoś powodu mężczyźni traktują ją jako 
przyjaciółkę. Za to książę Hastings nie zamierza 
się rychło żenić, tyle że liczne panny na wydaniu 
(a zwłaszcza ich mamy) nieustannie nakłania-
ją go do zmiany zdania. Książę proponuje więc 
Daphne niezwykle korzystną dla obu stron tajną 
umowę – on będzie udawał jej adoratora i uwolni 
się od natrętnych wielbicielek, a ona z pewnością 
zyska zainteresowanie, skoro sam książę uznał ją 
za pożądaną partię. 

„Serca bicie. Biografia Andrzeja Zauchy” Piotr 
Baran, Katarzyna Olkowicz
C’est la vie. Takie jest życie. Trudno chyba zna-
leźć lepsze słowa niż fragment piosenki na opi-
sanie życia Andrzeja Zauchy. Żył pełną piersią, 
ciesząc się każdym dniem. Muzyczny samouk, 
z zawodu zecer. W młodości kajakarz, trzykrotny 
mistrz Polski. Ze sportu zrezygnował dla muzyki. 
Współpracował z największymi twórcami jazzo-
wymi, choćby Tomaszem Stańką i Janem „Ptaszy-
nem” Wróblewskim oraz popularnymi piosenka-
rzami, m.in. Andrzejem Sikorowskim i Ryszardem 
Rynkowskim. Kabareciarz i aktor. W 1991 roku 
jego tragiczna śmierć poruszyła całą Polskę.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

Nowe godziny otwarcia 
Biblioteka w Łomiankach wypożycza 
książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
a także czasopisma, audiobooki, filmy, 
gry planszowe oraz książki w języku 
angielskim. Z myślą o naszych czytel-
nikach placówka przy ul. Wiejskiej 12A 
wydłuża godziny pracy: pon., wt., czw., 
pt. 11–19, śr. 9–16, sob. 9–13. Godziny 
pracy filii biblioteki głównej pozostają 
bez zmian. / MK

Literatura w domenie 
publicznej
Majątkowe prawa autorskie do utwo-
rów literackich wygasają najczęściej 
70 lat po śmierci twórcy. Teksty można 
wówczas swobodnie kopiować i rozpo-
wszechniać. Należy jednak pamiętać, że 
niektóre nadal mogą być objęte ochro-
ną, bo na przykład nie były publikowane 
za życia pisarza. 1 stycznia 2021 r. do 
domeny publicznej przeszły wydane do 
1950 r. oryginały (a nie ich tłumaczenia) 

powieści, felietonów i opowiadań 
takich pisarzy, jak: George 

Orwell („Folwark zwierzę-
cy”, „Rok 1984”), Edgar 

Rice Burroughs („Ta-
rzan wśród małp”), 

i utwory laureata 
Nagrody Nobla 
w 1925 r. Geo-
rge’a Bernarda 
Shawa. / MB

FO
T.

: M
AR

ZE
N

A 
M

AR
KO

W
SK

A



                                                                               
   

|    STREFA KULTURY ODKRYWAMY ŁOMIANKI    |

29BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 3    |    MARZEC 2021

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 marca.

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. 2 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: 
Kapliczka na ul. Brzegowej. Uroczyste poświęcenie miało miejsce                                 
1 maja 1948 r. Nagrodę wygrał pan Sławomir Gruszecki.  Po odbiór 
nagrody zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w ko-
lejnych konkursach.

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS), 
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Artur Osiak.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy 
sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 

ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Oddział przedsiębiorstwa, w którym rozdzielane są wyroby, materiały, 
    odpady, przesyłki.
2. Inaczej terminarz, grafik.
3. Niebezpieczny materiał stosowany dawniej w pokryciach dachowych.
4. Kiedyś zbierana w szkole.
5. Pojazd użyteczności publicznej odbierający odpady.
6. Kara pieniężna, np. za wykroczenia.
7. Kolor worka na bioodpady.

Pionowo
1. Niebezpieczny odpad z pilota.
2. Najgorsza dla środowiska torba na zakupy.
3. Sortowanie, oddzielanie odpadów.
4. Przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom 
    zniszczonym przez działalność człowieka.
5. Stolica Holandii.
6. 60 sztuk.
7. Brzmi w trzcinie.

–
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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 MARZEC – KWIECIEŃ 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

KW
IEC

IEŃ

REJON 1    sobota, poniedziałek 3.04,19.04 3.04,19.04 19.04 19.04 19.04

REJON 2    wtorek 6.04, 20.04 6.04, 20.04 20.04 20.04 20.04

REJON 3    środa 7.04, 21.04 7.04, 21.04 21.04 21.04 21.04

REJON 4    środa 7.04, 21.04 7.04, 21.04 21.04 21.04 21.04

REJON 5    czwartek 8.04, 22.04 8.04, 22.04 22.04 22.04 22.04

REJON 6    piątek 9.04, 23.04 9.04, 23.04 23.04 23.04 23.04

REJON 7    poniedziałek 12.04, 26.04 12.04, 26.04 26.04 26.04 26.04

REJON 8    wtorek 13.04, 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04

REJON 9    środa 14.04, 28.04 14.04, 28.04 28.04 28.04 28.04

REJON 10    środa 14.04, 28.04 14.04, 28.04 28.04 28.04 28.04

REJON 11    czwartek 1.04, 15.04, 29.04 1.04, 15.04, 29.04 1.04, 29.04 1.04, 29.04 1.04, 29.04

REJON 12    piątek 2.04, 16.04, 30.04 2.04, 16.04, 30.04 2.04, 30.04 2.04, 30.04 2.04, 30.04

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek, sobota

3.04, 6.04, 12.04, 
19.04, 26.04

3.04, 12.04, 
19.04, 26.04

3.04, 12.04, 
19.04, 26.04

2.04, 9.04, 16.04, 
23.04, 30.04

8.04, 13.04, 
20.04, 27.04

 14 kwietnia 2021 r. – gabaryty odbierane będą tylko z zabudowy wielorodzinnej

ZMIANA REJONÓW 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.

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

MA
RZ

EC

REJON 1    poniedziałek 8.03, 22.03 8.03, 22.03 22.03 22.03 22.03

REJON 2    wtorek 9.03, 23.03 9.03, 23.03 23.03 23.03 23.03

REJON 3    środa 10.03, 24.03 10.03, 24.03 24.03 24.03 24.03

REJON 4    środa 10.03, 24.03 10.03, 24.03 24.03 24.03 24.03

REJON 5    czwartek 11.03, 25.03 11.03, 25.03 25.03 25.03 25.03

REJON 6    sobota, piątek 12.03, 26.03 12.03, 26.03 26.03 26.03 26.03

REJON 7    poniedziałek 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03

REJON 8    wtorek 2.03, 16.03, 30.03 2.03, 16.03, 30.03 2.03, 30.03 2.03, 30.03 2.03, 30.03

REJON 9    sobota, środa 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03

REJON 10    sobota, środa 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03

REJON 11    czwartek 4.03, 18.03 4.03, 18.03 4.03 4.03 4.03

REJON 12    piątek 5.03, 19.03 5.03, 19.03 5.03 5.03 5.03

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

1.03, 8.03, 15.03, 
22.03, 29.03

1.03, 8.03, 15.03, 
22.03, 29.03

1.03, 8.03, 15.03, 
22.03, 29.03

5.03, 12.03, 
19.03, 26.03

2.03, 9.03, 16.03, 
23.03, 30.03
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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. 16:00–19:00

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. (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

RZP.271.36.2020 
„Utrzymanie czystości na terenie gminy 
Łomianki oraz na terenie parku miej-
skiego przy Jeziorze Fabrycznym”. Część 
I przedmiotu zamówienia: „Utrzymanie 
czystości na terenie gminy Łomianki 
oraz utrzymanie małych obiektów użyt-
kowych służących rekreacji codziennej 
i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicz-
nych oraz koszy, w latach 2021–2022”. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
firmy BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Ar-
kuszowa 43, 01-934 Warszawa. Część 
II  przedmiotu zamówienia: „Utrzymanie 
czystości na terenie parku miejskiego 
przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach 
w latach 2021–2022”. Zawarto umowę 
z firmą BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. 
Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa. 

RZP.271.37.2020
Utrzymanie zieleni w miastach i gmi-
nach. Część I przedmiotu zamówienia: 

„Utrzymanie trawników i poboczy w pa-
sach drogowych dróg gminnych i działek 
gminnych oraz utrzymanie miejsc pamię-
ci narodowej na terenie gminy Łomianki 
w 2021 r.”. Wpłynęło osiem ofert. Trwa 
ich ocena. Część II przedmiotu zamó-
wienia: „Utrzymanie rabat, kwietników, 
terenów obsadzonych krzewami i byli-
nami przy ul. Warszawskiej, al. Chopina, 
przy budynkach Urzędu, Centrum Kul-
tury, Biblioteki Publicznej, utrzymanie 
rond obsadzonych krzewami i bylinami 
oraz utrzymanie donic kwietnikowych 
zawieszanych na słupach oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Łomianki 
w 2021 r.”. Wpłynęły trzy oferty. Jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy 
AG-Complex Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 
03-046 Warszawa. Część III przedmio-
tu zamówienia: „Wycinka, pielęgnacja, 
konserwacja i korekta drzew i krzewów 
z wyłączeniem pomników przyrody, 
uprzątnięcie ściętych gałęzi, frezowanie 

karp oraz sadzenie drzew i krzewów na 
terenie gminy Łomianki”. Zawarto umo-
wę z firmą DANTOM Tomasz Jasik, ul. 
Legendy 8/3, 01-361 Warszawa. Część 
IV przedmiotu zamówienia: „Pielęgna-
cja, konserwacja i bieżące utrzymanie 
zieleni na terenie parku miejskiego przy 
Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”. 
Zawarto umowę z firmą Green Line Gar-
den Service Michał Kusy, ul. Szkolna 28, 
05-152 Sowia Wola.

RZP.271.38.2020
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach i jednostek podległych 
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 
31 grudnia 2021 roku. Zawarto umowę 
z firmą Kancelaria Radców Prawnych 
Malawska Domachowski s.c., ul. Kaliska 
9 lok. 5, 02-316 Warszawa.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



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


