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Punkt Adopcji Roślin w Galerii Łomianki 
 

Przedsiębiorstwa czy obiekty, w tym galerie handlowe, mają wiele pomysłów na realizowanie 
działań z zakresu odpowiedzialności społecznej. Warte szczególnej uwagi są te, które, oprócz 
realizowania szczytnego celu, mają mobilizować lokalną społeczność do pomagania i sąsiedzkiego 
dzielenia się z innymi. Taka idea przyświeca nowej akcji Galerii Łomianki – Punktu Adopcji Roślin, 
gdzie każdy może oddać niechciany kwiat, bądź stworzyć dla niego nowy dom. 
 

 
 
Często pod wpływem emocji kupujemy kwiaty doniczkowe do różnych pomieszczeń w naszym domu, 
nie zdając sobie sprawy, jakie są ich potrzeby. Rośliny tropikalne i subtropikalne potrzebują dużej 
ilości światła, wysokiej temperatury latem i niższej zimą. Te, cienioznośne uprawia się jedynie w 
pomieszczeniach z oknem wychodzącym na północ. Czasem bywa też, że przeprowadzka lub 
nadmierny rozrost rośliny, sprawia, że mimo szczerych chęci nie możemy dłużej się nią opiekować. 
Nic straconego. Dzięki podwarszawskiej galerii każdy może działać w duchu „zero waste”, przynosząc 
kwiat do Punktu Adopcji, gdzie z pewnością odnajdzie on nowego właściciela.   
 
Szukamy domu dla Juki, Aloska, czy Beci… Tym razem mowa nie o bezdomnych zwierzakach, ale 
roślinach, które również potrzebują opieki, a czasem niedługo po zakupie stają się niechciane.  
Jesteśmy galerią przyjazną zieleni i naturze, dlatego idea zero waste jest nam niezwykle bliska. 
Szukamy wciąż nowych koncepcji działań, które mogłyby ją realizować na co dzień – nie tylko w 



  
 

ramach pojedynczych eventów czy akcji PR. Zamiast wynoszenia niechcianych roślin na śmietnik, 
proponujemy klientom skorzystanie z naszego punktu adopcji, który na stałe zagościł w Galerii 
Łomianki - mówi Dagmara Michalec, Marketing Manager. 
 
To niejedyna akcja w duchu eko inicjowana przez Galerię Łomianki. Obiekt znajduje się w otoczeniu 
natury - Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Doliny Wisły, co sprawia, że kwestie związane z 
ekologią i dbałością o środowisko naturalne są w pozycjonowaniu galerii niezwykle istotne. Obiekt 
może poszczycić się prestiżowym certyfikatem ekologicznym BREEAM In-Use z oceną „Bardzo dobry”, 
co oznacza, że jest budynkiem ekologicznym i działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi podlewania roślin zapewnia maksymalną oszczędność 
wody. Galeria idzie o krok dalej i pragnie kształtować proekologiczne postawy także wśród swoich 
klientów. Oferuje ładowarkę do samochodów elektrycznych, ławkę wyposażoną w baterie słoneczne, 
punkt zbiórki plastikowych nakrętek. Pamiętając o najmniejszych „sąsiadach” prowadzi „hotel dla 
ptaków, owadów i płazów, którym opiekują się uczniowie pobliskiej szkoły. W upalne dni skorzystać 
można z zewnętrznego źródełka z uzdatnioną do picia wodą, przystosowanego także dla zwierząt. 
 
Punkt adopcji roślina znajduje się w Galerii Łomianki na terenie Współdzielni. 
 
 
Galeria Łomianki znajduje się tuż przy Kampinoskim Parku Narodowym. Można tu znaleźć kilkadziesiąt modowych butików 
popularnych, cenionych marek, punkty usługowe i hipermarket Auchan. To nie tylko doskonałe miejsce na kameralne 
zakupy blisko natury, ale także przestrzeń do odpoczynku, pracy i bezpiecznej rodzinnej zabawy. Galeria Łomianki tętni 
lokalnym życiem, zapewniając wszystkim odwiedzającym niezliczone atrakcje – wydarzenia rozrywkowe, kulturalne, 
kulinarne, hobbystyczne czy edukacyjne. 

Galeria Łomianki mieści się przy ul. Brukowej 25 w podwarszawskich Łomiankach i jest czynna od poniedziałku do soboty w 
godzinach 9:00 - 21:00, natomiast w niedziele od 9:30 do 20.00. 
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