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|    ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

Wszyscy pamiętamy Marię Kownacką jako 
autorkę „Plastusiowego pamiętnika”, ale 
mało kto wie o jej pozaliterackich pasjach. 
A kto pamięta o Plastusiowie? Czy tylko 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej 
w Łomiankach?

Praca nauczycielki
Początki były trudne. Maria Kownacka urodziła się 
w 1894 r. w miejscowości Słup koło Kutna. Wcześnie osie-
rocona, z powodów finansowych została nauczycielką. 
Praca z dziećmi sprawiła, że zaczęła dla nich wymyślać, 
a potem zapisywać krótkie opowiadania. W 1918 r. w ma-
jątku Krzywda na Podlasiu założyła nawet tzw. szkołę lu-
dową i organizowała amatorskie przedstawienia.

Czasopisma dla dzieci
Debiut literacki nastąpił w 1919 r., gdy nawiązała kontakt 
z redaktorką Heleną Radwanową. Od tego czasu  pisała do 
„Płomyczka” i innych czasopism dla dzieci wydawnictwa 
Nasza Księgarnia. Z czasem opowiadania zaczęto publi-
kować w formie książek. Utwory szybko zyskały uznanie, 
może dlatego, że zawsze była blisko dzieci i ich spraw. 
Znaczącą rolę odegrała jej historia, w autobiografii zapi-
sała: „Po wyjątkowo ciężkim, osieroconym dzieciństwie 
i młodości nigdy nie podaję dzieciom rzeczy smutnych. 
Wszystko, co piszę, staram się utrzymać w jasnych kolo-
rach, tak żeby na dziecięcej buzi wywołać uśmiech”.

Plastuś z piórnika
W 1929 r. pisarka przeprowadziła się do Warszawy. 
W mieszkaniu przy ul. Słowackiego 5/13 m 74 mieści się 
obecnie poświęcona jej Izba Pamięci, będąca jednocześnie 
oddziałem Muzeum Książki Dziecięcej. Można tu zobaczyć 
księgozbiór pisarki, rękopisy, listy, albumy z prywatnymi fo-
tografiami, lalki teatralne i oczywiście Plastusia. Najbardziej 
znana książka Marii Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik” 
ukazała się w 1936 r., choć opowiadania o maleńkim ludzi-
ku z plasteliny, który mieszka w piórniku Tosi, zamieszczał 
już pięć lat wcześniej „Płomyczek”.

W Łomiankach
W 1939 r. pisarka kupiła plac pod dom letniskowy w Ło-
miankach przy ul. Szpitalnej. Wybuch wojny zmienił jej pla-
ny – na początku przebywała poza Warszawą, by powrócić 

do miasta tuż przed wybuchem powstania. Wówczas reda-
gowała gazetkę dla dzieci „Dziennik dziecięcy”. Trudne po-
wojenne czasy sprawiły, że domek w Łomiankach powstał 
dopiero w 1958 r. Nazwała go Plastusiowo.

Ptaki i gobeliny
W Łomiankach pisarka spędzała dużo czasu. Tu powstawały 
jej kolejne książki, m.in. „Na tropach węża Eskulapa” czy „Za 
żywopłotem”, ale tu także tkała gobeliny, tworzyła miedzia-
ną biżuterię, robiła przetwory i obserwowała ptaki. Przyro-
da była jej wielką pasją. Wydała nawet z Marią Kowalewską 
dwutomową książkę „Głos przyrody” – rodzaj encyklopedii 
przyrodniczej przeznaczonej dla najmłodszych. W sumie 
napisała około sześćdziesięciu książek dla dzieci, a za swoją 
twórczość otrzymała wiele nagród, m.in. Order Uśmiechu. 

Co zostało z Plastusiowa?
Maria Kownacka zmarła w 1982 r. i została pochowana na 
Starych Powązkach. Na jej grobie do dziś można zobaczyć 
figurkę Plastusia, a czasem prawdziwe ludziki z plasteliny 
przyniesione przez dzieci. W Łomiankach wiele się zmieni-
ło. Nowi właściciele przebudowali domek, ale wciąż na pło-

cie wisi tabliczka przy-
pominająca o dawnej 
lokatorce Plastusiowa. 

Więcej informacji: 
archiwalne fotografie do-
stępne  są na mbc.cyfro-
wemazowsze.pl (Albu-
my Marii Kownackiej).

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
FOT.: WSM I IZBA PAMIĘCI IM. M. KOWNACKIEJ

Przygody małego plastelinowego ludzika poznaje 
każdy pierwszoklasista. Z okazji Dnia Dziecka chcemy 
przypomnieć o Plastusiu, pisarce Marii Kownackiej i jej 
niezwykłym domu w Łomiankach.

PLASTUSIOWO
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3.05 Udział w uroczystościach z okazji Święta Narodowego 
Trzeciego Maja.

5.05 Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach pro-
gramu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja
2021.

6.05 Udział w spotkaniu Jednostki Realizującej Projekt (JRP) 
Spółka Wodna (online). Udział w walnym zgromadzeniu Spółki 
Wodnej dotyczącym uchwalenia statutu.

11.05 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów technicznych 
Urzędu Miejskiego. Spotkanie z Pawłem Stasiakiem, sołtysem 
Kiełpina, oraz radną Agnieszką Gawron-Smater w sprawie or-
ganizacji biegu sołeckiego. Spotkanie z zarządami osiedli w Ło-
miankach (online).

12.05 Udział w Smart City Forum (online). Udział w radzie nad-
zorczej Komunikacji Miejskiej w Łomiankach Sp. z o.o. (online). 
Spotkanie z sołtysami gminy Łomianki (online).

13.05 Spotkanie z Wiesławem Raboszukiem, wicemarszałkiem 
województwa mazowieckiego, w sprawie dotacji dla gminy Ło-
mianki.

14.05 Spotkanie techniczne z dyrekcją Integracyjnego Cen-
trum Dydaktyczno-Sportowego (ICDS), Wydziałem Inwestycji 
i Remontów i zastępcą burmistrza Witoldem Gawdą w sprawie 
nadbudowy ICDS. Spotkanie z Jarosławem Chodorskim, wójtem 
gminy Jabłonna, oraz Marcinem Michalskim, zastępcą wójta.

16.05 Udział w 27. Rajdzie Rowerowym w Łomiankach.

18.05 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów technicznych 
Urzędu Miejskiego. Podpisanie aktu notarialnego zakupu dział-
ki dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie z ojcem misjo-
narzem Lucasem Bovlo w sprawie organizacji biegu Kiełpin – 
Kępa Kiełpińska.

19.05 Spotkanie z Anną Rudlicką, dyrektor Zarządu Zlewni 
w Warszawie, oraz Anetą Gawin, p.o. zastępcą dyrektora Za-
rządu Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym Wody Polskie, w sprawie remontu wałów przeciw-
powodziowych. Podpisanie porozumienia pomiędzy powia-
tem warszawskim zachodnim a gminą Łomianki w sprawie 
prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły 
w Łomiankach oraz podpisanie aktów notarialnych dotyczących 
przekazania działki przy ul. Brzegowej pod budowę szkoły.

20.05 Udział w XXXIX sesji Rady Miejskiej (online).

25.05 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów technicznych 
Urzędu Miejskiego. Podpisanie porozumienia dotyczącego pro-
gramu „Czyste powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska.

28.05 VII Mistrzostwa Klubu OSA Łomianki w piłce siatkowej – 
burmistrz Łomianek jako patron honorowy.

31.05 Spotkanie z Dorotą Jedynak z Biura Funduszy Europej-
skich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Każdy poniedziałek miesiąca: spotkania z mieszkańcami gmi-
ny Łomianki (online, telefonicznie). Codzienne spotkania we-
wnętrzne z przedstawicielami komórek merytorycznych Urzę-
du Miejskiego – sprawy bieżące i międzywydziałowe. 

W idealnej gminie każdy jest uczciwy, mieszkańcy myślą 
nie tylko o sobie, lecz także o swoich sąsiadach – to wiele 
upraszcza. Niestety życie nie jest bajką i takiej gminy nie ma. 

Wszędzie zdarzają się ludzie, którzy nie zawsze są w porządku. 
Czasem, bo muszą oszczędzać i szukają ku temu sposobów, 
czasem, bo są przekonani o bezkarności, lubią mieć więcej 
i zapłacić mniej, niż powinni. Nasze państwo nie sprzyja 
uczciwym, nie daje też instrumentów, by nieuczciwych 
karać. Przynajmniej samorządowi. 

Samorządowcy nie mają możliwości weryfikowania 
deklaracji o liczbie mieszkańców gospodarstwa domowego. 
Oczywiście, może przyjść kontrola i stwierdzić, że według 
deklaracji mieszka jedna osoba, która płaci za odbiór 
śmieci, ale może się też okazać, że w domu jest kilka 
innych osób, o których nie wspomniano w formularzu. Po 
prostu przyjechali na dwa dni. I co? Kontrola może przyjść 
jeszcze pięć razy. Ktoś otworzy albo nie. Goście będą albo 
nie. Weryfikacja takich deklaracji jest prawie niemożliwa. 
A uczciwi muszą płacić za nieuczciwych. Czy jest sposób na 
to, by każdy płacił za siebie?

Ustawodawca nie znalazł rozwiązania idealnego. 
Ustawa nie daje możliwości naliczania opłat od realnie 
wyprodukowanych śmieci. Urząd i miejscy radni, szukając 
najbardziej sprawiedliwego rozwiązania, zdecydowali 
o naliczaniu opłat za odbiór śmieci w zależności od ilości 
zużytej wody. Każdy myje się i korzysta z toalety, więc jeśli 
wspomniane kilka osób rzeczywiście przyjechało na dwa 
dni, to w przypadku średniorocznego zużycia wody ich pobyt 
nie będzie miał wpływu na opłatę za śmieci. Jeśli jednak są 
zwyczajnie lokatorami, którzy na stałe wynajmują pokoje 
– już tak. W 2020 r. z budżetu gminy zapłaciliśmy za takie 
osoby (nieuwzględnione w deklaracjach) ponad 5 mln zł!

Radni podjęli trudną i bardzo odpowiedzialną decyzję. 
Wszyscy wierzymy, że uczciwi mieszkańcy zyskają na tej 
zmianie. Będziemy ją analizować i zastanawiać się, co jest 
dla nich najkorzystniejsze. Być może rząd znajdzie lepsze 
rozwiązanie, by zgodnie z ustawą samorząd mógł spełnić 
wymóg o samofinansowaniu systemu odbioru odpadów.
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Nowe zasady budzą wśród mieszkańców 
wiele emocji – od zadowolenia, że w końcu 
przestaną dopłacać do sąsiada, który nie-
uczciwie zaniża liczbę mieszkańców swojej 

nieruchomości, po strach, że zmiana metody wią-
zać się będzie z podwyżką. Najbardziej boimy się 
wszystkiego, co nowe, nieznane. 

Wybór metody
Wiemy, że nie ma metody idealnej. Ustawodawca 
nie dał niestety gminie możliwości rozliczenia się 
z mieszkańcami z ilości faktycznie odebranych od-
padów. Dlatego, po przeanalizowaniu wad i zalet 
wszystkich dopuszczalnych ustawowo metod, podję-
ta została uchwała o uzależnieniu opłaty za odpady 
od poboru wody przez mieszkańców. Ten sposób 
rozliczeń wydaje się najbardziej sprawiedliwy. 

Roczne zestawienie zużycia wody
Od maja do końca sierpnia, wraz z fakturą ze ZWiK, 
wszyscy mieszkańcy podłączeni do sieci wodno-ka-

nalizacyjnej otrzymają zestawienie zużycia wody za 
ostatnie 12 miesięcy (sześć cykli rozliczeniowych). 
Na podstawie otrzymanych danych będą musieli 
wyliczyć średniomiesięczne zużycie wody i tę war-
tość wpisać w nową deklarację.

Składanie deklaracji
Mieszkańcy, którzy nie mają przyłączy wodociągo-
wych lub kanalizacyjnych, złożą deklarację, w której 
wskażą uśrednioną stawkę 3 m sześc. miesięcznie 
na każdego mieszkańca nieruchomości. W taki sam 
sposób rozliczać się będą osoby, które są podłączo-
ne do sieci wodno-kanalizacyjnej 
krócej niż 12 miesięcy. Nową de-
klarację złożą wszyscy mieszkańcy 
domów jednorodzinnych na terenie 
gminy Łomianki. Zarządcy wspólnot, 
którzy od maja 2020 roku rozliczani 
są według tej metody, dostaną jedynie zawiadomie-
nia o zmianie wysokości opłaty. Zachęcamy do skła-
dania deklaracji (dostępna na www.lomianki.pl od 

1 lipca br.) w formie elektronicznej poprzez ePUAP. 
Deklaracje w formie papierowej będą przyjmowa-
ne w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zarówno 
w placówce przy ul. Warszawskiej 115, jak i przy ul. 
Warszawskiej 71. Dodatkowo będzie można złożyć 
deklarację w budynku ICDS. 

Pytania i odpowiedzi
Na naszym profilu na FB, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego (www.lomianki.pl) oraz stronie 
ZWiK (www.zwik-lomianki.pl) prezentowane będą 
odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców 

w sprawie nowej metody nalicza-
nia opłaty za odpady komunalne. 
W przypadku wszelkich niestan-
dardowych przyłączy oraz pytań 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
jest do dyspozycji mieszkańców 

w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do kontaktu, 
który z całą pewnością pozwoli rozwiać pojawiające 
się wątpliwości. 

Od 1 lipca br. na terenie naszej gminy będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych. Wyjaśnimy, na czym polegają, i odpowiemy na wszelkie pytania, które budzą 
niepokój mieszkańców.

TEKST: URSZULA WYSOCKA, NACZELNIK WYDZIAŁU 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NOWY SYSTEM KROK PO KROKU

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA I MARTA NOWICKA

Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany w naliczaniu opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W przypadku wątpliwości 
prosimy przeczytać pytania i odpowiedzi z następnej części tekstu.

Zmiany są konieczne, ponieważ obowiązujący do tej pory system 
nie sprawdził się. Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej (17 grudnia 
2020 r.) radni uchwalili nowy sposób ustalania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki. Radni 
podjęli odpowiedzialną, trudną, ale przemyślaną decyzję. Powią-
zanie stawki za wywóz śmieci ze zużyciem wody pozwoli uniknąć 
zaniżania liczby mieszkańców w deklaracjach. Każdy z nas, przez 
racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody i jej oszczędzanie, 
może obniżyć rachunki za odpady. Oszczędzanie wody będzie miało 
także pozytywny wpływ na środowisko. W obecnej sytuacji zmian 
klimatycznych, coraz częstszych susz i wyższej temperatury jest to 
szczególnie ważne. Przyjęta metoda naliczania opłat sprawdza się 
także w okresach sezonowych (np. podczas wakacji), kiedy zmienia 
się liczba osób przebywających w domu.

NOWE ZASADY
NALICZANIA OPŁATY ZA ODPADY

Dane teleadresowe 
Wydziału Gospodarki 
Komunalnej zamiesz-

czamy na s. 8.
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Od 1 lipca br. należności za odpady komunalne powinny być re-
gulowane zgodnie z nową metodą: miesięczna opłata wyniesie           
11,20 zł za 1 m sześc. zużytej wody w całym gospodarstwie domo-
wym. Od maja do końca sierpnia, wraz z fakturą ze ZWiK, wszyscy 
mieszkańcy otrzymają roczne zestawienie zużycia wody (z podzia-
łem na poszczególne okresy rozliczeniowe). Na tej podstawie należy 
wyliczyć średnie miesięczne zużycie wody. 
Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak 
i jednorodzinnych mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie 
zużytą (czyli np. wykorzystaną do podlewania ogródka), zmierzoną 
przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. W opłacie za od-
pady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do 
mycia klatek schodowych).

Jeśli nieruchomości nie zostały podłączone do sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej, czyli nie są opomiarowane, stosuje się uśrednioną 
stawkę 3 m sześc. miesięcznie na osobę. W taki sam sposób rozliczać 
się będą osoby, które są podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej 
krócej niż 12 miesięcy. Osoby, które w lipcu zapłacą zgodnie z po-
przednią metodą, w kolejnym miesiącu powinny samodzielnie doko-
nać korekty. 

Od 1 lipca br. wszyscy właściciele nieruchomości położonych na te-
renie Łomianek będą mieli  obowiązek złożenia nowych deklaracji. 
Formularz deklaracji będzie dostępny od 1 lipca na www.lomianki.
pl oraz w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115 
i 71 oraz ul. Staszica 2 (budynek ICDS). Deklarację należy złożyć do 
10 sierpnia br. 
Od maja do końca sierpnia ZWiK prześle roczne zestawienie zużycia 
wody za poprzedni rok (z podziałem na poszczególne okresy rozli-
czeniowe). Pozwoli to na zadeklarowanie przewidywanego zużycia 
wody w przyszłym roku. Roczne zestawienie zużycia wody będzie 
wysyłane przez ZWiK raz w roku. Na tej podstawie będzie można 
zweryfikować i skorygować poprzednią deklarację (złożyć nową).

Wypełniając deklarację, warto pamiętać o przysługujących zwolnie-
niach od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli 
nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna, która kompostuje 
bioodpady, wówczas może ona skorzystać z maksymalnego zwolnienia 
i zmniejszyć wysokość opłaty. Przykładowe obliczenie dla pięcioosobo-
wej rodziny: 5 osób x 2 zł (zwolnienie z tytułu kompostowania) = 10 zł, 
5 osób x 8 zł (zwolnienie z tytułu zamieszkiwania rodziny wielodziet-
nej) = 40 zł, łączna kwota zwolnienia: 10 zł + 40 zł = 50 zł/miesiąc.
Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów przysługuje wszystkim, 
którzy mają kompostownik (własny bądź użyczony przez urząd, 
choć nie są wówczas objęci odbiorem odpadów zielonych). Przypo-
minamy, że Urząd Miejski od 2015 r. prowadzi akcję „Kompostow-
nik dla każdego". Aby go otrzymać, należy złożyć pisemny wniosek 
do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 22 768 62 08,
um@poczta.lomianki.pl), na tej podstawie zostanie przygotowana 
umowa na bezpłatne użyczenie kompostownika.
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WYBÓR METODY

Czy zmiany dotyczą budynków wielorodzin-
nych, czy także jednorodzinnych?

Zmiana metody dotyczy mieszkańców zamieszku-
jących budynki jednorodzinne. Budynki wielolo-
kalowe są już objęte metodą naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami w zależności od zużycia 
wody od 1 maja 2020 r. 

Dlaczego nie można pozostać przy obecnym 
systemie?

Dotychczas gmina kierowała się deklaracjami 
mieszkańców dotyczącymi liczby osób zamieszku-
jących daną nieruchomość. Jednak 
w związku ze specyfiką rotacji 
mieszkańców w gminie Łomianki 
(migracja zarobkowa, rynek wynaj-
mu mieszkań) bardzo trudne stało 
się określenie rzeczywistej liczby 
osób przebywających w obrębie 
nieruchomości. W takiej sytuacji 
gmina (a więc wszyscy mieszkańcy) 
ponoszą koszt odbioru odpadów 
i gospodarowania nimi za osoby, 
które nie zostały zgłoszone. Metoda określenia 
opłaty na podstawie zużycia wody pozwala ogra-
niczyć opisane zjawisko, gdyż każda zamieszkująca 
nieruchomość osoba (i osoba tam przebywająca) 
generuje zużycie wody niezależnie od tego, czy 
została przez właściciela nieruchomości zgłoszona 
jako wytwórca odpadów, czy też obowiązek ten nie 
został dopełniony.

Dlaczego nie naliczamy opłat od 
osoby?

Metoda od osoby jest w praktyce bardzo trudna do 
zweryfikowania przez samorządy. Władze miast 
i gmin nie mają prawnych możliwości sprawdzenia 
i kontrolowania, ile osób faktycznie zamieszkuje 
dane gospodarstwo. Osoby unikające płacenia za 
odbiór odpadów nie deklarują zamieszkiwania 
w Łomiankach. W 2020 r. z budżetu gminy pokryto 
niedopłatę (za osoby, których właściciele nierucho-
mości nie ujęli w deklaracjach) w wysokości 5 051 
080,59 zł.

Czy gmina nie może weryfikować rzeczywi-
stej liczby lokatorów?

Samorządy nie mają takich uprawnień. Urzędnicy 
gminy nie mają prawa rozstrzygać, czy lokatorzy 
danej nieruchomości zamieszkują ją na stałe.

Skoro nowy system ma być bardziej szczel-
ny, to w jaki sposób urząd zweryfikuje, czy 
ktoś nie oszukuje i nie zaniżył deklaracji?

Weryfikacja złożonych deklaracji będzie następo-
wała na bieżąco, przy ścisłej współpracy urzędu 
i ZWiK. W stosunku do nieuczciwych mieszkańców 
będzie wszczynane postępowanie administracyjne. 

Dlaczego nie mogę płacić od ilości wytwo-
rzonych śmieci?

Ustawodawca nie przewidział naliczania opłat od 
ilości wyprodukowanych odpadów. Samorządy 
mogą uzależnić stawkę za odbiór śmieci z gospo-
darstw domowych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach) od: 
liczby osób mieszkających w domu 
lub lokalu mieszkalnym; ilości zuży-
wanej wody w danej nieruchomości; 
powierzchni lokalu mieszkalnego; 
opłaty ryczałtowej od gospodarstwa 
domowego. Być może ustawodawca 
obawiał się, że opłaty od ilości wy-
produkowanych odpadów spowodu-
ją porzucanie śmieci w przypadko-
wych miejscach przez osoby, które 

w ten sposób chciałyby uniknąć opłat.

Zrozumiałam, że to ja mogę wybrać sposób 
rozliczania śmieci. Jeżeli zadeklarowałam 
pięć osób, to nie muszę wypełniać deklara-
cji, bo chcę pozostać przy obecnej opłacie. 
Czy mam rację?

Mieszkańcy nie mogą samodzielnie wybierać spo-
sobu rozliczania śmieci. Od 1 lipca br. wszystkich 
dotyczą jednolite przepisy uzależniające opłaty za 
odpady komunalne od poboru wody. I w związku 
ze zmianą metody naliczania tej opłaty wszyscy 
mieszkańcy budynków jednorodzinnych są zobligo-
wani do złożenia nowych deklaracji.  

OBLICZENIE ZUŻYCIA WODY

Dlaczego ZWiK nie może wysyłać danych do 
gminy i na tej podstawie nie można ustalać 
opłat?

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na miesz-
kańcu. Tak było zawsze, również w przypadku 
deklaracji w zależności od liczby zamieszkujących 
nieruchomość osób. Także wtedy to mieszkaniec 
deklarował liczbę osób. Urząd, mimo że dysponu-
je danymi dotyczącymi chociażby meldunków, nie 
składał deklaracji za mieszkańca. Obecnie, aby 

ułatwić mieszkańcom przygotowanie deklaracji, 
ZWiK wysyła dane dotyczące zużycia wody. Jednak 
to mieszkaniec, sygnując deklarację własnoręcznym 
podpisem, deklaruje, jakie jest średniomiesięczne 
zużycie wody na cele bytowe w jego gospodarstwie 
domowym. 

Od jakiej wody będzie liczona opłata śmie-
ciowa – ogólnej (razem z ogrodem) czy tej 
oddawanej do oczyszczalni?

Zużycie wody ustala się na podstawie odczytów 
z zarejestrowanych wodomierzy głównych pomniej-
szonych o odczyty z zarejestrowanych podliczników 
do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. 

Czy faktura za odpady komunalne przyjdzie 
z urzędu, czy trzeba samemu wyliczyć opła-
tę na podstawie zużycia wody?

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy 
mieszkańcy są zobligowani do złożenia nowych de-
klaracji. W okresie od maja do końca sierpnia wraz 
z fakturą od ZWiK mieszkańcy gminy otrzymają 
roczne zestawienie zużycia wody. Na tej podstawie 
należy wyliczyć średnie miesięczne zużycie wody, 
które trzeba wpisać w nowej deklaracji. 

Na jakiej podstawie określono średnie zuży-
cie wody od osoby?

Przeciętna norma zużycia wody wynosi 3 m sześc. 
miesięcznie na osobę przebywającą na terenie da-
nej nieruchomości. Określono to na podstawie prze-
pisów wykonawczych do Ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków, tj. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w spra-
wie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

Na jakiej podstawie będzie obliczana mie-
sięczna opłata?

Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stano-
wi średnie zużycie wody na cele bytowe z danej nie-
ruchomości za 12 miesięcy poprzedzające złożenie 
deklaracji (suma ilości zużytej wody z 12 miesięcy : 
12  =  średnie miesięczne zużycie wody).

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA I MARTA NOWICKA

Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania dotyczące nowej metody naliczania opłaty 
za odpady komunalne.

W 2020 r. z budżetu 
gminy pokryto nie-

dopłatę w wysokości      
5 051 080,59 zł za 
osoby, których wła-

ściciele nieruchomości 
nie ujęli w deklara-

cjach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI



POD LUPĄ    |

7BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 6    |    CZERWIEC 2021

Czy ktoś, kto wyjechał za granicę lub na 
działkę i nie ma zużycia wody, nic nie za-
płaci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi ponoszona jest za każdy miesiąc, w którym 
nieruchomość zamieszkują mieszkańcy. Stawka 
miesięcznej opłaty jest liczona od średniomiesięcz-
nego zużycia wody obliczonego 
za okres 12 kolejnych miesięcy. 
Długość wyjazdu na działkę czy za 
granicę może mieć zatem wpływ na 
wysokość ponoszonej opłaty w mie-
siącach, w których nieruchomość jest 
zamieszkiwana (mniejsze zużycie 
wody w okresie będącym podstawą 
ustalenia opłaty), jednak ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach jednocześnie nakłada 
na właściciela nieruchomości obo-
wiązek złożenia nowej deklaracji 
w przypadku zmiany danych stanowiących podsta-
wę ustalenia opłaty (np. zwiększenie zużycia wody 
w późniejszym okresie).

Czy dla osób, które mają licznik, opłata bę-
dzie zmienna w zależności od zużycia wody? 
Za wodę płacimy co dwa miesiące, to co dwa 
miesiące powinna być aktualizowana cena 
za wodę.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jest opłatą miesięczną. Należność będzie obliczania 
na podstawie średniego zużycia wody za okres 12 
miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. Jeże-
li zużycie nie ulegnie zmianie, to nie ma potrzeby 
dokonywania aktualizacji.

Co w przypadku, gdy zadeklarowana przeze 
mnie ilość zużytej wody po pewnym czasie, 

dajmy na to – po pół roku, będzie odbiegała 
od zadeklarowanej przeze mnie wcześniej 
wartości? Czy jeśli zużyję wody mniej, to 
odda mi ktoś pieniądze za nadpłatę? Albo je-
śli zużywać jej będę więcej? To co? Naliczycie 
mi korektę albo – gorzej – jakąś karę?

Deklaracja nie obejmuje okresów wstecznych. Je-
śli w kolejnych okresach rozliczeniowych zużycie 
wody jest mniejsze, należy złożyć nową deklara-
cję uwzględniającą nowe, niższe wartości zużycia 
wody. Wówczas bieżące opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi będą mniejsze. Jeśli miesz-
kaniec mimo zadeklarowanego niższego zużycia 
wody – a jednocześnie niższej opłaty za odpady 
komunalne – zużywa jednak znacząco więcej wody 
bez złożenia nowej deklaracji w tym zakresie – musi 
się liczyć z tym, że może być wszczęte wobec niego 
postępowanie administracyjne, w toku którego zo-
stanie ustalone faktyczne średnie zużycie wody. 

Co mam zrobić, jeśli zużycie wody za ostatni 
okres będzie wyższe niż to, jakie planuję 
w roku kolejnym? Pytam dlatego, że moja 
córka od października wyjeżdża na studia 
zagraniczne. Czy muszę jakoś uzasadniać, 
że moja deklaracja nie wynika wprost ze 
zużycia wody za ostatni rok?

Przyjęta uchwała uzależnia opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od średniomiesięcz-

nego zużycia wody za ostatnie 12 
miesięcy. Wynika z tego, że w lipcu 
lub sierpniu mieszkańcy gminy 
mają obowiązek złożenia deklaracji 
na podstawie otrzymanego ze ZWiK 
zestawienia. 
Jeśli córka planuje wyprowadzić się 
w październiku, wówczas, na pod-
stawie faktury ze ZWiK za miesiące 
następujące po październiku (czyli 
za okres, gdy nieruchomość była za-
mieszkiwana przez mniejszą liczbę 
osób) można złożyć kolejną dekla-
rację, uwzględniającą zmniejszenie 
zużycia wody. 

ULGI W OPŁATACH

A co w sytuacji, gdy nieruchomość zamiesz-
kuje rodzina wielodzietna?

Dla właścicieli nieruchomości, na których zamiesz-
kują rodziny wielodzietne, o których mowa w Usta-
wie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Ro-
dziny, od każdego posiadacza Karty Dużej Rodziny 
zamieszkującego daną nieruchomość przysługuje 
zwolnienie w wysokości 8 zł. 

Czy jeśli kompostuję bioodpady, to zapłacę 
mniej?

Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych 
i kompostują bioodpady stanowiące odpady komu-

nalne w kompostowniku przydomowym, zapłacą     
2 zł mniej miesięcznie od osoby zamieszkującej 
nieruchomość.

SKŁADANIE DEKLARACJI 

Kupiłem nieruchomość. W jaki sposób zgłosić 
odpady?

Przez pierwszy rok należy stosować ryczałt według 
wzoru: liczba osób x 3 m sześc. x 11,20 zł. Po 
uzyskaniu danych o zużyciu wody za ostatnie 12 
miesięcy można złożyć nową deklarację i uiszczać 
opłatę według ilości zużytej wody.

Jak często właściciel nieruchomości będzie 
zobowiązany do składania deklaracji?

Deklaracja będzie obowiązywała do czasu zaist-
nienia zmiany ilości zużytej wody.  Właściciel czy 
zarządca nieruchomości nie ma obowiązku składa-
nia nowej deklaracji, jeśli średnie zużycie wody nie 
zmieniło się. Podstawą do obliczenia opłaty powinny 
być dane z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia deklaracji.
 

Czy urząd przyjmie deklarację zmniejszają-
cą po pół roku? Czy można dokonać aktuali-
zacji wstecz?

Obliczone zużycie wody jest podstawą do ustalenia 
wysokości opłaty na rzecz gminy. Wartość ta nie 
podlega porównaniu do bieżącego zużycia wody. 
Dopiero kolejna nowa deklaracja może zmienić 
wysokość opłaty, jeżeli zmienione zużycie wody sta-
nowić będzie podstawę do obliczenia nowej wartości 
średniego zużycia. Jedyna możliwość zmiany dekla-
racji za okres wsteczny to złożenie korekty deklara-
cji na podstawie informacji lub faktury korygującej 
uzyskanej ze ZWiK.

Co w przypadku braku złożenia pierwszej 
oraz kolejnej deklaracji?

Brak złożenia deklaracji skutkować może dwiema 
konsekwencjami. Po pierwsze, pracownicy urzędu 
wydadzą decyzję o wysokości opłaty (jako podstawa 
przyjęta zostanie wartość zużycia wody z faktury), 
a dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty odsetek 
podatkowych za okres braku wpłat; jeżeli stwierdzony 
zostanie brak prawidłowej segregacji odpadów, może 
zostać naliczona podwyższona opłata. Po drugie, 
w przypadku kontroli straż miejska nałoży mandat za 
brak deklaracji; może być on nakładany co miesiąc, 
do czasu wykonania obowiązku złożenia deklaracji.

Jak mam złożyć deklarację, jeśli jestem pod-
łączona tylko do kanalizacji?

Jeśli podstawą do rozliczenia ze ZWiK za odpro-
wadzanie ścieków jest zamontowany wodomierz 
główny, zaplombowany i mający ważną cechę lega-
lizacyjną, to można złożyć deklarację na podstawie 
zużycia wody, tak jak w przypadku mieszkańców 
mających wodę miejską.

Urszula Wysocka, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej

W ostatnich dniach 
maja odebraliśmy wiele

telefonów od zaniepoko-
jonych osób, które szukają 
informacji o nowej me-

todzie naliczania opłaty za śmieci. To osoby, 
które przede wszystkim boją się wzrostu opłat. 
Wówczas tłumaczymy, że nie jest to podwyżka. 
Staramy się wspólnie z mieszkańcem wyliczyć 
średnie zużycie wody i podać kwotę, jaką będzie 
płacił po zmianie metody. Sporo osób jest zasko-
czonych, gdyż okazuje się, że będą płacić mniej 
niż dotychczas. Oczywiście nie wszystkim miesz-
kańcom opłaty się zmniejszą. Z całą pewnością 
jednak zmiana metody zachęci do bardziej świa-
domego korzystania z wody.
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Jeśli średnie zużycie 
wody nie zmieniło 

się, to właściciel lub 
zarządca nieruchomo-

ści nie ma obowiąz-
ku składania nowej 

deklaracji. 
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AWARIA I WADLIWY WODOMIERZ

Jak postępować w przypadku awarii wod-
no-kanalizacyjnej w lokalu, skutkiem czego 
jest znaczne podwyższenie zużycia wody? 
Czy jest jakiś sposób, aby nie uwzględniać 
tego przy rozliczaniu opłaty za odpady?

Podstawę do obliczenia wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi stanowi wska-
zanie wodomierza głównego. Możliwość odliczenia 
wody zużytej w wyniku awarii następuje wyłącznie 
w przypadku, gdy taka pomniejszona wartość zuży-
cia wody wyniknie z faktury otrzymanej ze ZWiK.

Co w przypadku nieprawidłowego działania 
wodomierza głównego lub indywidualnego? 
Albo w kwestii odpowiedzialności finansowej 
właściciela lokalu lub wspól-
noty w sytuacji, gdy dojdzie 
do dużego wycieku wody 
w lokalu lub na terenie części 
wspólnej?

Możliwość odliczenia wody zu-
żytej w wyniku awarii następuje 
wyłącznie w przypadku, gdy taka 
pomniejszona wartość zużycia wody 
wyniknie z faktury otrzymanej ze 
ZWiK. Podstawą złożenia deklaracji 
zmniejszającej wysokość opłaty jest 
uznanie przez ZWiK złożonej przez 
mieszkańca reklamacji dotyczącej 
nadmiernego zużycia wody. Zmiany deklaracji za 
okres wsteczny można dokonać na odstawie infor-
macji lub faktury korygującej uzyskanej ze ZWiK. 

ROZLICZANIE Z PODLICZNIKIEM

Mam podlicznik, czyli podstawą rozliczenia 
jest woda „ściekowa” po odliczeniu „ogro-
dowej”? 

Zużycie wody ustala się na podstawie odczytów 
z zarejestrowanych wodomierzy głównych pomniej-
szonych o odczyty z zarejestrowanych podliczników 
do pomiaru zużycia wody bezpowrotnie zużytej. 

Co w przypadku, gdy są dwa segmenty 
i jeden wspólny wodomierz główny dla 
obu segmentów, a jeden z segmentów jest 
dodatkowo wyposażony w podlicznik? Za 
wodę mieszkańcy rozliczają się między sobą 
według wskazań obu wodomierzy. Jak pra-
widłowo złożyć deklarację?

Jeżeli budynki te składają się na jedną nierucho-
mość, to należy rozliczyć się na podstawie faktury 
za zużycie wody wynikające ze wskazań licznika 
głównego. Uchwała nie określa, jak podzielić kwotę 
z opłaty za odpady pomiędzy poszczególne osoby.

Czy z racji tego, że nie mam osobnego 
przyłącza (a więc zgodnie z informacjami 

odnośnie do nowego systemu opłat powi-
nienem za śmieci rozliczać się ryczałtem), 
mogę w deklaracji wskazać zużycie z mo-
jego podlicznika (który nie jest oficjalnym 
licznikiem rozliczeniowym z wodociągami) 
i tym samym mój sąsiad wskaże swoją część 
zużycia zgodnie ze wzorem (licznik główny 
– mój podlicznik)?

Zgodnie z uchwałą podstawę obliczenia zużycia 
wody stanowi wskazanie wodomierza głównego 
przypisanego do danej nieruchomości. Jeżeli nie ma 
takiego wodomierza (głównego), to należy złożyć 
deklarację według przeciętnej miesięcznej normy 
zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodar-
stwie domowym, która wynosi 3 m sześc.

WODA W OGRODZIE

Co z osobami, które mają je-
den licznik na dom i ogród?

Wszystkie tego typu sytuacje będą 
rozpatrywane indywidualnie. 

Czy licznik ogrodowy też się 
wlicza do opłaty za śmieci, 
czy tylko domowy?

Zużycie wody ustala się na podsta-
wie odczytów z zarejestrowanych 
wodomierzy głównych pomniejszo-
nych o odczyty z zarejestrowanych 
podliczników do pomiaru zużycia 
wody bezpowrotnie zużytej.  

Czy opłaty za odbiór śmieci uzależnione są 
od zużycia wody do podlewania ogrodu?

Opłaty są uzależnione wyłącznie od zużycia wody 
na cele bytowe z danej nieruchomości za 12 miesię-
cy poprzedzające złożenie deklaracji.

NIERUCHOMOŚCI BEZ PODŁĄCZENIA

Jakie są miesięczne opłaty za odpady przy 
braku danych za zużycie wody? Jak rozli-
czane są nieruchomości, które nie są podłą-
czone do kanalizacji miejskiej?

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego 
albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej 
lub nie ma danych za zużycie wody za okres 12 
ostatnich miesięcy, opłatę naliczymy według wzoru 
dotyczącego nieruchomości zamieszkanej: liczba 
mieszkańców x 3 m sześc. wody x 11,20 zł.

A czy jest jakiś przepis, który zmusza mnie 
do podłączenia wody miejskiej?

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłą-
czenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pod-
łączenie do sieci wodociągowej jest dobrowolne, 
jednak zachęcamy do budowy przyłączy wodocią-
gowych. Daje to m.in. możliwość realnego wpływu 
na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.  

Czy jest dofinansowanie dla tych, których 
nie stać na przyłącze wody?

Ceny za wykonywanie przyłączy są określone 
w cenniku usług ZWiK i wynikają z kosztów mate-
riałów, robocizny oraz sprzętu. ZWiK nie wykonuje 
przyłączy, zawyżając cenę takiej usługi. Nie jest też 
jedyną firmą świadczącą usługi na rynku.

Opłaty są uzależnione wyłącz-
nie od zużycia wody na cele 

bytowe, wodę zużytą w ogro-
dzie (z zarejestrowanych 

podliczników) można odliczyć 
od wskazań zarejestrowanych 

wodomierzy głównych.

Obowiązek złoże-
nia deklaracji ciąży 
na mieszkańcu. Tak 
było zawsze. I teraz 

także to mieszkaniec, 
sygnując deklara-

cję własnoręcznym 
podpisem, deklaruje 
średniomiesięczne 

zużycie wody na cele 
bytowe.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas ostatniej sesji radni roz-
patrywali m.in. projekty uchwał 

w sprawie zmian w uchwale budże-
towej gminy Łomianki na 2021 r. De-
cydowali także w sprawie rozpatrze-
nia skargi na bezczynność Ośrodka 
Pomocy Społecznej i tegorocznego 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi. W porządku obrad zna-
lazły się również punkty dotyczące 
przeprowadzenia zabiegów pielę-
gnacyjnych pomników przyrody oraz 
zmian przebiegu ul. Lawendowej 
w sołectwie Kiełpin. Pod głosowanie 
poddano projekty uchwał w sprawie 
opinii dotyczącej pozbawienia cha-
rakteru ochronnego lasu niestano-
wiącego własności Skarbu Państwa 
w obrębie dziewięciu działek z Dąbro-
wy Rajskiej.

Wyniki głosowania
Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał w sprawie:

• zmian w uchwale budżetowej 
gminy Łomianki na 2021 r. (za: 15, 
przeciw: 2, wstrzymało się: 2, brak 
głosu: 1, nieobecni: 1),
• rozpatrzenia skargi na bezczyn-

ność Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomiankach (za: 14, przeciw: 1, 
wstrzymało się: 3, brak głosu: 2, 
nieobecni: 1), 
• gminnego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na 2021 r. (za: 16, przeciw: 1, 
wstrzymało się: 1, nieobecni: 3),
• uzgodnienia przeprowadzenia za-
biegów pielęgnacyjnych pomników 
przyrody (za: 17, wstrzymało się: 1, 
nieobecni: 3),
• zmiany przebiegu ul. Lawendowej 
w sołectwie Kiełpin (za: 17, brak 
głosu: 1, nieobecni: 3),
• opinii dotyczącej pozbawienia 
charakteru ochronnego lasu niesta-
nowiącego własności Skarbu Pań-
stwa położonego w Dąbrowie Raj-
skiej na terenie działek o numerach: 
174 (za: 11, przeciw: 2, wstrzyma-
ło się: 5, nieobecni: 3), 189/5 (za: 
11, przeciw: 2, wstrzymało się: 6, 
nieobecni: 2), 191, 189/3, 190/1, 
190/2 (za: 9, przeciw: 3, wstrzyma-
ło się: 7, nieobecni: 2), 195 (za: 10, 
przeciw: 2, wstrzymało się: 7, nie-
obecni: 2), 199/1 (za: 10, przeciw: 
2, wstrzymało się: 7, nieobecni: 2), 
210 (za: 9, przeciw: 3, wstrzymało 
się: 7, nieobecni: 2).

Komentarz Urzędu Miejskiego
Najbardziej dyskutowanym punktem 
obrad był projekt uchwały w sprawie 
pozbawienia charakteru ochronne-
go lasu niestanowiącego własności 
Skarbu Państwa z działek w Dąbro-
wie Rajskiej. Publikujemy komentarz 
wyjaśniający definicję terminu „las 
ochronny” i procedurę postępowania 
w tej sprawie.

Piotr Kowalski, naczelnik Wydziału 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Prze-
strzennego

Termin „las ochro-
nny” nie jest tożsa-

my z pojęciem ochrony 
przyrody wynikającym 
z ustawy o ochronie 
przyrody. Ochronność 
lasu nie oznacza ochro-
ny cennych siedlisk 
przyrodniczych czy też gatunków. 
Absolutnie nie należy jej traktować 
równoważnie z ustawowymi formami 
ochrony przyrody, takimi jak rezerwat 
czy obszar chronionego krajobrazu. 
W trakcie ostatniej sesji radni zgodzi-
li się na zdjęcie ochronności lasu dla 
dziewięciu działek w Dąbrowie Raj-
skiej. Z wnioskiem o wyrażenie opinii 
do Rady Miejskiej w Łomiankach zwró-
cił się starosta warszawski zachodni. To 
z kolei reakcja na wnioski, które miesz-
kańcy złożyli do powiatu. Wnioskowali 
o zdjęcie ochronności ustanowionej 
w latach 80. XX w. w celu ograniczenia 
rozporządzania przez osoby prywatne 
ich własnością. Biorąc pod uwagę are-
ał i zagospodarowanie działek, badając 
zgodność z zapisami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łomianki, które 
nie przewidują tych zasobów leśnych 
do ochrony planistycznej, burmistrz 
przedstawiła radnym projekt uchwały, 
wyrażający pozytywne stanowisko RM 
w celu poparcia wniosków mieszkań-
ców Dąbrowy Rajskiej. To początkowy 
etap procedury, decydujące będzie 
stanowisko starosty powiatu warszaw-
skiego zachodniego oraz marszałka 
województwa mazowieckiego. 

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie online (www.lomianki.
pl zakładka e-Sesja) oraz przeglądać projekty uchwał na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska 
i protokoły sesji w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). XXXIX sesja Rady 
Miejskiej w trybie zdalnym odbyła się 20 maja br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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Z powodu sytuacji epidemicznej stacjonarne dyżury radnych wstrzymano do odwołania, jednak każdy 
mieszkaniec może się umówić z radnym na rozmowę telefoniczną za pośrednictwem Biura Rady (tel. 
22 768 63 41). Harmonogram spotkań wszystkich komisji zamieszczamy w systemie e-Sesja: http://
lomianki.esesja.pl/posiedzenia, a ostatnią sesję RM można obejrzeć po zeskanowaniu kodu QR.
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Monika Jakubiak-Roso-
szczuk, naczelnik Wydzia-
łu Promocji i Komunikacji 
Społecznej 

Studiowałam dziennikar-
stwo i nauki polityczne na 
UW, ukończyłam także 

studia podyplomowe na kierunku zdrowie 
publiczne oraz public relations na SGH. Od 
2003 r. jestem związana z administracją. 
Do 2018 r. byłam rzecznikiem prasowym 
w centralnej administracji rządowej. Od 
ponad dwóch lat pracuję w urzędzie w Ło-
miankach. Z zamiłowania jestem społecz-
nikiem i staram się być blisko ludzi i ich 
problemów. Niestety jestem perfekcjonist-
ką i wymagam od innych tyle, ile od siebie, 
czyli dużo. Najważniejsi są dla mnie ludzie, 
dlatego uważam, że dobry zespół współ-
pracowników to skarb. Prywatnie jestem 
żoną, mamą dwóch synów i uwielbiam go-
tować dla rodziny i przyjaciół.

Czym zajmuje się Wydział Promocji i Ko-
munikacji Społecznej?
Prowadzi biuletyn informacyjny urzędu, 
koordynuje komunikację w oficjalnych 
kanałach społecznościowych oraz wy-
darzenia wewnętrzne i zewnętrzne or-
ganizowane przez Urząd Miejski lub pod 
patronatem burmistrza Łomianek, inicjuje 
przedsięwzięcia promujące gminę. Odpo-
wiada za kampanie informacyjne urzędu, 
opracowuje kalendarz wydarzeń sporto-
wych, kulturalnych i rekreacyjnych orga-
nizowanych na terenie gminy. Ponadto 
organizuje otwarte konkursy dla NGO 
i weryfikuje ich realizację, współpracuje 
z sołtysami i przewodniczącymi osiedli, 
prowadzi sprawy z zakresu Łomiankow-
skiego Mechanizmu Partycypacyjnego. 
Koordynuje prace GKRPA, czuwa nad jej 
finansami i realizacją przedsięwzięć finan-
sowanych z funduszu sołeckiego. Opieku-
je się miejskimi świetlicami i planuje odby-
wające się w nich zajęcia.

NASI URZĘDNICY
W marcu br. w Urzędzie Miejskim nastąpiły zmiany. Z połączenia Wydziału 
Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów oraz Referatu Spraw Społecznych 
powstał Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej. Wszystkie numery telefonów 
pozostały bez zmian. Szczegółowych informacji o reorganizacji udziela Biuro Obsługi 
Mieszkańców.

Radosław Nowak, naczel-
nik Wydziału Inwestycji 
i Remontów 

Mam wyższe wykształce-
nie w zakresie budownic-
twa ogólnego i inżynierii 
środowiska oraz dodatko-

we kwalifikacje inżyniersko-techniczne. 
Od 15 lat jestem aktywny w pracy inży-
nierskiej w różnych jej dziedzinach (in-
frastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, 
drogowa, szeroko rozumiane budownic-
two kubaturowe). Z racji zamiłowania do 
roweru w kształtowaniu infrastruktury 
drogowej stawiam na rozwój i udogodnie-
nia dla cyklistów oraz pieszych. Utrzymuję 
także kontakt z wieloma osobami odpo-
wiedzialnymi za nauczanie oraz rozwój 
sportowy młodzieży. Motto, którym się 
kieruję, brzmi: dobre planowanie i prze-

widywanie jako podstawa efektywnego 
działania.

Czym zajmuje się Wydział Inwestycji i Re-
montów?
Opracowuje plany inwestycyjne oraz rzeczo-
wo-finansowe, przygotowuje, realizuje i od-
daje do użytkowania inwestycje remontowe 
ujęte w budżecie gminy, a także koordynuje 
harmonogram, odbiór i rozliczanie prac pro-
jektowych. Ponadto nadzoruje wykonawców 
robót oraz bierze udział we wszystkich czyn-
nościach związanych z realizacją inwestycji, 
prowadzi okresowe kontrole bezpieczeństwa 
i stanu technicznego dróg wraz z infrastruk-
turą drogową oraz instalacją oświetlenia 
ulicznego. Opracowuje także plany rozwoju 
sieci drogowej, zleca wykonywanie robót in-
terwencyjnych i zabezpieczających oraz nad-
zoruje system informacji miejskiej w zakresie 
oznakowania ulic.
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Urząd Miejski w Łomiankach 
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl

Przez wiele lat w sezonie 
letnim między Białołęką 
a Łomiankami kursował 
prom „Turkawka”. Była to 
atrakcja Łomianek, a jedno-
cześnie udogodnienie dla 
mieszkańców. Dlaczego ko-
lejny rok prom nie pływa? 
Czy urząd może przywrócić 
kursowanie „Turkawki”? 
Pamiętam „Turkawkę” i bar-
dzo chciałabym, aby znowu 
kursowała. Zgadzam się, że 
była to atrakcja Łomianek 
i udogodnienie nie tylko dla 
mieszkańców naszej gminy. 
Wiem, że także warszawia-
cy chętnie przeprawiali się 
w tym miejscu przez Wisłę 
podczas weekendowych 
wycieczek. Niestety Urząd 
Miejski w Łomiankach nie 
jest właścicielem promu. Li-
nię nadzoruje Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Warsza-
wie, który podpisuje umowę 
z konkretnym operatorem 
obsługującym przeprawę 
promową. Wiem, że ZTM 
ogłosił w tym roku przetarg 
na obsługę promu i mam na-
dzieję, że tym razem uda się 
wznowić kursy „Turkawki”. 
Zapytaliśmy Tomasza Kuner-
ta, rzecznika prasowego Za-
rządu Transportu Miejskiego 
w Warszawie, o szanse na 
powrót promu, publikujemy 
jego odpowiedź: „Niestety, 
w przeprowadzonym postę-
powaniu przetargowym na 
obsługę połączenia między 
Białołęką a Łomiankami pro-
mem »Turkawka« nie złożo-
no żadnej oferty. Planujemy 
powtórzyć postępowanie 
w czerwcu”.

Pytania do pani burmistrz 
można zadawać przez for-
mularz na stronie www.lo-
mianki.pl.

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ
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Sołectwa i osiedla
Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak i zastępca burmistrza ds. spo-
łecznych Witold Gawda spotkali się (online) z zarządami osiedli i sołtysa-
mi gminy Łomianki. 

Omówiono zasady działania kolejnej edycji Łomiankowskiego Mechani-
zmu Partycypacyjnego. Rozmawiano także o bieżących sprawach i funk-
cjonowaniu poszczególnych sołectw, a także o pomysłach na integracyjne 
działania społeczne.

Edukacja publiczna w gminie Łomianki
Działka pod budowę szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych i li-
ceum ogólnokształcące już oficjalnie należą do gminy Łomianki.

19 maja burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak i starosta warszawski 
zachodni Jan Żychliński podpisali porozu-
mienie, na mocy którego powiat warszaw-
ski zachodni przekazał do prowadzenia 
gminie Łomianki Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Karola Wojtyły. 1 stycznia 2022 r. 
gmina Łomianki przejmie prawa i obowiąz-
ki organu prowadzącego wobec liceum. 
W ramach porozumienia gmina notarialnie 

otrzymała także działkę (nr 224) w Łomiankach Dolnych z przeznaczeniem 
na inwestycję związaną z edukacją publiczną. Burmistrz Łomianek planuje 
wybudować tam szkołę podstawową. „Dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w proces negocjacji. Jestem przekonana, że łomiankowska młodzież 
skorzysta na tym porozumieniu” – mówiła pani burmistrz. / mjr

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego
Obsługa mieszkańców w czasie pandemii COVID-19.

Urzędnicy wszystkich wydziałów i referatów pracują normalnie (pon. 
10.00–18.00, wt.–pt. 8.00–16.00), jednak bezpośrednie kontakty zosta-
ły ograniczone do niezbędnego minimum. Na każde spotkanie (osobistą 
wizytę w urzędzie) należy umówić się telefonicznie. Wiele spraw można 
załatwić zdalnie (mail, telefon, e-PUAP). Jeśli jest to niemożliwe, prosimy        
o złożenie wypełnionych i podpisanych dokumentów w specjalnej skrzyn-
ce przed urzędem przy ul. Warszawskiej 115.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: informacja o opłatach za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi tel.: 22 888 98 22; o płatnościach podat-
ków lokalnych tel.: 22 888 98 20.

Dane teleadresowe urzędu: www.lomianki.pl zakładka Kontakt.

Zapisz się do newslettera
Wystarczy wpisać adres e-mail na stronie www.lomianki.
pl w polu „Bądź na bieżąco”. W każdy wtorek wysyłamy 
informacje o aktualnych wydarzeniach w gminie.

Mieszkańcy zdecydują, na co w 2022 r. 
przeznaczymy milion złotych. 

Obiecane – zrealizowane. Udział 
mieszkańców w podejmowaniu 

decyzji, w tym inwestycyjnych, obie-
całam w kampanii wyborczej. Po 
pierwszym, pilotażowym ŁMP jestem 
przekonana, że to właściwy kierunek. 
Jedna duża inwestycja służąca całej 
społeczności czy kilka mniejszych? To 
Państwo zdecydują! Już od 2 czerwca 
br. do 1 lipca br. pełnoletni mieszkań-
cy gminy mogą składać propozycje 
projektów, które chcą zrealizować 
w naszej gminie. Zapraszam do udzia-
łu w Łomiankowskim Mechanizmie 
Partycypacyjnym 2022!

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Pierwszą edycję ŁMP ogłosiliśmy      
w 2019 r. i realizowaliśmy w 2020 r. 
Wówczas mieszkańcy w rozmowach 
z urzędnikami zgłaszali propozycje 
zmian. Uwzględniliśmy te głosy. Przy-
szłoroczna edycja będzie się różnić 
od poprzedniej. 

Najważniejsze zmiany:
• kwota: milion złotych do dyspozycji, 
• jeden projekt może zagospodaro-
wać cały budżet, 
• każdy projekt przed złożeniem 
musi zdobyć poparcie co najmniej 20 
mieszkańców,
• podział środków nie jest zależny od 
sołectw i osiedli,
• beneficjentami proponowanych 
projektów nie mogą być jednostki 
i organizacje, które są współfinanso-
wane z budżetu gminy w inny sposób. 

Więcej informacji: www.lomianki.
budzet-obywatelski.org; kontakt: tel. 
516 768 500, naszbudzet@poczta.
lomianki.pl.

MILION NA
ŁMP 2022
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Kwietniki przy ul. Warszawskiej
Ozdobne rośliny pojawiły się na miejskich skwerach.

Ponad 4800 szt. kwiatów i bylin posadzili pracownicy firmy 
AG-Complex, która zajmuje się pielęgnacją miejskich rabat. 
Zawiesili także kosze kwiatowe na latarniach wzdłuż ul. War-
szawskiej oraz na rondzie u zbiegu ul. Warszawskiej i ul. Bru-
kowej. W donicach posadzono ponad 360 sztuk pelargonii 
bluszczolistnej oraz ipomei.

Wiosna w obiektywie
Wybór nie był prosty, ale rozstrzygnęliśmy konkurs fotogra-
ficzny i jedno z nagrodzonych zdjęć zamieściliśmy na okładce 
aktualnego wydania biuletynu.

Tegoroczna wiosna jest wyjątkowo kapryśna, jednak miłośnikom 
łomiankowskiej przyrody udało się ją znaleźć. Spośród kilkunastu 
nadesłanych prac jury wybrało dwa zwycięskie zdjęcia i przyzna-
ło kilka wyróżnień. Główną nagrodę ex aequo otrzymują: Bar-
bara Sobierska (zdjęcie wierzby) i Mirosław Guzowski (zdjęcie 
tęczy). Fotografie autorstwa laureatów ukażą się na okładkach 
BIUM. Przyznaliśmy także wyróżnienia dla: Zuzanny Czajkow-
skiej („Wiosna z końskiego grzbietu”), Olgi Brygi („Ławeczka pod 
kasztanem”), Barbary Starostin („Mały ogród") i Anny Jurczew-
skiej („Dmuchawiec"). Wszystkim, którzy wzięli udział w konkur-
sie, bardzo dziękujemy i gratulujemy wrażliwości na otaczającą 
nas przyrodę. Nagrody wręczy burmistrz Małgorzata Żebrow-
ska-Piotrak podczas EkoPikniku Rodzinnego (20.06). Nagro-
dzone zdjęcia można obejrzeć na www.lomianki.pl w zakładce 
Aktualności/ mn

Wracamy do normalności
W całej Polsce obowiązują jednolite zasady 
bezpieczeństwa.

W chwili zamykania biuletynu (27.05) obowiązu-
je zasada utrzymania co najmniej 1,5-metrowej 
odległości między pieszymi oraz zasłanianie ust 
i nosa w przestrzeniach zamkniętych. W reżimie 
sanitarnym otworzyły się muzea i galerie sztu-
ki, kina, teatry, domy kultury, obiekty sportowe, 
galerie handlowe, restauracje i hotele. Aktualne 
obostrzenia: www.lomianki.pl oraz www.gov.pl.

Szczepienia 
w Łomiankach
Do tej pory szczepienia przeciw COVID-19 
realizowane były w Łomiankach przez cztery 
placówki. Piąta, w Dąbrowie przy ul. Partyzan-
tów 23, właśnie otrzymała decyzję i rozpocznie 
szczepienia w połowie czerwca. 

Większość przychodni pracuje poniżej swoich 
możliwości, nie otrzymując wszystkich zamó-
wionych szczepionek. W kolejnych tygodniach 
zapowiadane są zwiększone dostawy. Tymcza-
sem liczba zapisujących się stopniowo maleje. 
Szczególnie mało osób zgłasza się z najmłodszej 
grupy od 16. roku życia. Przychodnie spodziewa-
ły się nasilenia zapisów z tych roczników, tym-
czasem zgłaszają się jedynie pojedyncze osoby. 
Opory u niektórych pacjentów budzi szczepion-
ka Astra Zeneca. W tej chwili jednak dostępne są 
już produkty innych firm i z wyborem nie ma pro-
blemu. Grafiki większości przychodni zapełnione 
są do połowy czerwca (dane z 27.05). CMP ma 
nawet możliwość zapisywania od 8.06 i jako je-
dyna dysponuje zespołami wyjazdowymi. Łącz-
nie w tygodniu od 17 do 21 maja wykonano 890 
szczepień: 230 w Royalmed (ul. Wiślana 36, 533 
702 703); 110 w SPZZLO Warszawa-Żoliborz 
(ul. Szpitalna 6, 22 751 10 55); 380 w NZOZ Ło-
mianki (ul. Warszawska 31, 22 751 69 91) oraz 
170 w CMP – NZOZ Oddział w Łomiankach
(ul. Warszawska 55, 22 737 50 50). / Witold 
Gawda

Kontrola wałów przeciwpowodziowych
Straż Miejska regularnie patroluje tereny potencjalnie zagro-
żone zalaniem i podtopieniami.

Ostatnia kontrola odbyła się pod koniec maja w związku z pro-
gnozowanym wezbraniem Wisły. Służby miejskie patrolowały 
potencjalnie zagrożone miejsca, sprawdzono stan śluzy wało-
wej w Dziekanowie Polskim oraz obwałowań na terenie gmi-
ny. W sprawie remontu wałów przeciwpowodziowych odbyło 
się także spotkanie burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak 
z Zarządem Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodar-
stwie Wodnym Wody Polskie. 

Drodzy Mieszkańcy!
Dostarczaniem biuletynu do Państwa domów 
zajmuje się firma zewnętrzna. Jeśli zdarzają się 
błędy w adresach lub problemy z kolportażem, 
prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Wy-
działu Promocji i Komunikacji Społecznej, tel. 
22 768 62 15 (pon. 10–18, wt.–pt. 8–16).
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Drzewo specjalnie dla Łomianek
W tym roku mija 30 lat współpracy Łomianek z Columbia Heights. Z tej 
okazji nasi przyjaciele z USA zasadzili w swoim parku drzewo dla Ło-
mianek.

Columbia Heights to siostrzane miasto Łomianek położone w stanie 
Minnesota w USA. Umowa o współpracy naszych społeczności została 
podpisana 14 lipca 1991 r., ale kontakty sięgają czasów II wojny świato-
wej, gdy nad Łomiankami zestrzelono amerykański samolot zwany „lata-
jącą fortecą”, który niósł pomoc powstańcom warszawskim.

Szkoła dla sportowców
Od 1 czerwca trwa postępowanie uzupełniające w rekrutacji do oddzia-
łu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Ło-
miankach.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy interesują się sportem (siat-
kówka i piłka nożna) do udziału w rekrutacji uzupełniającej do oddziału 
sportowego w szkole podstawowej. Termin składania wniosków mija 16 
czerwca br. Po szczegółowe informacje dotyczące zasad i kryteriów re-
krutacji do klasy IV sportowej należy zwrócić się bezpośrednio do szkoły 
(www.sp1.edulomianki.pl). / Anna Grabowska

Lato w mieście
Gmina Łomianki przygotowuje się do organizacji akcji „Lato w mieście 
2021”, jednak ponownie musimy się mierzyć z utrudnieniami.

W momencie zamykania biulety-
nu (27.05) wciąż nie znamy zasad 
organizacji letniego wypoczynku 
oraz wytycznych Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego związanych z ry-
gorem sanitarnym w placówkach 
czy wiekiem uczestników i liczeb-
nością grup. Po ukazaniu się takiego rozporządzenia rozpoczniemy za-
pisy, a szczegółowe informacje opublikujemy na stronie www.lomianki.
pl oraz przekażemy do szkół, w których zaplanowana jest akcja. / Anna 
Grabowska

Zakończenie roku 
szkolnego 2020/2021
Trwająca pandemia uniemożliwia or-
ganizowanie na terenie szkół trady-
cyjnych spotkań, apeli i akademii. 

Zgodnie z kalendarzem roku szkol-
nego 2020/2021 zakończenie za-
jęć dydaktyczno-wychowawczych 
w szkołach przypada 25 czerwca. 
Dyrektorzy szkół są w trakcie ustala-
nia procedur wydawania świadectw 
w taki sposób, aby ich odbiór przez 
uczniów odbywał się z zachowa-
niem dystansu społecznego, w jak 
najmniejszych grupach lub indywi-
dualnie oraz przy zachowaniu od-
powiednich środków ochrony. Jak 
ostatecznie będzie wyglądało zakoń-
czenie roku szkolnego, dowiedzą się 
Państwo bezpośrednio w szkołach. 
Najważniejsze jest zapewnienie bez-
pieczeństwa dzieciom, uczniom, na-
uczycielom oraz pracownikom szkół 
i przedszkoli. / Anna Grabowska

Krzysztof Kozak, nauczyciel historii 
w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi i Sportowymi 
im. J. Kusocińskiego w Łomiankach

Jak podsumu-
ję mijający rok 

szkolny? Niewątpli-
wie dla wszystkich był 
bardzo trudny. Poka-
zał jednak, że można 
zorganizować naucza-
nie zdalne w sposób 
efektywny i skutecz-
ny. Nauczyliśmy się z uczniami ko-
rzystać z nowych metod pracy i tech-
nologii informacyjnych. Oczywiście 
wszyscy bardzo czekaliśmy, by wró-
cić do lekcji stacjonarnych i ten po-
wrót w końcówce roku rzeczywiście 
wzbudził radość dzieci, ale także stres 
i pewne obawy. Dlatego w naszej 
szkole staramy się stworzyć uczniom 
bezpieczną przestrzeń, by wracali do 
szkolnej rzeczywistości w atmosferze 
wsparcia, życzliwości i zrozumienia. 
Te trzy ostatnie tygodnie traktujemy 
jako okazję do bycia razem, rozmów 
i odpoczynku od komputera. 
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Roboty budowlane i modernizacyjne na terenie gminy Łomianki prowadzi Wydział Inwestycji 
i Remontów (WIR) Urzędu Miejskiego, a także placówki podległe urzędowi, jak Integracyjne Centrum 
Dydaktyczno-Sportowe (ICDS) oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK).

PRACE DROGOWE
I WODOCIĄGOWE

PRACE PROWADZONE PRZEZ WIR

Tekst: Radosław Nowak 

Aktualnie największą inwestycją, 
jaką nadzoruje wydział, jest bu-

dowa ul. Fabrycznej. Trwają także 
prace przygotowawcze niezbędne 
do rozpoczęcia kolejnych inwestycji 
drogowych i opracowywanie doku-
mentacji technicznej poszczególnych 
projektów.

Zakończone roboty budowlane
• Rozbudowa ul. Wspólnej na odcin-
ku od ul. Szymanowskiego do ul. Pa-
derewskiego. Prace zakładały m.in. 
poszerzenie pasa drogowego, wyko-
nanie warstw konstrukcyjnych z wcze-
śniejszą wymianą gruntów słabono-
śnych i nieprzepuszczalnych, a także 
przebudowę punktów kolizji z siecia-

mi gazowymi, teletechnicznymi oraz 
elektrycznymi oświetlenia ulicznego. 
Nowa ul. Wspólna jest drogą dwu-
kierunkową o szerokości jezdni 4,5 m 
wraz z chodnikiem i odwodnieniem 
z systemem chłonnym. Przebieg ulicy 
dostosowano do geometrii istniejącej 
jezdni, skrzyżowań z ulicami przyle-
głymi oraz lokalizacji infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym.

• Plac zabaw przy ul. Waligóry. Dla 
komfortu użytkowania na placu za-
baw wykonano dodatkowe maty 
przerostowe, tworząc nowy ciąg ko-
munikacyjny.

• Szkoła podstawowa przy ul. Akinsa 
w Dziekanowie Leśnym. Na wniosek 
dyrektora placówki przed głównym 
wejściem na teren szkolny stanęły 
barierki spowalniające ruch pieszy 

w celu uniemożliwienia wtargnięcia 
dzieci na ulicę. 

• Zakończono rozbudowę ul. Krzycz-
kowskiego oraz modernizację odwod-
nienia w ul. Spokojnej. 

• Plac zabaw przy ul. Akacjowej. Za-
kończyła się gruntowna modernizacja 
placu zabaw w Dąbrowie Leśnej.

Prace prowadzone w wydziale 
• Trwają prace przygotowawcze nie-
zbędne do rozpoczęcia rozbudowy    
ul. Długiej na odcinku od ul. Wąskiej 
do ul. Brukowej.

• Trwają roboty budowlane przy         
ul. Fabrycznej. 

• Rozpoczęto opracowywanie doku-
mentacji technicznej dotyczącej roz-
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budowy ul. Baonu Zośka w Łomian-
kach na odcinku od ul. Warszawskiej 
do posesji 21 wraz z łącznikiem do    
ul. Kasztanowej. 

• Przygotowano materiały do wszczę-
cia procedury przetargowej na opra-
cowanie kompleksowych dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowych 
w ramach zadania inwestycyjnego 
„Rozbudowa ul. Wiślanej na odcinku 
od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz 
ul. Brzegowej na odcinku od ul. Wiśla-
nej do ul. Krajobrazowej”. 

• Starosta warszawski zachodni za-
twierdził projekt stałej organizacji ru-
chu dla ul. Jeziornej na odcinku od ul. 
Strumykowej do ul. Spokojnej.

• Przygotowano materiały do wszczę-
cia ponownej procedury przetargo-
wej dotyczącej budowy przedszkola 
miejskiego oraz placu zabaw przy 
ul. Piaskowej (wcześniejszy przetarg 
unieważniono, bo wartość najniższej 
oferty przekraczała kwotę, jaką za-
mawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia). 

• Utrwalenie jezdni w ciągu ul. Brze-
gowej i stan techniczny ul. Wiślanej. 
Urząd Miejski dokona utrwalenia 
dróg po zakończeniu budowy kanali-
zacji w przedmiotowych ulicach. Do 

czasu przystąpienia do robót wodno-
-kanalizacyjnych w ciągu ul. Wiślanej 
i ul. Brzegowej urząd zleci naprawę 
największych (zagrażających bezpie-
czeństwu ruchu drogowego) ubytków 
w jezdni. Procedura zmierzająca do 
wykonania trwałego utwardzenia ul. 
Brzegowej rozpocznie się postępowa-
niem przetargowym na zaprojektowa-
nie rozbudowy ulicy.

PRACE PROWADZONE PRZEZ ICDS

Tekst: Michał Karolak

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-
-Sportowe dokonuje naprawy i kon-

serwacji obiektów sportowych i sys-
temu informatycznego w Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

Aktualnie prowadzone prace
• Demontaż hali pneumatycznej. Po-
włokę hali opuszczono na nawierzch-
nię boiska, a następnie zdemontowa-
no osprzęt oraz oświetlenie. Kolejnym 
etapem był demontaż łączników po-
włoki, drzwi i szyny dolnej. Zdemonto-
wane elementy złożono w magazynie. 

• Rozbiórka kontenerów zaplecza bo-
iska orlik przy ul. Warszawskiej 73. Po 
zakończeniu rozbiórki teren zostanie 
uporządkowany i przygotowany na 
dostawę nowych kontenerów. W dal-

szej kolejności realizowane będą tak-
że prace przy wymianie oświetlenia 
boisk na nowoczesny system LED 
oraz montaż monitoringu CCTV.

• Naprawa i konserwacja nawierzch-
ni boiska sportowego orlik przy ul. 
Warszawskiej 73. Wykonano doraźną 
naprawę nawierzchni boiska do piłki 
nożnej wraz z uzupełnieniem granu-
latu.

• Wymiana serwera w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Łomiankach. 
Trwają prace przy wymianie główne-
go serwera w OPS, po ich zakończe-
niu poprawi się działanie oprogramo-
wania, z którego korzysta ośrodek.

PRACE PROWADZONE PRZEZ ZWiK

Tekst: Tomasz Czajkowski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
prowadzi postępowania o udziele-

nie zamówienia na budowę sieci wo-
dociągowych i kanalizacji w Łomian-
kach, Kiełpinie i Łomiankach Dolnych.

Projekty w trakcie realizacji
• Budowa sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepom-
pownią ścieków w drogach dojazdo-
wych do Kościelnej Drogi – etap 1. 
Zakończono prace związane z budową 
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kanalizacji. Do wybudowania pozo-
stały odcinki sieci wodociągowej w ul. 
Niemena, ul. Bacewicz, ul. Kościelna 
Droga nr 43–45 oraz nr 12–14. Rów-
nolegle do zakończonych prac monta-
żowych wykonywane są odbiory robót 
oraz odtwarzanie nawierzchni. Uzy-
skanie pozwolenia na użytkowanie 
planowane jest na koniec sierpnia br.

• Na początku maja br. ZWiK zawarł 
umowę na budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Kampinoskiej, alei Lip i Partyzan-
tów w Łomiankach oraz Jesionowej, 
Willowej, Koncertowej i Morelowej 
w Kiełpinie. Wykonawcą kontraktu 
jest firma Usługi Transportowe Da-
niel Mieczysław Dziewulski z Za-
borowa. Wartość kontraktu wynosi       
3 553 027,20 zł. Zakres prac obej-
muje budowę odcinków sieci wodo-
ciągowej wraz z odcinkami do granic 
posesji o łącznej długości 2743 m.b., 
sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz 

z odcinkami do granic posesji o łącz-
nej długości 2295 m.b. oraz sieci ka-
nalizacji tłocznej o łącznej długości 
179 m.b. z jedną przepompownią 
ścieków. 11 maja wykonawca rozpo-
czął roboty związane z siecią od ul. 
Koncertowej i Willowej w Kiełpinie. 
Data zakończenia prac wraz z uzy-
skaniem prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie to 30 grudnia br.

Postępowania o udzielenie zamó-
wienia
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
ul. Wiślanej na odcinku od skrzy-
żowania z Kościelną Drogą do ul. 
Brzegowej oraz w ul. Łużyckiej. Po-
stępowanie przetargowe na roboty 
budowlane ogłoszono 24 marca br. 
Otwarcie ofert nastąpiło 5 maja br. 
ZWiK unieważnił postępowanie, 
ponieważ cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższała kwotę, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Na 
początku czerwca ZWiK ponowi po-
stępowanie przetargowe.

• Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. 
Rolniczej na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Wiklinową do granicy 
z gminą Czosnów. Postępowanie 
przetargowe na roboty budowlane 
ogłoszono 7 maja br., otwarcie ofert 
zaplanowano na 14 czerwca br.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RZP.271.02.2021 Rozbudowa ul. Dłu-
giej w Łomiankach na odcinku od            
ul. Wąskiej do ul. Brukowej w ramach 
zadania: „Przebudowa ul. Długiej” 
(2013/03). Zawarto umowę z Zakła-
dem Usług Terenowych Budowlanych 
i Porządkowych MARGOT Małgorzata 
Szymańska w spadku, Pasaż Ursynow-
ski 11, 02-784 Warszawa.

RZP.271.03.2021 Budowa przedszkola 
miejskiego oraz placu zabaw wraz z in-
stalacjami i urządzeniami technicznymi 
przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ra-
mach zadania: „Projekt i budowa nowego 
przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej ” 
(2017/20). Wpłynęło dziewięć ofert. Po-
stępowanie unieważniono, cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

RZP.271.04.2021 Inwestorstwo zastęp-
cze dla zadania „Budowa szkoły pod-
stawowej w Sadowej wraz z poprawą 
infrastruktury sportowej na podstawie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego” 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 
(2019/06). Trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy. 

RZP.271.05.2021 „Równanie dróg 
gruntowych i tłuczniowych na terenie 
gminy Łomianki”. Zawarto umowę z Fir-
mą Handlowo-Usługową TOMBUD To-
masz Anuszkiewicz, ul. Krótka 4 05-135 
Wieliszew.

RZP.271.06.2021 „Wykonanie remon-
tów cząstkowych nawierzchni bitumicz-
nych na terenie gminy Łomianki”.  Wpły-
nęły dwie oferty. Trwa weryfikacja do-
kumentów.

RZP.271.07.2021 Rozbudowa ul. Cypry-
sowej w Łomiankach w ramach zadania 
„Kompleksowa przebudowa dróg gmin-
nych w kwartałach ulic – VIII kwartał: ul. 
Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa 
– ul. Warszawska (2016/12). Trwa pro-
cedura wyłonienia wykonawcy. 

RZP.271.08.2021 „Wykonanie cząstko-
wych robót brukarskich oraz ogólnobu-
dowlanych w drogach na terenie gminy 
Łomianki”. Wpłynęły dwie oferty. Trwa 
weryfikacja dokumentów.



FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE    |

17BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 6    |    CZERWIEC 2021

Dofinansowanie obejmu-
je dwa projekty z zakresu 
ochrony powietrza, które 
uzyskały wysoką ocenę Sej-

miku Województwa Mazowieckiego. 
W ramach programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021” otrzymaliśmy fundusze na re-
alizację „Inwentaryzacji źródeł ciepła 
na terenie gminy Łomianki” (125 tys. 
zł) oraz budowę „Oazy ptasiej przy ul. 
Szpilmana w Łomiankach” (125 tys. 
zł). Dotację otrzymał także projekt so-
łecki „Poszerzenie oferty rekreacyjnej 
placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny 
w Dziekanowie Leśnym” (10 tys. zł).

Inwentaryzacja źródeł ciepła
Zakres rzeczowy projektu obejmu-
je pełną inwentaryzację wszystkich 
źródeł ciepła w lokalach i budynkach 
na terenie gminy Łomianki przez 
zewnętrznego wykonawcę. Prze-
prowadzone zostaną ankiety wśród 
użytkowników lokali, a także kam-
pania edukacyjna – podczas spotkań 
z mieszkańcami ankieterzy przedsta-
wią główne założenia uchwały an-
tysmogowej, informacje dotyczące 
wymiany źródeł ciepła, poprawy efek-
tywności energetycznej budynków, 
termomodernizacji budynków oraz 

zasady działania Gminnego Programu 
Wymiany Pieców. W ramach realizacji 
projektu zostanie stworzona elektro-
niczna baza danych. Dzięki temu gmi-
na będzie mogła corocznie prowadzić 
aktualizację informacji i na bieżąco 
informować mieszkańców o skali pro-
blemu oraz sukcesywnej poprawie 
sytuacji. 

Ptasia oaza 
Projekt obejmuje budowę nowej zielo-
nej przestrzeni publicznej (ok. 0,4585 
ha) przy ul. Szpilmana w okolicy osie-
dla mieszkaniowego oraz boiska do 
piłki nożnej. Obecnie to teren zakrze-
wiony, nieuporządkowany, traktowa-
ny jak nieużytek publiczny. Znajduje 
się tu niewielki wysuszony zbiornik 
wodny, który okresowo zmienia się 
w teren bagienny, trudno dostępny 
dla mieszkańców. Modernizacja tere-
nu przewiduje przeprowadzenie prac 
porządkowych, ziemnych, wykonanie 
nowych nasadzeń oraz stworzenie 
oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla 
mieszkańców. Nowatorskie podejście 
do planowania i kreowania nowych 
zielonych przestrzeni zakłada trzy 
etapy działań:
• badanie wraz z inwentaryzacją orni-
tologiczną, herpetofauny, entomolo-
giczną i drobnych ssaków;

• projektowanie przestrzeni dopa-
sowanej do wyników inwentaryzacji 
w celu zwiększenia bioróżnorodności, 
wzbogacenia bytowania zastanych 
gatunków roślin i zwierząt;  
• realizację stref: otuliny drzew i ba-
gienną, budowę pomostu z punktami 
edukacyjnymi i widokowymi na strefę 
bagienną, strefę oazy ptasiej w sie-
dlisku łęgowym i niskiego grądu oraz 
budowę ścieżki spacerowej z ławkami 
i małą architekturą wyodrębnionej 
z ul. Szpilmana. 

Plac zabaw w Dziekanowie Leśnym 
Projekt sołecki dotyczący poszerzenia 
oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. 
Rodziewiczówny zrealizowany zostanie 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOW-
SZE 2021. Zaplanowano doposaże-
nie placu zabaw, co stanowi kolejny 
etap większego przedsięwzięcia, czyli 
projektu postawienia na placu wiaty 
z pomieszczeniem gospodarczym, ele-
mentów małej architektury i wybudo-
wania boiska w istniejącym zespole re-
kreacyjno-sportowym. Planowany jest 
montaż trzyelementowej trampoliny 
oraz doposażenie siłowni plenerowej. 
Wszystkie nowe urządzenia na placu 
zabaw będą posiadały stosowne atesty 
zgodnie z obowiązującymi normami.

TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA, 
KIEROWNIK REFERATU FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Gmina Łomianki otrzymała dofinansowanie w wysokości 260 tys. zł z województwa mazowieckiego 
na projekty, które zrealizuje jeszcze w tym roku.

NOWE DOFINANSOWANIA

Poddziałanie zalesieniowe skierowa-
ne jest do rolników, którzy są właści-
cielami lub współwłaścicielami grun-
tów przeznaczonych do zalesienia lub 
grunty te stanowią własność małżon-
ka. Pomoc może otrzymać rolnik, któ-
remu został nadany numer identyfika-
cyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów. 
Wsparcie o charakterze jednorazo-
wej, zryczałtowanej płatności ma 
zrekompensować koszty wykonania 
zalesienia oraz jego ochrony. Wyso-

kość pomocy uzależniona jest m.in. 
od tego, czy sadzone będą drzewa li-
ściaste, czy iglaste, rodzaju gruntów, 
nachylenia terenu, wyboru sposobu 
zabezpieczenia uprawy leśnej i waha 
się od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. 
Niezbędnym dokumentem, którym 
trzeba dysponować, aby posadzić las, 
jest plan zalesienia sporządzony przez 
nadleśniczego Lasów Państwowych. 
Wnioski o dofinansowanie należy 
składać do biur powiatowych agencji. 
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl.TEKST: KAROLINA ŻEBROWSKA

Rolnicy gospodarujący na gruntach 
o słabszej jakości, które nie 
zapewniają odpowiednich plonów, 
mogą posadzić na nich las i uzyskać 
na ten cel dofinansowanie z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Można się o nie starać 
od 1 czerwca do 2 sierpnia br.

POSADŹ LAS
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Asystent osoby 
niepełnosprawnej
Urząd Miejski podpisał umowę do-
tyczącą dofinansowania w 2021 r. 
programu „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej”. 

Program finansowany jest ze środ-
ków Funduszu Solidarnościowego 
we współpracy z Ministerstwem 
Rodziny i Polityki Społecznej oraz 
Mazowieckim Urzędem Woje-
wódzkim. Na terenie gminy Ło-
mianki będzie go realizował Ośro-
dek Pomocy Społecznej. / aj

Mariola Niecikowska, radna miej-
ska w Łomiankach

Osoby zdro-
we często 

nie zdają sobie 
sprawy, jak ważny 
dla osób z niepeł-
nosprawnośc ią 
jest udział w życiu 
społecznym i za-
razem – jaki jest 
trudny. Program „Asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej” to 
w wielu przypadkach jedyna moż-
liwość zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu dzieci, młodzieży 
i dorosłych z niepełnosprawno-
ściami. Asystent towarzyszy pod-
opiecznemu w drodze po zakupy, 
wyjściu do kina czy teatru, pomaga 
dotrzeć na wydarzenia kulturalne, 
do urzędów i jednocześnie odcią-
ża rodzinę, która latami zajmuje  
się taką osobą. Nie oszukujmy się 
– rodziny, które opiekują się oso-
bą z niepełnosprawnością, często 
podporządkowują temu całe swo-
je życie. A przecież oprócz pomo-
cy w codziennym funkcjonowaniu 
muszą pracować i spełniać jeszcze 
inne role społeczne. Wiem, bo gdy-
by nie mój mąż, byłabym więźniem 
we własnym domu. Jest „moimi 
nogami”, uzupełniamy się, poma-
gamy sobie. Nie każdy ma jednak 
tyle szczęścia. Asystent osobisty 
to ogromna pomoc, dlatego bar-
dzo zależało mi na uruchomieniu 
tego programu w Łomiankach, dla 
naszych mieszkańców z niepełno-
sprawnościami i dla ich rodzin.

TEKST: GUS

Ze względu na sytuację epi-
demiczną wstrzymano do 
odwołania pracę rachmi-
strzów w terenie. Nie będą 

odwiedzać mieszkań i prowadzić 
spisu w formie bezpośredniej roz-
mowy. 

Telefon od rachmistrza 
Każda osoba, do której zadzwo-
ni rachmistrz spisowy, zobaczy na 
ekranie telefonu numer 22 828 
88 88. To oznacza, że nie dzwoni 
oszust. Rachmistrz rozpocznie roz-
mowę od przedstawienia się, można 
go dodatkowo spytać o numer iden-
tyfikatora służbowego. W czasie 
rozmowy obowiązkowo poinformu-
je o dostępnych metodach weryfi-
kacji swojej tożsamości, czyli stro-
nie internetowej (https://rachmistrz.
stat.gov.pl/formularz) oraz infolinii 
spisowej (22 279 99 99). Dodatko-
wo każdy może zapytać rachmistrza 
o jedną z pięciu ostatnich cyfr swo-
jego numeru PESEL. 

Potwierdzenie tożsamości
Gdy zadzwoni rachmistrz, nie mo-
żemy odmówić udziału w spisie, 
dlatego namawiamy do spisania się 
z własnej inicjatywy przez internet 
lub infolinię spisową. Jeśli w takiej 
sytuacji chcemy sprawdzić tożsa-
mość rachmistrza, możemy się roz-
łączyć, ale wcześniej powinniśmy 
wskazać inny, możliwie szybki ter-
min rozmowy.  

Co zrobić, gdy dzwoni oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy nabierze-
my podejrzeń, że dzwoniąca do nas 
osoba może się podszywać pod 
rachmistrza, należy się rozłączyć 
i powiadomić o tym fakcie konsul-
tanta infolinii spisowej lub skontak-
tować się z Gminnym Biurem Spi-

sowym. Można także zawiadomić 
policję. 

Pytania w spisie
W czasie spisu rachmistrz będzie 
odczytywać po kolei pytania for-
mularza, ich treść jest dostępna na 
stronie https://spis.gov.pl/lista-py-
tan-w-nsp-2021/. W żadnym razie 
nie może pytać o majątek, oszczęd-
ności, numer konta, posiadane nie-
ruchomości, sposób spędzania wol-
nego czasu czy planowane wyjazdy 
i ich terminy. Warto także pamiętać, 
że w przypadku części pytań do-
stępna jest opcja „nie chcę odpo-
wiadać na to pytanie”, dotyczy m.in. 
niepełnosprawności, wyznania reli-
gijnego oraz związków niesformali-
zowanych. 

Agata Zakrzewska, Urząd Miejski 
w Łomiankach

Dla mieszkań-
ców gminy Ło-

mianki, którzy nie 
mają komputera lub 
internetu w domu, 
Urząd Miejski zor-
ganizował specjalne 
stanowisko z kom-
puterem i przeszkolonym pracow-
nikiem do pomocy w Centrum Kul-
tury. Zachęcamy do przyjścia, ale 
proszę pamiętać, że najpierw trzeba 
zadzwonić i umówić wizytę. Jeśli 
mają Państwo pytania lub wątpliwo-
ści, prosimy skontaktować się z na-
szym Gminnym Biurem Spisowym 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8–20 – telefonicznie (666 834 559) 
lub mailowo (nsp2021@poczta.lo-
mianki.pl).

Więcej informacji: spis.gov.pl, infoli-
nia 22 279 99 99.

Osoby, które nie wzięły jeszcze udziału w obowiązkowym Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, powinny się spodziewać 
telefonu od rachmistrza.

SPRAWDŹ TOŻSAMOŚĆ
RACHMISTRZA
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Statut gminy Łomianki
Do 10 czerwca br. trwają konsultacje 
w sprawie projektu statutu gminy. Za-
chęcamy do wypełnienia formularza 
lub udziału w spotkaniu stacjonarnym.

W konsultacjach mogą uczestniczyć 
pełnoletni mieszkańcy gminy. Uwagi 
należy zgłaszać ustnie na spotkaniu 
konsultacyjnym, które odbędzie się   
8 czerwca br. o godz. 18 w auli wido-
wiskowej Integracyjnego Centrum Dy-
daktyczno-Sportowego (ul. Staszica 2). 
Można także wypełnić formularz, któ-
ry następnie prosimy przesłać na ad-
res: Urząd Miejski w Łomiankach, War-
szawska 115, 05-092 Łomianki, pocztą 
elektroniczną: konsultacje@poczta.
lomianki.pl, lub złożyć osobiście w Biu-
rze Obsługi Mieszkańca przy ul. War-
szawskiej 115. / mn

Więcej informacji: projekt doku-
mentu i formularz konsultacyjny 
znajdują się na stronie www.bip.lo-
mianki.pl w zakładce Prawo lokalne/
Zarządzenia burmistrza/Zarządzenie  
nr WAO.0050.108.2021.

Zajęcia w świetlicach 
miejskich
W maju rozpoczęły się zajęcia i warsz-
taty dla dzieci i dorosłych prowadzo-
ne przez organizacje pozarządowe 
przy wsparciu finansowym gminy Ło-
mianki.

W Domu Spotkań Sąsiedzkich w Bu-
rakowie (ul. Parkowa 2) zaplanowano 
bezpłatne warsztaty plastyczne i rę-
kodzieła artystycznego, jak wyplatanie 
makram, szydełkowanie oraz inne zaję-
cia kreatywne, a także zajęcia umuzy-
kalniające dla maluszków oraz ćwicze-
nia dla dzieci i dorosłych. Natomiast 
w świetlicy miejskiej w Dąbrowie Le-
śnej (ul. Akacjowa 20A) organizowane 
są spotkania w ramach Klubu Seniora, 
różnego rodzaju gimnastyka dla doro-
słych i warsztaty dla dzieci. / ku

Więcej informacji: www.lomianki.pl 
w zakładce Sprawy społeczne/Świetli-
ce miejskie.

Love 30 km/h
Z inicjatywy zarządu osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisji Dialogu Spo-
łecznego ds. Mobilności i sołectwa Kiełpin w naszej gminie odbył się 
Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wydarzenie miało miejsce w maju i wpi-
sywało się w obchody ogłoszonego przez 
ONZ światowego tygodnia, ale jego prze-
słanie jest ponadczasowe – ograniczenie 
prędkości jest dla ciebie, a nie przeciwko 
tobie. Obliczono, że każdego roku na całym 
świecie na drogach ginie 1,35 mln osób. 
W ramach akcji w Łomiankach Straż Miej-
ska wręczała kierowcom ulotki promujące 
kampanię, a około tysiąca z nich zostało 
rozpowszechnionych wśród mieszkańców. 
Przeprowadzono również wyrywkową kon-
trolę prędkości pojazdów na ul. Zachodniej. 
W efekcie nałożono 12 mandatów karnych, 
a także ujawniono pięć wykroczeń związa-
nych z przekroczeniem dozwolonej prędko-
ści powyżej 50 km/h oraz wiele wykroczeń 
związanych ze stanem technicznym pojaz-
dów. Nad kampanią Love 30 km/h w gmi-
nie patronat objęła burmistrz Łomianek 
oraz Instytut Transportu Samochodowego 
Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. / Katarzyna Sicińska
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Nie zajmują dodatkowej po-
wierzchni i utrzymują niż-
szą temperaturę budynku. 
„Żyjące ściany” filtrują rów-

nież pyły unoszące się w powietrzu 
oraz przetwarzają CO2 na tlen – je-
den mkw. pochłania 2,3 kg CO2 z po-
wietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg 
tlenu. 

Zielone dachy
Zielone dachy może po-
rastać roślinność eks-
tensywna (niska i deko-
racyjna) lub intensywna 
(wyższa, bardziej wyma-
gająca). Dachy ekstensyw-
ne, najczęściej obsa dzane 
rozchodnikami, charak-
teryzują się niewielką 
grubością podłoża (8–15 
cm), która wystarcza do 
zatrzymania dużej części opadu. Da-
chy intensywne często wykorzystuje 
się w ogrodnictwie miejskim. Stano-
wią znacz ne obciążenie dla konstruk-

cji budynku, dlatego wymagają spe-
cjalnego wykonania. W zależności 
od ro dzaju nasadzanej roślinności, 
drzew lub krzewów grubość podłoża 
wynosi od 20 do 200 cm. Taki dach 
skutecznie zagospoda rowuje wodę 
opadową przez dłuższy czas. Dachy 
o grubszym podłożu stanowią znacz-

ne odciążenie kanaliza-
cji deszczowej podczas 
gwałtownych opadów. 

Zastosowanie 
praktyczne
Zielone dachy spraw-
dzą się zarówno na pry-
watnych posesjach, jak 
i w przestrzeniach pu-
blicznych. Mogą stanowić 
pokrycie garaży, tarasów, 
wiat przystanko wych lub 
zadaszeń altan śmietniko-

wych. Dobrze tłumią hałasy, zimą za-
pobiegają dużym stratom cieplnym, 
latem zaś chronią przed nadmiernym 
nagrzewaniem się budynku. Jeśli de-

cydujemy się na założenie zielonego 
dachu, należy przewidzieć dodatko-
we obciążenie ok. 100 kg/mkw. oraz 
odpowiednią hydroizolację. Takie 
konstrukcje nad pomieszczeniami 
użytkowymi oraz na większych po-
wierzchniach najlepiej planować już 
na początku inwestycji przy facho-
wym wsparciu technicznym. Należy 
je także uwzględniać w projektach 
budowlanych i we wnioskach o po-
zwolenie na budowę. Obsadzenie 
roślinnością istniejącego dachu wy-
maga zgłoszenia robót budowlanych 
lub uzyskania pozwo lenia na budo-
wę.

Zielone ściany
Najprostszą formą zielonych ścian 
są pnącza, które mogą rosnąć bez-
pośrednio na powierzchni fasady. 
W naszej strefie klimatycznej naj-
lepiej sprawdzają się bluszcze lub 
winobluszcze. Taka ściana charakte-
ryzuje się potencjałem retencyjnym 
porównywalnym do drzew. Efektyw-

OPRACOWANIE NA PODST. MAT. FUNDACJI SENDZIMIRA: 
KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

Zielone dachy i zielone ściany pomagają nie tylko utrzymać chłód budynków, są również niezwykle 
pomocne w zarządzaniu wodą deszczową, wzbogacają miejski system ekologiczny i tworzą warunki 
do bytowania zróżnicowanej fauny i flory.

WYKORZYSTANIE 
WODY DESZCZOWEJ

Zielone dachy i zielone 
ściany pomagają ograniczyć 
występowanie tzw. miejskiej 
wyspy ciepła, czyli zjawiska 
klimatycznego polegającego 

na występowaniu wyższej 
temperatury powietrza 

w mieście w porównaniu 
z terenami je otaczającymi.
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ność magazynowania wody przez 
pnącza zależy od powierzchni liści, 
wielkości korzeni i łodyg. Niewąt-
pliwą zaletą zielonych ścian jest ich 
wpływ na temperaturę wewnątrz bu-
dynków. Zimą sprzyjają zmniejszaniu 
kosztów ogrzewania, a latem obniże-
niu temperatury wewnątrz. Bardziej 
złożone systemy budowy zielonych 
ścian to: panelowy, filcowy (kiesze-
niowy) i kontenerowy. Wymagają 
specjalistycznego wsparcia zarówno 
na etapie planowania, jak i montażu. 
Zewnętrzne zielone ściany (ogrody 
wertykalne), szczególnie w polskim 
klimacie, są trudne do utrzymania 
pomimo ich niewątpliwych zalet (np. 
izolacyjności). Największym proble-
mem jest przeżywalność wybranych 
gatunków i odmian roślin.

Pnącza na fasadzie 
Zakładanie zielonej ściany można 
rozważać, gdy dysponujemy moc-
ną fasadą bez pęknięć, szczelin czy 
ubytków. Pnącza można także sadzić 
w skrzyniach ustawionych przy fa-
sadzie, jednak ze względu na ogra-
niczoną ilość gleby nie będą się mo-
gły intensywnie rozrastać. Dobrym 
materiałem fasadowym dla rozrostu 
pnączy jest beton lub tynk, a naj-
lepszym cegła. Jeśli nie chcemy, aby 
roślinność pięła się bezpośrednio po 
fasadzie, możemy zainstalować spe-
cjalną konstrukcję. Pnącza sprawdzą 
się też dobrze na ogrodzeniach lub 
w mniejszych ogrodach, gdzie nie ma 
wielu możliwości na zwiększenie re-
tencji krajobrazowej.

Konsultacje odbędą się od 
czerwca do lipca br., mają 
zasięg ogólnogminny i skie-
rowane są do wszystkich 

mieszkańców gminy Łomianki. Zo-
staną przeprowadzone w formie 
pisemnej, a ich celem jest zebranie 
uwag, wniosków i opinii dotyczących 
przedstawianego dokumentu. Zor-
ganizujemy również spotkanie tere-
nowe na EkoPikniku 20 czerwca br. 
oraz spotkanie otwarte w formule 
zdalnej. O szczegółach spotkań poin-
formujemy z odpowiednim wyprze-
dzeniem na stronie www.lomianki.pl 
i fb Urzędu Miejskiego.

Poprawa bezpieczeństwa 
Zadaniem Miejskiego planu adaptacji 
do zmian klimatu jest diagnoza gminy 
– ocena wrażliwości, ekspozycji, po-
datności na dany czynnik klimatyczny 
oraz potencjał adaptacyjny do zmian 
klimatu. Dobry plan zawiera zestaw 
działań dedykowanych analizowa-
nemu obszarowi oraz ocenia ryzyko. 
Wdrożenie Miejskiego planu adapta-
cji do zmian klimatu realnie wpłynie 
na życie mieszkańców gminy. Mo-
dernizacja systemów powodziowych, 
efektywne sposoby gospodarowania 
wodami, rozwój systemów ostrze-
gania i informowania poprawią bez-
pieczeństwo i podniosą jakość życia 
mieszkańców.

Analiza potrzeb społecznych
Chcemy poznać Państwa zdanie na 
temat planu, ocenić i przeanalizować 
potrzeby społeczne, by wybrane roz-
wiązania wdrożyć do realizacji. Za-
chęcamy do zaangażowania i udziału 
w naszych inicjatywach. Projekt pla-
nu dostępny jest w wersji papiero-
wej w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miejskiego (ul. Warszawska 
115) oraz Referacie Funduszy Ze-
wnętrznych (ul. Warszawska 71, po-
kój 10). 

Zgłaszanie uwag
Wszelkie uwagi można zgłaszać oso-
biście w BOM (ul. Warszawska 115) 
lub pisemnie za pośrednictwem pocz-
ty na adres: Urząd Miejski w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, oraz wysyłając e-mail na 
adres: aleksandra.jankowska@pocz-
ta.lomianki.pl. Każdorazowo prosimy 
o dopisek (na kopercie czy w tema-
cie e-maila): „Konsultacje Miejskiego 
planu adaptacji do zmian klimatu dla 
gminy Łomianki”.

Więcej informacji: 
Referat Funduszy Zewnętrznych 
w UM w Łomiankach, ul. Warszaw-
ska 71, pok. 10, tel. 22 888 98 42, 
aleksandra.jankowska@poczta.lo-
mianki.pl.

TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Miejskiego planu adaptacji 
do zmian klimatu dla gminy Łomianki.

ADAPTACJA DO ZMIAN
KLIMATU
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TEKST: AGNIESZKA GAWRON-SMATER 

O Jeziorze Kiełpińskim możemy śmiało mówić jako o perle wśród wielu atrakcyjnych przyrodniczo 
i krajobrazowo części gminy Łomianki.

OCHRONA REZERWATU
PRZYRODY

Przeprowadzone badania na-
ukowe wykazały, że zbiornik 
ma wyjątkową zdolność do 
samooczyszczania wód. Do-

datkowo, mimo silnej presji, jakiej 
jest poddawany od wielu lat, ciągle 
zachowuje charakter zróżnicowane-
go biologicznie środowiska o cechach 
naturalnych.

Starorzecze Wisły 
Jezioro Kiełpińskie jest starorzeczem 
Wisły, które do czasu usypania wałów 
przeciwpowodziowych w latach 50. 
XX w. miało łączność z rzeką przez 
Strugę Dziekanowską i Jezioro Dzie-
kanowskie. Zbiornik ma długość ok. 
700 m, szerokość do 80 m i głębokość 
do 8 m. W 1988 r. Jezioro Kiełpińskie 
zyskało status rezerwatu przyrody, 
natomiast od 2019 r. w części obsza-
ru Natura 2000 pokrywającej się z re-
zerwatem obowiązują tzw. działania 
ochronne.

Zarządca rezerwatu
Mimo ponad 30 lat istnienia rezerwatu 
nie ma żadnych dokumentów szczegó-
łowo  regulujących działania dotyczące 
ochrony przyrody. Warto także zwrócić 
uwagę na dwa istotne aspekty. Rezer-
wat obejmuje w zdecydowanej więk-
szości grunty prywatne w obrębie 138 
działek należących do ponad 200 wła-
ścicieli (grunty Skarbu Państwa zajmu-
ją jedynie 0,08 ha obszaru rezerwatu). 
Organem zarządzającym rezerwatem 
i sprawującym nad nim nadzór nie jest 
Urząd Miejski w Łomiankach, a Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 

Istniejące i potencjalne zagrożenia 
Plan ochrony dla rezerwatu przyro-
dy Jezioro Kiełpińskie został ustano-
wiony na 20 lat w drodze aktu prawa 
miejscowego zarządzeniem Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środo-

wiska w Warszawie w marcu 2021 r. 
To podstawowy dokument planujący 
ochronę przyrody dla terenu danego 
rezerwatu. W jego ramach zostały 
m.in. zidentyfikowane istniejące i po-
tencjalne zagrożenia oraz sposoby ich 
eliminacji lub ograniczenia, m.in.:
• spadek poziomu lustra wody Jezio-
ra Kiełpińskiego; przeciwdziałaniem 
może być odtworzenie dopływu wód 
do starorzecza za pośrednictwem 
Strugi Dziekanowskiej (rowu „A”) oraz 
wprowadzenie ustaleń do dokumen-
tów planistycznych zapobiegających 
negatywnym zmianom stosunków 
wodnych i hydrochemicznych w re-
zerwacie;
• samowolne wznoszenie obiektów 
budowlanych, infrastruktury technicz-
nej i innych obiektów w rezerwacie, 
w szczególności stawów, ogrodzeń, 
budynków gospodarczych i mieszkal-
nych. Brak zezwolenia na odstępstwo 
od obowiązujących w rezerwacie za-
kazów skutkuje przeciwdziałaniem 
wskazanym przez RDOŚ – rozbiórką 
tych obiektów;
• rekreacyjne wykorzystywanie tere-
nu rezerwatu powodujące niszczenie 
gatunków roślin i ich siedlisk, płosze-
nie zwierząt, zaśmiecanie, zanieczysz-
czanie jego wód, przekształcanie 
cech rezerwatu, dla zachowania któ-
rych obiekt ten został objęty ochro-
ną. Sposobem eliminacji zagrożenia 

jest utrzymanie rezerwatu jako ob-
szaru wyłączonego z rekreacyjnego 
wykorzystywania, w szczególności 
w formie kąpielisk, palenia ognisk, bi-
wakowania, imprez rekreacyjno-spor-
towych.

Ścieżka edukacyjna 
Uporządkowanie kwestii ochronnych 
dla rezerwatu ma bardzo duże zna-
czenie dla wszelkich dalszych działań 
związanych z:
• rewitalizacją Strugi Dziekanowskiej 
– wprowadzono bardzo ważny zapis 
umożliwiający zasilenie wód Jeziora 
Kiełpińskiego za pośrednictwem Stru-
gi Dziekanowskiej wodami pochodzą-
cymi z oczyszczalni komunalnej o kla-
sie czystości wspomagającej proces 
oczyszczania się wód tego jeziora;  
• ochroną przed zabudową terenów 
cennych przyrodniczo – wskazuje się 
wprowadzenie do dokumentów pla-
nistycznych zapisów, gdzie obszar 
rezerwatu należy utrzymać w formie 
obszaru wyłączonego z możliwości 
wprowadzenia zmian w sposobie użyt-
kowania i zagospodarowania terenu 
niezwiązanego z funkcjonowaniem re-
zerwatu jako formy ochrony przyrody;
• utworzeniem ścieżki edukacyjnej 
wokół jeziora – pomoże to skanali-
zować ruch do wyznaczonego szlaku 
edukacyjnego pieszego lub pieszo-ro-
werowego.
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Porozmawiajmy o ścieżce
przyrodniczo-edukacyjnej
Urząd Miejski w Łomiankach zaprasza na 
webinar „Ścieżka przyrodniczo-edukacyj-
na w rezerwacie przyrody Jezioro Kiełpiń-
skie”. Eksperci odpowiedzą na Państwa 
pytania 9 czerwca o godz. 18.  

Planujemy realizację ścieżki przyrodni-
czo-edukacyjnej w rezerwacie jako jed-
no z działań planu ochrony tego miejsca. 
Ścieżka nie będzie ingerowała w znacznym 
stopniu we własność prywatną i głównie 
będzie miała wymiar edukacyjny. Przygo-
towana koncepcja zakłada, że w przewa-
żającej części trasy pozostawiona zostanie 
istniejąca nawierzchnia gruntowa, a sama 
ścieżka będzie przebiegać w bezpośred-
nim sąsiedztwie lustra wody. W ramach 
projektu (zgodnie z koncepcją) powstaną 
też drewniane słupki i tablice edukacyjne, 
kilka ławek oraz umiejscowiona na działce 
gminnej wieża widokowa. / mjr 

Więcej informacji o projekcie: www.lomian-
ki.pl zakładka Miasto możliwości – Przyroda.

Niebawem uruchomimy 
punkt informacyjno-kon-
sultacyjny, który będzie 

zlokalizowany w Integracyjnym 
Centrum Dydaktyczno-Sportowym, 
by mieszkańcy mogli uzyskać nie-
zbędną pomoc przy wypełnianiu 
dokumentów aplikacyjnych i rozli-
czeniowych potrzebnych, aby sku-
tecznie dofinansować wymianę 
pieca lub prace termomoderniza-
cyjne.

Kto skorzysta z programu?
Konieczność poprawy jakości po-
wietrza to dziś wyzwanie cywili-
zacyjne. Wszyscy oddychamy tym 
samym powietrzem i każdy z nas 
powinien dbać o to, by spełniało 
określone normy. W maju 2020 r. 
program „Czyste powietrze” został 
przeformułowany, m.in. uproszcze-
niu uległy zasady przyznawania do-
tacji oraz wniosku o dotację. Z pro-
gramu może skorzystać właściciel 
lub współwłaściciel jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych lub 

wydzielonych w budynkach jed-
norodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Nowoczesne źródła ciepła 
Program doskonale uzupełni ło-
miankowski Gminny Program Wy-
miany Pieców, który z roku na rok 
cieszy się coraz większą popular-
nością. Dofinansowanie dotyczy 
wymiany starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe, no-
woczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy oraz przeprowa-
dzenia niezbędnych prac termo-
modernizacyjnych budynku. Dota-
cja może wynosić do 30 tys. zł dla 
podstawowego poziomu dofinan-
sowania i 37 tys. zł dla podwyższo-
nego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji: 
www.czystepowietrze.gov.pl 
i www.lomianki.pl zakładka Załatw 
sprawę w urzędzie/Ochrona śro-
dowiska.

Gmina Łomianki przystępuje 
do programu „Czyste powietrze” 
w porozumieniu z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

TEKST I FOT.: ALEKSANDRA JANKOWSKA
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Park linowy
Po wielu tygodniach obostrzeń związanych z pande-
mią otworzyliśmy park linowy przy ul. Łyżwiarskiej 
w Dąbrowie Leśnej.

Podczas pobytu na terenie 
parku obowiązują zasady 
bezpieczeństwa: ograni-
czenie do 50 osób przeby-
wających na terenie w jed-
nym czasie; dezynfekcja 
rąk; zachowanie dystansu 
1,5 m (wówczas nie obowiązuje nakaz noszenia ma-
seczek ochronnych). Teren udostępniany jest codzien-
nie: pon.–pt. 15–19, sob.–nd. 11–19, ostatnie wejście 
17.30. Korzystanie z parku jest bezpłatne, a regulamin 
dostępny na www.icds.pl. / Paweł Radoła

Sukces młodych piłkarzy
W długi majowy weekend drużyna Akademii Piłkar-
skiej KS Łomianki (rocznik 2014) odniosła zwycięstwo 
w bardzo mocno obsadzonym Pro-Turnieju Cup roz-
grywanym w Zabrzu. 

Wśród rywali wystąpiły 
drużyny renomowanych 
akademii piłkarskich, ta-
kich jak Górnik Zabrze, 
Śląsk Wrocław czy Wisła 
Kraków. Choć sam wynik 
w tym wieku nie jest naj-
ważniejszy, należy docenić styl, w jakim młoda drużyna 
z naszego miasta przeszła przez ten turniej – bez porażki 
i strzelając największą liczbę bramek. Gratulujemy i życzy-
my dalszego rozwoju Akademii Piłkarskiej KS Łomianki.

Kibicuj w czerwcu!
Piłka nożna, siatkówka i tenis. W tym miesiącu kalen-
darze kibiców sportowych wypełnione są po brzegi.

W połowie miesiąca rozpoczynają się mistrzostwa Eu-
ropy w piłce nożnej. Biało-czerwoni rywalizację na Euro 
2020 rozpoczną 14.06 w Sankt Petersburgu meczem ze 
Słowacją, 19.06 w Sewilli zagrają z Hiszpanią, a 23.06 
ponownie w Sankt Petersburgu – ze Słowacją. Ponadto 
reprezentacja Polski siatkarzy rozegra mecze w tego-
rocznej edycji Ligi Narodów (28.05–27.06). Rozgrywki 
będą kluczowe pod względem przygotowań do igrzysk 
olimpijskich w Tokio. Natomiast dla kibiców tenisa naj-
ważniejszy będzie turniej wielkoszlemowy na kortach 
Rolanda Garrosa w Paryżu (30.05–13.06), gdzie tytułu 
bronić będzie Iga Świątek. Trzymamy kciuki!
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W niedzielę 13 czerwca br. odbędzie się 
VI Bieg Łomianek. Spodziewamy się ok. 300 

biegaczy z całej Polski. 
W związku z tym w godz. 9.00–10.30 

na trasie biegu mogą wystąpić czasowe 
utrudnienia w ruchu. 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu 
oraz gorącego dopingu zawodników.

FO
T.

: A
RT

UR
 O

SI
AK



ZWIERZĘTA    |

25BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 6    |    CZERWIEC 2021

ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, oraz 
Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach przedstawiają podopiecznych czekających na nowy dom. 
Może któryś z nich zostanie twoim przyjacielem? 

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

LIVIO
Znaleziony w Łomiankach z wielokrot-
nym złamaniem miednicy. Energiczny, 
ciekawy świata i ludzi. Szybko wraca do 
zdrowia i czeka na dom, w którym od-
zyska siły. 
W typie rasy: europejska; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 4 kg; nr: 0229/21, 
przyjęty: 6.04.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Dąbrówka 797 198 857.

AYA
Znaleziona w Łomiankach. Sunia w trak-
cie socjalizacji. Uczy się ufać człowieko-
wi i chodzić na smyczy. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 11 mie-
sięcy; płeć: samica; waga: 13 kg; kontakt 
w sprawie adopcji: Agata 606 294 250, 
Tim 797 417 690.

TINKA
Grzeczna, uwielbia chodzić na spa-
cery i być głaskana, chętnie wcho-
dzi na kolana. Bardzo płacze, kiedy 
zostaje sama w boksie. Jest ciekawa 
świata i zasłużyła na wspaniały dom.   
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sie-
dem lat; płeć: samica; waga: 5 kg; nr: 
0548/21; przyjęta: 5.04.2021; kon-
takt w sprawie adopcji: Angelika 691 
234 930, Gosia 691 685 855.

Zwierzęta znajdują się w schronisku Na Paluchu: 
ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa oraz w Fundacji 
Ochrony Zwierząt w Łomiankach. 

Więcej informacji: www1.napaluchu.waw.pl oraz 
www.lomianki.pl.

MISIA
Spokojna, przyjazna dla ludzi 
i innych kotów. Lubi zabawy. Korzy-
sta z kuwety, ma apetyt, nie grymasi 
przy jedzeniu. Nie ma chorób zakaź-
nych. Wysterylizowana, zaczipowana.  
Aktualnie przebywa w domu tymczaso-
wym. Kontakt w sprawie adopcji: Fun-
dacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach: 
605 419 664.

KIER
Łagodny i ciekawski, ale skrzywdzo-
ny kiedyś przez człowieka. Daje się już 
głaskać i chętnie wychodzi na spacery. 
Potrzebuje doświadczonego opiekuna 
i spokojnego domu bez małych dzieci. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy lat; 
płeć: samiec; waga: 20 kg; nr: 2004/20; 
przyjęty: 10.11.2020; kontakt w spra-
wie adopcji: Beata 606 331 925, Rafał 
534 494 919.

INKA
Znaleziona w Łomiankach. Sprawia 
wrażenie wycofanej, ale cieszy się na 
widok opiekunów i potrzebuje kon-
taktu z człowiekiem. Szukamy dla niej 
spokojnego domu bez małych dzieci. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa lata; 
płeć: samica; waga: 17 kg; nr: 0469/21; 
przyjęta: 22.03.2020; kontakt w spra-
wie adopcji: Angela 573 172 213, Jarek 
505 168 661.

Gmina Łomianki realizuje program opieki nad zwierzę-
tami i zapobiegania bezdomności. Właściciele zwierząt 
domowych (psów i kotów) mogą je bezpłatnie wyste-
rylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można 
pobrać ze strony www.lomianki.pl – wystarczy w wy-
szukiwarce wpisać np. „kastracja wniosek”.
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Po wielomiesięcznym lockdownie niemal 150 osób 
wzięło udział w łomiankowskim rajdzie rowerowym.

27. RAJD
ROWEROWY

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: MARTA NOWICKA

Prognoza pogody mocno nas niepokoiła, ale 
zamówiliśmy słońce! W niedzielny poranek 
(16 maja) o godz. 10 ruszyliśmy sprzed In-
tegracyjnego Centrum Dydaktyczno-Spor-
towego. Znak do startu dali burmistrzowie: 

Małgorzata Żebrowska-Piotrak i Witold Gawda. Obo-
je wsiedli później na rowery i ruszyli z mieszkańcami 
w 28-kilometrową trasę. W rajdzie wzięła również 
udział przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczół-
kowska. Około godz. 11.30 uczestnicy rajdu dotarli 
na polanę w Lipkowie. Tradycyjnie czekała na nich 
przepyszna grochówka i kiełbaski z grilla. Organizato-
rzy wydali ponad 180 kiełbasek i dwa duże termosy 
grochówki.

Były też konkursy z nagrodami! Młodzi cykliści wymy-
ślali hasła zachęcające do udziału w rajdzie. Okazało 
się, że są baaaardzo twórczy: „Rajd rowerowy – po 
długim trudzie pyszna kiełbaska i mili ludzie” Marysia 
(dziewięć lat), „Łomiankowskie rajdy dają wiele frajdy” 
Bruno (osiem lat), „W lesie przeszkód było wiele, ale 
z Panią Burmistrz na tyłach weselej” Maja (pięć lat), 
„Na rajdzie rowerowym w maju czuję się jak w praw-
dziwym raju!” Urszulka (dziewięć lat). Autorzy otrzy-
mali nagrody, a wymyślone przez nich hasła wykorzy-
stamy w promocji kolejnych rajdów. 

Dla dorosłych uczestników rajdu organizatorzy także 
przygotowali nagrodę. Zwycięzca wybierze dowolny 
model toyoty (z pełnym bakiem) i będzie mógł wy-
ruszyć na weekendową wycieczkę. Konkurs nie był 
łatwy – trzeba było odpowiedzieć na przygotowane 
przez organizatorów pytania związane z organizowa-
nymi przez Urząd Miejski rajdami.

Dziękujemy dyrekcji Kampinoskiego Parku Naro-
dowego za gościnę, Komendzie Powiatowej Policji 
w Starych Babicach i Straży Miejskiej w Łomiankach 
za zabezpieczenie trasy, pracownikom ICDS za pomoc 
w organizacji, firmie Toyota W&J Wiśniewski z Izabeli-
na za ufundowanie nagrody głównej w konkursie oraz 
wszystkim uczestnikom wyprawy za świetną zabawę. 
Zapraszamy na kolejny rajd we wrześniu!
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SCENA ZAUŁEK: koncert Jerzego 
Filara „Dwie dusze”.

KONCERT: zespół Grzane Wino 
„Zielone pudełko”.

KONCERT: Karolina Skrzyńska 
„Palcem po wodzie”.

STAND-UP: Wojtek Fiedorczuk, 
bilety: 30 zł.

KONCERT: Beltaine, 
bilety: 30 zł.

SPEKTAKL DLA DZIECI: 
„Smok Wawelski”.

KONCERT CHARYTATYWNY: 
Nowa Kultura.

11.06
godz. 19

13.06
godz. 20

20.06
godz. 20

26.06
godz. 19

27.06
godz. 20

4.07
godz. 15

4.07
godz. 20

CZERWIEC
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

11.06 KONCERT JERZEGO FILARA
Występ promuje nową płytę „Dwie dusze”, 
utrzymaną w klimacie piosenki poetyckiej 
i ballady. Jerzy Filar z zespołem wykonają 
kompozycje własne wokalisty do tekstów 
Jacka Cygana i Andrzeja Poniedzielskiego 
oraz najbardziej znane utwory z repertuaru 
zespołu „Nasza Basia Kochana” i piosenki 
z premierowego albumu „Dwie dusze”. 

13.06 KONCERT ZESPOŁU GRZANE WINO
Grupa wykonuje muzykę z nurtu ballady folkowej, piosenki tury-
stycznej i poetyckiej. Nagrała dwie płyty „Bieszczady” i „Zielone pu-
dełko”, na których przede wszystkim zarejestrowano studyjne wer-
sje utworów prezentowanych na festiwalach i koncertach w latach 
2016–2020. Aktualnie artyści pracują nad trzecim albumem.

20.06 KONCERT KAROLINY 
SKRZYŃSKIEJ
Autorska muzyka Karoliny i jej zespołu 
to prawdziwa uczta dźwięków z różnych 
stron świata, choć nierozerwalnie związana 
z rdzenną kulturą polską. W każdym dźwię-
ku słychać jej silny związek ze słowiańsko-
ścią, a zespół złożony z wybitnych muzyków 
nadaje wszystkiemu siłę i wielobarwność 
muzyczną. Nie jest to typowy polski folk, 
tylko balansowanie na granicy tego co 
rdzenne a tego co współczesne. 

26.06 STAND-UP WOJTKA FIEDORCZUKA 
Ekscentryk sceny i mikrofonu, jak sam twierdzi: „Duchem wyrasta-
jący z komedii absurdalnej i szaleństwa scenicznego”. Podczas wy-
stępów można się spodziewać zabaw językowych, abstrakcyjnego 
humoru i serdecznego podejścia do publiczności. 

27.06 KONCERT BELTAINE 
Jeden z bardziej oryginalnych zespołów pol-
skiej sceny folkowej, choć jego twórczość 
trudno jednoznacznie zdefiniować. Główną 
inspiracją dla muzyków jest szeroko pojęta 
muzyka irlandzka i bretońska, ale muzycz-
nie zespół eksperymentuje i zaciera granice 
między tradycją a nowoczesnością. Grupa 
wydała cztery albumy studyjne oraz dwa 
albumy live. 

4.07 SMOK WAWELSKI
Pewien kolekcjoner znajduje magiczny lewy but. Postanawia od-
naleźć but prawy i tak trafia do królestwa Kraka. Dowiaduje się, 
że gród króla nękany jest przez okrutnego smoka, który codziennie 
pożera na śniadanie owcę. Do królestwa przybywają śmiałkowie, 
licząc na wygraną z bestią i zacną nagrodę. Czy komuś uda się po-
konać smoka? Spektakl dla dzieci od trzeciego roku życia.

4.07 NOWA KULTURA
Występ, z którego dochód zasili konto fundacji Dzieci Afryki, a do-
kładniej ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych mieszczącego się 
w Katima Mulilo w Namibii. Organizatorką koncertu jest Grażyna 
Pol, mieszkanka gminy Łomianki, która współpracuje z fundacją.

O zajęciach i warsztatach w świetlicach 
miejskich czytaj na s. 19.
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CZYTELNICZY RAJ

„Podróż za horyzont” 
Sabina Waszut
Galicja, 1902 rok. Niepiśmienny chłop 
Włodek Gajda słyszy w karczmie opo-
wieść miejscowego nauczyciela o mle-
kiem i miodem płynącej Brazylii. Zafa-
scynowany, podejmuje najważniejszą 
decyzję w życiu – z żoną Hanną i trójką 
dzieci opuszczają ubogą wieś i wyru-
szają za ocean. Wierzą, że czeka ich 
dostatnie życie, a tymczasem już sama 
podróż przynosi wiele problemów. Czy 
ziemia obiecana okaże się rajem?

„Smoki” 
Tamara Macfarlane 
Jedne są szlachetne i pomocne, a inne 
– złowrogie i niebezpieczne. Kryją się 
w głębinach mórz i oceanów, zamiesz-
kują mroczne jaskinie i niedostęp-
ne szczyty gór. Wszystkie posiadają 
nadprzyrodzone moce. Przepięknie 
ilustrowana księga smoków ukazuje 
ich niezwykły świat, zawiera legendy 
z nimi związane i przez to pozwala je 
rozpoznać, wyśledzić, schwytać albo… 
narysować. 

„Utraceni” 
Marcel Moss  
W tajemniczych okolicznościach znika 
syn działacza społecznego. Mężczyzna 
podejrzewa, że zaginięcie może mieć 
związek z zamieszkami podczas Strajku 
Kobiet. Policyjne śledztwo nie przy-
nosi efektów, więc zrozpaczony ojciec 
prosi o pomoc Agencję Poszukiwań 
Osób Zaginionych „ECHO”. Dochodze-
nie rozpoczynają Ignacy „Igi” Sznyder 
i dziennikarka Sandra Milton, którzy 
będą musieli się skonfrontować także 
z własną przeszłością.

„Ziemia obiecana” 
Barack Obama
Były prezydent Stanów Zjednoczonych 
wspomina drogę do wielkiej polityki 
i przełomowe momenty pierwszej ka-
dencji. Niezwykle osobista i autore-
fleksyjna opowieść o człowieku i zaan-
gażowanym animatorze społecznym. 
Obama otwarcie pisze o sytuacjach, 
z którymi przyszło mu się mierzyć 
w kraju i za granicą, oraz o tym, jak ży-
cie w Białym Domu wpłynęło na jego 
żonę i córki.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

Program Rozwoju Bibliotek
Z przyjemnością informujemy, że nasza biblio-
teka jako jedna z 79 placówek w Polsce za-
kwalifikowała się do czwartej rundy Programu 
Rozwoju Bibliotek. Oznacza to, że zostanie 
wyposażona w nowoczesny sprzęt kompu-
terowy, a nasi pracownicy będą mieli dostęp 
do wielu szkoleń i warsztatów mających na 
celu zarówno rozwój, jak i opracowanie nowej 
oferty usług odpowiadających na aktualne 
potrzeby mieszkańców.

Zaczytany czerwiec
Po kwietniowym Dniu Książki i majowym 
Tygodniu Bibliotek czerwiec upłynie pod ha-
słem głośnego czytania.

W maju ogłoszono wyniki plebiscytu „Złota 
Dwudziestka” zorganizowanego na 20-lecie 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Wy-
brano 20 najlepszych książek dla dzieci i mło-
dzieży pióra polskich autorów, które ukazały 
się od 2001 roku. Wśród zwycięzców znaleźli 
się m.in. „Detektyw Pozytywka” Grzegorza 
Kasdepke, „Pan Kuleczka” Wojciecha Widłaka 
oraz „Pszczoły” Piotra Sochy. Zainaugurowa-
ny został także Jubileuszowy XX Ogólnopol-
ski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem 
„Lubimy czytać polskich autorów!”.

Zalet głośnego czytania jest bardzo wiele. Pół 
godziny czytania to prawie trening – dotlenia, 
rozluźnia, zwiększa zasób słów i ćwiczy mózg. 
Dla słuchającego to ćwiczenie wyobraźni, 
a także sposób na pogłębianie więzi. My już 
nie możemy się doczekać, kiedy znów będzie-
my mogli czytać w czasie lekcji bibliotecznych 
i warsztatów. Tymczasem gorąco polecamy 
treningi w domu z naszymi nowościami i po-
zycjami ze „Złotej Dwudziestki”. / Michał Ko-
walczyk
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 czerwca.

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. 
5 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Pra-
widłowa odpowiedź: Multidyscyplinarne Centrum Badawcze 
Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, 
mieszczące się przy ul. M. Konopnickiej w Dziekanowie Le-
śnym. Nagrodę wygrała pani Sylwia Mandes. Po jej odbiór 
zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 
768 62 18).

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych 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: Barbara Sobierska.
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. Odstęp w czasie lub odległość w przestrzeni.
2. Autorka „Plastusiowego pamiętnika”.
3. Delikatne kwiaty przypominające wyglądem tulipany i róże.
4. Rozbieżność, rozdźwięk.
5. Nikłe, słabe światło.
6. Brutto minus netto.

Pionowo
1. Odtrutka.
2. Przyprawa o łagodnym aromacie, ale intensywnym korzennym smaku 
    z wyraźną nutą kamfory.
3. Inaczej panorama, sceneria, pejzaż.
4. Inna nazwa piwonii.
5. Drewniane cymbałki.
6. Portugalska wyspa na Oceanie Atlantyckim.
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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 wielorodzinnej.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla wszystkich mieszkańców:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej budynki jednorodzinne kompostującej 

bioodpady w kompostowniku przydomo-
wym; bioodpady kuchenne i bioodpady 
zielone z takiej posesji nie będą odbiera-
ne,
• 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. 

Od 1 lipca br. opłaty za odbiór odpadów 
naliczane są w zależności od zużycia 
wody. Więcej czyt. s. 4.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH CZERWIEC – LIPIEC 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIP
IEC

REJON 1    poniedziałek 12.07, 26.07 12.07, 26.07 12.07 12.07 12.07

REJON 2    wtorek 13.07, 27.07 13.07, 27.07 13.07 13.07 13.07

REJON 3    środa 14.07, 28.07 14.07, 28.07 14.07 14.07 14.07

REJON 4    środa 14.07, 28.07 14.07, 28.07 14.07 14.07 14.07

REJON 5    czwartek 1.07, 15.07, 29.07 1.07, 15.07, 29.07 15.07 15.07 15.07

REJON 6    piątek 2.07, 16.07, 30.07 2.07, 16.07, 30.07 16.07 16.07 16.07

REJON 7    poniedziałek 5.07, 19.07 5.07, 19.07 19.07 19.07 19.07

REJON 8    wtorek 6.07, 20.07 6.07, 20.07 20.07 20.07 20.07

REJON 9    środa 7.07, 21.07 7.07, 21.07 21.07 21.07 21.07

REJON 10    środa 7.07, 21.07 7.07, 21.07 21.07 21.07 21.07

REJON 11    czwartek 8.07, 22.07 8.07, 22.07 22.07 22.07 22.07

REJON 12    piątek 9.07, 23.07 9.07, 23.07 23.07 23.07 23.07

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

2.07, 9.07, 16.07, 
23.07, 30.07

6.07, 13.07, 
20.07, 27.07

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

CZ
ER

WI
EC

REJON 1    poniedziałek 14.06, 28.06 14.06, 28.06 14.06 14.06 14.06

REJON 2    wtorek 1.06, 15.06, 29.06 1.06, 15.06, 29.06 15.06 15.06 15.06

REJON 3    środa 2.06, 16.06, 30.06 2.06, 16.06, 30.06 16.06 16.06 16.06

REJON 4    środa 2.06, 16.06, 30.06 2.06, 16.06, 30.06 16.06 16.06 16.06

REJON 5    sobota, czwartek 5.06, 17.06 5.06, 17.06 17.06 17.06 17.06

REJON 6    piątek 4.06, 18.06 4.06, 18.06 18.06 18.06 18.06

REJON 7    poniedziałek 7.06, 21.06 7.06, 21.06 21.06 21.06 21.06

REJON 8    wtorek 8.06, 22.06 8.06, 22.06 22.06 22.06 22.06

REJON 9    środa 9.06, 23.06 9.06, 23.06 23.06 23.06 23.06

REJON 10    środa 9.06, 23.06 9.06, 23.06 23.06 23.06 23.06

REJON 11    czwartek 10.06, 24.06 10.06, 24.06 24.06 24.06 24.06

REJON 12    piątek 11.06, 25.06 11.06, 25.06 25.06 25.06 25.06

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

4.06, 11.06, 
18.06, 25.06

1.06, 8.06, 15.06, 
22.06, 29.06
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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

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.

REJON 1A  8.06, 22.06 13.07, 27.07

REJON 1B  2.06, 17.06 8.07, 22.07

REJON 2A  8.06, 22.06 13.07, 27.07

REJON 2B  10.06, 24.06 15.07, 29.07

REJON 3    16.06, 30.06 14.07, 28.07

REJON 4    2.06, 17.06 8.07, 22.07

REJON 5    1.06, 15.06 6.07, 20.07

REJON 6A 16.06, 30.06 14.07, 28.07

REJON 6B 11.06, 25.06 16.07, 30.07

REJON 7A 1.06, 15.06 6.07, 20.07

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
CZERWIEC – LIPIEC 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ZWiK
ODPADY ZIELONE

REJON 7B 14.06, 28.06 12.07, 26.07

REJON 8A 7.06, 21.06 5.07, 19.07

REJON 8B 9.06, 23.06 7.07, 21.07

REJON 9    11.06, 25.06 16.07, 30.07

REJON 10A 9.06, 23.06 7.07, 21.07

REJON 10B 4.06, 18.06 9.07, 23.07

REJON 11 4.06, 18.06 9.07, 23.07

REJON 12 10.06, 24.06 15.07, 29.07

REJON 13 7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

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




