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TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Zazwyczaj osoby, które wie-
le robią na rzecz innych, są 
zaskoczone, gdy ktoś chce 
o nich napisać. Tak było i tym 

razem. Pierwszą reakcją Elizy Chodo-
rowskiej, gdy usłyszała, że chcemy 
o niej napisać w biuletynie, było zda-
nie: „Zwykle to ja piszę o innych”. To 
prawda, jej różnorodna prospołeczna 
aktywność jest znana wielu mieszkań-
com naszej gminy. 

Tablice historyczne
Historia lokalna nie od razu stała się 
dla niej ważna. Do Łomianek prze-
prowadziła się ponad 20 lat temu, 
intensywnie pracowa-
ła, ale z czasem poczu-
ła, jak mówi, potrze-
bę zakorzenienia się, 
osadzenia i poznania 
historii miejsca, w któ-
rym mieszka. Z wy-
kształcenia jest poli-
tologiem, więc historia 
zawsze była w kręgu 
jej zainteresowań, 
stanowiła ważną część życia i pra-
cy. Zaczęło się jednak od wystawy 
fotograficznej o… Wiśle, która pre-

zentowana była na warszawskim 
bulwarze im. Pattona. Kolejne doty-
czące naszej gminy to „Tam na stry-
chu w Łomiankach” zrealizowana 
w 2019 r. w Dąbrowie Leśnej oraz 
„Dawny Kiełpin” – tablice histo-
ryczne, które od czerwca tego roku 
można oglądać na ogrodzeniu placu 
zabaw w Kiełpinie.

Pasja i profesjonalizm
O współpracy nad tą ostatnią wy-
stawą chętnie opowiada Agnieszka 
Gawron-Smater, która swoją nagrodę 
w konkursie na najaktywniejszą lider-
kę wiejską w województwie mazo-

wieckim przeznaczyła 
na realizację tablic o hi-
storii Kiełpina. I mimo 
że prace zakończyły się 
kilka miesięcy temu, 
nadal z emocjami wspo-
mina inspirujące roz-
mowy przy wybieraniu 
wątków i odkrywaniu 
losów poszczególnych 
rodzin. Podkreśla pasję 

i profesjonalizm Elizy Chodorowskiej, 
wyraża podziw dla jej sposobu pracy 
– dociekliwości, rzetelności, empatii, 

ale także umiejętności wyboru najcie-
kawszych wątków. 

Planowanie i organizacja
Perfekcyjną organizację pracy po-
twierdza także Anna Plewka, miesz-
kanka Łomianek, której historia ro-
dzinna była jedną z przedstawionych 
na wystawie w Kiełpinie. Wspomina 
długie rozmowy, a jednocześnie pod-
kreśla rzeczowość, która pozwoliła 
skomplikowane i wielowątkowe re-
lacje kiełpińskich rodzin przedstawić 
w przystępny sposób. Sama autorka 
pytana o to, czy bardziej lubi plano-
wać, czy realizować projekty, mówi 
o tym pierwszym etapie, gdy przeszu-
kuje archiwa rodzinne i źródła histo-
ryczne, a przy okazji odkrywa fascy-
nujące historie. Okazuje się jednak, 
że historia nie jest jedyną pasją w jej 
domu.

Od kajaka do fundacji
Wielu mieszkańców Łomianek wie, że 
wodniacy, a zwłaszcza kajakarze, czę-
sto mogą brać udział w szkoleniach 
i spływach kajakowych organizowa-
nych przez Fundację KiM. Wszystko 
zaczęło się od kajakarskiej pasji męża 
Elizy Chodorowskiej. Kiedy zaczął re-
alizować coraz więcej projektów, zało-
żył fundację, która po latach działania 
skupia się nie tylko na projektach spor-
towych, lecz także przyrodniczych, 
integracyjnych i prospołecznych. Na 
stronie fundacji, w której jego żona 
odpowiada za kwestie programowe, 
pojawia się zdanie, które dobrze de-
finiuje kierunek jej działania: „Jakość 
życia w ogromnym stopniu zależy od 
tego, jak mocno jesteśmy zakorzenie-
ni w naszych środowiskach lokalnych, 
czy pielęgnujemy dobrosąsiedzkie 
relacje i włączamy się w działania na 
rzecz rozwoju społeczności, w której 
żyjemy, czy też jesteśmy tylko gośćmi 
w naszych miejscach zamieszkania”.

HISTORIA I KAJAKI
Współczesne tempo życia sprawia, że najczęściej patrzymy w przyszłość. Dla niektórych jednak ważne 
jest także spojrzenie w przeszłość i odkrywanie historii miejsca, w którym się mieszka. Przedstawiamy 
Elizę Chodorowską, mieszkankę Dąbrowy Leśnej.
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Jakość życia w ogromnym 
stopniu zależy od tego, 

jak mocno jesteśmy zakorzenieni 
w naszych środowiskach 

lokalnych i czy pielęgnujemy 
dobrosąsiedzkie relacje.
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

WRZESIEŃ (WYBÓR)

1.09 Udział w uroczystym złożeniu 
wieńców z okazji 82. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej przed pomnikiem 
gen. bryg. Mikołaja Bołtucia w Łomian-
kach. Spotkanie z Ochotniczą Strażą 
Pożarną z Dziekanowa Polskiego.

4.09 Udział w obchodach Dnia Dzieka-
nowa Polskiego.

7–9.09 Udział w XXX Forum Ekono-
micznym w Karpaczu.

10.09 Spotkanie koordynujące pracę 
wydziałów i referatów Urzędu Miej-
skiego.

11.09 Udział w Biegu Pamięci Naro-
dowej i zebraniu wiejskim w Kiełpinie. 
Udział w Dniu Dziekanowa Leśnego 
i zebraniu wiejskim. Udział w Dniu Dą-
browy Leśnej.

12.09 Udział w 28. Rajdzie Rowerowym 
w Łomiankach. Udział w Otwartych 
Ogrodach Artystów Dąbrowy.

13.09 Podpisanie porozumienia z Pań-
stwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie dotyczącego podjęcia 
współpracy w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej wraz z uzy-
skaniem decyzji będących podstawą do 
realizacji inwestycji „Modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku rzeki 
Wisły w km 525+000-537+400 w gminie 
Łomianki”.

14.09 Udział w inauguracji warsztatów 
skoku o tyczce organizowanych przez 
Fundację Moniki Pyrek dla dzieci z Ło-
mianek.

15.09 Spotkanie z Zarządem Dróg 
Miejskich ws. budowy drogi dla rowe-
rów wzdłuż ul. Pułkowej na odcinku od 
ul. Wóycickiego do granicy m.st. War-
szawy oraz przebudowy skrzyżowania 
ul. Pułkowej z ul. Dziwożony.

16.09 Spotkanie „Marka lokalna szansą 
rozwoju regionu” organizowane przez 
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kam-
pinosem” w Ożarowie Mazowieckim. 
Udział w zebraniu sołeckim w Sadowej.

17.09 Udział w zebraniu sołeckim 
w Dziekanowie Polskim.

19.09 Udział w pikniku w sołectwie Ło-
mianki Chopina.

20.09 Udział w „Samorządowym spotka-
niu w Puszczy Kampinoskiej” w Izabeli-
nie z samorządowcami z województwa 
mazowieckiego. Udział w nadzwyczaj-
nej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

21.09 Spotkanie w Ministerstwie Fun-
duszy i Polityki Regionalnej ws. Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego w zakresie 
oświetlenia ulic w Łomiankach. Udział 
w zebraniu wiejskim w Dziekanowie 
Bajkowym.

22.09 Spotkanie koordynujące jednost-
ki realizującej projekt (JRP) dotyczące 
spółki wodnej.

23.09 Udział w Walnym Zgromadzeniu 
Członków Stowarzyszenia „Metropolia 
Warszawska” w Grodzisku Mazowiec-
kim. Spotkanie z właścicielami gruntów 
ws. utworzenia ścieżki edukacyjnej wo-
kół Jeziora Kiełpińskiego.

24.09 Udział w uroczystości oddania 
do użytkowania budynku Rejonu Ener-
getycznego Legionowo w Michałowie-
-Reginowie. Udział w zebraniu wiejskim 
sołectwa Łomianki Chopina.

25.09 Spotkanie z delegacją z miasta 
siostrzanego Noyelles-lès-Vermelles 
z Francji.

26.09 Udział w uroczystościach patrio-
tycznych przy cmentarzu wojennym 
w Kiełpinie upamiętniających żołnierzy 
września 1939 r., powstańców war-
szawskich i alianckich pilotów zestrze-
lonego samolotu sił powietrznych USA 
niosącego pomoc powstańcom.

27.09 Spotkanie z delegacją z miasta 
siostrzanego Noyelles-lès-Vermelles 
z Francji.

28.09 Udział w Kongresie Sport Biznes 
Polska, którego hasłem przewodnim 
było „Razem tworzymy polski sport 
i biznes”. Udział w uroczystym podpi-
saniu umowy na dofinansowanie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg zadania pod nazwą „Rozbudo-
wa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. 
Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz 
z infrastrukturą w gminie Łomianki” 
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim w Warszawie.

30.09 Udział w sesji Rady Miejskiej 
w Łomiankach.

Po raz kolejny podczas sesji Rady Miejskiej 
zostały złożone przez jednego z radnych 
wnioski do projektu uchwały budżetowej. 
Wnioski niezgodne z prawem, bo powiększa-
jące deficyt, na poprzedniej sesji o 1,4 mln zł, 
tym razem o ponad 1,7 mln zł! 
Przyjęcie tej fatalnej w skutkach uchwa-
ły spowodowałoby dezorganizację działa-
nia urzędu, zablokowanie części inwestycji,           
a także brak środków na wynagrodzenia dla 
nauczycieli! Oczywiście Regionalna Izba Ob-
rachunkowa uchyliłaby taką wadliwą prawnie 
uchwałę, ale procedura przyjęcia kolejnej za-
jęłaby co najmniej 30 dni. 
Radni zagłosowali za wnioskami zapropono-
wanymi przez swojego kolegę, ale w końcu 
nie przyjęli budżetu z tymi zmianami. Sam 
autor wniosków odmówił głosowania nad 
uchwałą budżetową i wieloletnią prognozą 
finansową (wyniki głosowania na s. 11).
Czy cykliczne demontowanie budżetu stało się 
jedyną działalnością radnego? Czy tak ma wy-
glądać praca na rzecz mieszkańców? 
Nie będę Państwa zamęczać formalnoprawny-
mi zagadnieniami, ale raz jeszcze zachęcam do 
oglądania sesji Rady Miejskiej (emisja na www.
lomianki.pl) i wyciągania własnych wniosków.
W poprzednim numerze biuletynu zaprasza-
łam Państwa do udziału w uroczystościach 
patriotycznych związanych z upamiętnieniem 
rocznic z czasów II wojny światowej i w histo-
rycznej grze miejskiej, w której uczestniczyło 
prawie tysiąc mieszkańców naszej gminy. Dzię-
kuję za fantastyczne reakcje, wiele ciepłych 
słów i zapraszam do obejrzenia fotorelacji 
z tego wydarzenia (s. 20). Duchownym dzię-
kuję za poprowadzenie modlitwy wielowyzna-
niowej i oddanie hołdu żołnierzom i cywilom 
różnych wyznań poległym w walce o wolną 
Polskę. Proboszczom dziękuję za odprawienie 
w łomiankowskich parafiach mszy świętych 
w intencji Ojczyzny.
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Mieszkańcy gminy Łomianki wybrali projekty w ramach mechanizmu partycypacyjnego. W tym roku 
Urząd Miejski przeznaczył na ten cel milion złotych. Przedstawiamy 10 zwycięskich projektów i ich 
autorów oraz zachęcamy do zgłaszania wniosków i głosowania w kolejnej edycji programu. 

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

ŁOMIANKOWSKI MECHANIZM
PARTYCYPACYJNY 2022

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Nie są to dodat-
kowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W porównaniu z pilotażową edycją (ŁMP 2020 rozstrzygnięty 
w 2019 r.) nastąpiły zmiany: w tym roku wybór mieszkańców w głosowaniu jest wyborem ostatecznym, a środki nie pochodzą z fun-
duszy sołeckich. Kolejnym etapem procedury jest wpisanie zwycięskiej dziesiątki do projektu budżetu gminy Łomianki na 2022 r.

Po okresie, w którym w Łomiankach dość instrumentalnie 
traktowano opinie mieszkańców, pilnym zadaniem stało się 

wypracowanie nowych form udziału obywateli w decyzjach. Jed-
ną z nich stał się Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny. Wprowadzono 
go w 2019 r. i w pierwszej edycji posłużył do rozdziału funduszu sołeckiego 
oraz środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli. W wyniku oceny 
doświadczeń z pierwszej realizacji postanowiono sprawdzić inny wariant pro-
cesu partycypacyjnego. Stworzono jeden ogólnogminny budżet o znacznie 
większej wartości, wynoszący milion złotych. Nie podzielono go na poszcze-
gólne osiedla. Poza mechanizmem pozostawiono fundusz sołecki. Kolejnym 
novum był sposób głosowania – każdy z mieszkańców mógł rozdysponować 
wedle swego uznania całą pulę środków.

Bardziej rozdrobniony i mniejszy niż obecnie fundusz z 2019 r. zaowoco-
wał jednak ciekawymi inicjatywami. Dąbrowa Zachodnia zgodnie zagłoso-

wała wtedy nad progami zwalniającymi 
na głównej ulicy osiedla (ul. Zachodniej), 
osiedle Łomianki Baczyńskiego postano-
wiło utworzyć lipową siłownię. Ciekawą 
inicjatywą był wspólny projekt kilku 
osiedli i sołectw polegający na sporzą-
dzeniu analizy niezbędnej do stopniowe-
go zagospodarowywania Strugi Dzieka-
nowskiej. 

Dziś przystępujemy do projektowania 
kolejnej edycji ŁMP. Zapraszamy wszyst-
kich do przekazania uwag i spostrzeżeń dotyczących tegorocz-
nych rozwiązań.  

WITOLD GAWDA
ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. SPOŁECZNYCH
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1.
Autor: Hubert Mateuszczyk

Jestem pasjonatem ornitologii i licencjo-
nowanym obrączkarzem Stacji Ornitolo-

gicznej PAN. Obrączkując ptaki, śledzę ich migra-
cje i obserwuję zmieniającą się populację różnych 
gatunków w miastach. W Łomiankach prowadzę 
indywidualne obserwacje i widzę, że ptaki mają 

coraz mniej miejsc lęgowych, przez co zmniejsza się ich populacja. Chciałbym to 
zmienić. W ramach zgłoszonego przeze mnie projektu odbędą się nie tylko warsz-
taty budowania budek lęgowych, planuję także kilkuletni monitoring i obrączko-
wanie pisklaków, by sprawdzić, czy ptaki zostaną później w Łomiankach.

Opis projektu
Głównym celem projektu jest przywrócenie miejsc gniazdowania ptaków 
utraconych w wyniku termomodernizacji, zasłaniania otworów w budynkach 
lub wycinki drzew. Projekt zakłada powieszenie 30 budek lęgowych dla 
ptaków z rodziny krukowatych, sikor oraz szpaków wzdłuż ul. Warszaw-
skiej. Sikory oraz szpaki dziennie wykonują kilkaset kursów z pokarmem, 
a dodatkowo umilają nam czas śpiewem. Natomiast kawki pełnią w mia-
stach ważną rolę sanitarną, zjadając odpadki, martwe zwierzęta (głównie 
pędraki) podczas żerowania na trawnikach. Projekt ze względu na niewielką 
liczbę budek ma charakter kontrolny. Sukces w postaci założenia gniazda da 
podstawę do dalszego rozwoju tej inicjatywy.

BIORÓŻNORODNOŚĆ W ŁOMIANKACH – BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW
KOSZT: 500 ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 516
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Autor: Alicja Siemianowska-Woźniak
Od 25 lat jestem sołtysem wsi Sadowa, 
sporo rozmawiam z mieszkańcami na ze-

braniach sołeckich i na co dzień, wiem, jakie są 
lokalne potrzeby. Do budżetu partycypacyjnego 
zgłosiłam dwa projekty. Pierwszy to zajęcia dla 
dzieci i seniorów, drugi – monitoring w czterech 
punktach sołectwa. W głosowaniu przeszedł ten 

pierwszy. Cieszę się, że projekt będzie realizowany, bo z Sadowej mamy 
daleko do Centrum Kultury, a jest u nas zapotrzebowanie na różnego 
rodzaju aktywności. Tematykę zajęć skonsultuję z nauczycielami z naszej 

szkoły i mieszkańcami, aby jak najlepiej dostosować ją do oczekiwań 
mieszkańców. 

Opis projektu
Projekt zakłada organizację czasu wolnego w okresach wakacyjno-feryjnych 
dzieciom i seniorom, którzy ze względu na sytuację finansową i zdrowotną 
muszą spędzać ten czas w miejscu zamieszkania. Warsztaty będą przeznaczo-
ne dla maluchów i/lub seniorów – sami seniorzy lub same dzieci lub wspólne 
spędzanie czasu. W planach jest organizacja teatrzyku i zajęć plastycznych, 
gier i zabaw na świeżym powietrzu. Zajęcia odbędą się m.in. w wiacie edu-
kacyjnej i na bezpiecznym, ogrodzonym terenie przy szkole podstawowej.

ZAJĘCIA TEMATYCZNE I WARSZTATY DLA DZIECI I SENIORÓW
KOSZT: 9 500 ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 475

Autor: Janusz Skonieczny
Bywam z dziećmi na różnych placach za-
baw w naszej gminie i zauważyłem, że bra-

kuje na nich miejsc do siedzenia dla opiekunów. 
Na przykład w Kiełpinie ławki ustawione są wzdłuż 
alejki, daleko od miejsca, w którym bawią się 
dzieci. Jako radny starałem się także o ustawienie 
ławek przy ul. Wiślanej, ale pokonała mnie biuro-

kracja. Dlatego skorzystałem z możliwości zgłoszenia projektu w ramach 
mechanizmu partycypacyjnego. Uważam, że to dobra formuła i mecha-
nizm co roku powinien być rozszerzany. Mam nadzieję, że za parę lat 
będzie znaczącą częścią budżetu gminy. Powinniśmy jednak więcej mówić 
o tym, jak działa i na czym polega, żeby przekonać mieszkańców do zgła-

szania projektów, a potem do głosowania. Myślę, że wyższa frekwencja 
i zaangażowanie społeczne przełoży się z czasem na poczucie sprawczości 
i odpowiedzialności za sprawy lokalne, a wówczas mieszkańcy będą mo-
gli decydować o ważnych inwestycjach i projektach. 

Opis projektu
Na placu zabaw przy ul. Fabrycznej znajdują się trzy ławki bez oparć. 
Projekt zakłada ustawienie na terenie placu zabaw i jego okolicy ławek 
z oparciami oraz stolika do gry w planszówki z miejscami do siedzenia. 
Montaż ławek i stolika w parku nie narusza zasad okresu trwałości pro-
jektu „Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomian-
kach”, nie zmniejszy się także łączna powierzchnia terenów zieleni parku 
ani powierzchnia biologicznie czynna parku.

ŁAWKI I STOLIKI DO GIER PRZY PLACU ZABAW (UL. FABRYCZNA)
KOSZT: 13 500 ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 378

2.

3.

Autor: Komitet Rodziców w Łomiankach
Nietypowe i trudne zachowania dzieci mogą 
wynikać z zaburzeń rozwojowych. Wielu ro-

dziców nie radzi sobie w takich sytuacjach. Wstydzą 
się przyznać do problemów, a po usłyszeniu diagno-
zy nie wiedzą, co robić, gdzie szukać pomocy. Boją 
się wykluczenia społecznego i napiętnowania. Po 
pomoc mogą się zgłaszać do gabinetów komercyj-

nych, ale brakuje pomocy bezpłatnej. Fundusze z budżetu partycypacyj-
nego pozwolą nam objąć wparciem rodziców poprzez stałą grupę prowa-
dzoną przez wykwalifikowanych psychologów i specjalistów w dziedzinie 
spektrum oraz zorganizować cykl tematycznych warsztatów/szkoleń dla 
rodziców i dzieci. 

Opis projektu
Inspiracją do złożenia wniosku był sukces istniejącego od kilku lat po-
dobnego projektu w gminie Piaseczno. Do Komitetu Rodziców w Ło-
miankach zgłasza się coraz więcej rodziców z prośbą o pomoc. Dlatego 
w ramach projektu planowane jest stworzenie dwóch grup wsparcia 
(podział ze względu na wiek dziecka, bo na każdym etapie rozwoju 
pojawiają się inne trudności), czyli cyklu spotkań prowadzonych przez 
specjalistów w formie konsultacji i wymiany doświadczeń. Spotkania 
kierowane są do rodziców i rodziny dzieci, które posiadają diagnozę 
zespołu Aspergera/ADHD. W ramach projektu przewidziano również 
edukację w postaci 12 szkoleń/warsztatów psychoedukacyjnych dla 
dzieci i rodziców.

DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU
KOSZT: 30 TYS. ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 3564.
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Autor: Paweł Bohdziewicz
Od kilku lat notuje się duże przekroczenia war-
tości szkodliwych substancji przedostających 

się do atmosfery. Jednym ze sposobów przeciwdzia-
łania zanieczyszczeniu powietrza jest sadzenie drzew 
i krzewów zimozielonych. Wybór takiej roślinności po-
dyktowany jest okresem występowania zjawiska smo-
gu (jesień, zima, wczesna wiosna) i krótkim okresem 

wegetacji roślin (kwiecień – październik). Zgłosiłem ten projekt, bo drzewa 
zimozielone wykazują większą efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń z po-
wodu dłuższego okresu aktywności ulistnienia. 

Opis projektu
Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem, z którym boryka się 
wiele jednostek samorządowych w Polsce. Smog zimą występuje dużo częściej 
niż latem, a wpływ na stan powietrza mają również niekorzystne czynniki po-
godowe w tym okresie (duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność 
roślin w oczyszczaniu powietrza. Projekt zakłada nasadzenie 80 drzew i 50 
krzewów zimozielonych (wraz z trzyletnią pielęgnacją) w Dziekanowie Leśnym 
oraz po 50 drzew i krzewów na podobnych warunkach w Sadowej. Nasadzenia 
przewidziano w bliskim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej (szkoły, 
przedszkola, place zabaw, parkingi).

NASADZENIA ROŚLINNOŚCI ZIMOZIELONEJ (DZIEKANÓW LEŚNY I SADOWA)
KOSZT: 260 TYS. ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 3565.

Autor: Rafał Własinowicz
Od 17 lat pracuję w Straży Pożarnej i na co 
dzień spotykam się z sytuacjami, gdy klu-

czowe okazuje się udzielenie szybkiej pomocy. De-
fibrylatory ratują ludzkie życie, gdy liczy się każda 
minuta, dlatego to ważne, aby były łatwo dostępne 
w przestrzeni publicznej. Ponadto sama świadomość 
ich dostępności powoduje, że wzrasta poczucie bezpie-

czeństwa zdrowotnego mieszkańców. Z obserwacji i szkoleń, które prowadzę, 
wiem, że niektóre osoby boją się użyć defibrylatorów, boją się, że popełnią 
błąd. Jednak obawy biorą się z niewiedzy i braku doświadczenia. Automa-
tyczny defibrylator jest w stu procentach bezpieczny, bo urządzenie wydaje 
komunikaty głosowe i krok po kroku informuje, co trzeba zrobić. 

Opis projektu
W Polsce choroby układu krążenia stanowią przyczynę 46 proc. zgo-
nów, z czego największą część stanowią tzw. zawały serca. Szacuje się, 
że co roku doznaje ich ok. 40 tys. osób i do większości dochodzi poza 
szpitalem. Bez pomocy poszkodowany ma około 4 minut. Po tym czasie 
szanse na przeżycie gwałtownie maleją. Dlatego tak ważny jest dostęp 
do urządzeń medycznych ratujących życie. W Łomiankach AED zostaną 
zamontowane w ośmiu wybranych lokalizacjach (uczęszczane miejsca 
publiczne), które zapewniają całodobowy dostęp, a otwarcie kapsuły 
z defibrylatorem spowoduje automatyczne przesłanie komunikatu do 
służb ratunkowych. 

PUBLICZNY DOSTĘP DO AUTOMATYCZNYCH DEFIBRYLATORÓW ZEWNĘTRZNYCH (AED) 
KOSZT: 70 TYS. ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 3176.

Autor: Jolanta Towarek
Od kilku lat rozmawialiśmy o tym pomyśle 
w gronie sąsiadów. Bezpośrednią inspiracją 

była dla nas tężnia na pl. Hallera w Warszawie, 
a potem na dachu Galerii Północnej. Pomyślałam, 
że skoro może być w tak dużym mieście, to dla-
czego nie u nas? Początkowo staraliśmy się, by 
powstała w Łomiankach Dolnych, ale ostatecznie 

zostanie zbudowana w Dąbrowie. Cieszę się, bo pamiętam z pobytów 
w uzdrowiskach w Ciechocinku czy Iwoniczu, że takie miejsca dobrze 
wpływają nie tylko na górne drogi oddechowe, ale można tam również 
w spokoju odpocząć.

Opis projektu
Tężnia solankowa to drewniana budowla pokryta gałązkami tarniny, 
na które spływa solanka, tworząc aerozol bogaty w mikroelementy. 
Przebywanie w mikroklimacie wokół tężni to jeden z najprostszych spo-
sobów prowadzenia profilaktyki zdrowotnej. Koszt budowy tężni został 
oszacowany na podstawie podobnych konstrukcji m.in. w Pyrzycach, Le-
gionowie czy Galerii Północnej na Białołęce. Zawiera się w nim budowa 
konstrukcji z drewna oraz wyposażenie, czyli gałęzie tarniny oraz solan-
ka, a także koszt projektu zagospodarowania terenu, podłączenia wody 
i kanalizacji oraz energii elektrycznej. 

JODOWA TĘŻNIA SOLANKOWA W DĄBROWIE (UL. ŁYŻWIARSKA)
KOSZT: 235 TYS. ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 3127.
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Autor: Wojciech Berger
Bardzo się cieszę, że nasz projekt uzyskał 
poparcie i zakwalifikował się do realizacji. 

Pozwoli to rozpocząć realizację programu Zielone 
Łomianki. Komisja Dialogu Społecznego ds. Zieleni 
i Ochrony Przyrody postuluje i promuje również inne 
projekty w ramach tego programu, a mianowicie 
rozbudowę zielono-niebieskiej infrastruktury, w tym 

rewitalizację Strugi Dziekanowskiej i stworzenie wzdłuż jeziorek starorzecza 
zielonego ciągu rekreacyjnego oraz pozyskiwanie nowych terenów w gmi-
nie pod urządzanie zieleni publicznej. W październiku planujemy spotkanie 
z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli w celu uruchomienia spo-
łecznej akcji „Wskaż, gdzie posadzić drzewo i urządzić skwer”. Zieleń i nowe 

drzewa to ważny element adaptacji do zmian klimatycznych i poprawy kom-
fortu życia mieszkańców naszego miasta.

Opis projektu
Projekt długofalowy polegający na powiększeniu drzewostanu miasta przez 
nowe nasadzenia. Jego koszty związane są nie tylko z posadzeniem drzew, 
lecz także ich właściwą pielęgnacją, by wydane pieniądze nie zmarnowały 
się, a drzewa nie uschły po roku czy dwóch latach, tylko dobrze się ukorzeni-
ły. Projekt jako ostatni zakwalifikował się do realizacji, ale jego początkowa 
wartość (600 tys. zł) przekroczyła kwotę przeznaczoną na ŁMP 2022. Dla-
tego jego realizacja ograniczy się do 246 500 zł, ale założenia nie ulegną 
zmianie (zmniejszy się jedynie liczba drzew).

PIĘĆSET NOWYCH DRZEW – ZIELONE PŁUCA ŁOMIANEK
KOSZT WNIOSKOWANY: 600 TYS. ZŁ. REALIZACJA: 246 500 ZŁ.
LICZBA GŁOSÓW: 27610.

Autor: Paweł Bohdziewicz
Projekt zakłada przeprowadzenie konkur-
su architektonicznego wraz z przyznaniem 

nagród pieniężnych, wykonanie na podstawie 
zwycięskiej pracy dokumentacji projektowej oraz 
uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację 
upamiętnienia. Jednocześnie został zawiązany 
społeczny komitet ds. budowy pomnika w składzie 

założycielskim: Paweł Bohdziewicz, Jarosław Suski, Tomasz Dąbrowski, 
Grzegorz Lenard, Dawid Paweł Dziaduś, Alicja Siemianowska-Woźniak, 

który powołano do czasu zakończenia budowy w celu wspierania realizacji  
przedsięwzięcia.

Opis projektu
Historia załogi samolotu B-17 G jest istotnym elementem tożsamości miesz-
kańców Łomianek, w szczególności Dziekanowa Leśnego. Upamiętnienie 
bohaterskiej załogi niosącej pomoc walczącej Warszawie symbolizuje wkład 
Stanów Zjednoczonych USA w walkę o wyzwolenie Polski z rąk nazistowskie-
go okupanta. Budowa pomnika będzie wyrazem wdzięczności i szacunku 
społeczności lokalnej względem poległych żołnierzy amerykańskich.

BUDOWA POMNIKA ZAŁOGI SAMOLOTU B-17 G (DZIEKANÓW LEŚNY)
KOSZT: 105 TYS. ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 2909.

Autor: Agnieszka Gawron-Smater
Ekologia i przyroda zawsze były dla mnie 
ważne, dlatego szczególnie zwracam 

uwagę na wygląd miejskich terenów zielonych. 
Zauważyłam, że mamy problem z zagospoda-
rowaniem małych skwerów i trawników. Według 
mnie brakuje pomysłów na ukształtowanie 
estetycznej i przyjaznej przestrzeni w takich 

miejscach. Dlatego zgłosiłam projekt Motylówki. Bezpośrednią inspi-
racją była dla mnie realizacja hotelu i jadłodajni dla motyli autorstwa 
Stowarzyszenia Starogard 2030. W Łomiankach zrealizowane zostaną 
nasadzenia roślin wabiących motyle, domki dla motyli i tablice eduka-

cyjne – powstaną kolorowe enklawy cieszące oko i służące obserwacji 
motyli.

Opis projektu
Projekt pomyślany jest jako wieloletni program, który będzie wymagał jedy-
nie drobnych corocznych poprawek i standardowych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Dzięki temu poszerza się o część dotyczącą aktywizacji oraz integracji 
mieszkańców podczas wspólnego tworzenia i opieki nad Motylówką. Raz 
posadzone krzewy i byliny oraz zamieszkujące je owady będą przez wiele 
lat ozdobą danego miejsca. To także świetna okazja do promowania Łomia-
nek oraz pomysł na ciekawą formę edukacji oraz zwiększenie wrażliwości 
na piękno przyrody przez bezpośredni z nią kontakt.

MOTYLÓWKA
KOSZT: 30 TYS. ZŁ
LICZBA GŁOSÓW: 3098.

WIĘCEJ INFORMACJI: SZCZEGÓŁOWE OPISY WSZYSTKICH PROJEKTÓW PUBLIKUJEMY NA 
HTTPS://LOMIANKI.BUDZET-OBYWATELSKI.ORG.
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Dziekanów Bajkowy
Kwota: 69 013,90 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa: 39 813,90 zł.
Doposażenie szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim (zakup 
i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego): 15 tys. zł.
Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski: 6 tys. zł.
Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa: 
4 200 zł.
Organizacja spotkania „Szukamy wielkanocnych jajek”: 4 tys. zł.

Dziekanów Leśny
Kwota: 69 013,90 zł.

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny: 
40 tys. zł.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację 
wydarzeń kulturalno-prorodzinnych: 13 513,90 zł. 
Świąteczne iluminacje: 7 tys. zł.
Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski: 4 tys. zł.
Doposażenie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej: 4 tys. zł.
Upowszechnianie idei samorządowej: 500 zł. 

Dziekanów Nowy
Kwota: 45 894,24 zł.

Organizacja dożynek sołeckich: 21 tys. zł.
Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację 
wydarzeń kulturalno-prorodzinnych: 12 300 zł.
Świąteczne iluminacje: 12 tys. zł.
Upowszechnianie idei samorządowej: 594,24 zł.

W Łomiankach mamy dziewięć sołectw, a każde z nich posiada wyodrębniony z budżetu 
gminy fundusz sołecki, czyli środki finansowe, które mają służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców.

OPRACOWANIE: KAMILA URBAŃSKA, 
MONIKA BRODOWSKA
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FUNDUSZE SOŁECKIE

PODZIAŁ FUNDUSZY SOŁECKICH 2022

Jesienią tradycyjnie odbywają się pikniki sołeckie i zebrania, na których mieszkańcy decydują o podziale środków otrzyma-
nych z Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Przedstawiamy fotograficzną relację z kilku pikników oraz publikujemy zestawienie 
zadań i wydarzeń, które zostały wybrane do dofinansowania z funduszy sołeckich w 2022 roku. O krótkie podsumowanie 
zebrań poprosiliśmy także przedstawicieli sołectw Dziekanów Polski i Łomianki Chopina.

Dziekanów Polski
Kwota: 66 736,44 zł.

Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci 
i uhonorowaniem najstarszych mieszkańców: 20 236,44 zł.
Doposażenie szkoły podstawowej (zakup i montaż gry edukacyjnej 
Miasteczko Ruchu Drogowego): 15 tys. zł.
Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP): 
11 500 zł.
Bożonarodzeniowe spotkanie: 11 tys. zł.
Świąteczne iluminacje: 5 tys. zł.
Utrzymanie gotowości bojowej OSP przez zakup odzieży ochronnej: 
3 500 zł.
Upowszechnianie idei samorządowej: 500 zł.

Kępa Kiełpińska
Kwota: 20 566,14 zł.

Organizacja akcji „Czyste sołectwo” – imprezy integracyjnej połą-
czonej ze sprzątaniem sołectwa (wiosną i jesienią): 7 tys. zł.
Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych: 
5 566,14 zł.
Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa: 5 tys. zł. 
Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki: 3 tys. zł.
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Ilona Pawluk, radna sołectwa Dziekanów Polski
Na ostatnim zebraniu sołeckim mieszkań-
cy zdecydowali, by jednym z przedsięwzięć 

finansowanych z funduszu był Dzień Dziekanowa. 
Chcemy, aby było to wydarzenie cykliczne, mające 
charakter zarówno kulturalny (w tym roku wystą-
pił zespół Dixielanders grający pop-jazz, odbył 
się koncert Ani Federczyk z The Voice of Seniors, 
a zabawy i konkursy prowadziło 11 animatorów), 
jak i poznawczy (pogadanki historyczne, prezentacje i szkolenia OSP). 
W przyszłym roku chcemy także uhonorować najstarszych mieszkańców 
naszego sołectwa. Bardzo zależy nam na podnoszeniu świadomości hi-
storycznej i budowaniu poczucia wspólnoty (zamontowaliśmy już tablice 
dotyczące historii sołectwa), dlatego w przyszłym roku będziemy współ-
uczestniczyć w organizacji obchodów 100-lecia OSP w Dziekanowie Pol-
skim. Jesteśmy bardzo dumni z naszych strażaków i co roku część pie-
niędzy sołeckich przeznaczamy dla nich na zakup konkretnego sprzętu. 
Ważne jest dla nas także wspieranie (zakup sprzętu dydaktycznego) 
szkoły podstawowej na granicy Dziekanowa Polskiego i Nowego. Jeste-
śmy wdzięczni, że z roku na rok w naszych zebraniach i organizowanych 
przedsięwzięciach uczestniczy coraz więcej mieszkańców. Pokazuje to 
nam, że udaje się budować poczucie wspólnoty i współodpowiedzial-
ności. Rada sołecka jest otwarta na nowe inicjatywy służące lokalnej 
społeczności, mamy także wiele pomysłów i zapraszamy do współpracy 
wszystkich mieszkańców. 

Marcin Kwasiborski, sołtys Łomianek Chopina
W przyszłym roku najwięcej środków 
z funduszu sołeckiego przeznaczymy na 

rozbudowę monitoringu na terenie skweru przy 
al. Chopina. Z rozmów na zebraniu sołeckim wy-
nika, że część mieszkańców obawia się, iż skwer 
i planowana wiata staną się miejscem spotkań 
osób, które hałasują i nie szanują wspólnej prze-
strzeni. W mojej ocenie jest to miejsce, które ma 
ogromny potencjał i może służyć integracji sąsiadów oraz rekreacji. 
Planujemy wykonanie przyłącza energetycznego, by z jednej strony 
teren zabezpieczyć, a z drugiej – stworzyć infrastrukturę umożliwiają-
cą organizację atrakcyjnych imprez plenerowych. Budowa wiaty będzie 
spowolniona, aby najpierw się przekonać, że możemy wspólnie wyklu-
czyć niewłaściwe zachowania na tym terenie. Chciałbym bardziej zaan-
gażować mieszkańców sołectwa, usłyszeć ich zdanie. Nasze sołectwo 
liczy 1957 mieszkańców (dane z 31.12.2020). Zachęcam do kontaktu 
i włączenia się w inicjatywy rady sołeckiej.
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Kiełpin
Kwota: 69 013,90 zł.

Przygotowanie projektu wymiany oświetlenia ulicznego na latarnie 
LED lub ich instalacja: 30 tys. zł.
Organizacja pikniku sportowo-edukacyjnego Dzień Dziecka 2022: 
20 tys. zł.
Bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska: 11 tys. zł.
Organizacja letnich seansów kinowych pod chmurką: 8013,90 zł.

Łomianki Chopina
Kwota: 69 013,90 zł.

Zwiększenie bezpieczeństwa – rozbudowa monitoringu na terenie 
skweru przy al. Chopina: 23 700 zł.
Organizacja Chopin Street Party, czyli Poznaj sąsiada: 16 300 zł.
Świąteczne iluminacje: 15 tys. zł.
Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie 
działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski): 10 tys. zł.
Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki: 3 513,90 zł.
Upowszechnianie idei samorządowej: 500 zł.

Łomianki Dolne
Kwota: 51 622,40 zł.

Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunika-
cyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej: 50 tys. zł.
Organizacja Ogniska Sołeckiego: 1 622,40 zł.

Sadowa
Kwota: 69 013,90 zł.

Wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na przed-
szkole i miejsce aktywności społecznej: 30 tys. zł.
Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej: 
14 tys. zł.
Bożonarodzeniowe spotkanie: 7 500 zł.
Świąteczne iluminacje: 7 tys. zł.
Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski: 6 tys. zł.
Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa: 
2 400 zł.
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów: 1 600 zł.
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej: 513,90 zł.



10 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 10    |    PAŹDZIERNIK 2021

|    URZĄD MIEJSKI

Adrianna Kowalewska, podin-
spektor ds. administracyjnych

Jestem jednym 
z najmłodszych 
p r a c o w n i k ó w 
w urzędzie. Pracę 
r o z p o c z ę ł a m 
w kwietniu 
2019 r. Bezpo-
średni kontakt 
z interesantami 

pozwala mi poznać ich proble-
my i sugestie dotyczące rozwoju 
miasta. Tematy są mi bliskie, po-
nieważ od urodzenia mieszkam 
w Łomiankach. Z wykształcenia 
jestem technikiem architektury 
krajobrazu, dodatkowo ukończy-
łam szkołę policealną w Warsza-
wie. W Biurze Obsługi Mieszkań-

ca zajmuję się wprowadzaniem 
dokumentów do systemu oraz 
udzielaniem informacji telefonicz-
nie i stacjonarnie.

Czym zajmuje się podinspektor 
ds. administracyjnych?
Pracuje w Biurze Obsługi Miesz-
kańca, gdzie składa się doku-
menty, które urzędnicy rejestrują 
i przekazują odpowiednim ko-
mórkom. Także tutaj wprowadza 
się je do SEOD (Systemu Elektro-
nicznego Obiegu Dokumentów). 
Biuro znajduje się po lewej stro-
nie wejścia do urzędu. Pracowni-
cy biura kierują mieszkańców do 
odpowiednich wydziałów i re-
feratów oraz udzielają ogólnych 
informacji o funkcjonowaniu 
urzędu.

NASI URZĘDNICY
Przedstawiamy pracowniczki, które zajmują się obsługą 
sekretariatu burmistrza oraz udzielają informacji w ramach Biura 
Obsługi Mieszkańca.

ZADAJ PYTANIE
PANI BURMISTRZ

Witam Panią Burmistrz. Przeczytałem Pani 
odpowiedź na pytanie zadane przez miesz-
kańca Łomianek na temat latarni umiesz-
czonych na chodniku wzdłuż ul. Fabrycznej 
(BIUM 9/2021, s. 7). I mam pytanie bar-
dziej szczegółowe (nie przeczę, że słupy 
są postawione niezgodnie z prawem, czy-
li 50 cm od krawędzi jezdni): dlaczego nie 
mogły być postawione po drugiej stronie, 
jak to jest na większości ulicy. Większość 
latarni stoi po lewej stronie, gdy patrzymy 
od ul. Warszawskiej. Jakie konkretnie po-
wody spowodowały, że Państwo zamieścili 
latarnie na chodniku między ul. Pawłowską 
a nr. 34 ul. Fabrycznej. Proszę o szczegó-
łową odpowiedź, a nie tylko, że mogliśmy.
Szanowny Panie, w projekcie budowy 
oświetlenia ul. Fabrycznej zostały uwzględ-
nione istniejące oraz projektowane sieci 
sanitarne, telekomunikacyjne i elektroener-
getyczne. Zmieszczenie wszystkich sieci 
i zapewnienie ich wzajemnego prawidło-
wego układu  było bardzo trudne do wy-
konania w tym miejscu. Na zaznaczonym 
odcinku ul. Fabrycznej planowana była 
sieć kanalizacyjna, która uniemożliwiała 
posadowienie latarni oświetlenia drogo-
wego w planowanym pasie drogowym po 
lewej stronie, patrząc od strony ul. War-
szawskiej. Nie można również posadowić 
latarni w ścieżce rowerowej – trzeba się od 
niej odsunąć o minimum 0,3 m. Ze wzglę-
du na istniejącą linię napowietrzną nN PGE 
oraz sieci gazowe nie było możliwe posa-
dowienie nowych latarni poza chodnikiem 
po prawej stronie. Przebudowa istniejących 
sieci lub budowa poza chodnikiem wiązała-
by się z dużymi kosztami po stronie gminy 
ze względu na konieczność poszerzenia 
pasa drogowego i przebudowę istniejących 
ogrodzeń oraz spełnienie normatywnych 
odległości od innych sieci.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie 

www.lomianki.pl.
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Urząd Miejski w Łomiankach 
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl

Izabela Czak-Żukowska, podin-
spektor ds. administracyjnych

Na rzecz samo-
rządu pracuję 
od dziewięciu 
miesięcy. To zu-
pełnie nowe 
doświadczenie 
w mojej pracy 
zawodowej. Pra-
ca w sekreta-

riacie pani burmistrz jest dużym 
wyzwaniem, gdyż wymaga ode 
mnie elastyczności i szybkiego 
reagowania na stawiane przede 
mną zadania. W codziennej 
pracy wspieram organizacyjnie 
panią burmistrz, zastępcę bur-

mistrza i sekretarza gminy w re-
alizacji ich zadań. 

Czym zajmuje się sekretariat 
pani burmistrz?
Przygotowuje oficjalne pisma, 
opracowuje harmonogramy spo-
tkań i przekazuje informacje do 
wydziałów i referatów Urzędu 
Miejskiego. Prowadzi ewidencję 
i wykonuje czynności związane 
z ogłoszeniami urzędowymi. Po-
średniczy w komunikacji między 
mieszkańcami gminy, panią bur-
mistrz i urzędnikami. Zajmuje się 
także przygotowywaniem po-
mieszczeń oraz obsługą spotkań 
i zebrań organizowanych przez 
burmistrza i jego zastępcę.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Radny Janusz Skonieczny zło-
żył wnioski w sprawie wykreśle-

nia zmian w zadaniach: rozbudowy 
ul. Wiślanej i ul. Brzegowej, zakupu 
działki i budowy budynku komunal-
nego, przebudowy ul. Bołtucia, budo-
wy nowego budynku OPS wraz z po-
radnią pedagogiczno-psychologiczną 
i pomieszczeniami dla GKRPA oraz 
zakupu budynku komunalnego. Radni 
rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Łomianki na lata 
2021–2030 i zmian w uchwale bu-
dżetowej gminy Łomianki na 2021 r., 
a także w sprawie regulaminu udzie-
lania dotacji celowej z budżetu gmi-
ny Łomianki dla rodzinnych ogrodów 
działkowych oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z gminą Stare 
Babice na dofinansowanie transportu 
międzygminnego.

Wyniki głosowania
Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał w sprawie wykreślenia zmian 
w zadaniach:
– „Rozbudowa ul. Wiślanej na odcinku 
ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ul. 
Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej 
do ul. Krajobrazowej” (za: 10, przeciw: 
9, nieobecni: 2),
– „Zakup działki i budowa budyn-
ku komunalnego” (za: 9, przeciw: 9, 
wstrzymał się: 1, nieobecni: 2),
– „Przebudowa ul. Bołtucia” (za: 9, 
przeciw: 9, wstrzymał się: 1, nieobec-
ni: 2),
– „Budowa nowego budynku OPS 
wraz z poradnią pedagogiczno-psy-
chologiczną i pomieszczeniami dla 
GKRPA” (za: 9, przeciw: 9, wstrzymał 
się: 1, nieobecni: 2),
– „Zakup budynku komunalnego” (za: 
10, przeciw: 9, nieobecni: 2).
A ponadto głosowano w sprawie:
– zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Łomianki na lata 
2021–2030 (przeciw: 16, brak głosu: 
2, nieobecni: 3),
– zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2021 r. (przeciw: 16, brak 
głosu: 2, nieobecni: 3),
– regulaminu udzielania dotacji ce-
lowej z budżetu gminy Łomianki dla 
rodzinnych ogrodów działkowych (za: 
16, wstrzymało się: 2, nieobecni: 3),
– wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia z gminą Stare Babice 
na dofinansowanie transportu mię-

dzygminnego lokalnej linii uzupełnia-
jącej L-7 na lata 2021–2024 (za: 19, 
nieobecni: 2).

Komentarz radnej
Mariola Niecikowska

Radny jest przed-
stawicielem wła- 

dzy lokalnej. Wyko-
nując swoje prawa 
i obowiązki, powi-
nien kierować się 
przede wszystkim 
dobrem wspólnoty 
samorządowej. Nie 
mieści mi się w głowie działanie, 
które prowadzi do destrukcji i de-
stabilizacji gminy. Bo jak inaczej 
nazwać formalne wnioski radnych, 
których wprowadzenie do budże-
tu powoduje zwiększenie deficytu 
o ponad milion siedemset tysięcy 
złotych? Jak nazwać wnioski, które 
powodują, że budżet jest niespój-
ny z wieloletnią prognozą finan-
sową, które są niezgodne z pra-
wem, uniemożliwiają pracę gminie, 
wstrzymują inwestycje? Wybrani 
radni podejmują najważniejsze 
decyzje w sprawach dotyczą-
cych gmin. Decydują na przykład 
o utrzymaniu szkół, przedszkoli, 
remontach ulic. Patrzenie wyłącz-
nie na własny interes (a nie na do-
bro mieszkańców) jest nieuczciwe 
wobec wyborców!

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym lub 
online, a także obejrzeć archiwalne zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja). Projekty 
uchwał zamieszczane są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły sesji w zakładce 
Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). XLIV sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 
września br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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Dyżury radnych
Harmonogram dostępny jest na www.
lomianki.pl i bip.lomianki.pl w zakład-
ce Rada Miejska/Dyżury radnych. 
Przewodnicząca RM pełni dyżur od 
poniedziałku do piątku każdego tygo-
dnia. Mieszkańcy na dyżur z przewod-
niczącą umawiają się za pośrednic-
twem Biura Rady w Urzędzie Miejskim 
(ul. Warszawska 115), mailowo (biuro.

rady@poczta.lomianki.pl) lub telefo-
nicznie (666 834 560).

Posiedzenia komisji i sesje RM
Harmonogram spotkań wszystkich 
komisji dostępny jest w systemie 
e-Sesja: http://lomianki.esesja.pl/po-
siedzenia. Ostatnią sesję RM można 
obejrzeć po zeskanowaniu kodu QR.
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Rada Młodzieżowa 
Niebawem zakończy się kadencja obecnej rady – 28 października plano-
wane są nowe wybory. Serdecznie zapraszamy do udziału i głosowania 
wszystkie młode osoby, które chcą działać oraz przyczynić do dobrych 
zmian w Łomiankach. 

Pierwsze posiedzenie obecnej rady odbyło się 10 marca 
2020 r. Byliśmy pełni chęci do działania i mieliśmy w gło-
wach wiele pomysłów. Niestety pandemia COVID-19 
utrudniła nam pracę. W czasie lockdownu nasze możli-
wości były bardzo ograniczone, ale nadal pozostawaliśmy 
w łączności dzięki sesjom zdalnym. W maju br., współpra-
cując z Centrum Kultury w Łomiankach, zorganizowaliśmy 
warsztaty dotyczące debaty oxfordzkiej, a na sam koniec 
przeprowadziliśmy debatę na temat udziału dzieci w pro-
gramach typu talent show. Aktualnie opublikowaliśmy ankietę (dostępna 
na fb Rady Młodzieżowej gminy Łomianki) dotyczącą potrzeb łomiankow-
skiej młodzieży. Niebawem opublikujemy tam również statystyki z tego 
projektu. Będziemy również zabierać głos w sprawie obniżenia wieku 
uprawniającego do głosowania w łomiankowskim budżecie partycypacyj-
nym i w sprawie lekcji rozpoczynających się o godz. 7 w szkołach na tere-
nie gminy. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na fb, gdzie pojawią się 
informacje dotyczące wyborów. / Natalia Tomaszuk

Kampania 19 dni
W pierwszych dniach listopada różne organizacje 
pracujące z najmłodszymi biorą udział w kam-
panii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci 
i młodzieży. W tym roku w Łomiankach akcja od-
będzie się po raz trzeci. Więcej informacji pojawi 
się wkrótce na www.lomianki.pl oraz w kolejnym 
wydaniu biuletynu.

Otwarte Ogrody Artystów
We wrześniu w ramach Dni Dąbrowy po raz kolejny artyści zaprezento-
wali dzieła w pracowniach i ogrodach.

Zainteresowanie sztuką ze 
strony mieszkańców było 
bardzo duże. Zwiedzać moż-
na było pieszo, ale także 
w ramach wycieczki rowe-
rowej, która ruszała o godz. 
13 sprzed Centrum Kultury 
przy ul. Wiejskiej 12A, gdzie 
prezentowano wystawę Mu-
zykalii, czyli niezwykły zbiór 
instrumentów – pamiątek po 
dawnych kulturach muzycz-
nych Polski, Europy, Azji, oraz 
Afryki z kolekcji Pawła Hru-
szwickiego. / am

Bezpłatne szczepienia
 przeciwko grypie
Urząd Miejski w Łomiankach kupił 
540 szczepionek przeciwko grypie 
dla seniorów 65+.

Szczepienia rozpoczęły się 4 paź-
dziernika br. (i potrwają do wy-
czerpania puli) w przychodni przy 
ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach. Nie 
ma znaczenia, czy mieszkaniec 
jest pacjentem tej przychodni, dla 
wszystkich zainteresowanych jest 
jedna lista i identyczna procedu-
ra. Należy przyjść do przychodni 
i zapisać się na szczepienie. Reje-
stratorka wyznaczy datę kwalifika-
cji i szczepienia według kolejności 
zapisów. Możliwe jest przyjście 
w dniu wyznaczonego szczepienia 
z kwalifikacją z własnej przychod-
ni. Przypominamy, że dla senio-
rów 75+ będą niedługo dostępne 
szczepionki także z programu rzą-
dowego. / mjr

Poszukiwani 
wolontariusze
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ło-
miankach poszukuje do współpra-
cy lokalnych wolontariuszy. 

Zakres współpracy jest bardzo 
zróżnicowany: od pomocy w na-
uce do towarzyszenia czy wyku-
pienia leków osobom starszym. Na 
początku chcemy zorientować się, 
czy wśród naszych mieszkańców 
są osoby zainteresowane wolonta-
riatem. Jeśli jesteś osobą powyżej 
16. roku życia, masz wolę poma-
gania i chwilę wolnego czasu, to 

wyślij zgłoszenie na ad-
res m.kaminska@opslo-
mianki.pl i podaj swój 
wiek, dyspozycyjność 
oraz zakres pomocy, 
jakiej możesz udzielić. 
/ OPS

Więcej informacji: Mag-
dalena Kamińska, tel.:  
22 751 90 57 w. 115.
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Bieg Pamięci Narodowej
Ponad 200 zawodników wzięło udział w IX edycji Biegu Pamięci Narodo-
wej w Łomiankach, która odbyła się 11 września. 

Pobiegli głównie uczniowie łomiankowskich szkół podstawowych i liceum, 
ale nie zabrakło również dorosłych. Na mecie medale wręczali burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Jan Herburt-Heybowicz, czło-
nek Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ło-
miankach, oraz generał Stanisław Woźniak, prezes Stowarzyszenia Kom-
batantów Misji Pokojowych ONZ. Po wysiłku był czas na odpoczynek, 
kiełbaski z ogniska i nagrody. Bieg zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 
1 i Urząd Miejski w  Łomiankach. Dziękujemy za udział wszystkim zawod-
nikom, kibicom oraz sołtysowi Kępy Kiełpińskiej Krzysztofowi Skarbkowi, 
właścicielowi Stajni Lider, za nieodpłatne użyczenie terenu na ognisko dla 
uczestników biegu. / ao

Rajd rowerowy
We wrześniu w trasę wyruszyło 119 dzieci i nastolatków oraz 124 
dorosłych pasjonatów rowerowych wycieczek. 

Wszyscy dotarli na polanę Pociecha, gdzie tradycyjnie był czas na odpo-
czynek i regenerację. Każdy dostał pyszną grochówkę i kiełbaskę do sa-
modzielnego upieczenia na przygotowanym ognisku. Dzieci brały udział 
w konkursach. Rozdaliśmy 21 wysokiej jakości kasków rowerowych (któ-
re ufundował partner rajdu salon Toyota W&J Wiśniewski z Izabelina) 
i ponad 80 nagród kupionych przez Urząd Miejski w Łomiankach. Dwie 
dorosłe mieszkanki rywalizowały o weekend z Toyotą. Odpowiadały na 
niełatwe pytania i robiły to bezbłędnie, dlatego Toyota postanowiła na-
grodzić obie panie. Serwis rowerowy zapewniła ekipa z salonu sklepro-
werowy.pl z Burakowa. Składamy podziękowania pracownikom ICDS 
za pomoc techniczną, a policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie trasy 
przejazdu. Kolejny rajd rowerowy dopiero wiosną. / mjr

W tym roku obchody ustawowego Dnia Straży Miejskiej połączone zostały 
z jubileuszem 30-lecia powołania tutejszej jednostki. Uroczystość odbyła 
się 9 września br. w Centrum Kultury w Łomiankach i uczestniczyły w niej 
delegatury służb mundurowych, sąsiednich straży miejskich i gminnych oraz 
przedstawiciele samorządu. Każda z przemawiających osób zaznaczała, jak 
trudna, a zarazem wysoko ceniona jest służba strażników miejskich. Ko-
mendant SM w Łomiankach w trakcie przemówienia podziękował za owoc-

ną współpracę wszystkim służbom, organom samorzą-
du oraz pracownikom: „Celem, który sobie postawiłem, 
jest zmiana postrzegania zawodu strażnika miejskiego. 
Strażnik miejski powinien być dla mieszkańców, działać 
dla nich i z nimi. Chciałbym, aby moi funkcjonariusze 
byli postrzegani jako osoby godne zaufania, kompe-
tentne i empatyczne”. W tak uroczystym dla strażników 
dniu starsi inspektorzy Tomasz Lipski, Grzegorz Dą-
browski i Andrzej Chrzanowski oraz komendant Mar-
cin Węgiełek zostali uhonorowani złotymi medalami 
za zasługi. Odznaczenia przyznał Polski Związek Straży 
Miejskich i Gminnych. / Marcin Węgiełek

Jubileusz strażników
Straż Miejską w Łomiankach po-
wołano 1 listopada 1991 r. zarzą-
dzeniem burmistrza i od tego czasu 
pełni służebną rolę wobec społecz-
ności lokalnej.
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PYTANIE KONKURSOWE

Przed wojną w Łomiankach znaj-
dowało się gospodarstwo ogrod-
niczo-szkółkarskie i pasieka „Ko-
lonia Pszczółki”. Proszę podać imię 
i nazwisko jej właściciela, a zara-
zem autora popularnego porad-
nika „Praktyczne pszczelnictwo”. 
Pierwsze trzy oso-
by, które nadeślą 
poprawną odpo-
wiedź do redakcji 
(wks@poczta. lo-
mianki.pl), otrzyma-
ją książkę „Łomianki 
– spotkania z histo-
rią”. Na odpowiedzi czekamy do 20 
października.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
z poprzedniego biuletynu: „Ga-
zeta Łomiankowska”, maj 1990 r. 
Zagadkę jako pierwsi rozwiązali: 
Sylwia Żygadło, Łukasz Ryszard 
Rubin-Szymański, Kaja Flaszyńska. 
Gratulujemy!

Gazeta Łomiankowska” uka-
zująca się przez blisko trzy-
dzieści lat (z przerwami) 
zostawiła trwały ślad w pa-

mięci mieszkańców naszego miasta 
i była ważnym sposobem informowa-
nia o lokalnych sprawach. Jednak datę 
ukazania się pierwszego numeru (maj 
1990 r.) pamiętać mogą tylko osoby 
od lat mieszkające w Łomiankach.

Aktywność społeczna
Wybory 4 czerwca 1989 r. przyniosły 
Polsce zmianę ustroju, a majowe wy-
bory samorządowe zaplanowane na 
następny rok uruchomiły lokalną ak-
tywność społeczną na niespotykaną 
przez lata skalę. W całym kraju dzia-
łały komitety obywatelskie (KO) Soli-
darności, które konsekwentnie dążyły 
do zmiany lokalnych władz. Podobnie 
było w Łomiankach z tą różnicą, że 
oprócz KO powstała inna niezależna 
organizacja – Stowarzyszenie Prywat-
nych Przedsiębiorców (SPP). 

Prywatni przedsiębiorcy
Łomianki w tym czasie były zna-
ne w całej Polsce jako zagłębie tzw. 

prywatnej inicjatywy, czyli drobnych 
przedsiębiorców, rzemieślników, 
ogrodników, hodowców itp. Próba in-
tegracji tego środowiska spotkała się 
ze sporym poparciem i stowarzysze-
nie postanowiło wziąć udział w zbliża-
jących się wyborach samorządowych 
i konkurować z Komitetem Obywa-
telskim. Kampania przedwyborcza, 
w związku z kompletnym brakiem do-
świadczenia uczestników, była bardzo 
siermiężna, a czasami nawet, z dzisiej-
szego punktu widzenia – zabawna, 
jednak pomysł zarządu SPP, by zor-
ganizować lokalną gazetę, okazał się 
nadzwyczaj trafny i trwały.

Pierwsza w Polsce?
Wybory się skończyły, a „Gazeta Ło-
miankowska” służyła mieszkańcom 
przez kilkadziesiąt lat. Warto w tym 
miejscu dodać, że prawdopodobnie 
była to jedna z pierwszych gazet lo-
kalnych w Polsce. Pierwszy numer, 
który ukazał się tuż przed wyborami, 
przedstawiał głównie programy wy-
borcze i kandydatów SPP i KO. Na-
stępne wydanie gazety ukazało się po 
wakacjach pod koniec września, a ko-
lejne pojawiały się regularnie co dwa 
tygodnie. Gazeta kosztowała 1000 
starych złotych, czyli złotówkę po de-
nominacji, i była czarno-biała. 

Redakcja gazety
Redaktorem naczelnym został dzien-
nikarz z Warszawy Eligiusz Majkut, 
a redakcję tworzyli: Ryszard Pieńkow-
ski, Kazimierz Medyński, Włodzimierz 
Gójski, Edward Grycuk, Remigiusz 
Bierzanek, Alicja Grąbczewska, Hanna 
Przedborska-Matak, Lilianna Hetma-
nowska i Andrzej Kaliński. Od marca 
1991 r. stroną techniczno-organiza-
cyjną wydawania gazety zajęła się fir-
ma INFOR Ryszarda Pieńkowskiego 
(obecnie właściciel dziennika „Dzien-
nik Gazeta Prawna”). W następnych 

latach zmieniali się redaktorzy naczel-
ni – Eligiusza Majkuta zastąpił jego 
brat Leszek, a po nim, od maja 1994 r. 
Jędrzej Fijałkowski.

Od gazety do biuletynu
Ostatni numer „Gazety Łomiankow-
skiej” w ramach współpracy Stowarzy-
szenia Prywatnych Przedsiębiorców 
i firmy INFOR ukazał się 30 czerw-
ca 1994 r. Nastąpiła przerwa, która 
trwała do kwietnia 1998 r., kiedy to 
wydawaniem gazety zajął się Urząd 
Miejski w Łomiankach. I tak już zosta-
ło... Zmieniały się władze, zmieniały 
się Łomianki, ale tytuł trwał, stając się 
po latach Biuletynem Informacyjnym 
Urzędu Miejskiego, chociaż obawiam 
się, że tego wielu czytelników mogło 
nie zauważyć.

W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o lokalne pismo, które ukazuje się 
w Łomiankach, oraz datę wydania pierwszego numeru. Rozwiązujemy zagadkę i opisujemy 
okoliczności powstania naszego biuletynu.

„GAZETA ŁOMIANKOWSKA”

TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI
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Bony na cyfryzację
Nowy projekt w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, którego celem jest lepsze wykorzystanie technologii cy-
frowych w polskich przedsiębiorstwach. 

Konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfry-
zację” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospo-
litej Polskiej. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów wynosi 110 mln zł. Przedsiębiorcy muszą wykazać, 
że dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu technologii cyfrowych 
nastąpi zmiana sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa 
dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodat-
kowo zmiana produktów. Przedsiębiorca ubiegający się o dofi-
nansowanie może liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do 255 
tys. zł. Wnioski można zgłaszać do 20 października br. / ms

Więcej informacji: www.parp.gov.pl.

Programy akceleracyjne
Do 30 listopada br. start-upy mogą skorzystać z możliwości roz-
winięcia innowacyjnych produktów, by przetestować je z part-
nerami korporacyjnymi. 

Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicz-
nej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program 
skupia się na wsparciu start-upów, umożliwiając przy tym wpro-
wadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia. 
Dofinansowanie może otrzymać osoba prawna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapi-
tałowej, która posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego 
przedsiębiorstwa, nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo 
z operatorem programu, nie była notowana na giełdzie w okresie 
do pięciu lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i któ-
ra nie dokonała podziału zysków oraz która nie została utworzo-
na w wyniku połączenia. Kwota dotacji: do 250 tys. zł. Maksy-
malnie można otrzymać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych 
projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny. / ms

Więcej informacji: www.parp.gov.pl.

Wsparcie w starcie
Pożyczka na podjęcie działalności gospodar-
czej, utworzenie stanowiska pracy i bezpłatne 
usługi doradztwa lub szkolenia.

Program kierowany do absolwentów szkół 
i uczelni wyższych oraz do studentów ostatnie-
go roku studiów, którzy szukają pracy, do zare-
jestrowanych osób bezrobotnych, a także opie-
kunów osób niepełnosprawnych szukających 
pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również 
przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szko-
ły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce 
oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyj-
ne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na 
utworzenie nowego miejsca pracy związanego 
z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub 
rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. / ms

Więcej informacji: www.bgk.pl/programy-i-
-fundusze w zakładce Program Pierwszy biznes 
– Wsparcie w Starcie.

#idearozwojubiznesu 
Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to se-
ria spotkań online poświęconych wybranym 
rozwiązaniom Polskiego Ładu, a także tarczy 
antykryzysowej i finansowej. 

Eksperci kluczowych instytucji w krajowym 
systemie gospodarczym dzielą się z przed-
siębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazów-
kami na temat korzystania z rozwiązań osło-
nowych proponowanych firmom przez rząd. 
Każde spotkanie składa się z indywidualnych 
prelekcji zaproszonych ekspertów, modero-
wanej dyskusji na najważniejsze z poruszo-
nych tematów, a także odpowiedzi na pytania. 
W trakcie wideokonferencji podejmowane są 
m.in. tematy: budownictwa, aspektów praw-
nych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagra-
niczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji 
administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia w pracy czy pozyskiwania i utrzymywania 
młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowie-
dzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Tu-
rystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej 
przedsiębiorczości. Konferencje transmitowa-
ne są na stronie internetowej projektu. Udział 
w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga 
wcześniejszej rejestracji. / ms

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/idearoz-
wojubiznesu.
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Przedstawiamy bieżące prace budowlane w gminie, informacje 
o dotacji na przebudowę ul. Sierakowskiej oraz o podpisanym 
porozumieniu w sprawie opracowania dokumentacji projektowej 
modernizacji części wału przeciwpowodziowego.

PRACE DROGOWE 
I WODOCIĄGOWE

WYDZIAŁ INWESTYCJI 
I REMONTÓW
Trwające roboty budowlane:
– ul. Cyprysowa: przebudowa infra-
struktury drogowej, roboty ziemne 
z wykonaniem konstrukcji jezdni i od-
wodnienia, na ukończeniu ustawianie 
słupów oświetleniowych;
– ul. Długa: budowa kanalizacji, robo-
ty ziemne z wykonaniem konstrukcji 
jezdni, wykonawca przedstawił także 
program naprawczy, na którego pod-
stawie będzie odbudowana zniszczo-
na kapliczka;
– ul. Fabryczna: zakończyły się roboty 
ziemne i kanalizacyjne, na ukończeniu 
profilowanie podbudowy konstrukcji 
jezdni, rozpoczęły się prace związane 
z układaniem warstw z betonu asfal-
towego konstrukcji jezdni;
– ul. Piaskowa: budowa przedszkola 
miejskiego oraz placu zabaw w Dą-
browie Leśnej – przekazano teren bu-
dowy wykonawcy, wykonano prace 
ziemne związane z budynkiem, wy-
lano beton pod ławy fundamentowe, 
trwają prace zbrojenia oraz szalowa-
nia ław;
– ul. Strzelecka: budowa szkoły pod-
stawowej wraz z poprawą infrastruk-
tury sportowej w Sadowej – wylano 
płytę fundamentową, rozszalowano 
zalane żelbetowe słupy sali gimna-
stycznej, trwają prace zbrojarskie ele-
mentów konstrukcyjnych przyziemia 
budynku szkoły;
– ul. Warszawska: nowe oznakowanie 
wykonano metodą grubowarstwową 
specjalną farbą – masą chemoutwar-
dzalną, która ma znacznie zwiększo-
ną odporność na ścieranie i wysoki 
współczynnik antypoślizgowy oraz 
jest lepiej widoczna w dzień i w nocy 

w porównaniu ze zwykłą farbą dro-
gową. 

Zakończone prace remontowe:
– pomalowano odcinki ulic: Warszaw-
skiej (od ul. Graniczka do ul. Wiślanej) 
wraz z przejściami dla pieszych w cią-
gach ulic dochodzących; Konopnickiej 
(od ul. Kolejowej do szpitala w Dzie-
kanowie Leśnym); Miłej (na odcinku 
bitumicznym) oraz progi zwalniające 
i skrzyżowania wyniesione z kostki 
betonowej lub asfaltu (łącznie około 
80 szt. w różnych częściach gminy).

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
Inwestycje w trakcie realizacji:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Wiślanej, na odcinku od skrzy-
żowania z Kościelną Drogą do ulicy 
Brzegowej oraz w ulicy Łużyckiej;
– rozpoczęcie prac nastąpi 18 paź-
dziernika br. i w pierwszej kolejności 
realizowane będą odcinki w ul. Wiśla-

nej (od Kościelnej Drogi w kierunku ul. 
Brzegowej);
– budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej w następujących 
lokalizacjach:
• ul. Kampinoska: zrealizowano 
cały zakres prac związanych z siecią 
i przyłączami do granic nieruchomo-
ści i przepompownią ścieków, rozpo-
częto odtworzenia nawierzchni oraz 
rozruchy i odbiory infrastruktury;
• ulice: Jesionowa, Willowa, Koncer-
towa, Morelowa oraz drogi dojazdo-
we – zrealizowano całość prac ziem-
nych oraz odtworzenia nawierzchni, 
trwają odbiory techniczne;
• aleja Lip, ulice Żwirowa, Partyzan-
tów: ze względu na bezpośrednie są-
siedztwo drzew uznanych za pomniki 
przyrody w alei Lip i ul. Partyzantów 
ZWiK zlecił ekspertyzę, która wyka-
zała, że obecnie stosowane rozwią-
zania techniczne przy budowie sieci 
wodno-kanalizacyjnej nie gwarantują 
utrzymania omawianego zadrzewie-
nia w obecnej kondycji, dlatego ZWiK 

TEKST: RADOSŁAW NOWAK, TOMASZ CZAJKOWSKI
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Przebudowa ul. Sierakowskiej
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Łomian-
ki pozyskała 1 408 872,25 zł dofinansowania projektu rozbudowy
ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej. 

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 28 września br. burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak oraz skarbnik gminy Han-
na Dąbrowska podpisały stosowną umowę. W ramach przebudowy 
poza zmianą nawierzchni 
drogi zostanie wybudo-
wana ścieżka rowerowa 
oraz chodnik, wykonane 
oznakowanie, zjazdy in-
dywidualne do posesji 
oraz publiczne. Projekt 
zakłada również budowę 
odwodnienia oraz prze-
budowę sieci elektro-
energetycznej i sanitar-
nych. / ms

Modernizacja wału przeciwpowodziowego
Działamy na rzecz zwiększenia ochrony przed zalaniem wodami    
Wisły terenów zurbanizowanych i rolniczych w gminie Łomianki.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak podpisała 13 
września br. porozumienie dotyczące podjęcia współpracy w zakresie 
opracowania dokumenta-
cji projektowej wraz z uzy-
skaniem decyzji będących 
podstawą do realizacji 
inwestycji „Modernizacja 
wału przeciwpowodzio-
wego na odcinku rzeki 
Wisły w km 525+000 
– 537+400 w gminie 
Łomianki”. Partnerami 
porozumienia są Pań-
stwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie, 
powiat warszawski za-
chodni, gmina Łomianki oraz gmina Czosnów. Celem planowanej 
w latach następnych inwestycji jest zwiększenie ochrony przeciwpo-
wodziowej przed zalaniem wodami Wisły terenów zurbanizowanych, 
a także użytkowanych rolniczo na obszarze powiatu warszawskiego 
zachodniego, gminy Łomianki oraz gminy Czosnów. / mjr
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odstąpił od budowy sieci na odcinku 
od ul. Konwaliowej do ul. Kwiatowej;
• ulica Rolnicza i Waligóry: sieć ka-
nalizacyjna zostanie wybudowana na 
odcinku od ul. Wiklinowej do grani-
cy z gminą Czosnów, trwają prace 
geodezyjne wytyczające prawidłowy 
przebieg trasy przewodów, prace bu-
dowlane rozpoczną się 18 paździer-
nika br. od ul. Wiklinowej w kierunku 
gminy Czosnów. W ulicy Waligóry 
zostanie również wybudowana sieć 
wodno-kanalizacyjna. ZWiK doko-
nał wyboru oferty najkorzystniejszej 
dla tego zadania. Podpisanie umowy 
z wykonawcą nastąpi w pierwszej po-
łowie października br.

Inwestycje zakończone:
– budowa sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepom-
pownią ścieków w drogach dojazdo-
wych do Kościelnej Drogi – etap 1. 
Wykaz posesji, które mogą się podłą-
czać do sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, dostępny jest na stronie www.
zwik-lomianki.pl-aktualności, z kolei 
szczegółowe informacje dotyczące 
procedury przyłączenia znajdują się 
w zakładce Dla mieszkańca – Podłącz 
się.
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Mobilny punkt 
konsultacyjny
Przedstawicielka Urzędu Miej-
skiego w asyście Straży Miejskiej 
odwiedza mieszkańców i informu-
je o programie Czyste Powietrze. 
Właściciele nieruchomości mogą 
porozmawiać o zasadach wymiany 
nieefektywnego źródła ciepła i wa-
runkach udziału w programie. Wię-
cej informacji: Milena Wiśniewska, 
tel. 516 282 998.

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA, KAROLINA ŻEBROWSKA

Palenie drewnem jest ekolo-
giczne, bo to odnawialne źró-
dło energii, jednak robienie 
tego w niewłaściwy sposób 

może zatruwać środowisko. Poznanie 
zasad palenia w kominku jest pierw-
szym krokiem do ekologicznego i eko-
nomicznego wykorzystywania opału 
i ogrzewania domu.

Alerty smogowe 
Uchwała antysmogowa na Mazowszu 
zakazuje palenia w kominku w tzw. 
dni smogowe, kiedy poziom zanie-
czyszczenia pyłem przekroczy do-
puszczalne 50 μg/m3. Przepis ten nie 
dotyczy domów, w których kominek 
jest jedynym źródłem ciepła. Alerty 
smogowe dla gminy Łomianki ogła-
szane są na stronach internetowych 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego, Urzędu Miejskiego w Łomian-

kach oraz Straży Miejskiej. Palenie 
w kominkach jest dopuszczalne w dni, 
kiedy jakość powietrza jest zadowala-
jąca, czyli zgodna z normami. 

Drewno do kominka
Należy używać drewna z drzew liścia-
stych, bo polana z drzew iglastych 
zawierają substancje smoliste, co 
skutkuje emisją zanieczyszczeń. Do 
ogrzewania pomieszczeń najlepsze 
będą brzoza, grab, buk albo dąb. Za 
to lipa, topola, wierzba czy kasztan to 
drewno o niskiej wartości energetycz-
nej, świetnie sprawdza się, gdy rozpa-
lamy kominek dla przyjemności.

Odpowiednia wilgotność
Drewno nadające się do spalenia 
w kominku powinno mieć wilgotność 
poniżej 20 proc. Strażnicy miejscy 
podczas kontroli sprawdzają wilgot-
nościomierzem wilgotność spala-
nego materiału. Drewno opałowe 
kupowane w supermarketach czy na 
stacjach benzynowych z reguły jest 
zbyt wilgotne i zanim trafi do pieca, 
powinno poleżeć w suchym miejscu. 
Podczas spalania wilgotnego drew-
na większość energii idzie na jego 
osuszenie, a nie na ogrzewanie domu. 
Mokra brzoza nie tylko brudzi szybę 

kominka, w pomieszczeniu jest także 
wyczuwalny zapach wędzonki, a więc 
w powietrzu unoszą się benzopireny. 
W wyniku połączenia się odparowa-
nej wilgoci zawartej w drewnie z dy-
mem tworzy się w kominie warstwa 
kreozotu (smoły drzewnej) będąca 
bezpośrednią przyczyną pożaru komi-
na i osadu, który stopniowo ogranicza 
przekrój komina aż do jego całkowite-
go zatkania.

Zdrowo i bez dymu
Do rozpalenia ognia najlepiej użyć 
podpałki lub kory z brzozy. Nigdy ga-
zety, tektury i opakowań! Gazeta zbyt 
szybko się spala, a farba drukarska za-
wiera szkodliwe metale ciężkie. Nigdy 
nie wolno całkowicie zamykać dopły-
wu powietrza w trakcie spalania oraz 
zduszać ognia. Przy nieodpowiedniej 
ilości powietrza powstaje zbyt duża 
ilość szkodliwego tlenku węgla. Gdy 
stosujemy się do zaleceń, nie powsta-
ną toksyczne związki (benzopirenów, 
lotnych pyłów itp.), które uwalniają 
się wraz z dymem. Dla prawidłowego 
palenia w kominku bardzo ważna jest 
coroczna kontrola i okresowe czysz-
czenie kominów, dokonywane przez 
posiadających odpowiednie kwalifi-
kacje kominiarzy. 

Inwentaryzacja źródeł 
ogrzewania 
W trosce o poprawę jakości powietrza gmina 
Łomianki przeprowadziła badania ankietowe 
wszystkich gospodarstw domowych i loka-
li użytkowych w zakresie wykorzystywanych 
źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze 
ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć 
w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanie-
czyszczeń powietrza oraz poprawy warunków 
życia mieszkańców. Inwentaryzacja zakończy 
się 10 października br.

PALENIE W KOMINKU
A EKOLOGIA
Jakość powietrza w Polsce z roku na rok staje się coraz gorsza. Czy można palić w kominku 
i nadal być ekologicznym?
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie twoim 
przyjacielem?

OPRACOWANIE: ANNA MAŃK
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

SANTI
Trafił do schroniska zaniedbany, ma 
zwyrodnienie kręgosłupa i chore serce. 
Jest leczony i jego forma poprawia się, 
odzyskuje też zaufanie do człowieka. 
Powinien trafić do spokojnego domu. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: ok. 
12 lat; płeć: samiec; waga 31 kg; nr: 
1358/21; przyjęty: 28.08.2021; kontakt 
w sprawie adopcji: Anna 501 175 692, 
Monika 667 473 808.

FIGIEL
Zastraszony, ale bardzo spragniony bli-
skości człowieka. Subtelny, ale lubi to-
warzystwo innych piesków. W przyszło-
ści zapewne będzie wesołym, fajnym 
przyjacielem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samiec; waga: 12 kg; nr: 1059/21; 
przyjęty: 14.07.2021; kontakt w spra-
wie adopcji: Tonia 602 763 034, Ida 
694 689 970.

ETNA
Idealny materiał na psią przyjaciółkę. 
Przepada za głaskaniem i drapaniem, 
wyjątkowo grzeczna i posłuszna, uwiel-
bia spacery, pięknie chodzi na smyczy. 
Lubi towarzystwo człowieka.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samica; waga: 27 kg; nr 
1090/21; przyjęta: 18.07.2021; kontakt 
w sprawie adopcji: Asia 693 120 248, 
Beata 517 593 013.

Wszystkie zwierzęta znajdują się w schronisku Na 
Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa. 

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

ORI
Nieufny, boi się gwałtownych ruchów 
i nie lubi energicznych zabaw, ale jest 
bardzo towarzyski i spragniony kontaktu 
z człowiekiem. Uwielbia długie spacery 
i przestrzeń.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa lata; 
płeć: samiec; waga: 27 kg; nr: 1127/21; 
przyjęty: 23.07.2021; kontakt w spra-
wie adopcji: Beata 517 593 013, Asia 
693 120 248.

MARTINA
Spragniona kontaktu z człowiekiem, 
ubóstwia wszelkie pieszczoty. W trak-
cie leczenia kociego kataru. W nowym 
domu leczenie byłoby efektywniejsze. 
W typie rasy: europejskiej; wiek: mie-
siąc; płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 
0798/21; przyjęta: 17.08.2021; kontakt 
w sprawie adopcji: Kasia 669 900 696, 
573 172 220.

VERONA
Maleńka sunia, bardzo delikatna, wspa-
niale odnajduje się w psim i kocim towa-
rzystwie. Uwielbia pieszczoty i kontakt 
z człowiekiem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć lat; 
płeć: samica; waga: 6 kg; nr: 1349/21; 
przyjęta: 26.08.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Ania 600 803 600, Marcelina 
787 296 189.

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



20 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 10    |    PAŹDZIERNIK 2021

|    FOTOREPORTAŻ

UROCZYSTOŚĆ 
PATRIOTYCZNA

Dzisiejsza uroczystość to 
wspomnienie i pamięć o pole-
głych i pochylenie głów przed 

tymi, którym udało się przeżyć. To 
uczczenie pamięci ludzi różnych po-
glądów i wyznań, których połączyła 
miłość do wolnej Polski, naszej Oj-
czyzny. Oddajemy hołd wszystkim, 
którzy zrezygnowali z marzeń i godzili 
się z nienaturalną, tym boleśniejszą 
stratą najbliższych, oswoili z przemocą 
i śmiercią po to, by kolejne pokolenia 
Polaków, w tym nasze pokolenie, mo-
gły żyć w wolnym kraju, bez obawy 
o narodową tożsamość. Wszystkim, 
którzy poświęcili młodość, miłość, ro-
dzinę i marzenia w imię wolnej Polski” 
– mówiła burmistrz Łomianek Małgo-
rzata Żebrowska-Piotrak.

W trakcie uroczystości przy cmentarzu 
w Kiełpinie duchowni różnych wyznań 
poprowadzili modlitwę, oddając hołd 
wszystkim poległym za wolną Polskę, 
bez względu na ich wyznanie. W ło-
miankowskich kościołach tego dnia od-
były się msze święte w intencji Ojczy-
zny. Księża celebrowali je na prośbę 
burmistrz Żebrowskiej-Piotrak.

W uroczystości wzięli udział Kom-
batanci, Weterani, zaproszeni goście 
i liczni mieszkańcy Łomianek. Delega-
cje złożyły wieńce i kwiaty pod czte-
rema pomnikami na cmentarzu wojen-
nym w Kiełpinie.

Po raz pierwszy gościliśmy w Łomian-
kach nowego burmistrza naszego part-
nerskiego miasta we Francji – Bruno 
Traché, który wziął udział w uroczy-
stościach wraz ze współpracownika-
mi Dominique Dubois, Jean-Pierre’em 
Compagnonem, Mikaëlem Dubois oraz 
Therese Kuleszą, żoną nieżyjącego już 

Andrzeja Kuleszy, inicjatora współpra-
cy naszych siostrzanych miast.

Bezpośrednio po uroczystości sprzed 
cmentarza ruszyła defilada historyczna, 
w skład której weszły pododdziały re-
konstruktorów w replikach mundurów 
z czasu II Rzeczpospolitej i Powstania 
Warszawskiego. Defilada przeszła ul. 
Armii Poznań do ul. Warszawskiej, aż 
do Centrum Kultury.

W niedzielę w ośmiu różnych punktach 
gminy odbywała się także gra miejska, 
a ulicami Łomianek jeździły historyczne 
auta. Mieszkańcy całymi rodzinami od-
wiedzali punkty, w których wykonywali 
zadania i zbierali pieczątki, by w ostat-
nim punkcie odebrać drobną pamiątkę. 
Zabawa cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem zarówno wśród dzieci, jak 
i dorosłych.

Wieczorem na terenie szkoły podsta-
wowej w Dziekanowie Leśnym odbyła 
się także uroczystość upamiętniająca 
zestrzelonych w 1944 r. lotników ame-
rykańskich. Uroczystość poprzedziło 
otwarcie wystawy poświęconej boha-
terskiej załodze samolotu B-17 G oraz 
część artystyczna przygotowana przez 
uczniów szkoły w Dziekanowie Leśnym. 
Wieczorną uroczystość patriotyczną 
zorganizowało Stowarzyszenie Pro-
obronne Amor Patriae przy współpracy 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Wydarzenie współfinansowano ze  
środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. / mjr

W ostatnią niedzielę września Urząd Miejski w Łomiankach zorganizował 
uroczystość patriotyczną z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i bitwy pod Łomiankami oraz 77. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego i zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych USA – B-17 G 
niosącego pomoc powstańcom.

FOT.: PIOTR KACZMAREK
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Bruno Traché, burmistrz partnerskiego mia-
sta Noyelles-lès-Vermelles we Francji

W Łomiankach jako 
burmistrz byłem po 

raz pierwszy. Zauroczyło 
mnie samo miasto i ludzie. 
Pani burmistrz przyjęła nas 
bardzo serdecznie i mieliśmy 
wiele okazji, żeby porozma-
wiać o dalszej współpra-
cy. Uroczystości, w których 

wzięliśmy udział, były fantastycznie przygo-
towane i bardzo wzruszające. Zachwyciła 
nas również przygotowana przez miasto 
historyczna gra miejska i defilada. To była 
żywa lekcja historii. Obejrzeliśmy również 
pływalnię, place zabaw – wszystko świet-
nie zorganizowane. Jestem przekonany, że 
współpraca naszych miast będzie kontynu-
owana i obu stronom przyniesie dużo ko-
rzyści.

Icchak Rapoport, rabin współprowadzący 
modlitwę wielowyznaniową

Każdy człowiek jest 
stworzony na podo-

bieństwo Boga, a więc zbliże-
nie się do innego człowieka 
jest zbliżeniem się do Boga. 
Na uroczystości w Łomian-
kach mieliśmy okazję odczuć 
tę duchowość, to zbliżenie 
się do Boga, gdy każdy du-

chowny z różnych religii odmawiał modlitwę 
za wszystkie ofiary i poległych niezależnie od 
ich narodowości lub wyznania. Oby troska 
i szacunek wobec każdej osoby stanowiły na-
szą główną zasadę w życiu. Amen.

Ewa Pustoła-Kozłowska, autorka książek 
o Łomiankach

Przed II wojną świato-
wą na terenie obecnej 

gminy mieszkali przedstawi-
ciele różnych wyznań, przede 
wszystkim katolicy, ale też 
duża grupa ewangelików – ko-
lonistów oraz ludność żydow-
ska zajmująca się handlem 
i usługami, skupiona w cen-

trum przy ul. Warszawskiej. Miało to swoje od-
bicie w krajobrazie Łomianek. Wśród zabudowy 
głównej ulicy najbardziej okazałymi budynkami 
były trzy świątynie: neobarokowy kościół kato-
licki, zwieńczona kopułą synagoga żydowska 
i najskromniejsza w formie kaplica ewangelicka. 
Ofiarami września 1939 r. byli nie tylko żołnie-
rze, lecz także cywilni mieszkańcy różnych wy-
znań. Im też należy się modlitwa.
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Słyszeliście, że boks to wyładowanie agresji na innych? 
Nieprawda! Boks to sztuka unikania ciosów, walki z kontry, 
czekania na błąd przeciwnika. Do tego wszystkiego potrzebna jest 
inteligencja i koncentracja, by zareagować odpowiednio w ułamku 
sekundy. Doskonalenie się w tej dziedzinie daje ogromną 
satysfakcję.

SZTUKA UNIKÓW

To skomplikowana dyscyplina 
sportowa i trudno zrozumieć 

boks, jeśli samemu nie wyjdzie się 
na ring lub chociaż nie obejrzy za-
wodów z komentarzem eksperta. 
Jednak rekreacyjna forma boksu 
zdobywa ogromną popularność 
wśród wielu profesji. Uprawiają go 
nawet aktorzy, pisarze, piosenka-
rze i celebryci.

Technika i bezpieczeństwo
Boksu należy uczyć się etapami, 
zaczynając od zdobywania umie-
jętności technicznych i koordy-
nacyjnych: poruszania się w rin-
gu tak, by móc stabilnie stać, ale 
i szybko wychodzić z dystansu, 
oraz poprawnego zadawania cio-
sów, by bez względu na wagę 
zawodnika miały siłę. Sztuka uni-
kania trafień to cała gama zejść 
i uników przez ochronę gardą do 
balansu korpusem i „odejścia na 
nogach”. Czasem przypomina to 
naukę kroków tanecznych, bo 
nogi w tym sporcie są ważniejsze 
niż ręce, a więc jak w tańcu zaczy-
namy powoli. Potem przyspiesza-
my i wszystko, czego się uczymy, 
robimy najszybciej, jak się da, 
a jednocześnie nie tracimy techni-
ki wykonania. Nad wszystkim czu-
wa doświadczony trener. Zawsze 
mamy na sobie kask, ochraniacz 
na zęby i miękkie rękawice. Spo-
rą popularnością cieszą się kaski 
z protektorami, które blokują cios 
trzy centymetry od twarzy.

Boks i kobiety?
W naszym klubie można spotykać 
osoby w wieku od 6 do 66 lat i pra-
wie połowę stanowią kobiety. Jak 
to możliwe? Właścicielką i głów-
nym trenerem naszego klubu jest 
utytułowana bokserka, mistrzyni 
Europy, Aleksandra Sidorenko, 
która przełamuje bariery i ste-

reotypy związane z boksem i jest 
inspiracją dla wielu kobiet. Drugą 
kwestią, która przyciąga na trenin-
gi bokserskie (nie tylko kobiety), 
jest to, że każdy może decydować 
sam, jak daleko chce się w boksie 
posunąć. Boks jest tak skompliko-
wany technicznie, że można latami 
uczyć się poprawnego zadawania 
ciosów czy doskonalenia szybko-
ści i nie będzie to nudne.

Kształtowanie sylwetki i charak-
teru
Zyski z trenowania boksu to m.in. 
rozwój całego ciała, koordynacja 
rąk i nóg, rozwijanie koncentracji, 
kształtowanie silnej woli i praco-
wanie nad konsekwentnym dzia-
łaniem. Przyjdźcie i sprawdźcie! 
Polecamy bezpłatne treningi dla 
dzieci dofinansowane przez Urząd 
Miejski w Łomiankach. Boks to 
piękna, szlachetna dyscyplina, 
która buduje osobowość i kształ-
tuje nie tylko sylwetkę, ale i cha-
rakter. / Jacek Piątek

Więcej informacji: Sidorenko 
Boxing, tel. 669 862 097, wt. 
i czw. godz. 15, budynek ICDS     
p. I, ul. Staszica 2, FB: @sidorenko.
boxing.lomianki. Treningi dofinan-
sowane przez Urząd Miejski w Ło-
miankach.

Warsztaty skoku o tyczce 
We wrześniu odbyły się warsztaty dla 
dzieci z łomiankowskich szkół prowadzo-
ne przez Monikę Pyrek. 

W zajęciach udział wzięli uczniowie z młod-
szych klas szkół podstawowych. Podczas 
treningu poznawali różne ćwiczenia, które 
pozwalały lepiej przygotować się do skaka-
nia o tyczce, a także wykonywali pierwsze 
skoki. Sportowych porad udzielała Monika 
Pyrek, trzykrotna medalistka mistrzostw 
świata oraz wicemistrzyni Europy w skoku 
o tyczce, a także mieszkająca w Łomian-
kach Oktawia Nowacka – pięcioboistka 
i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich 
(2016), która była gościem specjalnym im-
prezy. W zabawie połączonej z treningami 
wzięło udział ponad 200 uczniów. Celem 
warsztatów była zachęta dzieci do aktyw-
ności fizycznej po nauczaniu zdalnym spo-
wodowanym pandemią. / mb

Magdalena Cłapińska, radna oraz inicja-
torka warsztatów

To drugie warsztaty 
dla dzieci organizo-

wane przez Fundację Mo-
niki Pyrek w Łomiankach. 
Dwa lata temu odbyły 
się „Alternatywne lek-
cje WF”, teraz skoncen-
trowaliśmy się na skoku 
o tyczce. Dzieci były za-

chwycone, ogromne emocje towarzyszy-
ły im zwłaszcza w rywalizacji na ściance 
wspinaczkowej i w biegu sprinterskim. 
Wydarzeniem było dla nich także spo-
tkanie z Moniką Pyrek i zaproszoną przez 
nas Oktawią Nowacką, które prowadziły 
rozgrzewkę i motywowały dzieci na każ-
dym stanowisku sportowym. Organizacja 
warsztatów możliwa była dzięki wsparciu 
finansowemu m.in. z Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach. Bardzo się z tego cieszę, 
bo zależy mi, by rozwijać sport w Łomian-
kach, a zielone światło z Urzędu Miejskie-
go pozwala planować kolejne sportowe 
akcje.
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PAŹDZIERNIK
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

16.10 
WIELCY POLACY
Przez osiem miesięcy dzieci z Łomianek (8–
12 lat) będą poznawać biografie wybitnych 
Polaków. Każde ze spotkań poświęcone bę-
dzie jednej postaci. Podczas części warsz-
tatowej wspólnie będziemy m.in. tworzyć, 
eksperymentować, budować, odgrywać role 
teatralne. Zajęcia będą się odbywać w każ-
dą trzecią sobotę miesiąca i na każde z zajęć 
obowiązują osobne zapisy. 16 października 
w pokoju zagadek będziemy rozwiązywać 
szyfry, kody, krzyżówki i wcielać się w postać 
wybitnego Polaka lub Polki.

17.10 
KONCERT JOANNY ALEKSANDROWICZ
„Od nocy do nocy” to najpiękniejsze utwo-
ry z filmów i musicali. Profesjonalni muzycy 
(perkusista, basista, pianista) i niepowtarzal-
ny klimat. Joanna wraz z zespołem za każdym 
razem oczarowuje publiczność zgromadzoną 
na sali koncertowej i przenosi ją w inne czasy.

STAND-UP: 
Katarzyna Piasecka, 
bilety: 40 zł.

WIELCY POLACY – kreatywne 
warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
bilety: 50 zł

KONCERT: 
Muzykowanie na dywanie, 
bilety: 19 zł.

KONCERT: 
Joanna Aleksandrowicz „Od nocy 
do nocy”, 
bilety: 20 zł.

SCENA ZAUŁEK: 
Tomasz Kordeusz, 
bilety: 10 zł.

SPEKTAKL DLA DZIECI: 
„Bajkomat”, 
bilety: 12 zł.

13.10
godz. 20

16.10
godz. 15–17

17.10
godz. 12

17.10
godz. 18

22.10
godz. 19

23.10
godz. 15

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
(na wszystkie zajęcia wstęp wolny)

• Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (6–12 lat, 
   zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn., pt. godz. 16.45–17.30.
• Joga dla wszystkich – dorośli (zapisy: nl@naszelomianki.pl): 
   pn., śr., czw. godz. 18.30–19.30.
• Zajęcia dla maluszków (zapisy: 506 811 350): wt. godz. 
   9.45–12.00, śr. 11–12.
• Spotkania brydżowe (dorośli, zapisy: 668 115 225): wt. 
   godz. 12.30–15.30.
• Klub kreatywnych dzieci (zapisy: 695 330 116): wt. 16.30–20.30.
• Fitness dla dorosłych (zapisy: 788 021 372): czw. godz. 
   10.00–11.30.
• Fitness i joga dla seniorów (zapisy: 788 021 372): czw. 
   godz. 11.30–13.
• Warsztaty malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku: sob. 
   godz. 10–14.

ŚWIETLICA MIEJSKA, UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
(na wszystkie zajęcia wstęp wolny)

• Spotkania Klubu Seniora z Dąbrowy Leśnej: pn. godz. 17–20.
• Joga dla seniorów (zapisy: 606 225 863): wt. godz. 10–11, 
   czw. godz. 12.30–13.30.
• Fitness i joga dla dorosłych (zapisy: 788 021 372): wt. 
   godz. 11.30–13.
• Twórcze dzieciaki (zapisy: 606 225 863): wt. 16.30–19.
• Klub kreatywnych dzieci (zapisy: 695 330 116): śr. 
   godz. 16.30–20.30.

22.10 
SCENA ZAUŁEK: TOMASZ 
KORDEUSZ
Tomasz Kordeusz jest autorem tek-
stów (m.in. do piosenki „Mamy po 20 
lat”, którą wykonuje Halina Benedyk), 
kompozytorem i pieśniarzem. Jego 
piosenki zdobywały nagrody na wielu 
festiwalach i przeglądach w kraju i za 
granicą. Współpracował m.in. z takimi 
artystami, jak Hanna Banaszak, Krysty-
na Prońko, Danuta Błażejczyk czy ze-
spół Mafia.

23.10 
SPEKTAKL DLA DZIECI
Bajkomat to maszyna, która daje dzie-
ciom... bajki. Dzięki niej w pewnym 
szarym i zwyczajnym miasteczku wcale 
nie jest smutno. Ale niestety któregoś 
dnia bajkomat się psuje. Czy bohatero-
wie z pomocą dzieci odnajdą sposób, 
aby go naprawić? Na spektakl składają 
się dwie historie: o niesfornym Jaśku, 
który dostrzega piękno w deszczowej 
pogodzie, i o królestwie Bałaganu, 
w którym zaczynają się kłopoty z po-
wodu zaginięcia małego pieska. 
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E-prasa
Biblioteka Publiczna w Łomiankach uruchomiła 
nową usługę cyfrową. 

Bez wychodzenia z domu można wypożyczać 
i czytać prasę w wersji elektronicznej na kompu-
terze, telefonie lub tablecie. Usługę zaprojekto-
waliśmy w wyjątkowo nowoczesny sposób. Wi-
dok został dostosowany do każdego urządzenia 
mobilnego. Użytkownik może skalować wielkość 
obrazu, co stanowi ułatwienie dla osób słabowi-
dzących. Na początek zapewniamy dostęp do 18 
tytułów, spośród których można wybrać czaso-
pisma i gazety codzienne. Czasopisma wypoży-
czane są na dwa dni, gazety codzienne na dwie 
godziny. Aby skorzystać z usługi, czytelnik musi 
mieć u nas konto biblioteczne oraz nie przetrzy-
mywać wypożyczonych książek, gier czy filmów.

Zaproponuj książkę!
Buduj z nami księgozbiór biblioteki zgodnie 
z własnymi zainteresowaniami. 

Chcesz, aby jakaś książka znalazła się w naszych 
zbiorach? Podaj tytuł i autora książki. A co da-
lej? Teraz już wszystko w naszych rękach, do-
łożymy wszelkich starań, aby zdobyć te tytuły. 
Propozycje można zgłaszać mailowo (bibliote-
ka@poczta.lomianki.pl), telefonicznie (22 398 
32 24, 22 751 32 23) lub wysyłając wiadomość 
na Facebooku. Zakupy będziemy realizować 
w miarę możliwości finansowych i dostępno-
ści tytułów na rynku wydawniczym. Zaprasza-
my do współtworzenia księgozbioru biblioteki 
w Łomiankach.

CZYTELNICZY RAJ
„Niebieski i Żółty” Britta Teckentrup
Inspirująca książka o sile przyjaźni. Nie-
bieski mieszka samotnie w najciemniej-
szej części lasu. Siedzi na najniższej gałęzi, 
gdzie nie docierają promienie słońca. Jest 
smutny i już zapomniał, jak to jest śpie-
wać, latać i cieszyć się życiem. Ale pew-
nego dnia w lesie pojawia się Żółty. Bije 
od niego ciepło i promienność. Cierpliwie 
próbuje przezwyciężyć lęk Niebieskiego. 
Wzruszająca historia o przezwyciężaniu 
smutku, niosąca nadzieję i radość. 

„Przestańmy być grzeczni, bądźmy sobą” 
Thomas d'Ansembourg
Czy możemy pozostać uważni na po-
trzeby bliskich i jednocześnie nie zanie-
dbywać siebie? Czy jest możliwe, by bez 
obaw dzielić się własnymi uczuciami? 
Książka uczy, jak rozpoznawać własne 
potrzeby i samodzielnie o nie dbać. Poka-
zuje proste, praktyczne sposoby na zrzu-
cenie emocjonalnej maski i prowadzenie 
autentycznego życia. Autor przekonuje, 
że nie musimy być grzeczni, by szczerze 
i prawdziwie komunikować się ze sobą 
i ze światem. 

„Historia Edith. Poruszające wspomnie-
nia dziewczyny, która przetrwała II woj-
nę światową” Edith Velmans
Kiedy Hitler zaatakował Holandię, Edith 
van Hessen była uczennicą znanego 
holenderskiego gimnazjum. Była także 
Żydówką i wkrótce zaczęła się ukrywać 
pod przybranym nazwiskiem. Pamiętnik 
powstał na podstawie zapisków z dzien-
ników, które prowadziła jako nastolatka 
w okupowanej Holandii, listów z okresu 
wojny i wspomnień dorosłej ocalałej. To 
relacja z wojennych wydarzeń i jednocze-
śnie afirmacja życia, miłości i wyjątkowej 
odwagi.

„Mozaika życia” Andrea Goldsmith
Połowa lat 80. XX w. Blok komunistyczny 
chyli się ku upadkowi. Gorbaczow rządzi 
już kilka lat, kiedy pochodząca z rodzi-
ny żydowskiej Galina Kogan opuszcza 
po śmierci matki Leningrad. Na zawsze. 
Bez możliwości powrotu. Osiedla się 
w Melbourne i zaprzyjaźnia z Sylwią i Le-
onardem Morrowami oraz ich dorosłym 
synem Andrew – doskonałym mozaika-
rzem, zadowolonym z życia wypełnione-
go pracą do czasu, gdy poznaje Galinę.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 października.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, 
nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją 
danych zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich 
danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu. 
Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail: 
um@poczta.lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 
7 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Pra-
widłowa odpowiedź: Budowa szkoły w Sadowej. Nagrodę 
wygrała pani Katarzyna Ogonek. Po jej odbiór zapraszamy 
po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 768 62 18).

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych konkursach.

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 
(ICDS), e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Piotr Kaczmarek.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany 
tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Drapieżny głowonóg o ośmiu 
    ramionach.
2. Naprawia dachy.
3. Platforma na kołach ciągnięta 
    przez konie, używana głównie 
    w celach bojowych.
4. Roślina do ciasta i na kompot.
5. Część łowickiego stroju 
    ludowego noszona na pasiastej 
    spódnicy.
6. Artystyczna wprawka.
7. Stolica Kuby.

Pionowo
1. Czyści kominy.
2. Przyrząd służący do strojenia 
    instrumentów muzycznych.
3. Miejsce dla osób oczekujących 
    na coś lub kogoś.
4. Galart albo zimny, słodki deser.
5. Potoczne określenie muzeum 
    na wolnym powietrzu.
6. Ozdobny element czapki lub 
    szalika.
7. Przywidzenie, widmo.



26 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 10    |    PAŹDZIERNIK 2021

|    OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Staszica – Konarskiego”

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sadowa Południe”

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały nr 
XLII/360/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Sadowa Południe”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty projektem planu miejscowego położny jest 
w południowo-zachodniej części gminy, w sołectwie Sa-
dowa, pomiędzy drogą krajową S7, ulicą Turystyczną i gra-
nicą administracyjną gminy z gminą Czosnów.

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy Urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu się pod nr. tel. 22 888 98 48. 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres: um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma 
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formula-
rze, karty, zgłoszenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały nr 
XLII/359/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Staszica – Konarskiego”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.



OGŁOSZENIA    |

27BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 10    |    PAŹDZIERNIK 2021

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest 
w mieście Łomianki, w obrębie 4.0003, pomiędzy ul. Sta-
szica i ul. Konarskiego. Swoim zasięgiem obejmuje działki 
o numerach ewidencyjnych 126/1, 129/1, 129/4, 129/5, 
133, 134/1 i 134/2.

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do wymienionej 
uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy Urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu się pod nr. tel. 22 888 98 48. 
2) składać wnioski do wymienionego projektu planu miej-
scowego. Wnioski należy składać w formie papierowej do 
burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, 
ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: Urząd 
Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Ło-
mianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres: um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma 
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formula-
rze, karty, zgłoszenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sie-
lanki i ul. Zagórze.

Obszar objęty sporządzeniem planu miejscowego okre-
ślono w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXII/288/2020 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sado-
wej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze zmienionej 

Uchwałą nr XXXVIII/319/2021 Rady Miejskiej w Łomian-
kach z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko zostanie wyłożony w dniach od 15 października 2021 r. 
do 9 listopada 2021 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71, oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Łomianek (w zakładce Ogłoszenia, informacje i wykazy).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 20 października 
2021 r. (środa) w sali widowiskowej Centrum Kultury w Ło-
miankach, ul. Wiejska 12A, o godzinie 17:00. Dyskusja pu-
bliczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu 
sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie 
z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach 

Uchwały nr XLIV/367/2021 z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki 
nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest 
w mieście Łomianki, swoim zasięgiem obejmuje działkę nr 
ew. 973/5  obręb ew. 143205_4.0005.

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy Urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu się pod nr. tel. 22 888 98 48. 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej 
w sali widowiskowej Centrum Kultury zobowiązane są do 
uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Zgłoszenia 
należy dokonać poprzez pocztę elektroniczną na adres 
konsultacje@poczta.lomianki.pl w terminie do 19 paź-
dziernika 2021 r. Przy zapisach należy podać imię i nazwi-
sko oraz nr telefonu.

W zależności od występującego stanu epidemii zastrze-
gam sobie prawo do przeprowadzenia dyskusji publicznej 
wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji 
publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie gmi-
ny www.lomianki.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz 
wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko 

należy składać w formie papierowej do burmistrza Łomianek 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, 
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, lub w formie elektro-
nicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej po-
przez pocztę elektroniczną na adres: um@poczta.lomianki.
pl lub za pomocą platformy ePUAP, a w przypadku progno-
zy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu,       
w  terminie od 15 października 2021 r. do 24 listopada 
2021 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. Wzór pisma dostępny jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Biuro Obsługi 
Mieszkańca/Wnioski, formularze, karty, zgłoszenia). 

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla 

Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i al. Chopina

Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres: um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma 
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formula-
rze, karty, zgłoszenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Łomiankach Uchwały nr XLIV/368/2021 
z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części 
sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i al. Chopina.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.
Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest 
w mieście Łomianki, w obrębie 4.0005, obejmuje działki 
ewidencyjne nr: 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 97/3, 98/1, 98/2, 
98/3, 99, 100, 101, 102, 103, 104; oraz w miejscowości Ło-
mianki Dolne w obrębie 5.0010, obejmuje działki ewiden-
cyjne nr: 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 
68/14, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 71, 72, 73, 74, 75, 711.

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodar-
ki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzenne-
go, ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy Urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 22 888 98 48. 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 

na adres: um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jed-
nostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma dostępny jest 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Biuro 
Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formularze, karty, zgłoszenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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WAŻNE! 
Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady 
naliczane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór 
odpadów wynosi 11,20 zł za 1 m3 zu-
żytej wody na cele bytowe w całym 
gospodarstwie domowym. Średnie 
miesięczne zużycie wody można obli-
czyć na podstawie rocznego zestawie-
nia zużycia wody przekazanego przez 
ZWiK. 
Jeśli nieruchomości nie są podłączone 
do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
czyli nie są opomiarowane, wówczas 
stosuje się uśrednioną stawkę 3 m3 

miesięcznie na osobę. W taki sam spo-
sób rozliczać się będą osoby, które są 

podłączone do sieci wod.-kan. krócej 
niż 12 miesięcy.
Suma ilości zużytej wody z ostatnich 
sześciu okresów rozliczeniowych (czyli 
12 miesięcy) : 12 miesięcy =  średnie 
miesięczne zużycie wody x 11,20 zł za 
1 m3 = miesięczna opłata za gospoda-
rowanie odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszku-
jącej budynki jednorodzinne kompo-
stującej bioodpady w kompostowniku 
przydomowym; bioodpady kuchenne  
i  bioodpady zielone z takiej posesji nie 
będą odbierane,

• 8 zł miesięcznie dla właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
rodziny wielodzietne, o których mowa 
w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny, od każdego 
posiadacza Karty Dużej Rodziny za-
mieszkującego daną nieruchomość. 
Zwolnienie dotyczy wszystkich miesz-
kańców bez względu na rodzaj za-
mieszkiwanych budynków. 

Opłatę należy wnosić do 15 dnia każ-
dego miesiąca, z góry za dany miesiąc. 
Wpłaty można dokonać gotówką w ka-
sie Mazowieckiego Banku Spółdziel-
czego w Łomiankach lub przelewem na 
swój indywidualny rachunek bankowy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH PAŹDZIERNIK–LISTOPAD 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIS
TO

PA
D

REJON 1    poniedziałek 15.11, 29.11 15.11, 29.11 29.11 29.11 29.11

REJON 2    wtorek 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11

REJON 3    środa 3.11, 17.11 3.11, 17.11 3.11 3.11 3.11

REJON 4    środa 3.11, 17.11 3.11, 17.11 3.11 3.11 3.11

REJON 5    czwartek 4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11

REJON 6    piątek 5.11, 19.11 5.11, 19.11 5.11 5.11 5.11

REJON 7    poniedziałek 8.11, 22.11 8.11, 22.11 8.11 8.11 8.11

REJON 8    wtorek 9.11, 23.11 9.11, 23.11 9.11 9.11 9.11

REJON 9    środa 10.11, 24.11 10.11, 24.11 10.11 10.11 10.11

REJON 10    środa 10.11, 24.11 10.11, 24.11 10.11 10.11 10.11

REJON 11    sobota, czwartek 13.11, 25.11 13.11, 25.11 13.11 13.11 13.11

REJON 12    piątek 12.11, 26.11 12.11, 26.11 12.11 12.11 12.11

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek

2.11, 8.11, 15.11, 
22.11, 29.11

2.11, 8.11, 15.11, 
22.11, 29.11

3.11, 8.11, 15.11, 
22.11, 29.11

5.11, 12.11, 
19.11, 26.11

4.11, 9.11, 16.11, 
23.11, 30.11

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

PA
ŹD

ZIE
RN

IK

REJON 1    poniedziałek, sobota 4.10, 18.10, 30.10 4.10, 18.10, 30.10 4.10, 30.10 4.10, 30.10 4.10, 30.10

REJON 2    wtorek 5.10, 19.10 5.10, 19.10 5.10 5.10 5.10

REJON 3    środa 6.10, 20.10 6.10, 20.10 6.10 6.10 6.10

REJON 4    środa 6.10, 20.10 6.10, 20.10 6.10 6.10 6.10

REJON 5    czwartek 7.10, 21.10 7.10, 21.10 7.10 7.10 7.10

REJON 6    piątek 8.10, 22.10 8.10, 22.10 8.10 8.10 8.10

REJON 7    poniedziałek 11.10, 25.10 11.10, 25.10 11.10 11.10 11.10

REJON 8    wtorek 12.10, 26.10 12.10, 26.10 12.10 12.10 12.10

REJON 9    środa 13.10, 27.10 13.10, 27.10 13.10 13.10 13.10

REJON 10    środa 13.10, 27.10 13.10, 27.10 13.10 13.10 13.10

REJON 11    czwartek 14.10, 28.10 14.10, 28.10 14.10 14.10 14.10

REJON 12    piątek 1.10, 15.10, 29.10 1.10, 15.10, 29.10 15.10 15.10 15.10

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

4.10, 11.10, 
18.10, 25.10

4.10, 11.10, 
18.10, 25.10

4.10, 11.10, 
18.10, 25.10

1.10, 8.10, 15.10, 
22.10, 29.10

5.10, 12.10, 
19.10, 26.10
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URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

tel. (22) 768 63 24
www.lomianki.pl

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
tel. 22 888 98 76 – sprawy związane 

z prawem jazdy
tel. 22 888 98 75 – sprawy związane 

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. 11 Listopada 96 budynek B, Łomianki 
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

ICDS: ul. Staszica 2, tel. (22) 751 04 74

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23

www.biblioteka.lomianki.pl

SZKOŁY
SP nr 1 w Łomiankach tel. (22) 751 15 54

SP nr 2 w Łomiankach tel. (22) 510 484 999
SP nr 3 w Łomiankach tel. (22) 751 56 10

SP w Dziekanowie Leśnym tel. (22) 751 20 88
SP w Dziekanowie Polskim tel. (22) 751 10 23

SP w Sadowej tel. (22) 751 25 10
Publiczne LO tel. (22) 751 60 84

KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
 Rozkłady jazdy: 

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

ZWIK: tel. (22) 751 35 04  
zwik@zwik-lomianki.pl

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

tel. (22) 751 32 22 
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

telefon czynny całą dobę:  
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek Adamczyk, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 647

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin Ohirko, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 641

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Oracki, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 664

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

ul. Warszawska 31, tel. 695 805 523, 
e-mail: nisozdziekanow@gmail.com

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.

ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703

Centrum Medyczne CMP
ul. Warszawska 55, tel. (22) 737 50 50

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 22 888 98 81 
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Wykonawca dokonał drobnych zmian w dotychczasowych rejonach. 
Warto sprawdzić, w którym rejonie znajduje się Państwa posesja. Szczegóły na www.lomianki.pl 

w zakładce Gospodarka odpadami oraz na ulotkach dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek. 

REJON 1A  12.10, 26.10 16.11

REJON 1B  7.10, 21.10 4.11

REJON 2A  12.10, 26.10 23.11

REJON 2B  14.10, 28.10 25.11

REJON 3    13.10, 27.10 17.11

REJON 4    7.10, 21.10 18.11

REJON 5    5.10, 19.10 2.11

REJON 6A 13.10, 27.10 24.11

REJON 6B 8.10, 22.10 26.11

REJON 7A 5.10, 19.10 9.11

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
PAŹDZIERNIK–LISTOPAD 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

REJON 7B 11.10, 25.10 22.11

REJON 8A 4.10, 18.10 8.11

REJON 8B 6.10, 20.10 3.11

REJON 9    8.10, 22.10 26.11

REJON 10A 6.10, 20.10 10.11

REJON 10B 1.10, 15.10 5.11

REJON 11 1.10, 15.10 12.11

REJON 12 14.10, 28.10 25.11

REJON 13 4.10, 11.10, 
18.10, 25.10 15.11, 29.11

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

ZWiK
ODPADY ZIELONE



RZP.271.20.2021
„Całodobowe zimowe utrzymanie gmin-
nych dróg, chodników, ścieżek rowero-

wych, przystanków i parkingów na terenie gminy 
Łomianki w sezonie zimowym 2021–2023": Część 
I: jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wyko-
nawcy: Zakład Zieleni Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 
133, bud. 7, lok. 115, 01-919 Warszawa. Część II: 
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy 
BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 
01-934 Warszawa.

RZP.271.21.2021
„Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji 
wszystkich źródeł ciepła w lokalach i bu-

dynkach na terenie gminy Łomianki”. Zawarto 
umowę z wykonawcą: Market Research World 
Anna Sojka, ul. Mastalerza 26/13, 44-102 Gli-
wice.

RZP.271.22.2021
Opracowanie projektu architektonicz-
no-budowlanego rozbudowy i adaptacji 

szkoły podstawowej w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Rozbudowa i adaptacja budynku 
szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa 
w gminie Łomianki na obiekt użyteczności 
publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz 
miejsca aktywności lokalnej” (zad. 2020/45). 
Zawarto umowę z wykonawcą: GRZYBUD Paweł 
Grzybek, ul. Tysiąclecia 10 F/120, 97-500 Ra-
domsko.

RZP.271.23.2021
Przebudowa bieżni przy boisku ICDS 
przy ul. Staszica (zad. 2021/22). Wpły-

nęły trzy oferty. Zawarto umowę z wykonawcą: 
AK SPORT Andrzej Gniado, ul. Lipowa 7, 05-079 
Okuniew.

RZP.271.24.2021
„Opracowanie Planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej (SUMP) dla obszaru 

funkcjonalnego »Warszawa Zachód« wraz z wy-
konaniem strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko oraz promocją SUMP”. Data składania 
ofert: 8.10.2021 r.

RZP.271.25.2021
Opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej „Budowa pętli 

autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. 
Kolejowej”. Postępowanie unieważniono, nie wpły-
nęła żadna oferta.

RZP.271.26.2021
Przebudowa ul. Słonecznej w Łomiankach 
w ramach zadnia inwestycyjnego „Rozbu-

dowa ul. Słonecznej” (zad. 2021/10). Wpłynęły 
dwie oferty. Trwa weryfikacja i ocena dokumentów.

RZP.271.27.2021
Wykonanie elementów małej architek-
tury wraz z budową boisk w istniejącym 

zespole rekreacyjno-sportowym na działce ew. nr 
143/3 obręb 0004 w Dziekanowie Leśnym przy ul. 
Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego 
„Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punk-
tów rekreacyjno-sportowych” (zad. 2015/20). 
Otwarcie ofert: 1.10.2021 r.

RZP.271.28.2021
Rozbudowa ul. Sierakowskiej na odcinku 
od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz 

z infrastrukturą w gminie Łomianki w ramach za-
dania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Sierakow-
skiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski 
ul. Kolejowej” (zad. 2021/30). Otwarcie ofert: 
30.09.2021 r.

RZP.271.29.2021
Rozbudowa ul. Porzeczkowej w Łomian-
kach w ramach zadania „Kompleksowa 

przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic 
– VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. 
Ogrodowa – ul. Warszawska)” (zad. 2016/12). 
Otwarcie ofert: 1.10.2021 r.

RZP.271.30.2021
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych od mieszkańców oraz obsługa 

Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”. 
Otwarcie ofert: 26.10.2021 r.

RZP.271.31.2021
Opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej „Budowa pętli 

autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. 
Kolejowej”. Otwarcie ofert: 5.10.2021 r.

RZP.271.32.2021
Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie 
drogowym ul. Zachodniej na działce 1/3 

– etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Bu-
dowa parku Artystów przy ul. Zachodniej” (zad. 
2018/15). Otwarcie ofert: 12.10.2021 r.

RZP.271.33.2021
Opracowanie wielowariantowej koncepcji 
utworzenia pasa ruchu dla autobusów 

(buspasa) w granicach gminy Łomianki od ul. Bru-
kowej do granicy z m.st. Warszawy oraz w m.st. 
Warszawie w pasie drogowym ul. Pułkowej do ul. 
Heroldów/ul. Muzealnej w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów 
(buspasa) z gminy Łomianki do m.st. Warszawy”. 
Otwarcie ofert: 13.10.2021 r.


