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TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: ANNA WYCISK

Zlokalizowana tuż przy parku 
Młocińskim świetlica, mimo iż  
mieści się w nowym budynku, 
wymagała już wielu ważnych 

napraw. Niestety głośno otrąbiony 
sukces poprzedniej władzy okazał się 
budowlanym bublem. Nieskuteczna 
wentylacja, trudne do otwarcia wyj-
ście ewakuacyjne, przeciekający dach 
i wiele innych poważnych odstępstw 
od sztuki budowlanej to tylko część 
problemów, z którymi przyszło się 
mierzyć, aby budynek mógł zostać 
oddany do dyspozycji mieszkańców.

Na szczęście usterki, które pojawiły 
się tuż przed przekazaniem do od-
bioru wadliwie wykonanej inwestycji, 
udało się naprawić. Nowy zarząd gmi-
ny nie przyjął odbioru budynku, a na-
liczone kary pozwoliły na uratowanie 
sytuacji i zlikwidowanie wad. Cztery 
miesiące trwała likwidacja i naprawa 
„niedoróbek”, na co przeznaczono 
pięćset tysięcy złotych, aż wreszcie 
w marcu 2019 r. mieszkańcy mogli po 
raz pierwszy skorzystać z nowej świe-
tlicy. 

Świetlica w Burakowie to obecnie 
prężnie działające miejsce wielu spo-
tkań lokalnej społeczności, różno-
rodnych zajęć dla małych i dużych, 
warsztatów teatralnych, krawieckich, 
kulinarnych czy ciekawych wykła-

dów. Dużym zainteresowaniem cie-
szą się spotkania pt. „Jestem Mamą 
w Łomiankach”, odbywają się zajęcia 
jogi i pilatesu oraz gimnastyki dla se-
niorów. We wrześniu br. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku przeniósł się z zaję-
ciami malarskimi z Centrum Kultury 
do Domu Spotkań Sąsiedzkich. Znacz-
nie przestronniejsza sala zwiększa se-
niorom komfort prowadzonych zajęć.

Świetlica jest doskonałym miejscem 
spotkań z okazji świąt i innych waż-
nych wydarzeń. Niedawno odbyło się 
wspólne pieczenie pierników, organi-
zowane są andrzejki, a w ramach ob-
chodów Święta Niepodległości miesz-
kańcy Burakowa zapraszają do 
tradycyjnego już poloneza. Bliskość 
parku Młocińskiego daje odwiedzają-
cym świetlicę możliwość zaplanowa-
nia rodzinnych spacerów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Gminy Łomianki i nie tylko do odwie-
dzania tego szczególnego miejsca. 
Naprawdę warto! 

ŚWIETLICA W BURAKOWIE 
WAŻNE MIEJSCE W NASZEJ GMINIE

Dom Spotkań Sąsiedzkich to miejsce szczególne. Ważne nie tylko dla lokalnej społeczności Burakowa,
ale ze względu na różnorodność odbywających się tu wydarzeń istotne z punktu widzenia wielu 
mieszkańców naszej gminy.
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GRUDZIEŃ (WYBÓR)

3.12
Koordynacja wydziałowa, spotkanie z naczelnikami wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach

5.12
Spotkanie z pracownikami Generalnego Inspektoratu Transportu Drogo-
wego. Omawianie alternatywnych możliwości uregulowania ruchu na ron-
dzie Kompanii Młodzieżowej AK pod wiaduktem DK7 w Łomiankach
Udział w posiedzeniu komisji budżetowej
Udział w debacie o bezpieczeństwie w gminie Łomianki
 
7.12
Udział w mikołajkach na sportowo zorganizowanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Łomiankach
Udział w mikołajkach zorganizowanych przez osiedle Łomianki Majowe 

8.12
Wręczenie nagród podczas II Otwartego Mikołajkowego Turnieju Brydża 
Sportowego Par pod honorowym patronatem Burmistrza Łomianek
Udział w mikołajkach na lodowisku ICDS w Łomiankach

9.12
Udział w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Zwierząt
Spotkanie z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Wiesławem 
Raboszukiem

10.12
Spotkanie w Biurze Polityki Mobilności i Transportu w Warszawie w spra-
wie budowy buspasa na ul. Pułkowej
Spotkanie przedświąteczne z sołtysami i przewodniczącymi zarządów 
osiedli gminy Łomianki

11.12
Spotkanie z dyrektorami przedszkoli dotyczące programu dwujęzyczności 
dzieci 

16.12
Spotkanie z harcerzami i zuchami w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. 
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na ręce pani burmistrz

17.12
Udział w spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji 
Kampinoskiego Parku Narodowego
Udział w spotkaniu wigilijnym z mieszkańcami gminy Łomianki

19.12
Spotkanie u prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego przedstawicieli 
metropolii warszawskich 
Udział w XIX Sesji Rady Miejskiej

21.12
Udział w mikołajkowym spotkaniu dla mieszkańców sołectwa Kiełpin

23.12
Spotkanie z przedstawicielem WOPR Markiem Chadajem w sprawie 
współpracy i szkoleń w roku 2020.
Spotkanie z burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego Jackiem Kowal-
skim w sprawie polityki elektromobilności

30.12
Spotkanie z dyrektorem Biura Polityki Mobilności i Transportu Michałem 
Domaradzkim oraz dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego Wiesła-
wem Witkiem

12–21.12
Udział w spotkaniach wigilijnych z mieszkańcami Dziekanowa Leśnego, 
Dziekanowa Nowego, osiedla Łomianki Stare i Łomianki Centralne, Dzieka-
nowa Polskiego, Sadowej, Kępy Kiełpińskiej
Udział w spotkaniach wigilijnych z kombatantami, nauczycielami, pracow-
nikami Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Integracyjnego Centrum Dy-
daktyczno-Sportowego, Komunikacji Miejskiej Łomianki, Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Łomiankach oraz OSP Dziekanów Polski i OSP Łomianki

Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami gminy w godz. 
15:00–18:00
 

KALENDARZ
PANI BURMISTRZ
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Rozpoczęliśmy nowy rok. Wierzę, że dla każdego z Państwa 
będzie to rok szczególnie dobry i pełen sukcesów. Jestem 
przekonana, że dla naszej gminy okaże się czasem udanym 
i że wspólnie bardzo dobrze go wykorzystamy. Tego nam 
życzę.

W pierwszym numerze tegorocznego biuletynu 
przygotowaliśmy dla Państwa materiał o zmianach 
w gospodarowaniu odpadami, które mają wpływ na to, ile 
płacimy za ich odbiór, oraz o rozwiązaniach, które powinny 
przynieść Państwu oszczędności (s. 4–6). Pokazaliśmy 
zakończone grudniowe inwestycje, które w znaczący 
sposób przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa 
w naszej gminie oraz poprawią komfort Państwa życia 
(s. 7–8). Opowiedzieliśmy o szansach, jakie daje nam 
przystąpienie do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 
(s. 9). 

W biuletynie znajdą Państwo również informację 
o nowych zasadach zwrotu kosztów przewozu dzieci 
z niepełnosprawnością (s. 13), historię świetlicy 
w Burakowie i opis aktywności, z których mogą tu 
korzystać nasi mieszkańcy (s. 2), oraz zaproszenia do 
udziału w gminnych eventach i wydarzeniach kulturalnych 
(s. 14 i s. 16).

Mam przyjemność poinformować, że z początkiem 2020 
roku uruchomiliśmy dla Państwa nowy Biuletyn Informacji 
Publicznej, który spełnia wszelkie wymogi prawne i jest 
bardzo intuicyjny. Już wkrótce startuje nowa wersja strony 
internetowej www.lomianki.pl. Mam nadzieję, że oba 
serwisy spełnią Państwa oczekiwania.

Zachęcam również do śledzenia naszych oficjalnych 
serwisów społecznościowych na Facebooku: Urząd Miejski 
w Łomiankach oraz Burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak.
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Zarząd Łomianek przeanali-
zował wszelkie dozwolone 
prawem sposoby naliczania 
opłat za odbiór odpadów. 

Szukał rozwiązania, które pozwoli ob-
niżyć koszty mieszkańców i uszczelnić 
system. 

Najkorzystniejsze wyniki (stosunek 
ceny do osoby) dały analizy uzależ-
nienia kosztów odbioru odpadów na-
liczane w zależności od zużytej wody. 
Wodę zużywa każdy, nawet ten, 
który nie złożył deklaracji i nie płaci 
za odbiór odpadów, np.: właściciele 
nieruchomości wynajmują pokoje, 
deklarują, że w domu mieszkają dwie 
osoby, „zapominają” o sześciu, któ-
rym wynajmują lokal i które również 
produkują odpady. Za te sześć osób 
płacą inni, uczciwi mieszkańcy. Ilość 
zużytej wody natychmiast pokaże 
takie patologie i zmusi właścicieli do 
ponoszenia rzeczywistych kosztów. 
Dla uczciwie płacących stawka wy-
liczana na podstawie zużytej wody 
będzie jednak realnie  niższa. 

W trakcie ostatniej sesji Rady Miej-
skiej radni przegłosowali nowy spo-
sób naliczania opłat za odbiór odpa-
dów. Stracą ci, którzy zaniżali liczbę 
osób mieszkających w posesji i nie 
składali rzeczywistych deklaracji,  zy-
skają pozostali – uczciwie płacący, bo 
w końcu będą płacić wyłącznie za sie-
bie. 

W ostatnich dniach zmianę metody 
naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami przeprowadziła również 
Warszawa, która po analizach nalicza-
nia opłat od powierzchni lokalu miesz-
kalnego wybrała wariant naliczania 
opłat za gospodarstwo domowe nie-
zależnie od liczby osób zamieszkałych 
i wytwarzających odpady. Radni war-

szawscy przegłosowali stawki za dom 
wolnostojący 94 zł/miesiąc, nato-
miast za lokal 65 zł/miesiąc. Są to ra-
dykalne, wręcz rewolucyjne podwyżki 
opłat, które lawinowo powtarzają się 
w całej Polsce.

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów o rewolucji w odpadach

6 listopada 2019 r. w Grodzisku Kon-
went Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów otworzył Józef Grzegorz 
Kurek, wieloletni burmistrz Mszczo-
nowa oraz przewodniczący Konwen-
tu Wójtów, Burmistrzów i Prezyden-
tów Województwa Mazowieckiego. 
Zaprosił samorządy do dyskusji nad 
problemami, z jakimi mierzą się gminy 
w gospodarce odpadami komunalny-
mi. Zebrani samorządowcy wymienia-
li doświadczenia związane z wysokimi 
cenami za odbiór odpadów komunal-
nych i rozmawiali o przyczynach tej 
sytuacji. Jednym z powodów coraz 
wyższych opłat jest brak instalacji do 
zagospodarowania odpadów stałych 
na terenie województwa mazowiec-
kiego. Szeroko omawianym tematem 
był powtarzany w większości gmin 
problem wysokich cen ustalanych 

przez operatorów odbierających od-
pady komunalne. Olbrzymie koszty 
dla gminnego systemu gospodaro-
wania odpadami generuje również 
zagospodarowanie odpadów biode-
gradowalnych. Niestety wymienione 
kwestie powodują wzrost opłat za 
gospodarkę odpadami komunalnymi 
i są one na tyle kluczowe, że konwent 
opracuje stanowisko w sprawie od-
padów komunalnych dla nowo wy-
branego rządu w celu zajęcia się tym 
istotnym dla gmin tematem.

Koszty gospodarowania odpadami w Polsce sięgają astronomicznych kwot, od nowego roku czeka nas 
kolejna podwyżka opłaty marszałkowskiej, a w przetargach gminnych startuje jeden operator, który 
dowolnie narzuca stawki. Mieszkańcy Łomianek płacą jedną z najwyższych, a i tak gmina dopłaca do 
systemu, który powinien się samofinansować.

TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ, MARTA KUBAK

REWOLUCJA W GOSPODARCE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Rewolucja w gminach

Sytuacja w gospodarce odpadami jest 
w tej chwili dramatyczna – co chwila 
Urząd Miejski w Łomiankach dostaje 
do zapoznania się uchwały rad miej-
skich i gminnych w sprawie trudnej 
sytuacji w gospodarce odpadami oraz 
potrzeby zmian legislacyjnych. Tylko 
w ostatnim czasie takie stanowiska 
przekazały Rada Gminy Sieciechów, 
Rada Miejska Gminy Zakroczym, Rada 
Gminy Jabłonna i Rada Gminy Załuski. 
Gminy protestują przeciwko drastycz-
nemu wzrostowi tzw. opłaty marszał-
kowskiej (opłaty środowiskowej), któ-
ra w 2018 roku została podniesiona 
o 475% (z kwoty 24,50 zł/tonę do 140 
zł/tonę), a od stycznia planowana jest 
kolejna podwyżka i wzrost o 1102%, 
tj. do poziomu 270 zł/tonę. To wszyst-
ko uderza w mieszkańca, a nie jest to 
koniec problemów, ponieważ w wo-
jewództwie mazowieckim nie działa 
wystarczająca liczba regionalnych 
instalacji przetwarzania odpadów ko-
munalnych oraz brak konkurencyjno-
ści wśród firm odbierających odpady. 
Często w kolejnych ogłaszanych przez 
gminy przetargach startuje jedna fir-
ma lub w ogóle brak zainteresowa-
nych podmiotów. W tej sytuacji naj-
gorsze jest jednak to, że podniesiona 
opłata dla mieszkańców, która często 
osiąga kwoty maksymalne określone 
w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, nadal nie pozwala na sa-
mofinansowanie się gminnej gospo-
darki odpadami. Jak zatem nie dokła-
dać do odpadów z budżetu gminy?

„Titanic” płynący ku śmieciowej górze

Kwestie gospodarowania odpadami 
stają się na tyle poważne, że pojawia-
ją się liczne analizy i artykuły w prasie 
ogólnopolskiej, które trafiają do coraz 
szerszego grona odbiorców. Ostat-
nio „Dziennik Gazeta Prawna” nr 236 
(5138) z 6-8 grudnia 2019 r. opubliko-
wał olbrzymi artykuł „Śmieci w trybie 
awaryjnym”, w którym obwieszcza, że 
to opłaty za odpady, a nie wydatki na 
prąd, wodę czy gaz staną się najdroż-
szą pozycją w domowych budżetach 
Polaków. Artykuł kompleksowo oma-
wia wszystkie elementy, które skła-
dają się na system gospodarowania 
odpadami od mieszkańców. Redaktor 
Jakub Pawłowski opisuje sytuacje, 
w których firmom opłacało się zerwać 
kontrakty na zasadach ustalonych we 
wcześniejszych kontraktach i zapłacić 
kary, by nie dopłacać dalej do bizne-
su. Sytuacja, o której wspomina autor, 
dotyczy wielu gmin w Polsce. Dotknę-

ła również Łomianki. Autor analizuje 
również wiele zaniedbań i opiesza-
łości „wszystkich stron”, opisuje „se-
rię pożarów magazynów odpadów”, 
które przeszły przez Polskę, oraz 
pseudoekologię, czyli „kaloryczność 
odpadów”, która zabiła rynek. Martwi 
trochę nieuchronność klęski, tylko kto 
próbuje z nią walczyć?

Łomiankowski zwrot przed 
śmieciową górą

Trudna sytuacja dotycząca stawek 
za odbiór odpadów w Łomiankach 
zmotywowała nowy zarząd gminy do 
przeprowadzenia szeregu analiz. Wy-
dział Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej przedstawił radnym 
analizę łomiankowskiego rynku od-
padowego wraz z  rekomendacjami 
dotyczącymi zmiany sposobu nalicza-
nia opłat za gospodarowanie odpa-
dami. W swoich analizach wstępnych 
i kolejnych prezentowanych radnym 
gmina Łomianki brała pod uwagę 
wszystkie ustawowo dopuszczone 
metody sposobu naliczania opłat. 
I tak ustawodawca dopuścił ustale-
nie stawki dla nieruchomości, w któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, jako 
iloczyn przyjętej stawki opłaty oraz 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość albo ilości zuży-
tej wody z danej nieruchomości, albo 
powierzchni lokalu mieszkalnego. 
Ponadto istnieje możliwość ustalenia 
stawki za gospodarstwo domowe. Po 
przeanalizowaniu wszystkich metod  
za najbardziej zasadną i pozwalają-
cą odzwierciedlić rzeczywistą liczbę 
osób przebywających w danej nieru-
chomości uznano metodę stanowiącą 
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iloczyn stawki opłaty i ilości faktycz-
nie zużytej wody z danej nierucho-
mości. Dotychczasowe rozwiązanie 
nie zapewniło uszczelnienia obec-
nego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi i nie umożliwiło samo-
finansowania się systemu, tzn. nie 
gwarantowało spełnienia obowiązku 
nałożonego przez ustawodawcę. 

Wizyta w Podkowie Leśnej

Burmistrz Artur Tusiński, doświadczo-
ny samorządowiec i pasjonat kwe-
stii odpadowych w swojej gminie, 
opowiedział o trzyletnich pracach 
poprzedzających wdrożenie metody 
naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jako iloczyn 
zużytej wody i stawki przyjętej opłaty. 
Sukcesem zakończyło się wdrożenie 
nowej metody od maja 2019 roku. 
Do tego czasu analizowano statusy 
wszystkich lokalnych nieruchomości, 
prowadzono bieżący monitoring zu-
życia wody, olicznikowano większość 
nieruchomości (ponad 90%) oraz zain-
stalowano liczniki równoległe dla go-
spodarstw domowych mieszczących 
się na terenie jednej nieruchomości. 
Gruntowna analiza anomalii wystę-
pujących na terenie gminy Podkowa 
Leśna zapobiegła wielu problemom 
i umożliwiła sprawne, choć nie bez-
problemowe, rozstrzygnięcie kwestii 
odpadów. Pomocna była również sze-
roka działalność edukacyjna i infor-
macyjna prowadzona w czasie prac 
nad wdrożeniem nowego rozwiązania. 
Cenne wskazówki dotyczące prak-
tycznych rozwiązań, efektywnych 

i niskokosztowych, na pewno zostaną 
wykorzystane w gminie Łomianki.

Wizyta w Lesznowoli

Lesznowola jest pierwszą gminą, któ-
ra wybrała metodę naliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi jako iloczyn przyjętej stawki 
opłaty oraz ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości. Metoda obowiązuje 
od 1 lipca 2013 roku. W Lesznowoli 
systemem gospodarowania odpadami 
objęte są zarówno nieruchomości za-
mieszkane jak również nieruchomości, 
w których nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunalne. Jest 
to gmina podobnej wielkości co gmina 
Łomianki, z olbrzymim doświadcze-
niem w zakresie tej metody nalicza-
nia opłat, dlatego informacje i uwagi, 
które tam otrzymaliśmy, były bardzo 
cenne dla wyklarowania rekomenda-

cji dla gminy Łomianki i przygotowa-
nia konkretnych rozwiązań. Również 
od tamtejszych samorządowców 
dowiedzieliśmy się o dużo większej 
liczbie pracowników zajmujących się 
wyłącznie pracą w zakresie gospoda-
rowania odpadami komunalnymi oraz 
o efektach, jakie przynosi ich praca 
dla zbilansowania się systemu gospo-
darowania odpadami. Uświadomiło to 
również, jak wiele pracy jest w naszej 
gminie, by opomiarować wszystkie 
istniejące źródła wody i jakie czekają 
nas wyzwania w związku z rozbudo-
wą systemu wodno-kanalizacyjnego, 
by osiągnąć poziom lesznowolski 98% 
opomiarowanych nieruchomości. 

Wszystkie powyższe rozwiązania 
zaowocowały przedstawieniem na 
ostatniej w tym roku sesji rady pro-
pozycji uchwały wybierającej metodę 
naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami. Specyfika Łomianek unie-
możliwiła nam wdrożenie od razu dla 
wszystkich metody powiązanej ze 
zużyciem wody. Zaproponowaliśmy 
więc system zróżnicowany w zależno-
ści od rodzaju zabudowy. Ustaliliśmy 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zabudowie jednoro-
dzinnej jako iloczyn liczby mieszkań-
ców danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty od osoby, podczas gdy w za-
budowie wielorodzinnej jako iloczyn 
zużytej wody z danej nieruchomości 
oraz stawki opłaty za m sześć. wody. 
Przyjęta przez radnych stawka wynosi 
7,5 zł/m sześć. i będzie obowiązywała 
od marca 2020 roku.
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Łagodna zima pozwoliła na zakończenie kolejnych, zaplanowanych na koniec 2019 roku projektów          
w naszej gminie. To zadania, na  których realizację czekaliśmy wszyscy.

TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

GRUDNIOWE INWESTYCJE

Ulica Armii Poznań ma nową nawierzchnię

Zakończyliśmy remont nawierzchni ulicy Armii Poznań na 
odcinku od al. Chopina do ul. Brzegowej wraz ze skrzyżo-
waniem. Na inwestycję mieszkańcy Kępy Kiełpińskiej cze-
kali wiele lat. Łączny koszt inwestycji wyniósł 720 tys. zł. 

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców inwestycja, 
która znacząco poprawia bezpieczeństwo i widoczność 
pieszych. Trzy przejścia przez ul. Warszawską zostały do-
posażone w doświetlenie. Łączny koszt inwestycji wyniósł               
90 tys. zł.

Monitoring miejski w parku przy ul. Fabrycznej

W ramach realizowanego przez straż miejską projektu, 
który ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy, zakończono rozbudowę systemu monitorin-
gu w parku przy ul. Fabrycznej. Zbudowano dodatkowe 
punkty kamerowe oraz zainstalowano łącznie cztery ka-
mery. 

Monitoring w Szkole Podstawowej nr 1 

Budynek szkoły został wyposażony łącznie w 39 kamer. 
Sprzęt monitorujący, dający pełną możliwość podglądu 
oraz nagrywania, zamontowano zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz budynku. 
Koszt wykonania inwestycji wraz dokumentacją projekto-
wą to około 50 tys. zł. 

Zmiany w Burakowie

Wykonano niezbędną przebudowę chodnika oraz placu 
zabaw przy świetlicy w Burakowie. Koszt inwestycji to 
około 90 tys. zł.
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TEKST: ALEKSANRA JANKOWSKA

WYKORZYSTANE
DOFINANSOWANIA

Pozyskujemy środki zewnętrzne, które w realny sposób poprawiają jakość życia  naszych mieszkańców 
w różnych dziedzinach. Przedstawiamy dwa ostatnio zrealizowane projekty.

Pod koniec listopada zakończyliśmy realizację projektu pn. 
„Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości 
powietrza w Gminie Łomianki”. Zakres rzeczowy projektu 
obejmował zakup narzędzi i urządzeń do kontroli palenisk 
domowych w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej 
uchwały antysmogowej, w tym: zestawu do poboru próbek 
popiołu z paleniska składającego się m.in. z pojemników 
na próbki z różnymi rodzajami szufelek i szpatułek, masek 
i okularów ochronnych oraz mobilnego laboratorium, czyli 
analizatora pyłu zwieszonego w powietrzu, który daje moż-
liwość równoczesnej analizy stężenia masowego pyłu z po-
działem na frakcje o określonych rozmiarach cząstek z funk-
cją odczytu gazów i zanieczyszczeń. Obszar wykorzystania 
kupionych narzędzi i urządzeń obejmuje cały teren gminy 
Łomianki. Podstawowym celem zadania było kompleksowe 
podejście do badania jakości powietrza w gminie w celu jego 
ochrony. Jest to kolejny element działań gminy Łomianki na 
rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego dla swoich 
mieszkańców. Korzyści środowiskowe zadania przełożą się 
bezpośrednio na korzyści społeczne, tj. wielowymiarowe 
wymuszanie zachowań proekologicznych, zachęcanie do 
ochrony krajobrazu, ochrony przyrody, wzbudzanie poczu-
cia dumy z miejsca zamieszkania, mniejszą skłonność do 
migracji oraz zachęcanie do zbiorowego działania. Program 
MIWOP Mazowsze 2019 stał się impulsem do działania 
na rzecz mieszkańców. Zadanie zostało dofinansowane ze 
środków województwa mazowieckiego w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Ma-
zowsze 2019 r. w kwocie 73 800 zł. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 150 060 zł. Zakup sprzętu do kontroli 
palenisk domowych oraz badania jakości powietrza stanowi 
doskonałe uzupełnienie funkcjonującego już od ponad roku 
programu wymiany pieców w gminie Łomianki. 

Zakończenie projektu w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
Mazowsze 2019

Pod koniec grudnia zakończyła się przebudowa zewnętrz-
nej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym. Przez wszyst-
kie lata swojego funkcjonowania szkoła przechodziła do-
słownie kilka modernizacji, a dotychczasowa infrastruktu-
ra sportowa była uboga i mocno zaniedbana. W ramach 
przeprowadzonej modernizacji zaplecza sportowego prze-
budowano m.in. istniejącą bieżnię, boisko do siatkówki 
i koszykówki, wybudowano skocznię w dal, zamontowano 
altany do zajęć na powietrzu, stojaki rowerowe oraz na-
sadzono zieleń wokół boisk do wykorzystania pod zajęcia 
sportowe. Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane 
w trakcie modernizacji posiadają stosowne atesty tech-
niczne i spełniają obowiązujące normy jakości. Realizacja 
zadania przyczyniła się do wzbogacenia oferty spędzenia 
czasu wolnego w sportowy sposób dla uczniów i miesz-
kańców tej części gminy. Celem przedsięwzięcia były po-
prawa warunków oraz zwiększenie dostępności zarówno 
do nowej, jak i już istniejącej infrastruktury sportowej, 
służącej popularyzacji idei kultury fizycznej i zapobiegania 
procesom utraty wartości użytkowej istniejących obiek-
tów będących w niedostatecznym stanie technicznym 
i funkcjonalnym. Biorąc pod uwagę popularność i masowy 
charakter wielu rodzajów aktywności, w tym piłki noż-
nej oraz lekkiej atletyki, zmodernizowany obiekt zgodnie 
z potrzebami mieszkańców przyczyni się do poprawy ak-
tywności fizycznej lokalnej społeczności. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków województwa mazowieckiego 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infra-
struktury Sportowej Mazowsze 2019 w kwocie 95 250 zł. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 498 984,49 zł.

Zakończenie projektu w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 
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TEKST I FOT.: ALEKSANRA JANKOWSKA

GMINA ŁOMIANKI
CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA „METROPOLIA WARSZAWA”
Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” integruje metropolitarną wspólnotę samorządową, daje pole 
do wymiany doświadczeń,  umożliwia wspólne negocjowanie warunków pozyskiwania przez metropolię 
warszawską środków UE na lata 2021-2027.

Stowarzyszenie zapewnia szko-
lenia i specjalistyczną pomoc 
merytoryczną oraz technicz-
ną w dziedzinach będących 

przedmiotem zainteresowania samo-
rządów, podejmuje wspólne inicjaty-
wy, dzięki którym głos wypracowany 
na forum metropolitalnym zostanie 
dostrzeżony na poziomie krajowym 
i europejskim. Stowarzyszenie skupia 
obecnie 26 gmin znajdujących się na 
terenie nowego regionu statystyczne-
go w europejskiej klasyfikacji NUTS.

19 grudnia 2019 r. gmina Łomian-
ki stała się oficjalnie członkiem 
Stowarzyszenia „Metropolia War-
szawa”. Metropolia warszawska to 
jeden z najszybciej rozwijających 
się regionów Europy. „Metropolia 
Warszawa” zrzesza gminy i powiaty 
Obszaru Metropolitalnego Warsza-
wy, czyli obszaru określonego jako
NUTS 2 „Warszawski stołeczny”. 
Stowarzyszenie wspólnie działa na 
rzecz harmonijnego społeczno-go-
spodarczego rozwoju, kształtowa-
nia i integracji najważniejszych poli-
tyk mających wpływ na jakość życia 
mieszkańców, a także utrwalenia po-
zycji metropolii warszawskiej w mię-
dzynarodowej sieci metropolii. Ob-

szar metropolii warszawskiej według 
podziału statystycznego NUTS2 to: 
ponad 3 mln mieszkańców, 6 tys. km 
kw., 70 gmin, 9 powiatów.

Stowarzyszenie wspólnie rozwiązuje 
problemy, z którymi trudno jest sa-
morządom mierzyć się indywidualnie. 
Najważniejsze obszary działania to 
transport publiczny, gospodarka od-
padami, edukacja, ochrona powietrza 
i adaptacja do zmian klimatu. Sto-
warzyszenie podejmuje wspólne ini-
cjatywy mające na celu przeciwdzia-
łanie zmianom w prawie, które niosą 
negatywne skutki dla samorządów 

– zabiega o korzystny dla metropolii 
system zarządzania krajem, proponu-
je konkretną rekompensatę ubytku 
dochodów JST po zmianach w PIT, 
inicjuje zmiany służące poprawie ja-
kości powietrza: uchwałę antysmo-
gową, wspólne stanowisko z uwagami 
do projektu rozporządzenia Ministra 
Energii o normach jakości węgla, po-
dejmuje realne działania zapobiega-
jące drastycznym podwyżkom cen za 
odbiór odpadów. 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu 
„Metropolia Warszawa” znajdą Pań-
stwo na stronie: www.sm.waw.pl.
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RZP.271.36.2019 „Całodobowe zimowe utrzy-
manie gminnych dróg, chodników, ścieżek ro-
werowych, przystanków i parkingów na terenie 
gminy Łomianki w roku 2019”: 
Część I przedmiotu zamówienia – „Całodobo-
we zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta 
i gminy Łomianki w roku 2019” –  zawarto umo-
wę z wykonawcą: Konsorcjum firm: Lider „Byś” 
Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01-
934 Warszawa Partner  Eko-Byś Sp. z o.o. przy 
ul. Wólczyńskiej 249, 01-919 Warszawa. 
Część II przedmiotu zamówienia – ,,Całodobo-
we zimowe utrzymanie przystanków, chod-
ników, ścieżek rowerowych i parkingów  na 
terenie miasta i gminy Łomianki w roku 2019” 
– zawarto umowę z wykonawcą: Konsorcjum 
firm: Lider „Byś” Wojciech Byśkiniewicz ul. Ar-
kuszowa 43, 01-934 Warszawa Partner  Eko-
-Byś Sp. z o.o. przy ul. Wólczyńskiej 249, 01-
919 Warszawa. 

RZP.271.37.2019 „Całodobowe zimowe utrzy-
manie gminnych dróg, chodników, ścieżek ro-
werowych, przystanków i parkingów na terenie 
gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020–
2021”:
Część I przedmiotu zamówienia – „Całodobo-
we zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta 
i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-
2021” – wpłynęły trzy oferty – trwa ocena zło-
żonych ofert.
Część II przedmiotu zamówienia – ,,Całodobo-
we zimowe utrzymanie przystanków, chod-
ników, ścieżek rowerowych i parkingów  na 
terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zi-
mowym 2020–2021” – wpłynęły dwie oferty 
– trwa ocena złożonych ofert.

RZP.271.38.2019 „Remont nawierzchni ul. Ar-
mii Poznań na odcinku od al. Chopina do ul. 
Brzegowej wraz ze skrzyżowaniami” – zawarto 
umowę z wykonawcą: Konsorcjum firm: P.H.U. 
TOWEMO Monika Szczygieł, ul. Żeromskiego 
73K, 05-400 Otwock – Lider konsorcjum; TO-
WEMO Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 4, 05-402 
Otwock – Partner konsorcjum.

RZP.271.40.2019 „Świadczenie usług poczto-
wych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach w latach 
2020–2022” – zamówienie społeczne.

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

Buspas

10 grudnia br. w Biurze Polityki Mobilności i Transportu 
w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Buspa-
sa na ul. Pułkowej, składającego się z przedstawicieli gminy 
Łomianki, Komunikacji Miejskiej Łomianki, Biura Polityki Mo-
bilności i Transportu, Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu 
Dróg Miejskich.

Rekomendowane jest wspólne zlecenie projektu wstępnego 
w celu określenia kosztu inwestycji.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Buspasa odbędzie się 8 stycznia 
2020 r.

Gdynia

W ostatnim czasie ogólnopolskie media poinformowały o uru-
chomieniu w Gdyni „kontrapasa” dla autobusów. Oznacza to 
umożliwienie autobusom w godzinach szczytu jazdy po jed-
nym pasie z przeciwnego kierunku.

Zarząd gminy Łomianki jest zdania, że należy sprawdzić każde 
rozwiązanie, które potencjalnie poprawi jakość transportu pu-
blicznego. Urząd Miejski w Gdyni udostępnił Łomiankom ma-
teriały pokazujące, jak funkcjonuje „kontrapas”, zaprosił przed-
stawicieli zarządu, by przedstawić szczegóły projektu.
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We wtorek 17 grudnia o godz. 17:00 
przed Urzędem Miejskim burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Adam Salwowski spotka-
li się z mieszkańcami naszej gminy. 
Okazją były zbliżające się święta Bo-
żego Narodzenia. Gospodarze prze-
kazali serdeczne życzenia obecnym 
gościom, również tym, którzy tego 
dnia nie mogli być wspólnie z nami. 
Do życzeń dołączył się z ciepłym sło-
wem proboszcz parafii św. Małgorza-
ty w Łomiankach Jacek Siekierski.

Przedświąteczne spotkanie umilił 
występ dziecięcego chóru z Cen-
trum Kultury w Łomiankach. Młodzi 
artyści wykonali najbardziej znane 
kolędy, a do wspólnego śpiewania 
dołączyli mieszkańcy. Nie zabrakło 
domowego poczęstunku, gorącego 
barszczu, tradycyjnych wigilijnych 
pierogów i makowca. Organizatorzy 
przygotowali również opłatek.

W czasie spotkania burmistrz wrę-
czała mieszkańcom drobne upo-
minki, domowe konfitury wykonane 
przez lokalną firmę z Łomianek.

Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com za liczne przybycie, ciepłe słowa 
i świąteczne życzenia.

TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

SPOTKANIE
WIGILIJNE
U PANI BURMISTRZ
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Od kilku lat można obserwować rosnącą popularność 
najmłodszej formy książki – e-booka. 

E-booki są dostępne w formie plików, które instaluje się 
na czytnikach, smartfonach, tabletach, komputerach. 
Coraz częściej książki elektroniczne można wypożyczać 
w bibliotekach publicznych. Biblioteka w Łomiankach 
wzbogaca ofertę dla czytelników i w nadchodzących 
miesiącach uruchomi możliwość korzystania z e-booków.

Od początku stycznia 2020 roku czytelnicy biblioteki 
w Łomiankach mają możliwość korzystania z zasobów 
serwisu Legimi. Platforma ta oferuje możliwość wypo-
życzania e-książek, które czytać można na komputerze, 
smartfonie, tablecie lub czytniku. W ramach programu 
oferujemy naszym czytelnikom bezpłatny dostęp do 
katalogu e-booków przygotowanego specjalnie z myślą 
o Bibliotece Publicznej w Łomiankach.

Dla najmłodszych użytkowników przygotowaliśmy nie-
spodziankę w formie FunFloor. FunFloor to interaktyw-
na podłoga zawierająca kilkadziesiąt edukacyjnych gier 
i zabaw ruchowych. Jestem przekonana, że FunFloor 
sprawi dzieciom nie tylko radość, lecz także przyczyni 
się do rozwoju ich spostrzegawczości i zdolności moto-
rycznych. Interaktywna podłoga będzie wykorzystywana 
m.in. podczas lekcji bibliotecznych i zajęć z animacji czy-
telnictwa. 

CZYTELNICZY
RAJ

„Tajemnica głupich dowcipów”
Roberto Santiago
Zgrana paczka z drużyny piłkarskiej 
FC SotoAlto powraca w jedenastym 
tomie serii „Najfutbolniejsi”. Akcja 
książki rozgrywa się zimą. Szkoła ma 
kłopoty finansowe, musi sprzedać 
szkolne boisko. Na dodatek bohate-
rowie mierzą się z drużyną chuligań-
skich piłkarzy. Do tego nadchodzi 28  
grudnia – dzień dowcipów… Franci-
szek i jego ekipa jak zwykle mają ręce 
pełne roboty.

„Jak zdobyć Nagrodę Nobla?”
Katarzyna Radziwiłł 
Bardzo ciekawa książka dla dzieci 
i młodzieży na temat historii Nagrody 
Nobla, pomysłodawcy nagrody – Al-
freda Nobla, przebiegu uroczystości 
wręczania Nagrody Nobla,  wybitnych 
laureatów w różnych dziedzinach: 
literatury, fizyki, chemii, medycyny 
i działań na rzecz pokoju na świecie. 
Przystępna i dowcipna publikacja dla 
młodych czytelników.

„Blondynka na Wyspie Zakochanych” 
Beata Pawlikowska
Romantyczna opowieść z podróżą 
w tle. Historia dwojga ludzi, którzy 
z odległych zakątków wyruszają na 
wyprawę do miasta Majów w Ame-
ryce Środkowej i spotykają się w sa-
mochodzie jadącym do wytyczonego 
celu. Pełna humoru i lekkości książka 
o miłości.

„Felix i niewidzialne źródło”
Eric-Emmanuel Schmitt
W najnowszej powieści  Eric-Emma-
nuel Schmitt dotyka tematów zwią-
zanych z sensem życia i chorobą 
bliskiej osoby. Tytułowy Felix jest sy-
nem energicznej i towarzyskiej Fatou.  
Pewnego dnia zaczynają się piętrzyć 
problemy Fatou. Kobieta zamyka się 
na świat i zaczyna chorować. W po-
szukiwaniu uzdrowienia Felix zabiera 
matkę w rodzinne strony na afrykań-
skim kontynencie.

Przedszkolanka [Film DVD]
Lisa ma szczęśliwą rodzinę, pracę, 
którą lubi, i ładny dom na przedmie-
ściach Nowego Jorku, ale tak napraw-
dę od zawsze chciała być artystką. 
Kiedy przypadkiem odkrywa geniusz 
poetycki swojego pięcioletniego 
ucznia, postanawia zrobić wszystko, 
aby nie został zmarnowany. Wiara, że 
chłopiec, w przeciwieństwie do niej, 
ma szansę zostać wybitnym twórcą, 
zamienia się w niebezpieczną obsesję.

TEKST: GRAŻYNA KOZIŃSKA

E-BOOKI
I FUNFLOOR
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
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Nagroda niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową 
odpowiedź wysłaną do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 stycznia.

Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, nr tel.) 
w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją danych zwycięzcy. 
Autor ma prawo do wglądu do swoich danych, włącznie z ich zmianą 
i wniesieniem sprzeciwu. Administrator danych: Urząd Miejski 
w Łomiankach (e-mail: umig@lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 12 Biu-
letynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpo-
wiedź:  Kapliczka przy ul. Rolniczej w Dziekanowie Nowym. Wygrała 
pani Paulina Kossakowska, którą zapraszamy po odbiór nagrody nie-
spodzianki.

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

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS), 
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Agata Zakrzewska.
Druk: Zakład Poligraficzny OFFDRUK, ul. Wiślana 15, Łomianki. 
Nakład: 9 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach,
ul. Staszica 2.
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?
TEKST: JADWIGA IDZIASZEK

NOWE ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEWOZU 
PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

3 grudnia weszła w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmia-
nie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2248) wprowadzająca m.in. zmianę zasad zwrotu kosz-
tów przewozu dzieci z niepełnosprawnością. Wymieniona ustawa 
określa kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które 
są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne 
dzieci uprawnione do dowożenia) do szkoły lub przedszkola.
Zgodnie z przyjętą nowelizacją wysokość zwrotu kosztów jednorazo-
wego przewozu będzie liczona według wzoru:

koszt=(a–b)*c*d/100
gdzie: 
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamiesz-
kania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wy-
chowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, 
a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub 
miejsca pracy i z powrotem, 
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca za-
mieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykony-
wałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla da-
nego pojazdu, 
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla dane-
go pojazdu według danych producenta pojazdu. 

Nowe przepisy pozwolą m.in. inaczej ustalać koszty w przypadku, gdy 
opiekun dowozi dziecko do placówki oświatowej leżącej na trasie jego 
przejazdu z domu do pracy, a inaczej w przypadku, gdy opiekun zmuszo-
ny jest w tym celu zmienić czy też wydłużyć trasę jego przejazdu. W sy-
tuacji, gdy rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na drodze, którą 
jadą do pracy, którą podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili – 
zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał. Natomiast w przypadku, 
gdy dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez 
dowożącego kilometrów – zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę 
kilometrów. Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zu-
żywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest 
dziecko. 

Przy obliczaniu kosztu przewozu trzeba będzie też uwzględnić śred-
nią cenę jednostki paliwa w danej gminie oraz średnie zużycie paliwa 
na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta 
pojazdu. 19 grudnia br. Rada Miejska w Łomiankach określiła średnie 
ceny jednostki paliwa w gminie Łomianki na rok szkolny 2019/2020 
w wysokości:
a) benzyna – 5,10 zł 
b) olej napędowy – 4,98 zł
c) autogaz LPG – 1,93 zł.
Zmiana przepisów oznacza ponowne wyliczenie kosztów dowożenia 
dla każdego rodzica lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego według 
nowych zasad. Zwrot kosztów będzie następował na podstawie umo-
wy zawartej między burmistrzem a rodzicami. W celu przygotowania 
umów według nowych zasad konieczne będzie dostarczenie przez 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka z niepełnosprawnością dodat-
kowych danych. 



Orszak Trzech Króli
6 stycznia, godz. 11:30

kościół św. Małgorzaty DM w Łomiankach

Muzykowanie na dywanie
11 stycznia, godz. 16:00 i 17:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
12 stycznia, godz. 15:00

Sala widowiskowa i plenerowa Centrum Kultury
w Łomiankach

Teatrzyk dla dzieci „Franek Włóczęga i Legend Księga”
18 stycznia, godz. 15:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Ogniste flamenco / Spotkania z filharmonią
19 stycznia, godz. 10:30

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Akademia Odkrywcy im. T. Halika – Co się kryje
we wnętrzu gór?

19 stycznia, godz. 15:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Kabaret Szczęśliwa 60 – URodziny
19 stycznia, godz. 18:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Scena Zaułek / Kamil Wasicki
24 stycznia, godz. 19:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Koncert – OldTimers
25 stycznia, godz. 18:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Koncert – Marcelina Akustycznie
1 lutego, godz. 20:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

STYCZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
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ODPADY KOMUNALNE SZKŁO          PAPIER         PLASTIK METAL
REJON 1    poniedziałek 13.01, 27.01 27.01

REJON 2    wtorek 14.01, 28.01 28.01

REJON 3    środa 4.01, 15.01, 29.01 4.01, 29.01

REJON 4    środa 4.01, 15.01, 29.01 4.01, 29.01

REJON 5    czwartek 2.01, 16.01, 30.01 2.01, 30.01

REJON 6    piątek 3.01, 17.01, 31.01 3.01, 31.01

REJON 7    poniedziałek, sobota 11.01, 20.01 11.01

REJON 8    wtorek 7.01, 21.01 7.01

REJON 9    środa 8.01, 22.01 8.01

REJON 10    środa 8.01, 22.01 8.01

REJON 11    czwartek 9.01, 23.01 9.01

REJON 12    piątek 10.01, 24.01 10.01

REJON 13    poniedziałek, wtorek, czwartek 2.01, 7.01, 9.01, 13.01, 16.01, 20.01, 
23,01, 27.01, 30.01 7.01, 13.01, 20.01, 27.01

URZĄD MIEJSKI
 tel. (22) 768 63 24, www.lomianki.pl

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Baczyńskiego 7, Łomianki 
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)

e-mail: gkrpa@lomianki.pl 
Spotkania GKRPA odbywają się w każdą środę 

w godz. 15:00–18:00
Terapeuci:

problemy alkoholowe: poniedziałki w godz. 
12:00–18:00 p. Teresa KOPKA

punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz. 
17:00–19:00 p. Tomasz PAWLUK

problemy narkotykowe: środy w godz. 
18:00–20:00 p. Anna TWIERDZIAŃSKA

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,
Naczelnik OSP w Dziekanowie Polskim 

Tomasz Klepacki tel. 538 359 125.
www.ospdziekanowpolski.pl.  

e-mail: ospdziekanowpolski@gmail.com

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

telefon czynny całą dobę:  
(22) 751 10 07 faks: (22) 604 38 30

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek 
ADAMCZYK, tel. (22) 751 10 07, kom. 600 997 647

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin OHIRKO, 

tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 641

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz ORACKI, 
tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 664

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

 tel./faks: (22) 751 35 03, tel. alarmowy: 986

NOCNA POMOC MEDYCZNA
ul. Szpitalna 6, Łomianki, tel. (22) 866 52 55

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Rejestracja czynna w godzinach 7:30–18:00

Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.
ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91

Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. (22) 250 14 45 

e-mail: kontakt@royalmed.com.pl,  
www.royalmed.com.pl

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: 

tel.: 606 399 893 
Pogotowie energetyczne: 991 

Pogotowie gazowe: 992
Awarie oświetlenia ulic: tel. 536 191 614 

Awarie sygnalizacji świetlnej:
tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE do powiada-

miania o zagrożeniu zdrowia, życia, mienia.
998 Straż pożarna

997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe

986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – STYCZEŃ 2020
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

WAŻNE! 
Od 1.07.2019 r. stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi wynoszą:
– 33,80 zł od osoby za miesiąc w przypadku  odbioru odpadów segregowanych,
– 67,60 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów zmieszanych.

Opłatę należy wnosić  do  dnia 15 każdego miesiąca, z góry za dany 
miesiąc. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego 

Banku  Spółdzielczego  w Łomiankach, przelewem na indywidualny 
rachunek bankowy oraz kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim 
w Łomiankach.  
Ponadto przypomina się,  że  właściciel nieruchomości  jest 
zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie opadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia 
nastąpienia zmian w zakresie segregacji odpadów lub liczby osób 
zamieszkujących posesję.  



Centrum Kultury 

Centrum Kultury 

Lemon Tree

 

    w Łomiankach

    w Izabelinie

ŁOMIANKI DLA WOŚP
12 STYCZNIA 2020 R.

Koncerty, licytacje, warsztaty,
występy sekcji artystycznych CK

Spotkajmy się w:

Sztab: 
OSP Łomianki


