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TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

Kierowała placówką od 1977 
roku. Stworzyła miejsce wy-
jątkowe, odważnie wpro-
wadzała zmiany, zawsze 

w pierwszej kolejności dbając o czy-
telnika. Zafascynowana Skandynawią, 
czerpała z niej inspiracje szczególnie 
w pracy zawodowej. Często podglą-
dała działania skandynawskich biblio-
tek i z powodzeniem przenosiła ich 
rozwiązania na nasze podwórko. 

Biblioteka Publiczna w Łomiankach 
została skomputeryzowana jako jed-
na z pierwszych w województwie ma-
zowieckim.

Pani Grażyna wprowadziła biblio-
teczny system komputerowy i posta-
nowiła stworzyć stronę internetową 
biblioteki, za którą nasza placówka 
w 2006 roku dostała nagrodę.

Łomiankowska biblioteka jako jedna 
z pierwszych rozpoczęła wypożycza-
nie komputerowe zbiorów i wystar-
towała z katalogiem internetowym. 
W tamtych czasach to była nowość. 
Dziś mało kto wyobraża sobie działa-
nie placówki bez takich rozwiązań. 

Od połowy stycznia br. nowym dyrek-
torem biblioteki został Michał Kowal-
czyk, który jest z tym miejscem zawo-

dowo związany od 2006 roku. Będzie 
kontynuował rozpoczęte działania, 
ale deklaruje również dalszy rozwój 
technologiczny placówki.

Warto pamiętać, że nasza Biblioteka 
Publiczna to nie tylko estetyczny bu-
dynek przy ul. Wiejskiej. W Dzieka-
nowie Polskim i w Dąbrowie działają 
również filie doskonale wyposażone 
w nowoczesny księgozbiór.

Biblioteka to miejsce ponadczasowe, 
a łomiankowska placówka plasuje się 
w czołówce bibliotek zarówno nasze-
go powiatu, jak i całego wojewódz-
twa.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W ŁOMIANKACH TO WYJĄTKOWE MIEJSCE
„Jedyne, co musisz wiedzieć, to gdzie jest biblioteka” – to zdanie wypowiedział Albert Einstein, którego
sylwetki z pewnością nikomu nie trzeba przedstawiać. Towarzyszyło ono od zawsze pani Grażynie 
Kozińskiej, która do połowy stycznia br. była dyrektorem naszej Biblioteki Publicznej w Łomiankach.
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STYCZEŃ (WYBÓR)

3.01  Spotkanie u wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. 
Rozmowy dotyczące współpracy inwestycyjnej w gminie Łomianki

5.01 Noworoczne spotkanie w Centrum Kultury w Łomiankach z miesz-
kańcami oraz przedstawicielami Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Ło-
mianki

7.01 Koordynacja wydziałowa. Spotkanie z naczelnikami wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach

8.01 Spotkanie w Biurze Polityki Mobilności i Transportu w Warszawie 
w sprawie budowy buspasa na ul. Pułkowej
Udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Zieleni

9.01 Spotkanie z kombatantami
Udział w XIX sesji Rady Miejskiej

10.01 Noworoczne spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu war-
szawskiego zachodniego organizowane przez starostę Jana Żychlińskiego

14.01 Spotkanie z samorządowcami w Domu Arcybiskupów Warszaw-
skich u kardynała Kazimierza Nycza
Udział w kontynuacji sesji Rady Miejskiej

15.01 Spotkanie z wójtem Czosnowa Antonim Kręźlewiczem oraz przed-
stawicielem Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.
Uroczyste pożegnanie dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach Gra-
żyny Kozińskiej oraz mianowanie nowego dyrektora Michała Kowalczyka 

16.01 Udział w uroczystości patriotycznej z okazji 75. rocznicy wyzwo-
lenia Łomianek
Udział w noworocznym spotkaniu Klubu Seniora
Spotkanie w Centrum Olimpijskim na zaproszenie Krajowej Izby Gospo-
darczej

17.01 Udział w pierwszym posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Łomianki
Spotkanie z mieszkańcami Dziekanowa Polskiego 

21.01 Udział w konferencji o zrównoważonym rozwoju społeczno-go-
spodarczym jednostek samorządu terytorialnego odbywającej się w sej-
mie RP

23.01 Spotkanie z przedstawicielem firmy M&G Consulting Marketing 
Markiem Zamaną w sprawie trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku 
Narodowego

24.01 Spotkanie z dyrektorem ZOZ Żoliborz Małgorzatą Załawą-Dą-
browską

25.01 Otwarcie Turnieju o Puchar Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 
pod patronatem Burmistrza Łomianek
Udział w Gali inauguracyjnej Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka 
w Domu Kultury Stare Babice na zaproszenie wójta Sławomira Sumki,
Bal studniówkowy w Villi Vinci

27.01 Spotkanie w GDDKiA. Udział w posiedzeniu Komisji Oceny Przed-
sięwzięć Inwestycyjnych w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 7 na od-
cinku Czosnów – Kiełpin 

28.01 Spotkanie w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Stare Babice
Udział w uroczystości pogrzebowej Henryka Staniaka

29.01 Udział w konferencji „Gospodarcze Otwarcie Roku 2020” dotyczą-
cej elektromobilności na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarczej

30.01 Udział w sesji Rady Miejskiej

31.01 Podpisanie porozumienia SUMP w Centrum Kultury
Spotkanie z Zarządem Transportu Miejskiego, wójtem Czosnowa, preze-
sem Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.

Każdy poniedziałek miesiąca – spotkanie z mieszkańcami gminy (od godzi-
ny 15:00 do 18:00)

KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

Szanowni Czytelnicy!
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Oddajemy w Państwa ręce drugi numer tegorocznego 
biuletynu: odświeżony, pełniejszy, z nowymi propozycjami. 
Zależy nam, by mogli Państwo znaleźć tu informacje 
dotyczące wszystkich aspektów gminnych aktywności. 

Jeśli mają Państwo pomysły na artykuły, które mogłyby 
zainteresować naszych Czytelników, zapraszamy do 
kontaktu z redakcją biuletynu. Zachęcamy również 
organizacje pozarządowe do korzystania z możliwości 
publikacji informacji dotyczących Państwa działalności na 
terenie naszej gminy – zapraszamy do współpracy. 

W tym numerze biuletynu znajdą Państwo materiał 
dotyczący budżetu gminy Łomianki, którzy uchwalili radni 
miejscy, oraz nasze komentarze do tego budżetu (s. 4). 
Przeczytają Państwo o Łomiankach – mieście możliwości 
(s. 12) i zapoznają się Państwo z zadaniami Straży 
Miejskiej, z których często nie zdajemy sobie sprawy  (s. 
14). Przedstawiamy terapeutów uzależnień, którzy są do 
dyspozycji mieszkańców gminy (s. 21), i historię pięknego 
łabędzia, którego partner nie przeżył, bo uciekał przed 
hukiem petard... (s. 16). Przeczytają Państwo również 
o projekcie „złota rączka” dla seniorów (s. 17) oraz 
o propozycji bezpłatnych ogłoszeń na gminnych tablicach 
(s. 22). Tradycyjnie już poznacie bliżej kolejne niezwykłe 
miejsce i jego dobrego ducha (s. 2).

A na koniec: z okazji walentynek życzę Państwu morza 
miłości, gorących serc, które niejednokrotnie pokazaliście, 
i wspaniałych ludzi wokół!

Wkrótce   będą   Państwo   wypełniać   deklaracje 
podatkowe.

Pamiętajcie  proszę,  żeby  podatki  płacić tam,  
gdzie  rzeczywiście  mieszkacie. 

Wasze  podatki  to możliwość rozwoju gminy, 
zapłaćcie je u siebie – dla siebie i swoich 
najbliższych. 

Dziękuję!
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BUDŻET GMINY
ŁOMIANKI NA ROK 2020

TEKST: HANNA DĄBROWSKA, MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
GRAFIKI: MAŁGORZATA KĄKOL

Po wielu zmianach, burzliwych dyskusjach i analizach w styczniu br. Rada Miejska uchwaliła budżet naszej gminy na rok 
2020.

Prezentujemy Państwu najważniejsze jego elementy, które z pewnością interesują każdego mieszkańca. Znajdziecie tu 
zatem objaśnienie tegorocznego budżetu „od ogółu do szczegółu”.

Pokazujemy, co składa się na dochody, a co na wydatki naszej gminy. Wyjaśnimy, jaki udział w dochodach gminy ma np. 
podatek dochodowy od osób fizycznych oraz jakie kwoty zostaną w tym roku przeznaczone na edukację najmłodszych, 
kulturę czy inwestycje.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej na www.lomianki.pl

Projekt budżetu przedstawiłam radnym Rady Miejskiej 
już w połowie listopada 2019 r. Planując budżet gminy 
na 2020 rok, brałam przede wszystkim pod uwagę 
potrzeby mieszkańców, możliwości finansowe gminy 

i wszelkie aspekty prawne, które zagwarantują jego prawi-
dłowe wykonanie.

Propozycja była zrównoważona, obliczona na rozwój gminy 
w całej kadencji. Każda z pozycji była przemyślana i prze-
analizowana pod względem pierwszeństwa potrzeb miesz-
kańców czy prawa własności gminy do każdej z działek, 
na których zaplanowano najbliższe inwestycje. Projekt był 
szeroko omawiany z radnymi i możliwe do zrealizowania 
ich wnioski w większości zostały wprowadzone. Omówiliśmy 
też wszystkie merytoryczne zagrożenia pozostałych propo-
nowanych przez radnych zmian, nie może być zatem mowy 
o braku ich wiedzy w tym zakresie.

Radni zazwyczaj analizują budżet w kontekście potrzeb re-
jonów, z których się wywodzą. To z jednej strony naturalne, 

z drugiej krótkowzroczne. 
Dla mnie – burmistrza 
Łomianek – zapropono-
wany projekt musi być 
dokumentem pełnym, za-
bezpieczającym potrzeby 
wszystkich mieszkańców. 
Musi być pierwszym eta-
pem następnych działań 
i częścią planu na kolejne 
lata. W moim przekona-
niu projekt budżetu planowany konsekwentnie powinien 
w przyszłości rozwijać gminę pod każdym względem i popra-
wiać warunki życia wszystkich mieszkańców. I taki projekt 
budżetu został przygotowany. Radni wprowadzili jednak do 
niego daleko idące zmiany, a ja jako burmistrz jestem zo-
bowiązana do realizacji uchwały budżetowej przyjętej przez 
Radę Miejską.

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK
BURMISTRZ ŁOMIANEK
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Od 14 stycznia 2020 roku możemy się cieszyć uchwalo-
nym po dwóch przerwach w sesji budżetem na rok 2020. 
To najważniejsza uchwała w roku, na podstawie której 
opiera się praktycznie cała działalność Urzędu Miejskie-

go w Łomiankach i wielu innych służb czy spółek komunalnych: 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Komunikacji Miejskiej Ło-
mianki. Nadal będziemy dążyć do wyposażenia jak największej 
liczby mieszkańców w zbiorcze systemy doprowadzenia wody 
i odprowadzenia ścieków (Dziekanów Leśny, Bajkowy, Polski, 
Nowy) oraz rozwijać ofertę przewozów pasażerskich we współ-
pracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie w ramach 
pierwszej strefy. Zależy nam, aby z usług KMŁ korzystało jak 
najwięcej naszych mieszkańców. 

Zarząd gminy przedstawił bardzo zrównoważony projekt budżetu 
opierający się w głównej mierze na posiadanej już dokumentacji 
projektowej lub dokumentacji, która w dość krótkim czasie zosta-
łaby ukończona. W projekcie budżetu znalazło się wiele oczeki-
wanych przez mieszkańców inwestycji, takich jak: przebudowa 
ulic Długiej, Jeziornej, Spokojnej, Fabrycznej, Ogrodowej, budowa 
zadaszenia pneumatycznego boiska sportowego przy Integracyj-
nym Centrum Dydaktyczno-Sportowym czy kolejny etap budowy 
obiektu sportowego do piłki nożnej z zapleczem sanitarnym i try-
bunami. Ponadto część środków planowanych na wydatki w roku 

2020 przeznaczono na za-
kup nieruchomości, które 
mogą zostać wykorzystane 
w celach inwestycyjnych, 
ponieważ gmina posiada 
bardzo niewielki zasób 
działek nadających się 
pod zabudowę obiektami 
użyteczności publicznej. 
W uchwale budżetowej na rok 2020 znajduje się łącznie 76 za-
dań inwestycyjnych z zakresu projektowania i budowy dróg, pla-
ców zbaw i realizacji obiektów kubaturowych, przede wszystkim 
o charakterze oświatowym,  wychowawczym i opiekuńczym. 

Reasumując, w przedłożonym i uzgadnianym projekcie budżetu 
znalazły się zadania możliwe do zrealizowania przede wszystkim 
z powodu posiadania gotowej już dokumentacji bądź różnego ro-
dzaju uzgodnień niezbędnych do późniejszej realizacji. Nie ozna-
cza to, że kolejne bardzo ważne zadania, o które wnioskowali 
mieszkańcy, nie będą wprowadzane w ciągu roku budżetowego 
choćby w ramach środków pochodzących z dofinansowania z fun-
duszy europejskich lub krajowych albo po prostu z oszczędności 
po otwarciu ofert przetargowych.

PAWEŁ BOHDZIEWICZ
ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. TECHNICZNYCH

Najwięcej emocji wzbudza inwestycyjna część każdego 
budżetu gminy. Dyskusje towarzyszą zarówno wielomi-
lionowym przedsięwzięciom drogowym, jak i mniejszym 
wydatkom, takim jak place zabaw czy wiaty piknikowe. 

Tymczasem to nie inwestycje, a cele społeczne pochłaniają naj-
większe środki. Króluje wśród nich edukacja. Teoretycznie pienią-
dze na ten cel powinny pochodzić z budżetu państwa, bo jest to 
zadanie, które zostało gminie zlecone. Tymczasem za subwencję 
oświatową, którą otrzymujemy, nie da się poprowadzić żadnej 
szkoły. Te środki są po prostu za małe. Do szkół podstawowych 
i przedszkoli dokładamy więc z pieniędzy, na które złożyli się 
wszyscy mieszkańcy Łomianek, niebagatelną kwotę ponad 25 
mln zł.

W dziale administracja publiczna kryją się też środki na wyna-
grodzenia dla czterech osób tworzących Referat Spraw Społecz-
nych. To novum wprowadzone na początku 2019 roku. Dzięki 
ich pracy samorząd sołecki i osiedlowy otrzymuje codzienną 
pomoc i w efekcie może lepiej służyć swoim mieszkańcom. Wpro-
wadzane są innowacje, takie jak Łomiankowski Mechanizm Par-

tycypacyjny, a niebawem 
karta mieszkańca. Bieżące 
wsparcie kierowane jest 
do organizacji pozarządo-
wych, które otrzymują ok. 
półtora miliona złotych na 
realizowanie nieodpłat-
nych zajęć i imprez dla 
mieszkańców. Działają 
dwie świetlice osiedlowe. Wykorzystują je cztery nowo powstałe 
komisje dialogu społecznego oraz liczne organizacje.

Inne cele społeczne realizowane są poprzez instytucje, którym 
z budżetu gminy udzielane są dotacje lub inne formy finanso-
wania. Są to: Centrum Kultury organizujące setki wydarzeń, 
Ośrodek Pomocy Społecznej koncentrujący się na najbardziej po-
trzebujących mieszkańcach, ICDS, który oprócz administrowania 
budynkami koordynuje sprawy łomiankowskiego sportu, i biblio-
teka szczycąca się wyjątkowo dużą rzeszą czytelników.

WITOLD GAWDA
ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. SPOŁECZNYCH

SPOŁECZNA STRONA BUDŻETU
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INWESTYCYJNA STRONA BUDŻETU
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Co składa się głównie 
na dochody gminy?
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących. 

WAŻNE:
To kwota w budżecie przeznaczona 
między innymi na świadczenia ro-
dzinne i wychowawcze, świadczenia 
społeczne etc. Należy pamiętać, że 
kwota 40 212 000,00 zł zostaje 
automatycznie przeznaczona na 
wydatki.

WAŻNE:
Udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych to największe 
i najważniejsze źródło dochodów 
dla gminy. W przypadku Łomianek 
to kwota 78 043 035 zł, co stanowi 
41,67% dochodów ogółem.

Co to oznacza dla nas, mieszkańców?
Im więcej osób płacących podatki w gminie, tym 
wyższe dochody i tym samym większa suma pienię-
dzy do rozdysponowania na potrzeby naszej gminy.

Dochody
w 2020 r.

1.

Dochody własne

64,15%

Subwencja ogólna

13,10%

Dotacje

22,75%

187 300 596,00 zł
dochody ogółem

120 159 046,00 zł
dochody własne

24 528 205,00 zł
subwencja ogólna

42 613 345,00 zł
dotacje
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Kultura

1%

Sport

1% Pozostałe

1% Transport, łączność (w tym drogi)

10%

Gospodarka mieszkaniowa

5%

Rodzina

20%

Pomoc społeczna

1%

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza

26%

Różne rozliczenia

2%

Obsługa długu

2%

Bezpieczeństwo i ochrona
przeciwpożarowa

3%

Administracja publiczna

11%

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

17%

2.
Wydatki
w 2020 r.

Dochody własne

64,15%

206 394 586,76 zł
wydatki ogółem

Jakie wydatki czekają gminę w tym 
roku?
Rada Miejska w Łomiankach ustaliła je na łącznym 
poziomie 206 394 586,76 zł 
W tym wydatki bieżące stanowią:                                     
167 681 496,76 zł,
a majątkowe to: 38 713 090,00 zł

Ustalony deficyt w kwocie 19 093 990,76 zł zosta-
nie pokryty przychodami z emisji obligacji gmin-
nych.
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Wydatki bieżące to kwota 3 017 500,00 zł przeznaczona na:
gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. odszko-
dowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i jedno-
stek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne
utrzymanie budynków komunalnych, w tym remonty

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 
6 480 000,00 zł. Przeznaczono je między innymi na:

pozyskanie gruntów pod budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej
pozyskanie gruntów pod budowę Szkoły Podstawowej w Kiełpinie
modernizację budynków komunalnych
budowę budynków komunalnych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
9 497 500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 43 916 094,00 zł przeznaczona między 
innymi na: 

wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli
dowóz uczniów
zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
zakup energii
zakup wyposażenia
składki na ubezpieczenia społeczne 
zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych
stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale to kwota 
5 572 000,00 zł przeznaczona między innymi na:

budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej
budowę Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą sportową 
w Kiełpinie
budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 1
projekt i budowę przedszkola wraz placem zabaw w Dąbrowie Leśnej

WAŻNE: Należy pamiętać, że kwoty przeznaczone na edukację 
i wychowanie z subwencji rządowych nie wystarczają na pokrycie 
wszystkich wydatków tego sektora. Gmina musi szukać dodatkowych 
środków na pokrycie części wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
49 488 094,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 25 943 848,83 zł przeznaczona na:
gospodarkę odpadami
dopłaty do grup taryfowych odbiorców zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków
oczyszczanie miasta
zieleń w mieście
oświetlenie placów i ulic
place zabaw
park miejski

Wydatki majątkowe to kwota 8 255 502,00 zł, z tego:
4 400 000 zł wynosi wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki ZWIK z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wod-
no-kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3 855 502,00 zł to kwota prze-
znaczona między innymi na:

budowę parku Artystów przy ul. Zachodniej
budowę hali pneumatycznej na terenie ICDS
budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym
przebudowę i modernizację placu zabaw wraz z terenem rekre-
acyjno-sportowym przy ul. Akacjowej w Dąbrowie Leśnej
dotacje dla mieszkańców na gminny program wymiany pieców

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
34 199 350, 83 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 9 589 004,95 zł przeznaczona między 
innymi na:

remonty dróg gminnych
poprawę bezpieczeństwa pieszych
lokalny transport zbiorowy realizowany w ramach I strefy oraz 
połączenia z powiatem warszawskim zachodnim (linia L-7)

rekompensatę dla Spółki KMŁ na bezpłatne wykonanie transpor-
tu lokalnego.

Wydatki majątkowe, z tego wydatki na inwestycje na budowę dróg 
gminnych, wyniosą 11 126 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
20 715 004, 95 zł, z tego:
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Wydatki bieżące to kwota 2 295 147,00 zł przeznaczona między 
innymi na:

Ochotniczą Straż Pożarną
Straż Miejską
monitoring miejski
zarządzanie kryzysowe

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą        

4 660 220,00 zł i są przeznaczone między innymi na:
projekt i budowę nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży
projekt i budowę nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży
zakup nowego, średniego wozu strażackiego dla OSP                    
w Łomiankach
rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie naszej 
gminy

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
6 955 367,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 21 513 993,18 zł przeznaczona między 
innymi na:

wynagrodzenie osobowe pracowników
składki na ubezpieczenie społeczne
zakup usług zdrowotnych
zakup usług remontowych
zakup energii
zakup materiałów i wyposażenia

promocję gminy (BIUM)
utrzymanie budynków urzędu
wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek budżetowych
diety radnych miejskich

Wydatki na inwestycje to 915 000,00 zł przeznaczone między in-
nymi na:

budowę świetlicy „Miejsce Aktywności Lokalnej Jaśminowa”

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
22 426 993,18 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 649 749,00 zł przeznaczona między in-
nymi na:

zakup materiałów i wyposażenia
opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu
opłaty za usługi serwisowe programów informatycznych 

opłaty na konserwację sprzętu komputerowego

Wydatki na inwestycje w tym dziale to 64 368,00 zł przeznaczone na:
budowę hotspotów, czyli publicznych punktów dostępu do inter-
netu

INFORMATYKA
714 117,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 552 335,00 zł przeznaczona między in-
nymi na:

organizację imprez sportowych
dotacje dla NGO (463 000,00 zł)

Wydatki na inwestycje w tym dziale wynoszą 1 600 000,00 zł i są 
przeznaczone na:

budowę obiektu sportowego do piłki nożnej z zapleczem sanitar-
nym i trybunami

KULTURA FIZYCZNA
2 152 335,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 3 194 456,80 zł przeznaczona na:
dotacje dla gminnych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej
organizację imprez kulturalnych i patriotycznych
dotacje dla NGO (409 000,00 zł)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 194 456,80 zł, z tego:



10 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 2    |    LUTY 2020

|    POD LUPĄ

Wydatki bieżące to kwota 41 393 949,00 zł przeznaczona między 
innymi na: 

wynagrodzenia osobowe pracowników
świadczenia wychowawcze (500+)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-
pieczenie i świadczenia rodzinne, emerytalne i rentowe z ubez-
pieczenia społecznego

zakup materiałów i wyposażenia
wspieranie rodziny
dotacje dla żłobków niepublicznych

Wydatki na inwestycje to 40 000,00 zł przeznaczone na:
budowę żłobka miejskiego

RODZINA
41 433 949,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 860 000,00 zł z przeznaczeniem:
750 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym NGO 488 000,00 zł)
100 000,00 zł na zwalczanie narkomanii (w tym NGO 60 000,00 zł)
10 000,00 zł na szczepienia dla mieszkańców gminy (seniorzy)

OCHRONA ZDROWIA
860 000,00 zł, z tego:

Z przeznaczeniem między innymi na:
domy pomocy społecznej 
ośrodki pomocy społecznej
świadczenia społeczne

składki na ubezpieczenia społeczne
dodatki mieszkaniowe
zasiłki stałe

POMOC SPOŁECZNA
2 348 188,00 zł

Z przeznaczeniem między innymi na:
świetlice szkolne
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
3 443 910,00 zł

obsługa długu publicznego 3 276 340,00 zł, z tego: 2 536 
862,00 zł poręczenie dla ZWIK
działalność usługowa, w tym m.in. miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego 616 581,00 zł
rolnictwo i łowiectwo 3 400,00 zł
rozliczenia różne 5 041 806,00 zł, w tym: 4 220 363,00 zł wpły-

nęło do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej 
subwencji ogólnej tzw. janosikowe 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną – zdroje 
uliczne 20 000,00 zł
urzędnicy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony 
prawa 5 194,00 zł

POZOSTAŁE WYDATKI
3 443 910,00 zł, w tym:

Wszystkie szczegóły dotyczące podziału tegorocznego budżetu, przychodów i wydatków znajdą Państwo na stronie bip.lomianki.pl w zakładce Finanse i mienie/
Budżet gminy
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Nie mamy wątpliwości, że świat mierzy się obec-
nie z poważnym kryzysem klimatycznym. Wiemy 
również, jak ważne w obecnej sytuacji są wszelkie 
działania proekologiczne. Działania na wielu płasz-

czyznach i obszarach. Szczególnie my, jako przedstawiciele 
samorządów, jesteśmy zobligowani do podjęcia aktywności, 
które stworzą naszym mieszkańcom nowe możliwości i wpły-
ną na podniesienie komfortu ich życia, jednocześnie wpisując 
się w plany europejskie. Tymi słowami Małgorzata Żebrow-
ska-Piotrak, burmistrz Łomianek, powitała gości.

Przyczyniając się do rozwoju gmin, nawiązujemy współ-
pracę i tworzymy obszar funkcjonalny „Warszawa Za-
chód”. Nadrzędnym celem podjętych przez nas działań 
jest kształtowanie przestrzeni publicznej, ograniczenie za-
nieczyszczenia powietrza, tworzenie efektywnych i spój-
nych rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne. 
Planowanie przestrzennych obszarów zurbanizowanych, 
które staną się generatorami ruchu przy uwzględnieniu 
potrzeb gospodarczych, przestrzennych i społecznych. 
Naszym celem jest tworzenie wspólnych rozwiązań w per-
spektywie długookresowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem rozwiązań opracowywanych na szczeblu centralnym 

oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa, które zamkniemy 
w dokumencie strategicznym – Plan Zrównoważonej Mo-
bilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa 
Zachód”.

TEKST: MARZENA SOBOLEWSKA
FOT: AGATA ZAKRZEWSKA

WSPÓŁPRACA GMIN
DEKLARACJA PODPISANA!

31 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach sześciu przedstawicieli gmin 
uroczyście podpisało deklarację współpracy w zakresie wspólnej realizacji zainicjowanego przez gminę 
Łomianki Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) obszaru funkcjonalnego „Warszawa 
Zachód”. Deklaracje podpisały: Czosnów, Izabelin, Stare Babice, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym 
i Łomianki.
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TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

ŁOMIANKI
MIASTO MOŻLIWOŚCI

Nieopodal Warszawy, 15 km od centrum stolicy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, 
w starorzeczu Wisły, nad Jeziorem Dziekanowskim i Jeziorem Kiełpińskim, które jest rezerwatem 
przyrody, pośród starych wierzb leży gmina Łomianki. 

Położenie gminy to jej niewąt-
pliwy atut dla tych, którzy wy-
brali Łomianki na swoją małą 
ojczyznę, ale również dla tu-

rystów. To doskonałe miejsce do spę-
dzania wolnego czasu. Przez cały rok 
samo miasto tętni życiem, a na jego 
obrzeżach można zwyczajnie pobyć 
bliżej natury, choć za chwilę można 
wrócić do stolicy. Mieszkańcy i goście 
zawsze znajdą tu coś dla siebie bez 
względu na zainteresowania i porę 
roku. Poza Kampinosem i jeziorami 
Łomianki mają doskonale rozwinię-
tą infrastrukturę sportową (boiska, 
hale, korty tenisowe, basen, lodowi-
sko, park linowy, stadniny koni). Na 

każdy weekend miejskie instytucje 
i organizacje pozarządowe przygoto-
wują zróżnicowaną ofertę kultural-
no-rozrywkową dla małych i dużych. 
Latem funkcjonuje scena plenerowa, 
odbywa się wiele cyklicznych imprez 
sportowych (rajdy rowerowe, bieg 
Łomianek im. Ireny Szewińskiej), or-
ganizowane są wieczorne potańców-
ki, artystyczne warsztaty.

Kawiarenki i klimatyczne restaura-
cje zapraszają na pyszne spotkania 
z najbliższymi, ale też domowy obiad 
i szybki lunch. Lokalni przedsiębiorcy 
wytwarzają produkty, które zyskały 
uznanie w świecie (wspaniałe nalew-

ki, konfitury, miody, czekolady, prze-
piękne rzeźby, ceramika, obrazy czy... 
śruby na zamówienie).

Nie dziwi więc, że właśnie tę gminę, 
na swoje miejsce do życia wybrało 
wielu artystów, aktorów, muzyków, 
sportowców. Na naszej nowej stro-
nie www.lomianki.pl (uruchomionej 
już wkrótce) w zakładce Łomianki. 
Miasto możliwości znajdą Państwo 
kalendarz planowanych wydarzeń, 
opis ciekawych miejsc, atrakcji, zajęć, 
z których można skorzystać, odwie-
dzając naszą gminę.

Zapraszamy do Łomianek!
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W roku 2020 chcemy skupić się na 
budowaniu marki „Łomianki”. Naszym 
celem jest pokazanie zarówno miesz-
kańcom naszej gminy, jak i potencjal-
nym gościom z Warszawy i sąsiednich 
gmin, jak wiele Łomianki mają do za-
oferowania.

Będziemy w pierwszej kolejności 
wspierać i promować naszych lo-
kalnych wytwórców. To z nimi na-
wiążemy współpracę przy okazji 
organizowanych przez Urząd Gminy 
wydarzeniach i konsekwentnie bę-
dziemy podążać drogą, którą idziemy 

od 2019 roku. Chcemy, aby zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści wiedzieli, jak 
duży potencjał tkwi w Łomiankach.

Poza mnogością eventów, które wpi-
sały się na stałe w kalendarz łomian-
kowskich wydarzeń, zorganizujemy 
w tym roku dwa zupełnie nowe, które 
sprawią, że w przyszłości o Łomian-
kach w dobrym kontekście usłyszy 
wiele osób i instytucji.

O szczegółach będziemy informować 
Państwa na bieżąco. 

Niebawem zostanie uruchomiony 
nowy, oficjalny serwis gminy. Strona 
WWW będzie wreszcie nowoczesna, 
przejrzysta i funkcjonalna. A wraz 
z nią zaprezentujemy Państwu ani-
mację, która rozpocznie promowanie 
naszej gminy wśród mieszkańców 
i turystów.  

Przed nami dużo pracy, ale też dużo 
atrakcji dla wszystkich, które po-
twierdzą, że Łomianki to miasto moż-
liwości.

Bądźcie z nami!

Budowanie marki
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TEKST: MARCIN WĘGIEŁEK

Słusznie również oczekujemy takich działań między 
innymi od Straży Miejskiej. Pamiętajmy jednak, że 
Straż Miejska mimo ogromnych starań i zaanga-
żowania w codzienną pracę nie jest w stanie roz-

wiązać wszystkich problemów. Ale też wbrew obiegowej 
opinii nie zajmuje się jedynie wręczaniem mandatów za 
nieprawidłowe parkowanie.

Przybliżymy Państwu kilka tematów, którymi aktualnie 
zajmują się strażnicy, a które są jedynie małym fragmen-
tem ich codziennej pracy.

Pamiętajmy, że nieocenioną moc mają lokalne społeczno-
ści realnie zaangażowane w sprawy swojego regionu. 

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską

W trosce o najmłodszych mieszkańców Straż Miejska 
w Łomiankach w ramach działań profilaktycznych prze-
prowadziła zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznych 
ferii zimowych. Omówiono z dziećmi zasady bezpiecznego 
zachowania  podczas zabaw i uprawiania sportów zimo-
wych. Wspólnie ustalono, w jaki sposób unikać miejsc nie-
bezpiecznych oraz jak prawidłowo oceniać postępowanie 
rówieśników.

W trakcie zajęć strażnicy przypomnieli najmłodszym, jaki 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich pieszych 
ma noszenie elementów odblaskowych. Dzieci zadawały 
mnóstwo pytań, ale także wykazały się dużą znajomością 
zasad bezpieczeństwa.

Nie zapominajmy jednak, że dzieci są naszym lustrem. Nie 
wygłaszajmy pustych teorii, ale pokazujmy swoim działa-
niem, jak należy postępować. Wożąc dziecko samocho-
dem, nie uczmy przekraczania prędkości czy fatalnego 
traktowania innych użytkowników drogi.

Ilu z nas na stoku narciarskim zakłada kask? Ilu z nas nosi 
odblask przy kurtce czy plecaku? Czy na pewno pokazuje-
my dzieciom, jak naprawdę wygląda szacunek do drugiego 
człowieka?

Nie będą potrzebne mandaty, jeżeli będziemy wymagać od 
siebie i edukować nasze dzieci, dając im po prostu dobry 
przykład.

Walka ze smogiem

Sezon jesienno-zimowy to czas wzmożonej walki z zanie-
czyszczeniem powietrza. 

Straż Miejska przyjmuje w tym okresie dużą ilość zgłoszeń 
dotyczących nieprawidłowego palenia w piecach. Na te-
mat smogu, CO2, zanieczyszczenia powietrza większość 
z nas wie już bardzo dużo. Straż Miejska przyjmuje zgło-
szenie i co dalej?

Udaje się na miejsce i po wstępnej ocenie miejsca zgło-
szenia sprawdza stan używanego  opału, np. wilgotność 
drewna lub certyfikat węgla. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości zgodnie z prawem strażnik miejski może 
nałożyć mandat do wysokości 500 zł. W przypadku, kie-

STRAŻ MIEJSKA
POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE

Wszyscy potrzebujemy w swojej okolicy służb, które pomogą nam w trudnej sytuacji. Chcemy czuć się 
bezpieczni. Oczekujemy systemowych rozwiązań, które pozwolą skutecznie zmniejszać przestępczość 
i zagrożenie w naszym miejscu zamieszkania.
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dy właściciel lub użytkownik nieruchomości nie przyjmuje 
mandatu, pobierana jest do analizy próbka popiołu i wysy-
łana do laboratorium. Jeśli skład chemiczny próbki wska-
zuje jednoznacznie na złamanie prawa, sprawa jest kie-
rowana do sądu. Kara ustalona na drodze sądowej może 
wynieść do 5000 zł.

Pamiętajmy jednak, że Straż Miejska nie może zmusić 
użytkownika lokalu ani do zamontowania nowego pieca 
ani do zmiany opału. 

Ważne są edukacja, poczucie odpowiedzialności obywate-
li i przede wszystkim otwartość na zmiany złych nawyków.

Żyjemy w czasach, w których nie potrzebujemy kolejnych 
czujników zanieczyszczenia powietrza. Wiemy wszyscy, że 
jego stan jest zły i szkodzi nam samym. Wiemy również, 
że sytuacja pogarsza się wieczorami, kiedy to mieszkań-
cy wracają do domów. Alerty w aplikacjach świecące się 
wtedy na czerwono są niestety naturalną konsekwencją 
ogrzewania domów. Pamiętajmy, że poza osobami łamią-
cymi prawi i palącymi śmieciami każdy z nas, kto używa do 
ogrzewania domu drewna, węgla czy brykietu, zanieczysz-
cza powietrze. Różny jest tylko poziom. Niestety tylko 
podnoszenie świadomości ekologicznej i wdrażanie zmian, 
zaczynając od siebie, jest gwarancją poprawy sytuacji. 

Żadne służby nie są w stanie po przyjęciu zgłoszenia po 
prostu rozwiązać problemu złego stanu powietrza w na-
szej okolicy. 

Potrzebne są edukacja i wysoka świadomość społeczeń-
stwa co do konieczności wprowadzania zmian.

W miarę możliwości trzeba zamieniać węgiel na gaz, sto-
sować panele słoneczne lub korzystać z innych nowocze-
snych rozwiązań. Te zmiany często wiążą się z nakładami 
finansowymi i koło się zamyka. 

Należy jednak próbować, działać i zmieniać to, co jest moż-
liwe. Korzystać z dofinansowań, zmienić chociażby sposób 
palenia w piecu na palenie „od góry”, o którym dużo się 
w ostatnim czasie mówi. To rozwiązanie tymczasowe, ale 
pozwala ono lekko zmniejszyć poziom zanieczyszczenia 
powietrza, jak również zaoszczędzić pieniądze.

Palenie „od góry” polega na ułożeniu i podpaleniu rozpałki 
na górze wsypanego wcześniej paliwa. Wszystkie substan-
cje lotne, które wydobywają się z węgla lub drewna, prze-
chodzą przez warstwę żaru i ulegają spaleniu. Poprawia się 
w ten sposób ekonomia  pracy kotła, dzięki czemu oszczę-
dzimy pieniądze.

Przy zachowaniu prawidłowego stanu technicznego komi-
na i kotła w połączeniu z paleniem „od góry” zmniejszymy 
zadymienie nawet do 30%.

Zadajmy sobie sami pytanie, czy naprawdę robimy wszyst-
ko, co można, żeby zmienić obecną sytuację smogową? 

Czy należymy do grupy, która jedynie narzeka, że nic się 
nie zmienia?

Pomoc zaginionym zwierzętom

Kolejnym zadaniem Straży Miejskiej jest pomoc zaginio-
nym, rannym czy bezpańskim zwierzętom.

W ramach swoich zadań strażnicy miejscy pomagają po-
trzebującym zwierzakom. 

Pamiętajmy jednak, że nie ma w naszej gminie tymcza-
sowego domu dla zwierząt. Zgłoszone i odłowione przez 
Straż Miejską trafiają do Schroniska w Celestynowie, 
z którym aktualnie gmina Łomianki ma podpisaną umo-
wę. Pretensje do strażników o to, że zawieźli zwierzę do 
schroniska, są bezzasadne. Straż Miejska nie dysponuje ani 
miejscem, ani pracownikiem, ani też funduszami na tym-
czasowe przetrzymanie zwierzęcia.

Co możemy zrobić my jako mieszkańcy gminy?

Pamiętajmy o sterylizacji i kastracji. Gmina organizuje kilka 
razy w roku darmowe zabiegi dla naszych łomiankowskich 
pupili.

Pamiętajmy o czipowaniu. To prosty sposób na szybką po-
moc zagubionemu zwierzakowi.

Próbujmy pomagać wspólnie ze Strażą Miejską. Statysty-
ki pokazują, że zaginione psy znajdują się w ciągu kilku 
dni. Spróbujmy zatem w miarę możliwości zabezpieczyć 
i przetrzymać znalezione zwierzę. Internet ma wielką moc. 
Niech zawiezienie do schroniska będzie ostatecznością, 
ale też pamiętajmy, że strażnicy mają ograniczone możli-
wości działania w tym zakresie.

W imieniu strażników dziękujemy tym z Państwa, którzy 
działają, pomagają i angażują się w lokalne sprawy. Prosi-
my również o zrozumienie, współpracę i przede wszystkim 
wzajemną pomoc. Tak naprawdę zdziałamy więcej.
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TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

Otoczony pasem roślinno-
ści akwen o długości 800 
metrów był przez ostat-
nie miesiące bezpiecznym 

schronieniem dla tych pięknych i do-
stojnych ptaków. 

Łabędzie należą do zwierząt, któ-
re jako jedne z nielicznych łączą się 
w pary na całe życie, a śmierć jednego 
oznacza cierpienie tego, który pozo-
staje.

Niestety tegoroczny sylwester i wy-
strzały petard doprowadziły do dra-
matycznej śmierci jednego z naszych 
łabędzi.

1 stycznia rano, po telefonie miesz-
kańca gminy, patrol Straży Miejskiej 
znalazł na prywatnej posesji poważ-
nie ranne zwierzę. Łabędź w ogrom-
nym popłochu i stresie wywołanym 
sylwestrowymi wystrzałami próbował 
uciekać i przefrunął nad pobliskim, 
metalowym ogrodzeniem. Z bardzo 
poważną raną brzucha odłowili go 
strażnicy miejscy i zawieźli do azylu 

dla ptaków warszawskiego zoo.

Niestety rana była tak głęboka, że 
mimo specjalistycznego sprzętu 
i doświadczonego personelu ptaka 
nie udało się uratować. 

Na jeziorze został drugi łabędź. Sam.

Wspólnie ze specjalistami z warszaw-
skiego azylu rozważaliśmy kilka opcji 
pomocy pozostałemu na naszym je-
ziorze łabędziowi. Jedną z nich było 
sprowadzenie nowego osobnika. Kło-
pot niestety w tym, że sprawdzenie 
płci u łabędzia wymaga odłowienia go 
przez wykwalifikowaną ekipę i pod-
dania go specjalistycznemu, inwazyj-
nemu badaniu, a to olbrzymi stres dla 
zwierzęcia. 

Co dalej?

Po wielu konsultacjach ustaliliśmy, że 
w tej smutnej historii, której powo-
dem był człowiek, musimy rozwiąza-
nie pozostawić przyrodzie i wyciągnąć 
wnioski na przyszłość. Pozostała nam 

troska o pozostałego na Jeziorze Fa-
brycznym ptaka i nadzieja, że znajdzie 
sam nowego partnera. Jeżeli naszemu 
łabędziowi ten teren będzie odpowia-
dał, to sprowadzi nowego osobnika 
właśnie tutaj. 

Pewnego dnia nasi strażnicy, którzy 
codziennie zaglądali do łabędzia, nie 
zastali go na jeziorze. Dziś znów jest 
i to z nowym partnerem. 

Co możemy jako mieszkańcy?

Przede wszystkim nie dokarmiajmy 
naszego łabędzia, ale również innych 
dzikich ptaków chlebem! Nasza nie-
wiedza to krzywda zwierząt. Chleb, 
bułki i inne produkty, którymi od-
żywia się człowiek, są szkodliwe dla 
zwierząt. Ponadto pamiętajmy, że 
dokarmianie ich nie powinno być for-
mą rozrywki dla rodziców z dziećmi, 
a mądrą i przemyślaną pomocą wtedy, 
kiedy same nie potrafią poradzić sobie 
ze zdobyciem pokarmu.

Co powinniśmy zmienić?

Coroczne prośby o to, aby nie strzelać 
z petard i fajerwerków, niestety nadal 
nie przynoszą pożądanych efektów. 
Wiele miast odchodzi już od pokazów 
fajerwerków, rozumiejąc, że kilkumi-
nutowa zabawa człowieka to dramat, 
strach i śmierć wielu zwierząt. Zwie-
rząt, które uciekają w popłochu, nie 
rozumiejąc, co się dzieje wokół nich. 
Niestety mimo wzrastającej świado-
mości społecznej nadal wielu ludzi 
myśli tylko o sobie.

W imieniu Redakcji  bardzo dziękuje-
my Pani Beacie, naszej mieszkance, za 
ogromną troskę o łabędzie i codzien-
ną fotorelację.

ŁABĘDŹ Z JEZIORA FABRYCZNEGO
HISTORIA Z DRAMATEM W TLE I POŁOWICZNIE
SZCZĘŚLIWYM ZAKOŃCZENIEM
Jezioro Fabryczne położone 1,5 km od centrum Łomianek, zlokalizowane w starorzeczu Wisły, to miejsce, 
które wybrała do życia para łabędzi.
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TEKST: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA

Program polega na za-
pewnieniu nieodpłatnej 
pomocy łomiankowskim 
seniorom w drobnych do-

mowych naprawach. 

Pomoc w ramach niniejszego 
programu przysługuje osobom, 
które spełniają łącznie następu-
jące kryteria:

1. Ukończyły 70 rok życia,
2. Są mieszkańcami gminy 
Łomianki,
3. Stale zamieszkują w lokalu, 

w którym ma być wykonana 
usługa,
4. Są osobami samotnymi lub 
niepełnosprawnymi legity-
mującymi się znacznym stop-
niem niepełnosprawności. 

Mamy nadzieję, że „Złota rączka” 
będzie dla Państwa dużą pomocą 
i pozwoli rozwiązać przynajmniej 
część drobnych kłopotów.

Będziemy Państwa na bieżąco 
informować o szczegółach pro-
gramu.

ZŁOTA RĄCZKA
DLA SENIORA

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla seniorów w naszej gminie! Od marca 2020 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łomiankach wprowadza nowy program „Złota rączka dla seniora”.

MIMO ZIMY
MYŚLIMY JUŻ O TEGOROCZNEJ
AKCJI „LATO W MIEŚCIE”
W tym roku akcja dla dzieci ze szkół z terenu gminy Łomianki 
planowana jest w pięciu szkołach podstawowych

Podobnie  jak w poprzednich latach, warunkiem przeprowadzenia zajęć 
w danej placówce jest zebranie się grupy co najmniej 14 dzieci (na 
zajęcia w jednym tygodniu). 

Szczegółowe informacje, w tym terminy zapisów na akcję „Lato w mieście 
2020”, zostaną podane po 15 maja br.

Planowane terminy:
• SP w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 – od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r., 
• SP nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 – od 13 lipca  do 24 lipca 2020 r.,
• SP nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 – od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r., 
• SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 – od 10 sierpnia do 21 sierp-
nia 2020 r., 
• SP nr 3 w Łomiankach, ul. Staszica 2 – od  17 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r.

TEKST: ANNA GRABOWSKA

NOCNA
POMOC LEKARSKA
W NASZEJ GMINIE

Od 1 lutego Przychodnia przy 

ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach 

nie świadczy już usług nocnej 

i świątecznej pomocy lekarskiej 

dla dzieci i dorosłych. 

Od tego dnia zadania przejął 

Szpital w Dziekanowie Leśnym 

przy ul. Marii Konopnickiej 65.
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TEKST: JOLANTA PAJĄK

Spotkanie, w którym uczestniczyli burmistrz Łomia-
nek Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz zastępca 
burmistrza ds. społecznych Witold Gawda, otwo-
rzył pan Stanisław Moskwa, najstarszy z członków 

Rady.

Burmistrz Łomianek złożyła gratulacje radnym, jednocze-
śnie dziękując za chęć wzięcia na swoje barki obowiązków, 
jakie niesie za sobą sprawowanie funkcji radnego. 

Zapewniła, że Rada Seniorów stanowić będzie ważny głos 
inicjatywny i doradczy dla władz gminy.

Zastępca burmistrza podkreślił, że ponad 8,5 tys. miesz-

kańców gminy Łomianki to osoby w wieku 60+. Pan Witold 
Gawda przedstawił także dotychczas podejmowane przez 
władze gminy inicjatywy i działania skierowane do senio-
rów, m.in. zajęcia dofinansowane przez gminę prowadzo-
ne przez NGO czy działania koordynowane przez OPS.

W trakcie obrad odbyły się wybory prezydium Rady Se-
niorów. W wyniku tajnych głosowań przewodniczącą zo-
stała pani Anna Bernatowicz-Sobiech, wiceprzewodniczą-
cą pani Alicja Siemianowska-Woźniak, a sekretarzem pani 
Hanna Sulak.

Przed radnymi teraz dużo pracy, a my trzymamy kciuki za 
ich aktywne działania i pomysły.

RADA SENIORÓW
GMINY ŁOMIANKI WYBRANA!

17 stycznia 2020 r. w Centrum Kultury w Łomiankach odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów 
Gminy Łomianki I kadencji.
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Upalne lato pokazuje, jak 
ogołocone z drzew ulice 
nagrzewają się od słońca. 
Mimo podjętych przez wła-

dze miejskie działań w kierunku wy-
miany pieców starego typu brak jest 
kompleksowego programu walki ze 
smogiem. Poza starymi piecami i ko-
tłami do zanieczyszczenia powietrza 
przyczyniają się się w dużym stopniu 
samochody, które zatruwają powie-
trze tlenkami azotu i szkodliwymi 
pyłami. Najnowsze badania prowa-
dzone w USA i Chinach wykazały, że 
zieleń miejska usuwa ogromne ilości 
zanieczyszczeń powietrza, wpływając 
znacznie na jego poprawę.

Według autorów amerykańskich, pro-
wadzących badania w 48 miastach, 
zieleń miejska pochłonęła w ciągu 
roku 711 000 ton zanieczyszczeń. 
Dowiedziono, że duże, zdrowe drze-
wo o średnicy pnia 77 cm oczyszcza 
powietrze 70 razy efektywniej niż 
młode. Dlatego należy do minimum 
ograniczyć wycinkę starych drzew.

Dosadzanie drzew nie zmieni sytu-
acji z dnia na dzień. Dlatego program 
zwiększania  przestrzeni zielonych, 
uzupełniania drzew i krzewów, obsa-
dzania wszystkich możliwych miejsc 
nie może być odkładany na później. 
Trzeba  do tego przystąpić natych-
miast z większym zaangażowaniem, 
zwielokrotniając nakłady gminne na 
zieleń i jej pielęgnację. Nie wystarczy 
posadzić drzewa i od razu o nich za-
pomnieć. Przykładem braku komplek-
sowej troski o zieleń w naszej gminie 
jest  aleja wyschniętych nowo posa-
dzonych klonów na ul. Sierakowskiej. 

Potężnym nowym źródłem emisji 
zanieczyszczeń będzie planowany 
wylot z Warszawy na północ  trasy

TEKST: WOJCIECH BERGER
KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO DS. ZIELENI

I OCHRONY PRZYRODY

ZIELEŃ W WALCE
ZE SMOGIEM

Ubiegłoroczna  zima i odczyty z założonego monitoringu uświadomiły nam, że Łomianki mimo swojego
korzystnego położenia (sąsiedztwo z KPN i obszarami chronionymi Natura 2000) poziomem smogu nie 
odbiegają od najbardziej zanieczyszczonych miejscowości.

ekspresowej  S7. Mieszkańcy Dąbro-
wy od dawna postulują i zgłaszają 
uwagi do planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, aby przewi-
dzieć w nich oraz wynegocjować 
z GDDKiA obustronne pasy wysokiej 
zieleni  ochronnej wzdłuż projekto-
wanej trasy. 

Jeżeli chcemy żyć w stosunkowo czy-
stym i zdrowym środowisku, znajdu-
jąc bez trudu cień w upalne dni, to 
musimy pilnie stworzyć  komplekso-
wy plan zazielenienia naszego miasta, 
a wszystkie plany nowych dróg i ulic 
powinny przewidywać towarzyszącą 
im zieleń. Kończąc, podaję listę drzew 
najbardziej skutecznych w pochłania-
niu pyłów i zanieczyszczeń w naszym 
klimacie.

Liściaste: lipa, śliwa ozdobna, klony, 
jesion wyniosły.

Z iglastych i zimozielonych: jałowiec 
chiński, daglezja zielona, cis pośredni, 
sosna czarna i choina kanadyjska.

SADŹMY DRZEWA, ZAMIAST JE 
WYCINAĆ

Wszystkie poruszone powyżej tema-
ty zostały podjęte przez działającą od 
kilku miesięcy Komisję Dialogu Spo-
łecznego do spraw Zieleni i Ochrony 
Przyrody. Komisja przedłożyła w tej 
sprawie władzom miejskim projekt 
programu, który omówiony został 
w poprzednich edycjach biuletynu.

O naszych kolejnych działaniach bę-
dziemy informować w następnych 
odcinkach.

Więcej informacji na naszej stronie 
www.lomianki.pl.
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TEKST: PIOTR KOWALSKI

W dniu 19 grudnia 
2019 r. Rada Miej-
ska w Łomiankach 
podjęła uchwałę nr 

XIX/158/2019 w sprawie ustalenia 
wysokości i warunków udzielania 
bonifikat od wniesienia opłaty jed-
norazowej z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, stanowiących wła-
sność gminy Łomianki. W związku 
z pozytywnym zaopiniowaniem 
przez wojewodę mazowieckiego 
niniejszej uchwały osoby, które 1 
stycznia 2019 r. stały się właści-
cielami gruntów do tego czasu bę-
dących w ich użytkowaniu wieczy-
stym, na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 
916 t.j.) mogą skorzystać od drugie-
go roku przekształceniowego (od 
2020 r.) z 98% bonifikaty od wnie-
sienia opłaty jednorazowej. Dlatego 
opłata za rok 2019 r. nie podlega 
zaliczeniu na poczet opłaty jedno-

razowej przy zamiarze wniesienia 
jej na drugi rok przekształceniowy 
i należy ją wnieść najpóźniej do dnia 
29.02.2020 r. 

Urząd Miejski w Łomiankach zachę-
ca zainteresowane osoby do złoże-
nia zgłoszenia o zamiarze wniesie-
nia opłaty jednorazowej z tytułu 
przekształcenia wraz z wnioskiem 
o udzielenie tejże bonifikaty. Przy-
kładowy wniosek mogą Państwo 
znaleźć na stronie BIP Urzędu Miej-
skiego w Łomiankach, w zakładce 
Biuro Obsługi Mieszkańca, Wy-
dział Geodezji, Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego bądź w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach na Biurze 
Podawczym przy ul. Warszawskiej 
115 lub w budynku przy ul. War-
szawskiej 71, pok. 23. 

W przypadku pytań prosimy 
o kontakt z pracownikami Wydzia-
łu Geodezji, Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania Prze-
strzennego przy ul. Warszawskiej 
71, pok. 23, 05-092 Łomianki lub 
telefonicznie pod numerami (022) 
768 62 06 i (022) 768 62 05.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
A PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW – 
DOBRE WIADOMOŚCI
Aż 98% bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów, począwszy od 2020 r.

RZP.271.37.2019 „Całodobowe zi-
mowe utrzymanie gminnych dróg, 
chodników, ścieżek rowerowych, przy-
stanków i parkingów na terenie gminy 
Łomianki w sezonie zimowym 
2020–2021”:

Część I przedmiotu zamówienia – „Ca-
łodobowe zimowe utrzymanie dróg na 
terenie miasta i gminy Łomianki w se-
zonie zimowym 2020–2021” – zawar-
to umowę z wykonawcą: Spółdzielnią 
Kółek Rolniczych w Czosnowie, ul. 
Rolnicza 19, 05-152 Czosnów.

Część II przedmiotu zamówienia – 
,,Całodobowe zimowe utrzymanie 
przystanków, chodników, ścieżek ro-
werowych i parkingów  na terenie mia-
sta i gminy Łomianki w sezonie zimo-
wym 2020–2021” – zawarto umowę 
z wykonawcą: Zakładem Zieleni Sp. 
z o.o., ul. Kozielska 4 lok. 38, 01-163 
Warszawa.

RZP.271.40.2019 „Świadczenie usług 
pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach w latach 2020–2022” 
– zamówienie społeczne – zawarto 
umowę z wykonawcą: Pocztą Polską 
S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-
940 Warszawa.

RZP.271.41.2019 Druk i dystrybucja 
miesięcznika „Miasto i Gmina Łomianki 
Biuletyn Informacyjny” w roku 2020”: 
 
Część I – Druk miesięcznika „Miasto 
i Gmina Łomianki Biuletyn Informacyj-
ny” w roku 2020” – wpłynęło 7 ofert 
– postępowanie unieważniono na 
podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

Część II  – Dystrybucja miesięcznika 
„Miasto i Gmina Łomianki Biuletyn In-
formacyjny” w roku 2020 – wpłynęła 
1 oferta – wybrano ofertę firmy: KOL-
PODRUK Rafał Grabka, ul. Rasztow-
ska 4, 04-408 Warszawa.

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
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TEKST: JOLANTA PAJĄK

TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ
DOSTĘPNI BEZPŁATNIE DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY ŁOMIANKI
Jeżeli w Twojej rodzinie występuje problem związany z nadużywaniem alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych albo Ty sam masz problem z uzależnieniem, zgłoś się do Gminnego Punktu 
Konsultacyjnego w Łomiankach. Punkt działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przy ul. Baczyńskiego. W punkcie czekają na Ciebie specjaliści terapii uzależnień.

Teresa Kopka – poniedziałki w godz. 12–18

Terapeutka uzależnień z ponad 35-letnim doświadczeniem. Prowadzi warsztaty indywidu-
alne i grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin, a także dorosłych dzieci 
alkoholików (DDA). Współpracowała z ośrodkami i punktami terapii uzależnień m.in. w War-
szawie i Błoniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pod okiem prof. Jerzego Mellibrudy,      
dr. n. med. Bohdana T. Woronowicza, Luisa Alarcona Ariasa. Z gminą Łomianki związana od 
15 lat. Do punktu zaprasza osoby poszukujące motywacji, chcące poprawić relacje z bliskimi.

Tomasz Pawluk – środy w godz. 17–19

Certyfikowany terapeuta uzależnień. Praktyk od około 20 lat. W swojej karierze zawodo-
wej pracował w kilku ośrodkach stacjonarnych dla uzależnionych, zarówno dla młodzieży, 
jak i dla dorosłych. Prowadzi wiele szkoleń psychoedukacyjnych z obszaru profilaktyki uza-
leżnień. Aktualnie pracuje w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Po-
dwójną Diagnozą w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie. Ponadto jest konsultantem Punktu 
GKRPA w Błoniu, a także wykładowcą Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Z punktem w Łomiankach związany od kilku lat. Specjalizuje się głównie w terapii 
młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

Anna Twierdziańska – środy w godz. 18–20

Mgr psychologii, specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana realizatorka progra-
mu terapeutycznego dla osób problemowo używających przetworów konopi CANDIS. Do-
świadczenie zawodowe zdobywała w pracy w ośrodku stacjonarnym terapii uzależnień oraz 
w poradniach leczenia uzależnień, a także prowadząc grupy terapeutyczne dla osób uzależ-
nionych. Obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Przychodni Lekarskiej 
WAT. Koordynuje również prace Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Narkotyki Narkomania, 
który działa przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Od ponad dwóch lat 
związana z punktem konsultacyjnym w gminie Łomianki.

Mieszkańcy gminy mogą także skorzystać z pomocy te-
rapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i ich rodzin oraz pomocy psychospołecznej związanej 
z przemocą występującą w rodzinach z problemem al-

koholowym w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia mieszczącym się w przychodni przy 
ul. Żeromskiego 13 (tel.: 22 663 54 39). Ośrodek oferuje 
wsparcie w poradni oraz oddziale dziennym.
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TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

OGŁOSZENIA DROBNE
NA GMINNYCH TABLICACH

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy, w szczególności tych, którzy z różnych 
względów nie korzystają z internetu, informujemy, że od marca br. na wybranych 30 tablicach 
informacyjnych na terenie gminy Łomianki (wykaz niżej) będą publikowane darmowe ogłoszenia drobne 
z kategorii: „Usługi” i „Dam pracę”. Szczegóły dotyczące zamieszczania ogłoszeń zebraliśmy dla Państwa 
w krótkim i przejrzystym regulaminie. Program ma charakter pilotażowy. Jeżeli pomysł spodoba się 
mieszkańcom, zamieszczanie ogłoszeń zostanie wprowadzone na stałe.

1. Ogłoszenia drobne będą zamie-
szane na 30 tablicach ogłoszeniowych 
usytuowanych na terenie gminy Ło-
mianki.

2. Ogłoszenia będą zamieszczane 
w następujących rubrykach: „Dam 
pracę” i „Usługi”. 

3. Ogłoszenia mogą składać przed-
siębiorcy, których siedziba firmy za-
rejestrowana jest na terenie gminy 
Łomianki, lub przedsiębiorcy będący 
podatnikami podatku od nierucho-
mości znajdującej się na terenie gminy 
Łomianki.

4. Ogłoszenia drobne zamieszczane 
będą bezpłatnie. Długość maksymal-
nie 50 znaków ze spacjami, czcionka 
Arial, rozm. 12. 

5. Tekst ogłoszenia nie może być po-

przedzony znakami specjalnymi, np. 
nawias, wykrzyknik itp., oraz zbitkami 
liter jak „aaa”, a także pogrubiony. For-
mularz należy wypełnić drukowanymi 
literami.

6. Ogłoszenie drobne można zamó-
wić przez:

1. wrzucenie wypełnionego for-
mularza do skrzynki w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach w Wydzia-
le Komunikacji Zewnętrznej, Pro-
mocji i Mediów przy ul. Staszica 2,
2. przesłanie wypełnionego i pod-
pisanego formularza na adres ma-
ilowy: ogloszenia@poczta.lomianki.
pl.

7. Ogłoszenia będą przyjmowa-
ne w ostatnim tygodniu miesiąca 
i zamieszczane na początku kolejnego 
miesiąca.

8. Ogłoszenia będą zamieszczane 
na tablicach raz w miesiącu na okres 
danego miesiąca.

9. W przypadku braku miejsca na 
tablicy ogłoszeń spowodowanego 
koniecznością umieszczenia informa-
cji o wydarzeniach gminnych lub in-
formacji urzędowych ogłoszenia nie 
będą zamieszczone.

10. Ogłoszeniodawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za treść ogłoszenia 
drobnego.

11. Urząd Miejski w Łomiankach nie 
ponosi odpowiedzialności za treść za-
mieszczanych ogłoszeń.

12. Urząd Miejski w Łomiankach za-
strzega sobie prawo odmowy przyję-
cia ogłoszenia drobnego.

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych
na tablicach informacyjnych na terenie gminy Łomianki

1. ul. Zachodnia (przy sklepie)
2. róg ul. Akacjowej i ul. Partyzantów 
3. ul. Żywiczna (przy kościele)
4. ul. Jana III Sobieskiego (przy kościele)
5. ul. 11 Listopada (przy sklepie)
6. Buraków – przystanek autobusowy  
  w kierunku Warszawy
7. ul. Warszawska (przy piekarni)
8. ul. Warszawska przy pasażu     
  Columbia Heights
9. róg ul. Osiedlowej i ul. Ferrytowej
10. róg ul. Warszawskiej i ul. Staszica
11. róg ul. Warszawskiej i ul. Gospodarczej 
12. ul. Rolnicza (przy sklepie Majka)

13. róg ul. Wiejskiej i ul. Szczytowej
14. róg al. F. Chopina i ul. Paderewskiego 
15. róg ul. Cienistej i ul. Rolniczej
16. ul. 6 Pułku Piechoty (przy Stajni)
17. ul. M. Rodziewiczówny (przy 
   placu zabaw)
18. róg ul. M. Konopnickiej i por. 
   F. Akinsa
19. róg ul. Rolniczej i ul. Koszałka 
   Opałka 
20. ul. Waligóry (przy placu zabaw) 
21. Dziekanów Nowy – przystanek 
   autobusowy w kierunku Łomianek
22. ul. Rolnicza 435 (przy szkole)

23. ul. Równoległa (przy osiedlu)
24. ul. Armii Poznań – przystanek 
   autobusowy w kierunku Łomianek
25. róg ul. Warszawskiej i ul. Jedności 
   Robotniczej
26. róg ul. Warszawskiej i ul. Wiślanej 
27. ul. Warszawska 115 (przy placu 
   zabaw)
28. ul Strzelecka – przystanek 
   autobusowy w kierunku Łomianek
29. ul. Strzelecka (przy szkole)
30. róg ul. Warszawskiej i ul. Bołtucia

Lokalizacja tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Łomianki
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Mimo iż oficjalny wynik całej zbiórki zostanie 
podany dopiero 8 marca 2020 r., wiemy już, 
że padł kolejny rekord. 12 stycznia grała 
nie tylko cała Polska. Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy co roku powiększa swój zasięg 
i jednoczy coraz większe grono ludzi z całego świata.

Oczywiście grały również Łomianki! Tegoroczny sztab 
mieścił się podobnie jak poprzednich latach w Centrum 
Kultury w Łomiankach. W działania na rzecz WOŚP 
zaangażowała się również Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łomiankach, w siedzibie której odbywały się pokazy 
sprzętu, a remiza była otwarta dla zwiedzających.

Atrakcje i zbiórkę pieniędzy organizował także ICDS 
w Łomiankach, a licytacje i koncerty restauracja 
Lemon Tree. Atmosfera była naprawdę gorąca, a nasi 
mieszkańcy pokazali jak zwykle wielkie serca!

„Grała” z nami również Fundacja DKMS. Tegoroczny 
Finał WOŚP w naszej gminie był więc szansą dla osób, 
które chciały zostać potencjalnym dawcą szpiku. 
Skorzystała z niej między innymi pani burmistrz 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

W tegorocznym 28. Finale Łomianki połączyły siły 
z gminą Izabelin. Obydwa sztaby łączyły się za pomocą 
Skype’a, co pozwoliło nam mimo odległości na 
prowadzenie wspólnych działań i wymianę bieżących 
informacji. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie 
i pomoc mieszkańcom Izabelina oraz pani wójt Dorocie 
Zmarzlak.

Łącznie z Izabelinem zebraliśmy w tym roku 219 973,88 
zł, to prawie o 70% więcej niż w roku 2019.

Już mamy nowe pomysły na przyszłoroczny finał, więc 
do zobaczenia za rok! Siema!

KOLEJNY, 28. JUŻ FINAŁ 
WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
ZA NAMI

TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

W tegorocznym Finale WOŚP graliśmy dla 
zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej  
medycynie zabiegowej.
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Wszyscy wiemy, że korzystanie z transportu publicznego 
wiąże się z koniecznością nabycia biletu uprawniającego 
do przejazdu. Każdy autobus kursujący w Łomiankach 
w ramach systemu organizacyjnego kierowanego przez 

ZTM wyposażony jest w biletomaty. Pasażer po wejściu do pojazdu może 
dokonać zakupu biletu w trakcie jazdy. Warunkiem jest posiadanie karty 
płatniczej. Biletomaty w autobusach nie przyjmują bowiem gotówki. Nie 
można w nich również kupić biletów „na zapas”, bo są one już skasowane. 

Władze gminy wystąpiły do ZTM ze stosownym wnioskiem o rozwiąza-
nie tego problemu i zwiększenie dostępności biletów przez umożliwienie 
ich zakupu za gotówkę z możliwością późniejszego wykorzystania. 

Na zlecenie ZTM zamontowany został pierwszy stacjonarny biletomat 
przy przystanku POLMO 01. 

• Posiada on wszystkie funkcje zakupu biletów jednorazowych (karto-
nikowych)
• Umożliwia doładowanie Warszawskiej Karty Miejskiej

Biletomat jest czynny 24 h na dobę i co najważniejsze, wkrótce pojawią 
się kolejne.

TEKST: BOGDAN MARCIŃCZYK
FOT.: ARTUR OSIAK

PIERWSZY BILETOMAT
W ŁOMIANKACH

Od 16 stycznia br. mamy w Łomiankach pierwszy biletomat. Dlaczego tak mała rzecz tak cieszy?

31 stycznia 2020 r. burmistrz 
Łomianek rozstrzygnęła 
otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicz-

nych w 2020 roku przez organizacje po-
zarządowe i podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie.

W odpowiedzi na ogłoszony 25 listopada 
2019 r. konkurs wpłynęły 92 oferty. NGO 
wyceniły proponowane przez siebie do re-
alizacji zadania publiczne na kwotę 3 944 
923,50 zł. W wyniku konkursu dofinanso-
wanych zostanie 56 zadań o łącznej war-
tości 1 250 256,00 zł.

Dofinansowane zostaną m.in. zajęcia re-
habilitacyjne wczesnej interwencji dla nie-
mowląt, warsztaty umiejętności rodziciel-
skich, zajęcia hipoterapii, spotkania klubu 
mam, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 
osób w wieku emerytalnym, systematycz-
ne zajęcia sportowe z piłki nożnej, piłki 
ręcznej, siatkówki, łucznictwa czy pływa-
nia, kurs fotograficzny dla młodzieży, fe-
stiwal muzyki organowej i kameralnej czy 
rodzinne spotkania z teatrem.

Szczegółowy wykaz organizacji, którym 
przyznano dofinansowanie, można zna-
leźć pod adresem: https://bip.lomianki.pl/
bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmi-
strza/2020

TEKST: AGNIESZKA BIENIEK 

KONKURS NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU ROZSTRZYGNIĘTY!
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Zdaję sobie sprawę, że jest to temat 
ważny dla wielu mieszkańców. Dla-
tego staram się kierować pracami 
komisji w taki sposób, aby przystąpić 
do tego procesu jak najszybciej, jed-
nocześnie nie zapominając o bieżą-
cych problemach, tematach, z jakimi 
bezpośrednio do komisji zgłaszają się 
mieszkańcy. Mimo pozornie spokoj-
nego 2019 roku rok 2020 zapowia-
da rozpoczęcie ważnych dla gminy 
działań. Już na początku roku przy-
gotowane zostaną do uchwalenia 
przez Radę Miasta trzy nowe miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego: obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap III, obsza-
ru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia 
i Dąbrowa Leśna – etap II, obszaru północnej części sołectwa Dzie-
kanów Nowy – etap II.

W roku ubiegłym do końca czerwca mieszkańcy mogli składać 
uwagi do istniejących już mpzp. Do urzędu trafiło kilkaset wnio-
sków i mimo upływu terminu przyjmowane były kolejne w celu jak 
najszerszego rozpatrzenia głosu mieszkańców. Rozmiar zgłasza-
nych uwag pokazuje, jak dużym problemem jest stan aktualnych 
mpzp. W chwili obecnej pracownicy urzędu przeprowadzają do-
głębną analizę złożonych wniosków.  

I co dalej?

W kwietniu br. przygotowany zostanie projekt uchwały oceny aktu-
alności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Po przyjęciu go przez Radę Miasta w kolejnym kroku –
zgodnie z procedurą – urząd może przystąpić do prac nad zmianami 
studium i mpzp. Celem przeprowadzonej analizy uwag mieszkań-
ców jest m.in. wskazanie rozwiązań planistycznych spotykających 
się z największym niezadowoleniem i wymagających aktualizacji. 
Prowadząc Komisję Ładu Przestrzennego, słyszę o wielu tematach, 
które wymagają jak najszybszego działania, m.in. niezgodnego 
z oczekiwaniami mieszkańców przebiegu i charakteru tzw. Małej 
Obwodnicy Łomianek. Wiem także, jak ważne dla mieszkańców 
Dziekanowa Polskiego – w związku z wykreśleniem planowanego-
poszerzenia ul. Rolniczej – jest niezwłoczne przystąpienie do prac 
nad aktualizacją ich trzech miejscowych planów. 

Przychylam się do tych głosów i liczę ze strony urzędu na jak naj-
szybsze działania zmierzające w kierunku rozpoczęcia prac nad 
zmianami studium i mpzp.  

TEKST:  AGNIESZKA GAWRON-SMATER

MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Jako przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego bardzo 
często spotykam się z pytaniem, kiedy rozpoczną się prace 
związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego?
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28 stycznia w Parafii Bożej Królowej 
Rodzin w Dziekanowie Leśnym 

pożegnaliśmy śp. Henryka Staniaka, 
naszego przyjaciela, sąsiada i nade 
wszystko wspaniałego człowieka.

Wyrazy żalu i współczucia dla 
Rodziny i Bliskich składają:

Alicja Siemianowska – Sołtys 
Sadowej, Rada Sołecka i Mieszkańcy.

Spoczywaj w pokoju.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
dla Rodziny i Bliskich zmarłego

 Henryka Staniaka
Radnego 5 kadencji 

Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej 

składa

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

wraz ze współpracownikami

Głęboko zasmuceni żegnamy

Henryka Staniaka
wspaniałego człowieka i przyjaciela

radnego Rady Miejskiej  pięciu 
kadencji  (1994–2014)

Rodzinie i Najbliższym składamy 
wyrazy najgłębszego współczucia

Wiesław Pszczółkowski Burmistrz 
Łomianek w latach 2006–2010

Marek Zielski Przewodniczący Rady 
Miejskiej w latach 2006–2010
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA
FOT: JOANNA URBAŃSKA

Opracowanie to powstało 
na zlecenie powiatu war-
szawskiego zachodniego, 
powiatu sochaczewskie-

go oraz Kampinoskiego Parku Na-
rodowego w ramach partnerstwa ze 
wszystkimi 8 gminami wokół Kampi-
nosu, w tym gminą Łomianki.

Koncepcja tras rowerowych wygląda 
imponująco. Celem przedsięwzięcia 
jest wytyczenie oraz przygotowanie 
utwardzonych dróg rowerowych wo-
kół parku narodowego wraz z infra-
strukturą towarzyszącą (miejsca od-
poczynku rowerzystów) służących 
skanalizowaniu turystycznego ruchu 
rowerowego i pieszego, a tym samym 
poprawie stanu środowiska natural-
nego otuliny Kampinosu.

Równolegle planowane jest również 
wsparcie przedsięwzięcia technologią 
ICT w postaci nowoczesnego narzę-
dzia – aplikacji pozwalającej rowerzy-
stom na mobilne korzystanie z map 
trasy rowerowej oraz informacji tury-
stycznej.  

Przykładem podobnych przedsię-
wzięć na terenie Polski może być 
Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo, mający blisko 2000 km długo-
ści, najdłuższa trasa rowerowa w Pol-
sce. Więcej o Green Velo na stronie         
https://greenvelo.pl.

Koncepcja tras rowerowych z trasami 
łącznikowymi z uwzględnieniem róż-
nych wariantów wokół Kampinoskie-
go Parku Narodowego jest wynikiem 
wielu spotkań z przedstawicielami za-
rządców dróg na szczeblu wojewódz-
kim, powiatowym i gminnym oraz 
KPN.

We wrześniu i październiku 2019 r. 
przeprowadzona została inwentary-
zacja terenowa planowanego prze-
biegu tras, między innymi z udziałem 
nadleśniczych na terenie obszarów 
będących w zarządzie KPN.

Przed nami kolejne spotkania oraz 
konferencja z udziałem marszałka 
województwa mazowieckiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie www.lomianki.pl oraz oficjal-
nym profilu fb: Urząd Miejski w Ło-
miankach.

KONCEPCJA PRZEBIEGU
TRASY ROWEROWEJ WOKÓŁ KAMPINOSKIEGO
PARKU NARODOWEGO 
23 stycznia 2020 r. burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak gościła  przedstawicieli firmy 
M&G Consulting Marketing, wykonawców „Koncepcji przebiegu trasy rowerowej wokół Kampinoskiego 
Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi”. 
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CZYTELNICZY
RAJ

„Petra”
Marianna Coppo
Włoska autorka i ilustratorka stwo-
rzyła piękną opowieść o kamieniu, 
który wyobraża sobie, że jest wielką 
górą. Pewnego dnia nad Petrą prze-
latuje patyk i wówczas bohaterka 
zdaje sobie sprawę, że wcale nie jest 
tak ogromna, jak jej się do tej pory 
wydawało. Petra ma jednak silną oso-
bowość. Przeżywa wiele przygód, aż 
w końcu akceptuje siebie taką, jaką 
jest. Niezwykła opowieść dla dzieci 
o poczuciu własnej wartości. 

„Żona dla taty”
Reeli Reinaus
Zabawna historia Kaisy i jej taty, któ-
ry szuka nowej żony. Do tego wyko-
rzystuje komunikatory najnowszej 
generacji. Jak się okazuje, ani poszu-
kiwanie miłości, ani znalezienie dru-
giej połowy nie jest proste. W wyniku 
wielu nieścisłości i zamieszania Kaisa 
i tata przeżywają wiele niezapomnia-
nych chwil.

„Królestwo nędzników”
Paullina Simons
Drugi tom trylogii „Kres wieczności” 
opowiada o dalszych losach kochan-
ków: Josephine i Juliana. Julian pró-
buje odzyskać nadszarpnięte zaufanie 
Josephine i postanawia ocalić uko-
chaną… Wśród niebezpieczeństwa 
i wszechobecnych trudności odbywa-
ją podróż w czasie i przestrzeni. 

„Uzależnienia medialne. Uwarun-
kowania, leczenie, profilaktyka” 
Agnieszka Ogonowska
Prof. Agnieszka Ogonowska w drugim 
rozszerzonym wydaniu książki pod-
powiada, w jaki sposób rozpoznawać 
dysfunkcjonalne wykorzystanie me-
diów przez dzieci i młodzież, wymie-
nia również możliwości terapeutycz-
ne uzależnień. Polecam publikację 
szczególnie rodzicom i nauczycielom.

DECYZJE PODATKOWE
DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY ŁOMIANKII

TEKST: MAŁGORZATA KĘPA 

Od 29 stycznia do 25 lutego br. na terenie  
gminy Łomianki  urzędnicy oraz  sołtysi  
będą  dostarczali  decyzje  ustalające wy-
miar podatków lokalnych  na rok 2020.

• Decyzje doręczane będą od poniedziałku do piątku 
oraz w soboty.
• Osoby odbierające przesyłki proszone są o składa-
nie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
• Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są 
do przedstawienia upoważnienia. 
• W przypadku niedoręczenia decyzji przez doręczy-
cieli do 25 lutego 2020 r. zostaną wysłane pocztą.

DORĘCZYCIELE  NIE PRZYJMUJĄ ŻADNYCH PIE-
NIĘDZY OD ADRESATÓW DECYZJI PODATKO-
WYCH!!!

DARMOWA
STERYLIZACJA, KASTRACJA
I CZIPOWANIE ŁOMIANKOWSKICH
PSÓW I KOTÓW

W roku 2020, podobnie jak w ubiegłym, 
mieszkańcy gminy Łomianki będą mogli 
skorzystać z finansowanych przez gmi-
nę zabiegów sterylizacji, kastracji i czi-

powania zwierząt (psów i kotów).

Akcja prowadzona będzie w Żoliborskiej Klinice Wete-
rynaryjnej w Warszawie, ul. Schroegera 72A, 01-822 
Warszawie, tel. 22 834-54-53 do 31 grudnia 2020 r. 
lub do wyczerpania środków finansowych wynikają-
cych z podpisanej umowy.

Powtórzymy w tym roku również akcję czipowania 
zwierzaków. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę urzędu 
www.lomianki.pl

TEKST: MARZENA MARKOWSKA
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Szanowni Państwo,

w dniu 15 stycznia 2020 roku pani dyrektor Grażyna Kozińska zakoń-
czyła pracę w Bibliotece Publicznej w Łomiankach i przeszła na emery-
turę. Pani Grażyna była kierownikiem Biblioteki w latach 1977–2000 
a następnie dyrektorem w latach 2001–2020.

Chcielibyśmy podziękować Pani Dyrektor za zaangażowanie  i wielolet-
nią współpracę. Dziękujemy za wsparcie w trudnych chwilach, za to, że 
zawsze dbała o nas – pracowników biblioteki.

W dniu przejścia na emeryturę życzymy Pani Dyrektor, aby zrealizo-
wała wszystkie swoje plany i marzenia, aby nie opuszczał Pani dobry 
humor oraz żeby znalazła Pani czas dla siebie na realizację swoich pasji.

Życzymy również dużo zdrowia i spokoju w życiu osobistym.

Z całego serca DZIĘKUJEMY !

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Łomiankach

PODZIĘKOWANIA
DLA PANI DYREKTOR GRAŻYNY KOZIŃSKIEJ

FOT.: archiwum Biblioteki Publicznej w Łomiankach

Z wielką radością i dumą informujemy o kolejnych osiągnięciach Mikołaja, 
który na przełomie listopada i grudnia 2019 zdobył dwa złote medale 
na halowych zawodach lekkoatletycznych rangi mistrzostw Polski dzieci 
szkolnych.

30 listopada w toruńskiej Arenie nasz zdolny sportowiec z Kiełpina wraz 
z reprezentacją Mazowsza wywalczył złoty medal sztafecie łączonej 
chłopców i dziewcząt 8 x 200 m.

Dwa dni później w Spale podczas kolejnych ogólnopolskich finałów 
Czwartków Lekkoatletycznych zdobył złoty medal i tytuł halowego mi-
strza Polski w biegu na 1000 m chłopców w kategorii wiekowej 12 lat.

Mikołaju, gratulujemy i życzymy Ci dalszych sukcesów!

TEKST: MARZENA MARKOWSKA 
FOT.: WWW.LEKKOATLETYKADLAKAZDEGO.PL

KOLEJNE SUKCESY
MIKOŁAJA OLEJNIKA!

We wrześniowym wydaniu biuletynu pisaliśmy o wspaniałych osiągnięciach Mikołaja Olejnika i Łukasza 
Gutowskiego, naszych zdolnych, łomiankowskich sportowców.
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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 lutego.

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. 11 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:  
Budynek przy ul. Fabrycznej w Łomiankach. Wygrał pan Michał Do-
mański, którego zapraszamy po odbiór nagrody niespodzianki.

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

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS), 
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Dariusz Dąbrowski.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach,
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?
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POZIOMO:
2. opar wody
5. Ojciec... Święty Kościoła katolickiego
6. sposób wyboru oferty w celu zawarcia umowy 
dotyczącej wykonania jakiejś usługi
7. węgierskie danie narodowe, które składa się z mięsa, 
cebuli i papryki
8. słup na jachcie
11. tytuł wiersza Juliana Tuwima
13. Marlena, gwiazda kina lat 30.
15. urządzenie akustyczne służące do wytwarzania 
donośnych sygnałów dźwiękowych
16. imię męskie lub gatunek ssaka z rodziny 
jeleniowatych
18. wodny roztwór o charakterystycznym ostrym 
zapachu i kwaśnym smaku
19. badanie opinii publicznej, rodzaj badań 
statystycznych pozwalających określić preferencje 
danej grupy ludności

PONOWO:
1. prawobrzeżny dopływ Wisły
2. bezskrzydły owad, miłośnik psów
3. państwo w północno-zachodniej części Ameryki 
Południowej
4. epoka historyczna umownie trwająca od ok. V do XV 
wieku n.e.
9. stolica Tatr
10. wyrób piekarniczy przypominający kształtem 
ósemkę
12. szybki, rotacyjny ruch cząsteczek płynu
14. gwałtowna wirująca kolumna powietrza
17. Robin – angielski bohater średniowiecznych legend



Edukacyjny teatrzyk dla dzieci „Bezpieczny świat”
8 lutego, godz. 15:00

Centrum Kultury w Łomiankach

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Łomianek
„Łomianki Cup 2020”
9 lutego, godz. 9:00
Hala sportowa ICDS

Dorota Miśkiewicz / Henryk Miśkiewicz /
Marcin Wasilewski Trio,
15 lutego, godz. 19:00

ICDS

Przez siedem kontynentów // Skarby dżungli
16 lutego, godz. 15:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

 

Kabaret Hrabi – Wady i waszki
18 lutego, godz. 17:00

ICDS

Kabaret Hrabi – Wady i waszki
18 lutego, godz. 20:00

ICDS

Scena Zaułek – Wanda „Dusia” Stańczak
„Dojrzewamy jak wino”
21 lutego, godz. 19:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Pokaz filmu „Pół wieku poezji później”
28 lutego, godz. 20:00

Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

LUTY
KALENDARZ WYDARZEŃ

Bezpieczny
Swiat

EDUKACYJNY TEATRZYK 
DLA DZIECI

Centrum Kultury 
w Łomiankach12 zł

8 lutego 2020 r.

15:00
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ODPADY KOMUNALNE SZKŁO          PAPIER         PLASTIK METAL
REJON 1    poniedziałek 10.02, 24.02 24.02

REJON 2    wtorek 11.02, 25.02 25.02

REJON 3    środa 12.02, 26.02 26.02

REJON 4    środa 12.02, 26.02 26.02

REJON 5    czwartek 13.02, 27.02 27.02

REJON 6    piątek 14.02, 28.02 28.02

REJON 7    poniedziałek 3.02, 17.02 3.02

REJON 8    wtorek 4.02, 18.02 4.02

REJON 9    środa 5.02, 19.02 5.02

REJON 10    środa 5.02, 19.02 5.02

REJON 11    czwartek 6.02, 20.02 6.02

REJON 12    piątek 7.02, 21.02 7.02

REJON 13    poniedziałek, czwartek 3.02, 6.02, 10.02, 13.02, 17.02, 20.02, 
24.02, 27.02 3.02, 10.02, 17.02, 24.02

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
Szpital w Dziekanowie Leśnym

ul. Marii Konopnickiej 65, tel. (22) 765 72 13

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 – LUTY 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.  




