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Mam na imię Marysia 
i mieszkam w Łomiankach 
od urodzenia, a moja ro-
dzina jest związana z tym 

miejscem od pokoleń. Wspólnie z Aga-
tą i Wiki jesteśmy trzema warszawski-
mi licealistkami tworzącymi projekt 
społeczny migaMy, którego celem 
jest przełamywanie stereotypów krą-
żących wokół społeczności osób głu-
chych. 

Błędne przekonania
Wiele osób może w tym momencie 
pomyśleć, dlaczego „głuchych”? Nie 
łagodniej byłoby powiedzieć „głu-
choniemych” bądź po prostu „niesły-
szących”? Okazuje się, że to właśnie 
forma „głuchoniemy” może być od-
bierana jako obraźliwa. Dlaczego? 
Odpowiedzi na to i podobne pytania 
staramy się przybliżać w ramach na-
szego projektu jak najszerszemu gronu 
odbiorców. Problem, jaki dostrzegły-
śmy w społeczeństwie, ale też w nas 
samych, to mimowolne wykluczanie 
osób głuchych oraz błędne opinie na 
temat ich społeczności.

Krzywdzące oceny
Zauważyłyśmy, że gdyby nie ten pro-
jekt, to jeszcze przez długi czas pa-
trzyłybyśmy na osoby 
niesłyszące wyłącznie 
przez pryzmat ich niepeł-
nosprawności. Najgorsze 
w takim podejściu jest to, 
że ludzie brną w kolej-
ne błędne przekonania. 
Utrudniona komunikacja 
sprawia, że tworzą się 
krzywdzące stereotypy – 
mniej rozumiejący, mniej 
komunikatywny, a przez 
to w jakimś stopniu gorszy. 
Długo zastanawiałyśmy 
się nad naszymi przekonaniami i wy-
obrażeniami. W większości przypad-
ków nie wynikają one ze złośliwości 
czy z braku poszanowania dla drugiej 

osoby. Głównym problemem jest tutaj 
niewiedza. 

Brak wiedzy
Nikt nas nie uczył o osobach głuchych, 
bo nie mówi się o nich zbyt często. Dla 
słyszących to bardzo odległy temat, 
szczególne jeżeli w bliższym otoczeniu 
nie ma osoby głuchej. Z tego powodu 
nasze głowy są pełne schematów my-
ślowych, które trzeba przełamywać. To 
była główna przyczyna powstania pro-
jektu migaMY. Chcemy dzielić się wła-
snym doświadczeniem i wiedzą, którą 

zdobywamy na kursach 
polskiego języka migowe-
go, i wspólnie z naszymi 
odbiorcami przełamywać 
kolejne stereotypy.

Akcje pomocowe
Pomysł na migaMY nie 
przyszedł od razu, jednak 
od dawna czułyśmy chęć 
stworzenia projektu, który 
pomoże innym ludziom. 
Wszystkie należymy do 
zespołu Pieśni i Tańca UW 

Warszawianka. Jako zespół angażu-
jemy się w akcje charytatywne w for-
mie Szlachetnej Paczki czy corocznych 
koncertów ,,Podaj Serce”, z których 

fundusz przekazywany jest na rzecz 
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego. Takie akcje wykształciły 
w nas wrażliwość oraz potrzebę po-
mocy innym i zrodziły pomysł na pro-
jekt dotyczący właśnie społeczności 
osób niesłyszących. 

Media społecznościowe
Tworzymy posty oraz relacje, w któ-
rych w przystępny sposób przekazu-
jemy ważne informacje i próbujemy 
przełamywać stereotypy. Co tydzień 
zapraszamy osoby głuche, które od-
powiadają na pytania zadawane przez 
naszych obserwatorów. W każdą śro-
dę na Instagramie pokazujemy kilka 
słówek lub zwrotów w polskim języku 
migowym. Prowadzimy blog, na któ-
rym poruszamy tematy wymagające 
wyjaśnień, pojawiamy się w przed-
szkolu „Kółko Graniaste” w Warsza-
wie i zaznajamiamy dzieci z językiem 
migowym. Stworzyłyśmy też film edu-
kacyjny skierowany do naszych rówie-
śników – uczniów liceów i ostatnich 
klas szkół podstawowych, a na kanale 
YouTube tworzymy serię podcastów     
i  filmów z napisami. 

Więcej informacji: https://www.miga-
myprojekt.pl.

TEKST: MARIA BŁAŻEWSKA

Przedstawiamy projekt społeczny, który przełamuje stereotypy dotyczące osób głuchych. Opisuje go 
dla nas jego współautorka, licealistka z Łomianek.

PROJEKT migaMY

Zastanawiałeś się kiedyś, czy 
głusi mogą słuchać muzyki? 
Albo czy istnieje tylko jeden 
język migowy na świecie? 
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Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

CZERWIEC (WYBÓR)

1.06 Wizyta z Witoldem Gawdą, zastępcą burmistrza Łomianek, oraz 
z naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Radosławem Nowakiem 
w starostwie powiatowym w sprawie współpracy m.in. z Państwowym Go-
spodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz w sprawach bieżących. Spotka-
nie robocze z firmą EKOINBUD, wykonawcą szkoły w Sadowej.

2.06 Spotkanie z Pawłem Białeckim, prezesem Lokalnej Grupy Działania. 
Spotkanie z zarządem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach 
(ZWiK) – sprawy bieżące.

7.06 Spotkanie z przedstawicielami gminy Izabelin w sprawie transportu 
międzygminnego.

9.06 Spotkanie międzywydziałowe dotyczące inwestycji (ul. Fabryczna,      
ul. Wiślana i ul. Brzegowa). Udział w webinarium „Ścieżka przyrodniczo-
-edukacyjna w rezerwacie przyrody Jezioro Kiełpińskie”.

10.06 Udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Metropolia Warsza-
wa. Udział w radzie nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ło-
miankach (ZWiK).

11.06 Udział w apelu w Błoniu z okazji Powiatowego Dnia Strażaka 2021. 
Udział w walnym zgromadzeniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ło-
miankach (ZWiK).

13.06 Udział w 6. Biegu Łomianek im. Ireny Szewińskiej.

14–16.06 Udział w szkoleniu Kobiecego Forum Samorządowego w Kielcach 
organizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

16.06 Udział w XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

17.06 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów technicznych Urzędu 
Miejskiego. Spotkanie z Dorotą Jedynak, dyrektorem Biura Funduszy Eu-
ropejskich Urzędu m.st. Warszawy, w sprawie buspasa. Spotkanie z miesz-
kańcami w Dąbrowie Zachodniej.

20.06 Udział w EkoPikniku w Łomiankach.

21.06 Spotkanie międzywydziałowe Urzędu Miejskiego w Łomiankach – 
sprawy bieżące.

22.06 Udział w spotkaniu jednostki realizującej projekt dotyczący Strugi 
Dziekanowskiej.

23.06 Udział w symbolicznym wbiciu łopaty rozpoczynającym budowę 
szkoły podstawowej w Sadowej. Udział w radzie nadzorczej Komunikacji 
Miejskiej w Łomiankach Sp. z o.o. 

24.06 Udział w XLI sesji Rady Miejskiej w Łomiankach (raport o stanie gmi-
ny i absolutorium).

25.06 Udział w zakończeniu roku szkolnego 2020/2021 ósmoklasistów 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach. Udział w walnym zgromadzeniu 
Komunikacji Miejskiej w Łomiankach Sp. z o.o.

28.06 Udział w spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

29.06 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów technicznych Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach. Spotkanie podsumowujące projekt Tydzień Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego.

30.06 Spotkanie pokontrolne z Regionalną Izbą Obrachunkową. Podpisanie 
umów o dofinansowanie projektów z zakresu ochrony powietrza i mikro-
klimatu oraz działań sołeckich („Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w gminie 
Łomianki”, „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Łomianki” oraz 
„Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny 
w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki”).

Każdego roku przed sesją absolutoryjną burmistrz 
ma obowiązek przedstawić miejskim radnym ra-
port o stanie gminy za poprzedni rok. Dokument 
przygotowuje według szczegółowych wytycznych 
Rady Miejskiej podjętych uchwałą (w Łomiankach 
Uchwała nr XXII/200/2020 z 27 lutego 2020 r.). 
Burmistrz nie ocenia wytycznych – dostosowuje 
się do nich. Raport o stanie gminy za 2020 rok to 
196-stronicowy dokument, który w całości za-
mieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach (bip.lomianki.pl). 
Czy mieszkańcom wystarczy determinacji i zapału, 
żeby zapoznać się z tym dokumentem? Szczerze 
wątpię i… rozumiem.

W lipcowym numerze biuletynu przedstawiamy 
zatem Państwu najważniejsze elementy rapor-
tu w formie, która wydaje się bardziej przyjazna, 
a jednocześnie pokazuje stan gminy na koniec 
pandemicznego 2020 roku (s. 4–9). Mimo wielu 
trudności zrealizowaliśmy założenia budżetowe, 
pozyskaliśmy środki zewnętrzne, rozpoczęliśmy 
inwestycje, a część z nich już zakończyliśmy. Re-
gionalna Izba Obrachunkowa (RIO), organ nadzor-
czy jednostek samorządowych, pozytywnie zaopi-
niowała wykonanie budżetu za 2020 rok. Cieszy 
także trzecie miejsce gminy Łomianki (spośród 642 
gmin miejsko-wiejskich) w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 (s. 10). 

Przed nami wiele pracy, ale jestem przekonana, że 
obraliśmy właściwy kierunek.

Korzystając z okazji, życzę Państwu odpoczynku    
i wspaniałych wakacji! Mam nadzieję, że pandemia 
wkrótce pozostanie tylko niemiłym wspomnie-
niem i każdy z Państwa będzie mógł realizować 
plany i marzenia bez żadnych ograniczeń.
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Rok 2020 zdeterminowała pandemia. 
Nikt nie był na nią przygotowany. 
Gmina dostawała kolejne zadania 
od rządu bez zapewnienia funduszy, 

wiele osób straciło pracę, wszyscy obawiali 
się o zdrowie i życie bliskich. Pracę Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach dodatkowo spara-
liżował ówczesny przewodniczący Rady Miej-

skiej, który przestał zwoływać posiedzenia 
radnych. Przez cztery miesiące nie odbywa-
ły się sesje Rady Miejskiej mimo wniosków 
składanych przez burmistrz i część radnych. 
Mimo trudności Urząd Miejski wyznaczył 
priorytety na 2020 r. i konsekwentnie re-
alizował działania z zakresu zadań wielolet-
nich, inwestycji, pozyskiwania dotacji, edu-

kacji i ekologii. W efekcie w podsumowaniu 
ubiegłego roku może wykazać zrealizowane 
założenia budżetowe oraz przeprowadzane 
inwestycje. Regionalna Izba Obrachunkowa, 
organ nadzorczy jednostek samorządo-
wych, pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
zeszłorocznego budżetu gminy Łomianki.

Każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do przygotowania rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu. Raport Urzędu Miejskiego w Łomiankach w skróconej, a także pełnej wersji dostępny jest na stronach urzędu. 

Publikacja w biuletynie stanowi jedynie streszczenie poszczególnych rozdziałów raportu.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA, KAROLINA ŻEBROWSKA, 
MARTA NOWICKA

RAPORT 
O STANIE GMINY 2020

Dochody ogółem
W 2020 r. zameldowanych na pobyt stały  
w gminie Łomianki było 25 902 osoby. 
Dochody gminy ogółem wyniosły 
205 694 059,25 zł.

Wydatki ogółem
W 2020 r. wysokość wydatków z budżetu 
gminy ogółem wyniosła 205 723 179,90 zł.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK
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ZADANIA SAMORZĄDOWE GMINY ŁOMIANKI

Pozyskane dofinansowania 
Wydział Funduszy Zewnętrznych UM pozyskał dofinansowanie na ponad           
10 mln zł na zadania realizowane dla mieszkańców gminy. Dotacje objęły m.in.: 
budowę zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej (1 mln zł) w ra-
mach projektu „Miasto z klimatem”; mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego (kwota 174 855 zł); rozbudowę 
ul. Fabrycznej i ul. Długiej (8 973 321,70 zł z Funduszu Dróg Samorządowych); 
budowę zielonego skweru przy al. Chopina (kwota 105 708,74 zł) czy zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomian-
kach (100 000 zł).

Zagospodarowanie prZestrZenne i gospodarka nieruchomościami

W celu porządkowania przestrzeni gminy i wprowadzenia regulacji prawnych 
istotnych dla rozpoczęcia inwestycji ważne działania wykonał Wydział Geodezji, 
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, są to m.in.:
• wykonanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ło-
mianki w okresie 2016–2019”;
• zakup działek pod działalność publiczną w Kiełpinie (przy placu zabaw przy 
ul. Rolniczej) oraz pod budowę szkoły w Sadowej; 
• pozyskanie do gminnego zasobu 186 działek i wydzielenie 101 działek pod 
drogi publiczne – burmistrz Łomianek wydała 93 decyzje podziałowe z urzędu 
w celu przystąpienia do regulowania stanów prawnych nieruchomości przezna-
czonych w planach miejscowych pod drogi publiczne na rzecz gminy Łomianki.
W 2020 r. opracowano i uchwalono trzy plany miejscowe zagospodarowania 
przestrzennego: dla osiedla Dąbrowa Leśna – etap III; dla północnej części 
sołectwa Dziekanów Nowy – etap II; dla osiedla Dąbrowa Rajska oraz części 
osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II. 

promocja gminy Łomianki

Urząd Miejski promował gminę Łomianki jako Miasto możliwości. Pomimo 
szczególnej sytuacji związanej z pandemią podjęto działania, na które pozwoliły 
obowiązujące obostrzenia. Poczynania koncentrowały się na akcjach pomoco-
wych dla potrzebujących („Radosne święta" – Wigilia i Wielkanoc; dystrybucja 
maseczek dla mieszkańców), wsparciu lokalnych artystów i przedsiębiorców 
(ulotki informacyjne dotyczące lokalnych usług; koncert z miejscowymi artysta-
mi; wydanie płyty z utworem promującym Łomianki), promocji zdrowego i eko-
logicznego stylu życia (kampania „Postaw się suszy”; wymiana elektrośmieci na 
sadzonki roślin podczas pikniku rodzinnego; rajd rowerowy), akcjach informa-
cyjnych (COVID-19 i aktualne obostrzenia) i organizacji uroczystości rocznico-
wych (bitwa pod Łomiankami, rocznica wybuchu II wojny światowej i powstania 
warszawskiego).

Burmistrz Łomianek kieruje pracą wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego, 
ale także nadzoruje i koordynuje działania gminnych jednostek organizacyj-

nych. Nad efektywnym rozwojem gminy i zapewnieniem bezpieczeństwa miesz-
kańcom pracuje wspólnie ze Strażą Miejską, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach Sp. z o.o., Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Integracyjnym Cen-
trum Dydaktyczno-Sportowym, Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. oraz 
instytucjami kultury – Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury. Przedstawiamy 
działania wszystkich tych podmiotów w 2020 r.
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WYDATKI MAJĄTKOWE

INWESTYCJE. INFRASTRUKTURA
Do tej kategorii inwestycji zalicza się działania mające na celu finansowanie roz-
woju usług świadczonych mieszkańcom oraz wspierających rozwój na poziomie 
lokalnym.

inwestycje drogowe 
Wykonano prace remontowe nawierzchni ulic, konserwacje infrastruktury oraz 
budowę dróg z systemem odwodnienia, chodników, zjazdów wraz z siecią tele-
komunikacyjną, elektroenergetyczną i oświetlenia ulicznego, a także bezpiecz-
nych przejść. Wydatki na inwestycje w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne            
w 2020 r. wyniosły 13 370 126,64 zł. Wybrane realizacje, to: odcinek ul. Długiej, 
ul. Wspólna, odcinek ul. Ogrodowej, ul. Krzyczkowskiego, odcinek ul. Parkowej, 
ul. Pogodna, bezpieczne przejścia m.in. przy ul. Partyzantów i ul. Staszica w po-
bliżu szkół i przy centrum handlowym.

oświetlenie ulic 
Wymiana opraw LED z wysięgnikami m.in. przy ul. Warszawskiej; modernizacja 
oświetlenia w ul. Majowej 9, ul. 22 Września, ul. Krótkiej; wymiana przewodów 
energetycznych w ul. Warszawskiej (ul. Brukowa – ul. Lwowska), w ul. Majowej 
(ul. Kolejowa do stacji transformatorowej w ul. Krótkiej), w ul. 22 Września; wy-
miana szafy sterowniczej oraz przewodów izolowanych w słupach oświetlenio-
wych w ul. Granicznej (ul. Akacjowa – ul. Kampinoska). Wydatki na inwestycje 
w sumie wyniosły 397 367,55 zł.

SPRAWY SPOŁECZNE, OŚWIATA, SPORT – W TYM INWESTYCJE
Działania społeczne Urzędu Miejskiego od dwóch lat konsekwentnie koncentrują 
się na uspołecznianiu zarządzania gminą przez m.in.: wsparcie udzielane jednost-
kom pomocniczym (dziewięć osiedli i 14 sołectw) i organizacjom pozarządowym 
(dofinansowanie 69 zadań kwotą 1 195 179 zł); współpracę z Radą Seniorów, 
Radą Młodzieżową oraz Radą Oświatową; organizację konsultacji społecznych.

sZkoŁy i prZedsZkola

Gmina prowadzi sześć szkół podstawowych i cztery przedszkola, łącznie zapew-
niając naukę i opiekę 2960 dzieciom. Wydatki na oświatę stanowią największą 
pozycję w budżecie (47 496 734,78). Poza subwencją otrzymywaną na ten cel 
i dotacją na wychowanie przedszkolne na publiczne szkoły i przedszkola gmina 
przeznaczyła w 2020 r. ponad 21 mln zł (21 181 819,78). W ubiegłym roku 
inwestycje objęły opracowanie dokumentacji technicznej planowanej szkoły pod-
stawowej w Sadowej (540 000 zł); wykonanie programu funkcjonalno-użytko-
wego rozbudowy i adaptacji budynku na obiekt użyteczności publicznej szkoły 
podstawowej w Sadowej (16 200 zł); aktualizację dokumentacji technicznej 
przedszkola w Dąbrowie Leśnej (22 140 zł).

obiekty rekreacyjne i sPortowe

Zbudowano halę pneumatyczną przy ICDS (1 282 943,03 zł, powłoka z dwuwar-
stwowej membrany, system nadmuchowo-grzewczy, wewnętrzne oświetlenie); do-
posażono park linowy w Dąbrowie (114 054,49 zł) i teren rekreacyjno-sportowy 

Urząd Miejski wykonał zadania inwestycyjne na kwotę 33 471 177,73 zł po-
dzielonych na:

• infrastrukturę 23 443 422 zł (70,04 proc.),
• sprawy społeczne, oświatę i sport 10 027 755,73 zł (29,96 proc.).
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w Kiełpinie (42 127,50 zł, zamontowano trampoliny ziemne); zbudowano zielony 
skwer przy al. Chopina (403 600 zł); przygotowano dokumentację i pozwolenia na 
budowę planowanej świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym (36 531 zł).

place Zabaw

Przebudowy, modernizacje i doposażenie gminnych placów zabaw przeprowa-
dzono w lokalizacjach: ul. Rodziewiczówny (135 849,41 zł, m.in. budowa wiaty 
z zadaszeniem, miejsce do gry w szachy, piłkarzyki integracyjne), ul. Akacjowa 
(213 614,62 zł, m.in. karuzela, piramida linowa z tubą do zjeżdżania, trampoliny 
i tyrolka, dwa wielofunkcyjne boiska, altanka, przewijak), ul. Waligóry (187 944 zł, 
m.in. fabryka piasku, koparka, huśtawki, bocianie gniazdo, zestawy sprawnościo-
we, trampolina ziemna, nowa bezpieczna nawierzchnia i oświetlenie).

ochrona środowiska i ekologia

Projekty finansowane ze środków gminy Łomianki: Gminny Program Gromadze-
nia Wody (dofinansowano 50 inwestycji na kwotę 35 927,81 zł); Gminny Pro-
gram Wymiany Pieców (dofinansowano 28 wniosków na kwotę 170 940,00 zł); 
Gminny Program Usuwania Azbestu (12 104,64 zł). Pozostałe działania to m.in.: 
akcja „Kompostownik dla każdego", wymiana elektrośmieci na sadzonki kwiatów 
i ziół; współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Na Paluchu; darmo-
we czipowanie zwierząt właścicielskich; sterylizacja psów i kotów właścicielskich. 

gospodarka komunalna

Przeprowadzono modernizację cmentarza komunalnego w Kiełpinie (33 614,30 zł) 
oraz remont ogrodzenia cmentarza wojskowego w Kiełpinie (350 000 zł), a także 
remonty gminnych lokali mieszkalnych (119 258 zł, ul. Fabryczna 2 lok. 3 i 22, 
ul. Fabryczna 2 lok. 11, ul. Rolnicza 224 przekształcenie na lokale mieszkalne, ul. 
Kościuszki 10 wymiana pieca gazowego).

Łomiankowski mechaniZm partycypacyjny

Pierwszą edycję ŁMP Urząd Miejski ogłosił w 2019 r. Do realizacji w 2020 r. zgło-
szono 242 projekty mieszkańców, z czego zatwierdzonych formalnie oraz me-
rytorycznie i przekazanych do głosowania zostało 151 projektów. Zrealizowano 
36 projektów, m.in. łąki kwietne (rondo przy ul. Brukowej, osiedle Trylogia i Po-
wstańców, sołectwo Chopina), analizę hydrologiczną zlewni cieku wodnego Strugi 
Dziekanowskiej, nasadzenia zieleni (drzewa wokół szkoły podstawowej przy ul. 
Warszawskiej 73), rozbudowę monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina, wypo-
sażenie i sfinansowanie wybranych zajęć w Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burako-
wie, doposażenie w sprzęt strażaków z OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim, 
siłownię plenerową dla mieszkańców osiedli Baczyńskiego i Majowego.

FundusZ soŁecki

W ramach funduszu zorganizowano wiele działań wybranych przez lokalne spo-
łeczności, w tym inwestycje w sołectwach: Sadowa (58 699,76 zł, m.in. warsztaty 
dla niepełnosprawnych; rozbudowa szkoły); Dziekanów Nowy (37 604,18 zł, m.in. 
doposażenie OSP Dziekanów Polski; przeciwdziałanie epidemii COVID-19); Dzieka-
nów Polski (54 798,49 zł, m.in. doposażenie pracowni komputerowej i wiata rowe-
rowa przy szkole); Dziekanów Leśny (58 835,16 zł, m.in. doposażenie przedszkola 
i szkoły); Dziekanów Bajkowy (58 398,18 zł, m.in. budowa wiaty na rowery dla 
uczniów); Kiełpin (58 665,12 zł, m.in. ścieżka edukacyjna wokół rezerwatu Jezio-
ro Kiełpińskie); Kępa Kiełpińska (13 795,16 zł, m.in. wyrównanie dróg na terenie 
sołectwa); Łomianki Dolne (34 856,98 zł, m.in. analiza hydrologiczna zlewni cieku 
wodnego Strugi Dziekanowskiej); Łomianki Chopina (58 751,07 zł, m.in. rozbudo-
wa monitoringu w sołectwie). 
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

W gminie Łomianki długość sieci wodociągowej liczy 154,89 
km, a liczba odbiorców wody to 20 223 osoby. Na zadania 

inwestycyjne przeznaczono 11 099 146,77 zł. Statystycznie w 2020 r. ilość ście-
ków oczyszczonych odprowadzonych wyniosła więcej niż w 2019 r. o 8,83 proc., 
a sprzedaż wody wzrosła względem 2019 r. o 6,29 proc. Podpisano także więcej 
umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (422, na koniec 2020 r. – 
6765). Wybrane realizacje ZWiK ubiegłego roku: 
• projekt i budowa sieci: tłocznej, wodociągowej (ok. 2,2 km) i kanalizacyjnej 
(ok. 1,1 km) na terenach KPN, PAN, SZPZOZ, gminy Łomianki i Skarbu Państwa 
(2 667 562,50 zł); wodociągowej (ok. 3 km) w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sien-
kiewicza w Dziekanowie Leśnym (1 140 148,50 zł);
• budowa sieci: wodociągowej (4,9 km) i kanalizacyjnej (4,8 km) w ulicach: 
Szymczaka, Reymonta, Niskiej, Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, 
Pogodnej oraz w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C  
(12 200  008,66 zł);
• umowa na budowę sieci wodociągowej (4,6 km) i sieci kanalizacji sanitarnej 
(5,8 km) wraz z przepompownią ścieków (8 161 050 zł).

STRAŻ MIEJSKA

Od kwietnia 2020 r., zgodnie z poleceniem wojewody ma-
zowieckiego, Straż Miejska rozpoczęła współpracę z policją. 
Główne działania strażników koncentrowały się na przeciw-

działaniu rozprzestrzeniania się pandemii (kontrola kwarantanny lub izolacji 
chorych, akcje informacyjne, współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdro-
wia obywateli, dystrybucja maseczek ochronnych, dowóz posiłków i lekarstw 
dla potrzebujących). Strażnicy realizowali także statutowe zadania wynikające 
z zapisów ustawy o strażach gminnych i przeprowadzili łącznie 7 723 interwen-
cje, w tym w zakresie kontroli: planowych prewencyjnych (2 726), komunalnych 
i ochrony środowiska (1 224), ruchu drogowego (1 122), zwierząt (603), bez-
pieczeństwa (649), infrastruktury drogowej (718), rezerwatu przyrody (251), 
ochrony powietrza (430). 

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE

Jednostka gminy zajmująca się zarządzaniem obiektami 
sportowymi i jednostkami oświatowymi zrealizowała m.in.: 

I etap modernizacji nagłośnienia pływalni ICDS (42 000 zł), wymianę projektora 
multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego w auli ICDS (31 845 zł), montaż 
rolet zaciemniających w hali ICDS (113 040 zł), nową instalację kanalizacji 
i prace remontowe pompowni ścieków orlika oraz ogrodzenie boiska przy ul. 
Wiślanej (57 723 zł), remont zjeżdżalni ICDS (28 536 zł). W ramach innych 
prac wykonała także drobne naprawy, remonty i usługi w ICDS oraz w gminnych 
placówkach oświatowych, m.in. w szkołach podstawowych w Łomiankach, Dzie-
kanowie Polskim, Dziekanowie Leśnym oraz w przedszkolach w Łomiankach 
i w Dąbrowie (301 026 zł).
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie ze statutem celem działania OPS jest wspieranie 
osób i rodzin oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych 

sytuacji życiowych. Dlatego organizacja pomocy osobom starszym i niesamo-
dzielnym koncentrowała się na: organizacji zbiórki żywności dla potrzebujących 
i dostarczeniu im żywności w czasie pandemii, realizacji programu „Pomoc żyw-
nościowa” i „Wspieraj seniora”, organizacji konsultacji z psychologami w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją i obsłudze telefonu zaufania dla dzieci 
i młodzieży.

KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.

Spółka świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie 
miasta i gminy, obsługuje linie lokalne, wykonuje przewozy 

dzieci niepełnosprawnych, zapewnia transport kombatantom. Od marca 2020 r. 
prowadziła działania zapobiegawcze pandemii COVID-19 (m.in. systematycz-
ną i codzienną dezynfekcję autobusów oraz zakup materiałów i urządzeń do 
ochrony i dezynfekcji osobistej). Realizując plan inwestycyjny w zakresie taboru 
przeznaczonego do obsługi kontraktu z ZTM, spółka kupiła dwa nowoczesne 
autobusy Solaris Urbino 12 (2 070 000 zł).

BIBLIOTEKA

Placówka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wy-
dawniczych w wysokości 16 250 zł, za które kupiła: 2780 

książek, 71 gier planszowych (w tym 30 w ramach budżetu partycypacyjnego), 
499 audiobooków i 75 filmów DVD. Zarejestrowano 3808 czytelników i wypo-
życzono 73 778 pozycji bibliotecznych. Bibliotekarze skatalogowali 699 tytułów 
pozycji książkowych i uruchomili katalog e-booków (książek elektronicznych) 
oraz książkokramik, aby bezpiecznie obsługiwać czytelników w czasie pandemii.

CENTRUM KULTURY

W ofercie znalazło się 60 różnorodnych zajęć cyklicznych, 
z których pomimo pandemii skorzystało ok. 70 tys. osób. 

Łącznie zrealizowano 1922 wydarzenia. W ramach dofinansowanych projek-
tów (165 000 zł) kupiono wyposażenie placówki i zorganizowano wydarzenia 
kulturalne oraz projekty, m.in.: „Kultura w sieci”,  działania z Łomiankowską 
Orkiestrą Kameralną i „Spotkania z muzyką” z Filharmonią Narodową.

Przedstawiliśmy wybrane i najistotniejsze elementy raportu o stanie gminy. Nie-
które działania podjęte w 2020 r. będą widoczne w tym roku i latach następnych. 
Dobrym tego przykładem są porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz Warszawą w sprawie buspasa (piszemy o nich na s. 15). 
Kolejnym przykładem takich działań jest rozpoczęcie budowy szkoły podstawo-
wej w Sadowej (piszemy o tym na s. 18), co nie byłoby możliwe bez opracowania 
dokumentacji i uzyskania niezbędnych zezwoleń na rozpoczęcie inwestycji. 

Raport o stanie gminy Łomianki za 2020 r. w pełnej wersji dostępny jest na: 
https://bip.lomianki.pl, a w skróconej – w zakładce „Na co idą moje pienią-
dze” na stronie www.lomianki.pl.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas XL sesji radni rozpa-
trywali m.in. projekty uchwał 

w sprawie podjęcia współdziałania 
gminy Łomianki z m.st. Warszawą 
i koncepcji utworzenia buspasa, 
a także wyrażenia pozytywnej opinii 
o działaniach burmistrz Łomianek 
w sprawie włączenia drogi dla auto-
busów komunikacji publicznej do in-
frastruktury drogowej – ul. Starej Ce-
gielni do ul. Kolejowej. Podczas XLI 
sesji radni rozpatrywali m.in. projekty 
uchwał w sprawach: dopłat dla grup 
taryfowych odbiorców usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków; wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia na 
współfinansowanie opracowania do-
kumentacji projektowej modernizacji 
wału przeciwpowodziowego; udzie-
lenia burmistrz Łomianek wotum 
zaufania za 2020 r.; zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budże-
tu gminy Łomianki za 2020 r. oraz 
udzielenia burmistrz Łomianek abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 r.

Wyniki głosowania
Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał XL sesji w sprawie:
• podjęcia współdziałania gminy Ło-
mianki z m.st. Warszawą i koncepcji 
utworzenia buspasa (za: 19, wstrzy-
mało się: 2, brak głosu: 1),
• wyrażenia pozytywnej opinii w za-
kresie działań burmistrz Łomianek 
w sprawie włączenia drogi dla au-
tobusów komunikacji publicznej do 
infrastruktury drogowej – ul. Starej 
Cegielni do ul. Kolejowej (za: 20, 
wstrzymało się: 2).

Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał XLI sesji w sprawie:
• dopłat dla grup taryfowych od-
biorców usług wodociągowo-kanali-
zacyjnych z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków (za: 18, wstrzymało się: 1, 
nieobecni: 2),
• wyrażenia zgody na zwarcie po-
rozumienia na współfinansowanie 
opracowania dokumentacji projek-
towej modernizacji wału przeciwpo-
wodziowego (za: 19, nieobecni: 2),
• udzielenia burmistrz Łomianek 
wotum zaufania za 2020 r. (za: 4, 
przeciw: 13, brak głosu: 1, nieobec-
ni: 3),
• zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy 
Łomianki za 2020 r. (za: 4, przeciw: 
8, wstrzymało się: 5, brak głosu: 1, 
nieobecni: 3),
• udzielenia burmistrz Łomianek 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 r. (za: 4, przeciw: 
11, wstrzymało się: 2, brak głosu: 1, 
nieobecni: 3).

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej 
w trybie online (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja) oraz przeglądać 
projekty uchwał na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska i protokoły 
sesji w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). 
Nadzwyczajna XL sesja w trybie zdalnym odbyła się 16 czerwca br., a XLI 
sesja w trybie stacjonarnym 24 czerwca br. 

SESJA RADY 
MIEJSKIEJ

FO
T.
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W tym roku głównym celem 
analizy było pokazanie 

kondycji finansowej samorządów 
w trudnym 2020 r. „Przyjęliśmy 
założenie, że poprzedni rok to 
był rok pandemiczny, który nie-
wątpliwie wpłynął na kondycję 
samorządów. W związku z tym 
uzupełniliśmy analizy o nakłady 
związane z przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków pandemii 
COVID-19. Dla zapewnienia po-
równywalności rankingu w tego-
rocznej edycji uwzględniliśmy te 
same kryteria i te same wskaźni-
ki, które były przyjęte w latach 
ubiegłych” – podkreślił prof. Bar-
tłomiej Nita z Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, który 
wraz z Fundacją Instytut Studiów 
Wschodnich co roku organizują 
Forum Ekonomiczne w Karpaczu. 
Ranking opracowano w na podsta-
wie danych z końca 2020 r. udo-
stępnionych przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową (RIO), organ nad-
zorczy jednostek samorządowych. 
Ranking tworzony jest w pięciu 
kategoriach (gminy wiejskie, gmi-
ny miejsko-wiejskie, gminy miej-
skie, miasta na prawach powiatu, 
powiaty ziemskie) i adresowany 
przede wszystkim do samorzą-
dowców, przedsiębiorców i oby-
wateli, którzy dzięki temu mogą 
sprawdzić, jak lokalne władze go-
spodarują publicznymi pieniędzmi.

Ranking Finansowy 
Samorządu Terytorialnego 
w Polsce 2020
Gmina Łomianki znalazła się na trzecim 
miejscu wśród 642 gmin miejsko-wiejskich 
w branżowym rankingu opracowanym 
przez Fundację Instytut Studiów Wschod-
nich we współpracy z Uniwersytetem Eko-
nomicznym we Wrocławiu.



RADA MIEJSKA    |

11BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 7    |    LIPIEC 2021

Komentarz Urzędu Miejskiego
W trakcie XLI sesji Rady Miejskiej rad-
ni mieli głosować nad zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego z wyko-
nania budżetu gminy Łomianki oraz 
udzielenia burmistrz wotum zaufania 
i absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 r. Udzielenie abso-
lutorium to potwierdzenie przez radę 
gminy, że burmistrz prawidłowo zre-
alizowała budżet gminy. Prawidłowo, 
czyli zgodnie z prawem wydała pu-
bliczne pieniądze. Pozytywną opinię 
o wykonaniu budżetu wyraziła wcze-
śniej Regionalna Izba Obrachunkowa 
(RIO), zewnętrzny organ kontroli i nad-
zoru jednostek samorządu terytorial-
nego. Tuż przed sesją absolutoryjną 
RIO negatywnie zaopiniowała jednak 
wniosek Komisji Rewizyjnej – złożony 
przez jej przewodniczącego, radne-
go Janusza Skoniecznego – który jest 
niezbędnym elementem procedury 
absolutoryjnej. Po przeanalizowaniu 
dokumentów przedstawionych przez 
Komisję Rewizyjną oraz w odniesie-
niu do obowiązujących przepisów 
prawa RIO stwierdziła, że komisja nie 
dokonała rozstrzygnięcia w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia burmistrz 
absolutorium, nie można zatem nad 
nim procedować. W praktyce ozna-
cza to, że uchwały wchodzące w skład 

procedury absolutoryjnej nie powinny 
być głosowane przez Radę Miejską, bo 
z mocy prawa będą nieważne. Radca 
prawny wyjaśnił zgromadzonym sytu-
ację, jednak radni przegłosowali pro-
cedowanie uchwał. Czy mogli postąpić 
inaczej? Wystarczyło, by zagłosowali 
nad zdjęciem z porządku obrad uchwał 
dotyczących procedury absolutoryjnej 
i podjęli decyzję po wyeliminowaniu 
własnych błędów. Wtedy skutecz-
nie, czyli zgodnie z prawem, mogli nie 
udzielić burmistrzowi absolutorium, 
jeśli taka była ich wola i przesłanki 
merytoryczne, bo to kolejna kwestia – 
merytoryka to prawidłowe wykonanie 
budżetu, a nie aspekty polityczne czy 
personalne. Konsekwencje sytuacji, 
która miała miejsce podczas sesji, po-
znamy wkrótce, bo RIO odniesie się do 
podjętych uchwał w ciągu 30 dni.

Komentarz radcy prawnego
Artur Olszewski

Brak opinii Ko-
misji Rewizyjnej 

wyłącza możliwość 
skutecznego przepro-
wadzenia procedury 
absolutoryjnej. Proce-
dura związana z pod-

jęciem przez Radę Miejską uchwa-
ły w przedmiocie absolutorium dla 

burmistrza jest procesem złożonym, 
regulowanym przepisami ustawy 
o samorządzie gminnym oraz ustawy 
o finansach publicznych. Niezwykle 
istotnym elementem tej procedury 
jest wyrażana w trybie art. 18a ustawy 
o samorządzie gminnym opinia Komisji 
Rewizyjnej w sprawie wykonania bu-
dżetu gminy wraz z wnioskiem do rady 
gminy w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia absolutorium burmistrzowi. 
Jak słusznie podkreśliła Regionalna 
Izba Obrachunkowa (RIO) w uchwale 
nr 3.f./346/2021 z 24 czerwca 2021 r. 
w sprawie zaopiniowania wniosku Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ło-
miankach: „Na określonym etapie po-
stępowania absolutoryjnego Komisja 
Rewizyjna ma pełną wiedzę na temat 
wykonania budżetu i dlatego jej ocena 
ma wagę szczególną”. 
Z powyższych przyczyn w tej samej 
uchwale RIO podniosła, że brak wyko-
nania dyspozycji art. 18a ustawy o sa-
morządzie gminnym (brak wyrażenia 
opinii – w komisji wzięło udział dwóch 
członków komisji i obaj wstrzymali się 
od głosu) wyłącza możliwość skutecz-
nego (zgodnego z prawem) przepro-
wadzenia procedury absolutoryjnej 
w gminie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do-
puścił się w trakcie procedowania tego 
wniosku także  innych uchybień wyłą-
czających możliwość uznania podjętej 
uchwały za ważną. Zgodnie bowiem 
z par. 13 Statutu Gminy Łomianki Rada 
powołuje ze swojego grona Komisję 
Rewizyjną, w której skład wchodzi 
pięcioro radnych. Zgodnie zaś z regu-
laminem pracy Komisji Rewizyjnej sta-
nowiącym załącznik do Statutu Rady 
Gminy – uchwały Komisji Rewizyjnej 
zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy skła-
du Komisji w głosowaniu jawnym. To 
oznacza, że posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej z 7 czerwca 2021 r. z uwagi na 
brak kworum (obecnych było dwóch 
członków) pozbawione było zdolności 
uchwałodawczej.

W lipcu br. nie odbędą się dyżury radnych. Mieszkańców zainteresowanych 
spotkaniami z radnymi prosimy o kontakt z Biurem Rady (biuro.rady@poczta.
lomianki.pl, tel. 22 768 63 41). Harmonogram spotkań wszystkich komisji za-
mieszczamy w systemie e-Sesja: http://lomianki.esesja.pl/posiedzenia, a ostat-
nie sesje RM można obejrzeć po zeskanowaniu kodu QR.
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Dobry start
Świadczenie 300 plus w ramach rządowego 
programu „Dobry start” przyznawane będzie 
na nowych zasadach.

Wsparcie (300 zł) wypłacane jest rodzinom raz w roku na 
zakup wyprawki szkolnej na każde dziecko rozpoczynające 
nowy rok szkolny. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć 
wniosek. Od 1 lipca br. zostaną wprowadzone trzy zasadnicze 
zmiany w programie: świadczenie będzie obsługiwać Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych; wnioski będzie można składać 
wyłącznie online (empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektro-
niczna, portal PUE ZUS); wypłata nastąpi na wskazane konto, 
a nie w formie gotówkowej. / Dominika Kowalczyk-Ptasińska

Wystawa o dawnym Kiełpinie
Od czerwca br. na placu zabaw można oglądać tablice przed-
stawiające historię Kiełpina i jego mieszkańców.

Osadnictwo na terenie obecnego Kiełpina pojawiło się już 
w średniowieczu, ze względu na trakt łączący Czersk z Płoc-
kiem. Natomiast wspólna historia Kiełpina i Łomianek zaczyna 
się w XVII w. Wówczas posługiwano się nazwami Probostwo, 
Kiełpinek lub Kiełpin Poduchowny. Co było później? O tym 
opowiada wystawa, a pośrednio także jej pomysłodawczyni. 
„Czytając stare zapiski, patrząc na pożółkłe już zdjęcia, przy-
znam, że czuję wzruszenie i szacunek do historii tego miejsca 
i jego mieszkańców. Dotykając przeszłości, inaczej widzę te 
same ulice, skrzyżowania, domy. Mam nadzieję, że historie 
zawarte na tablicach dostarczą wszystkim mieszkańcom po-
dobnych uczuć” – napisała Agnieszka Gawron-Smater, radna 
Łomianek, która sfinansowała wystawę w ramach nagrody 
zdobytej w konkursie „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w wo-
jewództwie mazowieckim”. Do opracowania tablic przyczyniło 
się wiele osób, między innymi Eliza Chodorowska z Fundacji 
KiM i Ewa Pustoła-Kozłowska, autorka książek o Łomiankach. 
Pomoc okazali mieszkańcy, którzy podzielili się rodzinnymi fo-
tografiami, dokumentami, wiedzą i wspomnieniami.

Sportowiec stulecia
Irena Szewińska, zdobyw-
czyni siedmiu medali olimpij-
skich w lekkoatletyce; trzech 
złotych, dwóch srebrnych 
i dwóch brązowych, uznana 
została w plebiscycie „Prze-
glądu Sportowego” i Onetu za 
najlepszego sportowca Polski 
w latach 1921–2021.

Zmarłej 29 czerwca 2018 r. mieszkance Łomianek 
przypadł także tytuł olimpijczyka stulecia w dys-
cyplinach letnich. W 1974 r. Irena Szewińska, jako 
jedyna w historii reprezentantka Polski, została 
uznana za najlepszą sportsmenkę świata. W tym 
samym roku jako pierwsza w historii przebiegła 
400 m poniżej 50 sekund (49,9) i przyznano jej ty-
tuł najlepszej lekkoatletki globu. Pozostaje jedyną 
osobą w historii lekkiej atletyki z rekordami świa-
ta na krótkich dystansach (60 m, 100 m, 200 m,    
400 m, 440 jardów oraz w sztafecie 4 x 100 m).
Współtwórcą jej sukcesów był tak kochany przez 
nią mąż Janusz, także lekkoatleta, trener i foto-
reporter. Irenissima czterokrotnie zajęła pierw-
sze miejsce w plebiscycie obchodzącego w tym 
roku 100-lecie istnienia „Przeglądu Sportowego” 
na dziesięciu najlepszych sportowców Polski. 
Jako pierwsza w gronie sportowców otrzyma-
ła w 2016 r. z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy 
najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła 
Białego. Pełna lista zwycięzców plebiscytu: ht-
tps://sportowiec100lecia.pl. / Jerzy Jakobsche

Relację z 6. Biegu Łomianek im. Ireny Szewińskiej zobacz na s. 26.

Deklaracja wysokości opłat
Od 1 lipca br. na terenie naszej gminy obowiązują 
nowe zasady naliczania opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych.

Deklaracje w formie papierowej dostępne są 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. War-
szawskiej 115 i 71 oraz w ICDS przy ul. Staszi-
ca 2 (wejście główne na basen, pokój B006). 
Mieszkańcy znajdą tam wypełnione wzory for-
mularzy, wyjaśnią wątpliwości dotyczące obliczeń 
z konsultantem oraz złożą deklarację. Formula-
rze w formie aktywnych arkuszy dostępne są na 
www.lomianki.pl i uwzględniają ulgi przysługują-
ce w obliczeniach dla nieruchomości opomiaro-
wanych i nieopomiarowanych. Można je składać 
przez platformę ePUAP. W przypadku pytań na-
leży napisać (odpady@poczta.lomianki.pl) lub za-
dzwonić (tel. 22 768 62 25; pon. 10–18, wt.–pt. 
8–16) do Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
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Przebudowa bieżni
Gmina Łomianki otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na 
przebudowę bieżni przy boisku ICDS.

Zakres prac obejmie modernizację nawierzchni czterotorowej bieżni wraz z roz-
biegiem do skoku w dal oraz przebudowę boiska do siatkówki wraz z wymianą 
tulei montażowych do słupków. Dotacja pochodzi ze środków województwa 
mazowieckiego i zostanie wykorzystana w tym roku. / Aleksandra Jankowska

Szczepienia 
Od 1 lipca br. szczepienie 
drugą dawką jest możliwe 
w dowolnym punkcie szcze-
pień. Przychodnie w naszej 
gminie dysponują dużą liczbą 
dawek i wolnych terminów, 
zachęcamy do zaszczepienia 
się w Łomiankach.

Szczepienia odbywają się 
w placówkach: 
• Startmed w Dąbrowie (ul. 
Partyzantów 23, 571 550 950), 
• Royalmed (ul. Wiślana 36, 
533 702 703), 
• SPZZLO Warszawa-Żoliborz 
(ul. Szpitalna 6, 22 751 10 55), 
• NZOZ Łomianki (ul. War-
szawska 31, 22 751 69 91), 
• CMP – NZOZ Oddział w Ło-
miankach (ul. Warszawska 55, 
22 737 50 50).

Osoby, które chcą się zaszcze-
pić i mają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stop-
niu znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami lub są w grupie 
wiekowej 70+ i mają trudność 
z dotarciem do punktu szcze-
pień, powinny zadzwonić (516 
768 500, pon. 10–18, wt.–pt. 
8–16) minimum dwa dni przed 
planowaną datą szczepienia 
i zgłosić potrzebę skorzystania 
z transportu.

NFZ zorganizował wyjazdo-
we punkty szczepień dla pa-
cjentów, którzy ze względu na 
stan zdrowia nie mogą przyjąć 
szczepionki w punkcie stacjo-
narnym. Aby skorzystać z takiej 
pomocy, należy zadzwonić do 
swojej poradni POZ.

Aktualne dane dotyczące 
szczepień w gminie można 
sprawdzić na https://www.gov.
pl/web/szczepienia-gmin. 

Według statystyk z 3 lipca licz-
ba osób zaszczepionych mini-
mum jedną dawką to 15 990 
(57,7 proc.), a w pełni zaszcze-
pionych – 12 804 (46,2 proc.).

Zasady funkcjonowania urzędu
Od 1 lipca wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
można załatwić bez wcześniejszego umawiania. Obowiązuje jed-
nak zasada DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. 

Każda osoba wchodząca do urzędu musi założyć maseczkę zakry-
wającą usta i nos. Nadal można umawiać wizyty telefonicznie, by 

uniknąć ewentualnego oczekiwania w kolejce, ale urząd dostępny jest jak przed 
pandemią: pon. 10–18.00, wt.–pt. 8–16. Natomiast Terenowy Punkt Paszpor-
towy w Łomiankach (czynny w godzinach pracy urzędu) wprowadził następują-
ce zasady: w lipcu br. obsługuje interesantów umówionych na wizytę w sprawie 
złożenia wniosku o paszport oraz odbierających paszporty; w sierpniu br. ob-
sługuje interesantów bez rezerwacji wizyt, a osoby odbierające paszporty ob-
sługiwane będą poza kolejnością. / kż

Weryfikacja zgłoszeń
Trwa druga edycja Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego. Przed-
stawiamy harmonogram działań. 

W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczyliśmy 1 mln zł. 
W czerwcu zgłoszono do programu 42 projekty na łączną kwotę ponad 9 mln. 
Aż 69 proc. wniosków otrzymaliśmy drogą elektroniczną. Kolejny etap działań to 
weryfikacja formalnoprawna formularzy, która potrwa do 18 sierpnia br. Spraw-
dzane będą m.in.: zgodność projektu z zadaniami własnymi gminy związanymi 

z infrastrukturą oraz z miej-
scowym planem zagospo-
darowania przestrzennego 
oraz poprawne wypełnienie 
formularza i oszacowanie 
kosztów realizacji pomysłów. 
W sierpniu przedstawimy 
ostateczną listę projektów, 
które przeszły weryfikację, 
i rozpoczną się spotkania 
z autorami, którzy zaprezen-
tują swoje pomysły miesz-
kańcom.
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Milena Wiśniew-
ska, podinspektor 
w Referacie Fun-
duszy Zewnętrz-
nych

Ukończyłam stu-
dia wyższe na kierunku admini-
stracja publiczna. Na przełomie 
2019/2020 r. byłam pracowni-
kiem samorządowym w Urzędzie 
Gminy Stare Babice na stanowisku 
podinspektora ds. oświatowo-fi-
nansowych, wychowania i sportu. 
Od maja br. pracuję w Łomiankach 
i obecnie zajmuję się głównie 
programem „Czyste powietrze”. 
Jestem przekonana, że doświad-
czenie zawodowe, jak też wrodzo-
na chęć do działania społecznego 
sprawią, że sprawdzę się na zaj-
mowanym stanowisku. Prywatnie 

jestem żoną oraz mamą Oliwiera 
i Zuzanny.

Czym zajmuje się Referat Fundu-
szy Zewnętrznych?
Przygotowywaniem i analizą 
informacji dotyczących apliko-
wania do instytucji krajowych 
i zagranicznych, m.in. w zakresie 
przyznawania funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej dla 
samorządów. Referat współpra-
cuje z instytucjami europejskimi, 
samorządem województwa ma-
zowieckiego i instytucjami ad-
ministracji państwowej. Ponadto 
monitoruje realizację rzeczowo-
-finansową poszczególnych pro-
jektów gminy wspartych ze źró-
deł zewnętrznych i bierze udział 
w prowadzeniu działań promo-
cyjnych.

NASI URZĘDNICY

Krzysztof Sulikow-
ski, inspektor do 
spraw obronnych 
i zarządzania kry-
zysowego

Jestem wielolet-
nim pracownikiem 

administracji rządowej, technikiem 
inżynierii środowiska i melioracji 
oraz magistrem inżynierem bu-
downictwa wodnego i sanitarnego. 
Wykształcenie i doświadczenie za-
wodowe pozwoliły mi na zdoby-
cie wiedzy w zakresie zarządzania 
kryzysowego, gospodarki wodnej, 
prawa wodnego i budowlanego, 
regulacji rzek i potoków, budow-
li hydrotechnicznych, ujęć wody, 
oczyszczalni ścieków oraz ochrony 
przed klęskami żywiołowymi. W Ło-
miankach pracuję od kwietnia br. 

Czym zajmuje się inspektor ds. 
obronnych i zarządzania kryzy-
sowego?
Prowadzi sprawy związane z or-
ganizacją kwalifikacji wojskowej 
oraz zajmuje się analizą stanu bez-
pieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie gminy. Opraco-
wuje, wdraża i realizuje projekty 
programów poprawy bezpieczeń-
stwa obywateli i porządku pu-
blicznego. Dodatkowo współpra-
cuje m.in. z policją, administracją 
rządową i organizacjami pozarzą-
dowymi. Wspiera Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, w tym 
uruchamia procedury i plany dzia-
łania w przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowych i stanów 
nadzwyczajnych.
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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
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Przedstawiamy nowych pracowników Urzędu Miejskiego. 
Podinspektor Milenę Wiśniewską mieszkańcy spotkają w punkcie 
konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”, 
o którym piszemy na s. 20. Jestem mieszkańcem Dziekanowa Leśnego od 

prawie 20 lat. Sprawa dotyczy drogi, a w za-
sadzie dróg, które, jak powszechnie wiado-
mo, w znakomitej większości nie są drogami 
publicznymi w rozumieniu obowiązujących 
przepisów. Z powyższego wynika, że nie czu-
ją się Państwo w obowiązku o nie dbać, nie 
mówiąc już o jakichkolwiek bardziej postępo-
wych działaniach. Niemniej tu też mieszkają 
ludzie, którzy składają się w podatkach na bu-
dżet gminy. Ci ludzie mają takie same potrzeby 
jak pozostali mieszkańcy, tj. chcą dojść suchą 
nogą na przystanek (…) Czy włodarze gminy 
zechcą zauważyć problem i chociażby wysy-
pać nam ulice destruktem asfaltowym lub in-
nym kruszywem?
Szanowny Panie, od lat borykamy się w Łomian-
kach z problemem nieuregulowanych prawnie 
czy prywatnych dróg. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia m.in. w Dziekanowie Bajkowym 
i Dziekanowie Leśnym. Błędy planistyczne 
sprzed lat utrudniają życie mieszkańcom i wiążą 
ręce kolejnym włodarzom gminy. Kłopot polega 
na tym, że zgodnie z obowiązującym prawem 
gmina nie może inwestować w prywatne ulice, 
remontować ich, modernizować czy nawet od-
śnieżać. Zmiany w tej kwestii na zurbanizowa-
nych terenach są bardzo trudne, czasem wręcz 
niemożliwe. I choć bardzo chcielibyśmy zapew-
nić Państwu właściwą jakość dróg, nie możemy 
wydać na nie jednej złotówki, jeśli są drogami 
prywatnymi. O właściwą infrastrukturę dro-
gową warto więc zadbać, gdy teren jest nieza-
mieszkany. 22 kwietnia br. w trakcie sesji Rady 
Miejskiej w ramach porządkowania przestrzeni 
publicznej przygotowaliśmy projekt uchwa-
ły w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Południowy Dziekanów 
Polski. Dotyczył on dziewiczych inwestycyjnie 
terenów i zakładał na tym etapie uzupełnienie 
ich w niezbędny w przyszłości układ drogowy 
w postaci ciągów pieszo-jezdnych, terenów 
pod zieleńce czy infrastruktury technicznej. 
Niestety projekt nie spotkał się z przychylno-
ścią miejskich radnych. Aż 11 z nich zagłoso-
wało przeciw. Niepokoją takie decyzje, bo gdy 
na tym terenie powstaną inwestycje, to kolejne 
osoby będą mieć identyczne kłopoty jak Pan 
i mieszkańcy Dziekanowa Leśnego.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie www.lomianki.pl.

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ
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Burmistrz Łomianek uzgodniła treść kluczowych porozumień niezbędnych do wybudowania buspasa 
w kierunku Warszawy, a także dodatkowych zabezpieczeń ekologicznych wzdłuż planowanej drogi 
szybkiego ruchu S7.

POROZUMIENIA
W SPRAWIE BUSPASA

Porozumienie z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Au-
tostrad (GDDKiA) o użyczeniu 
działki drogowej nr 545/16 

umożliwia zaprojektowanie i budowę 
wjazdu w ul. Kolejową autobusów ja-
dących do Warszawy. Jest to rozwią-
zanie konieczne do zmiany trasy auto-
busów w granicach naszej gminy. 

Analizy i opracowania 
Koncepcja budowy buspasa wykona-
na jesienią 2018 r. na zlecenie KMŁ 
Sp. z o.o. wskazywała na możliwość 
dodatkowego skrócenia czasu prze-
jazdu przez zmianę trasy, począw-
szy od pokonania ronda pod DK7 
na wprost – ul. Brukową. Celowość 
tego rozwiązania dopre-
cyzowało i potwierdziło 
szczegółowe opracowa-
nie, wykonane w czerwcu 
2019 r. na zlecenie bur-
mistrz Łomianek. Auto-
busy mogą kontynuować 
jazdę ul. Brukową, następ-
nie ul. Starej Cegielni obok 
Galerii Łomianki i włączyć 
się w ul. Kolejową na wy-
sokości zakończenia ekra-
nów, praktycznie na grani-
cy gminy Łomianki i Warszawy. 

Kluczowe porozumienia
Realizację pełnej koncepcji umożliwia 
zgoda GDDKiA na użyczenie niewiel-
kiej, ale położonej strategicznie dział-
ki.  Burmistrz już w 2019 r. rozpoczęła 
rozmowy z GDDKiA, które rokowały 
pozytywnie, jednak nie były finali-
zowane bez rozpoczęcia wspólnych        
z Warszawą prac nad dokumentacją. 
Niedawne zawarcie obu porozumień 
w jednym czasie otwiera możliwość 
realizacji spójnego usprawnienia ko-

munikacyjnego, zarówno po stronie 
Łomianek, jak i Warszawy. Jest to już 
drugie porozumienie z GDDKiA uzy-
skane przez burmistrz dotyczące uży-
czenia działek w celu realizacji przez 
gminę Łomianki usprawnień trans-
portowych. Pierwsze porozumienie 
dotyczyło planowanej budowy pętli 
autobusowej przy ul. Kołłątaja i Rada 
Miejska odniosła się pozytywnie do 
działań burmistrz. 

Określenie możliwości i kosztów 
Uzgodnione z miastem stołecz-
nym porozumienie jest wykonaniem 
wspólnej decyzji prezydenta War-
szawy i burmistrz Łomianek podję-
tej 30.09.2019 r. Decyzja dotyczyła 

określenia możliwości 
i kosztów usprawnienia 
połączenia autobusowego 
w pasie drogowym ul. Puł-
kowej na odcinku Łomian-
ki – Warszawa. Natomiast 
podstawowy zakres poro-
zumienia został określony 
8 stycznia 2020 r. pod-
czas trzeciego spotkania 
zespołu powołanego ds. 
budowy buspasa. Niestety 
uzgodnienie treści poro-

zumienia spowolniły okoliczności wy-
wołane pandemią. Dokończenie prac 
nastąpiło w kwietniu i maju br., na-
tychmiast po likwidacji Biura Polityki 
Mobilności i Transportu w strukturze 
Urzędu m.st. Warszawy. 

Buspas przy ul. Pułkowej
Podjęcie przez Radę Miejską stosow-
nej uchwały w sprawie uzgodnionego 
przez burmistrz porozumienia otwie-
ra możliwość wykonania wspólnie 
z władzami Warszawy dokumentacji 
niezbędnej do dobudowania buspasa 

do istniejącej jezdni ul. Pułkowej po 
jej prawej stronie, co z kolei pozwoli 
autobusom na kontynuację płynnej 
jazdy w kierunku Warszawy. 

Porozumienia z GDDKiA oraz z War-
szawą umożliwiają budowę pierw-
szego buspasa aglomeracyjnego,      
a więc poprawę funkcjonowania 
Warszawskiego Transportu Publicz-
nego nie tylko w Łomiankach, ale                    
i w północnej części aglomeracji 
warszawskiej.

Zabezpieczenia ekologiczne
Trzecie porozumienie dotyczy prowa-
dzonej przez GDDKiA inwestycji S7 
i nie wymaga podejmowania przez 
Radę Miejską uchwały ani stanowi-
ska, ponieważ nie rodzi następstw 
finansowych. Porozumienie dotyczy 
dodatkowych zabezpieczeń ekolo-
gicznych przed negatywnymi następ-
stwami oddziaływania planowanej 
trasy S7 i zawiera deklarację kontynu-
acji prac na kolejnych etapach projek-
towania inwestycji oraz potwierdza 
kontynuację dobrej współpracy na-
szego samorządu z GDDKiA.

Porozumienia zawarte 
z GDDKiA i Warszawą 

umożliwiają zaprojektowanie 
i budowę wjazdu dla 

autobusów w ul. Kolejową 
i planowanie buspasa przy     

ul. Pułkowej.

TEKST: MACIEJ KROGULEC
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|    WAKACJE

Place zabaw
Na terenie gminnych placów zabaw 
nie zabraknie pomysłów na zabawę! 
Dobre miejsca na rodzinne spędzanie 
czasu to
• ul. Akacjowa: strefy dla małych 
i większych dzieci, karuzela, piaskow-
nica, huśtawki, piramida linowa z tubą 
do zjeżdżania, trampoliny i tyrolka, 
dwa wielofunkcyjne boiska do pił-
ki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, 
badmintona oraz siatkówki, 
stoły do gier planszowych 
i tenisa stołowego, altanka, 
przewijak;
• ul. Waligóry: fabryka 
piasku, koparka, huśtawki, 
bocianie gniazdo, zestawy 
sprawnościowe, trampoli-
na ziemna, karuzela, nowa 
bezpieczna nawierzchnia;
• ul. Rodziewiczówny: piłkarzyki in-
tegracyjne, miejsce do gry w szachy, 
wiata z zadaszeniem oraz pomiesz-
czenie gospodarcze i grill.

Park linowy
Ulica Łyżwiarska, Dąbrowa Leśna, 
codz. 12–20 (ostatnie wejście o godz. 
18.30), wstęp wolny.
Dla młodszych i starszych dostępne 
są trasy o różnej skali trudności oraz 
modułowy park linowy typu „Tarzan”, 
koło młyńskie, tzw. chomik, zadaszo-
na piaskownica, tor przeszkód dla naj-
młodszych.

Pływalnia
ICDS, ul. Staszica 2, pon.–pt. 6–22, 
sob.–nd. 8–21, informacje: 22 751 04 
74 wew. 203. Basen sportowy i rekre-
acyjny z brodzikiem dla dzieci. Uwaga! 
Pływalnia od 19.07 do 1.08 br. będzie 
nieczynna ze względu na przerwę 
techniczną.

Letnie kino plenerowe
Centrum Kultury, ul. Wiejska 12A, 

www.kultura.lomianki.pl. 
Wieczory z klasykami kine-
matografii proponuje w wa-
kacyjnym cyklu Centrum 
Kultury. Najbliższe seanse 
to pierwszy film o Janosiku 
z 1921 r. z muzyką na żywo 
Kwartetu Jorgi (16.07 
godz. 21.30) oraz Busterem 
Keatonem w roli młodego 

Sherlocka Holmesa (6.08 godz. 21).

Biblioteka
Ulica Wiejska 12A (siedziba główna), 
pon., wt., czw., pt. 11–19; śr. 9–16.
W bibliotece można wypożyczyć nie-
mal 100 gier planszowych, głównie 
dla młodszych graczy i do rodzinnego 
planszówkowania. W podróży dosko-
nale sprawdzą się także jednoosobo-
we gry logiczne z serii Smart Games, 
a kilka stopni trudności sprawi, że 
i starsi będą mogli spróbować swoich 
sił. Gry planszowe uczą komunikacji 
i ćwiczą refleks. To doskonała zaba-

wa, do której nie potrzeba prądu oraz 
internetu.

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia i wydarzenia organizowane w wakacyjne miesiące 
w gminie Łomianki. Miejskie placówki kultury przygotowały różnorodny program zarówno dla 
najmłodszych, jak i dla dorosłych.  

LATO W MIEŚCIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Lipcowy program zajęć dla 
dzieci i dorosłych w Centrum 

Kultury i miejskich 
świetlicach sprawdź na s. 27.

Nielegalne kąpieliska zlokalizowa-
ne są na terenach prywatnych 

i nie są objęte nadzorem sa-
nitarnym ani dozorem służb 
ratownictwa wodnego. Pań-
stwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim 
wydał komunikat przypomi-
nający o zakazie kąpieli na 
wszystkich akwenach na terenie na-
szej gminy. Do służb odpowiedzial-

Na terenie gminy Łomianki nie ma 
oficjalnych kąpielisk oraz miejsc 
okazjonalnie udostępnionych       
do kąpieli.

ZAKAZ
KĄPIELI
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nych za bezpieczeństwo docierają 
bowiem informacje o osobach ka-

piących się m.in. w Jezio-
rze Dziekanowskim. Takie 
kąpiele są prawnie zabro-
nione, a zgodnie z art. 55 
Kodeksu wykroczeń, kto 
kąpie się w miejscu, w któ-
rym jest to zabronione, 
podlega karze grzywny do 

250 zł albo karze nagany. / Straż 
Miejska
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Wakacje to dobry czas, by zwie-
dzać i poznawać nieoczywiste 

miejsca. Niekoniecznie daleko od 
domu. Przeciwnie – w ostatnim roku, 
gdy trudniej było podróżować, wiele 
osób zainteresowało się miejscem, 
w którym mieszkają. A o tym, że jest 
co odkrywać w Łomiankach, rozma-
wiamy z autorką wielu historycznych 
publikacji o naszej gminie. 

Okiem przewodnika
Ewa Pustoła-Kozłowska, współautor-

ka książki „Łomianki – 
spotkania z historią”.

Czy historia Łomia-
nek skrywa jeszcze 
jakieś tajemnice?
Niewiele wiemy 
o stuletnim okre-

sie od śmierci Jerzego Ossolińskiego 
w XVII w. do czasów Henryka i Aloj-

zego Brühlów. Łomianki i Kiełpin na-
leżały wówczas do rodziny Lubo-
mirskich i warto poznać ich historię 
w tym czasie. Aby to zrobić, trzeba by 
jednak przeprowadzić wnikliwe bada-
nia w archiwach.

Jakie są Pani ulubione miejsca w Ło-
miankach?
Lubię cmentarz ewangelicki w Dzie-
kanowie Leśnym i spacery w tam-
tej okolicy, ale także park Młociński 
z przystanią i trasę biegnącą na prze-
dłużeniu ul. Stary Tor. Często bywam 
na wale wiślanym, zwłaszcza w maju 
i w czerwcu dla ptasich koncertów.  

Podpowie Pani mieszkańcom jakieś 
mniej oczywiste miejsca do odkrycia?
Przekornie namawiałabym, żeby 
przekraczali granice dzisiejszej gminy. 
Dawna historia Łomianek związana 
jest z takimi miejscami, jak: Łomna, 

Babice, Izabelin, Laski czy pałac na 
Młocinach. Zachowało się tam więcej 
interesujących pamiątek przeszłości.

Jeśli chcesz wygrać 
książkę i dowiedzieć 
się więcej o historii Ło-
mianek, odpowiedz na 
pytanie: 
Który z terenów zielo-
nych w gminie Łomian-
ki możemy nazwać parkiem dwor-
skim? Podpowiedź: w wierszu opisał 
to miejsce Antoni Słonimski. 

Pierwsze trzy osoby, które nadeślą po-
prawną odpowiedź do redakcji (wks@
poczta.lomianki.pl), otrzymają książkę 
„Łomianki – spotkania z historią”. Na 
odpowiedzi czekamy do 23 lipca.

Informacje i regulamin: www.lomian-
ki.pl.

Korzystamy z różnych środków 
transportu, ale zasada pozostaje 

ta sama: dbajmy o to, by nie stwa-
rzać niebezpiecznych sytuacji ani 
dla siebie, ani dla innych podróżują-
cych. W wakacje pamiętajmy także 
o zmiennej pogodzie. Upały i burze 
mogą stanowić zagrożenie także 
w miejscu zamieszkania.

W podróży
Jeśli jedziemy samochodem, dopil-
nujmy, by współpasażerowie za-
pięli pasy bezpieczeństwa 
i przestrzegajmy ograniczeń 
prędkości. Nigdy nie zosta-
wiajmy dziecka ani zwie-
rzęcia w zamkniętym aucie. 
W upalne dni stanowi to 
poważne zagrożenie dla ich 
życia lub zdrowia. Jeśli wy-
bieramy się w trasę rowe-
rem – zadbajmy o właściwy 
ubiór, czyli strój z elementami odbla-
skowymi i kask ochronny. Zabierajmy 
na wyjazdy miniapteczkę, a osoby 

Lubisz odkrywać nowe miejsca i poznawać ciekawe historie? Wygraj książkę o historii Łomianek 
i zacznij od najbliższej okolicy!  

KONKURS Z KSIĄŻKĄ

stale przyjmujące leki powinny się 
upewnić, że nie zabraknie im lekar-
stwa podczas wyjazdu. 

W mieście
Nie każdy z nas wyjedzie, a część osób 
spędzi wakacje w miastach, bo lubi je 
zwiedzać. Zarówno mieszkańcy, jak 
i turyści również powinni pamiętać 
o zasadach bezpieczeństwa. Osoby 
jeżdżące na rowerach i hulajnogach 
mają obowiązek szczególnie uważać 
na pieszych, ograniczać prędkość 

i zwracać uwagę na pojazdy, 
które mogą wyjechać z bocz-
nych ulic. Podczas upałów 
nie przebywajmy w pełnym 
słońcu w godzinach po-
łudniowych, pamiętajmy 
o nakryciu głowy, stosowa-
niu kremu z filtrem ochron-
nym i piciu dużej ilości wody. 
Natomiast w czasie burz jak 

najszybciej poszukajmy bezpiecznego 
schronienia i zabezpieczmy okna oraz 
przedmioty na balkonie i parapecie.
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Na wakacje czekaliśmy cały rok, 
a z powodu pandemii właściwie 
półtora roku! Zmieniła się jednak 
organizacja wyjazdów, obowiązują 
nakazy reżimu sanitarnego 
w hotelach i restauracjach. Nie 
zmieniły się jednak podstawowe 
zasady dotyczące bezpieczeństwa 
w czasie podróży i zachowania 
podczas upalnych letnich miesięcy.

BEZPIECZNE
WAKACJE

O tym, jak ekologicznie 
spędzić wakacje, 

przeczytasz na s. 20.

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w Dąbrowie Leśnej, 
Kiełpinie i Łomiankach. Rozpoczęto również roboty przygotowujące teren pod 
budowę placówki edukacyjnej w Sadowej.

PRACE BUDOWLANE
W GMINIE

Nowa szkoła
Od symbolicznego wbicia łopaty roz-
poczęła się w czerwcu br. budowa 
szkoły podstawowej w Sadowej.

O planowanej budowie pisaliśmy kilku-
krotnie. To potrzebna lokalnej społecz-
ności placówka edukacyjna. Powsta-
nie w systemie Zaprojektuj i wybuduj. 
W 2020 r. pomimo pandemii wykona-
no niezbędne prace przygotowawcze 
– opracowano dokumentację tech-
niczną, zabezpieczono środki w budże-
cie na budowę w latach 2021–2022. 
W tym roku mogliśmy przystąpić do 
realizacji projektu. Starosta warszawski 
zachodni decyzją z 24 maja br. zatwier-
dził projekt zagospodarowania działki 
oraz projekt architektoniczno-budow-
lany i udzielił pozwolenia na budowę 
szkoły wraz z infrastrukturą sportową. 
Wykonawca niezwłocznie przystąpił 
do pracy. Działki inwestycyjne zosta-
ły ogrodzone i oznakowane tablicami, 
zorganizowane zostało także zaplecze 
budowy. Z terenu inwestycji ściągnięto 
warstwę humusu oraz przeprowadzo-
no korytowanie terenu pod roboty fun-
damentowe. 23 czerwca br. burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-Pio-
trak wraz ze współpracownikami, rad-

nymi, sołtys i radą sołecką dokonała 
symbolicznego wbicia łopaty pod bu-
dowę placówki. Budynek powstanie 
obok funkcjonującej szkoły przy ul. 
Strzeleckiej 35, której uczniowie przej-
dą bezpośrednio do nowej placówki. 
Zakończenie prac budowlanych zapla-
nowano na czerwiec 2022 r.

Inwestycje drogowe 
Większe realizacje prowadzone aktu-
alnie na terenie gminy:

• ul. Długa odcinek od ul. Brukowej do 
ul. Wąskiej: rozebrano ogrodzenie ko-
lidujące z pasem drogowym oraz prze-
prowadzono wycinkę drzew; trwają 
prace związane z przebudową kolizji 
instalacji teletechnicznej i elektrycznej 
oraz kończą się prace związane z koli-
zją instalacji gazowej;  
• ul. Cyprysowa: wykonawca wytyczył 
geodezyjnie pas drogowy i złożył do 
Zarządu Dróg Powiatowych projekt 
tymczasowej organizacji ruchu; 
• ul. Fabryczna: zaawansowanie budo-
wy w 50 proc., trwają roboty drogowe 
(brukarskie), zaawansowane są też 
prace w instalacji telekomunikacyj-
nej, kanalizacji deszczowej oraz insta-
lacji elektryczno-oświetleniowej.

Zamówienia 
publiczne
RZP.271.04.2021 
Inwestorstwo zastępcze dla zada-
nia „Budowa szkoły podstawowej 
w Sadowej wraz z poprawą infra-
struktury sportowej na podstawie 
Programu Funkcjonalno-Użytko-
wego w formule Zaprojektuj i wy-
buduj” (zad. 2019/06). Zawarto 
umowę z firmą WDI Obsługa In-
westycji Sp. z o.o., 07-410 Ostro-
łęka, ul. Prosta 7.

RZP.271.07.2021 
Rozbudowa ul. Cyprysowej 
w Łomiankach w ramach zada-
nia „Kompleksowa przebudowa 
dróg gminnych w kwartałach ulic 
– VIII kwartał (ul. Wiklinowa – 
ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. 
Warszawska)”, (zad. 2016/12). 
Zawarto umowę z firmą Roboty 
Ziemne-Budowlane Janusz Mróz, 
05-120 Legionowo, ul. Sobieskie-
go 41 lok. 30.

RZP.271.08.2021 
„Wykonanie cząstkowych robót 
brukarskich oraz ogólnobudowla-
nych w drogach na terenie gminy 
Łomianki”. Wpłynęły dwie oferty, 
jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Tombudu, Firmy Handlo-
wo-Usługowej Tomasz Anuszkie-
wicz, 05-135 Wieliszew, ul. Krót-
ka 4. Trwa procedura zawierania 
umowy.

RZP.271.09.2021 
Opracowanie kompleksowych do-
kumentacji projektowo-kosztory-
sowych w ramach zadania „Roz-
budowa ul. Wiślanej na odcinku 
od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej 
oraz ul. Brzegowej na odcinku od 
ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej”, 
(zad. 2018/23). Wpłynęła jedna 
oferta. Trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy.

RZP.271.10.2021 
„Uzupełnianie i odtwarzanie ozna-
kowania drogowego oraz wprowa-
dzanie nowych organizacji ruchu 
na terenie gminy Łomianki”. Data 
składania ofert: do 1.07.2021 r.

TEKST: RADOSŁAW NOWAK
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Zbiórka społeczna
W czasie upalnych miesięcy Ośrodek Po-
mocy Społecznej prowadzi zbiórkę wody 
butelkowanej dla osób w kryzysie bezdom-
ności. 

Wiek, wycieńczenie organizmu, liczne scho-
rzenia, a także ubranie zupełnie nieodpo-
wiednie do pory roku, jak swetry, kurtki, 
grube skarpety – to wszystko sprawia, że gdy 
panuje upał, osoby w kryzysie bezdomności 
narażone są na odwodnienie i przegrzanie, co 
w rezultacie może prowadzić do udaru i do 
śmierci. Osoby, które chcą pomóc, proszo-
ne są o przynoszenie butelkowanej wody do 
OPS (pon. 8–18, wt., czw., pt. 8–16). / Domi-
nika Kowalczyk-Ptasińska

Łomianki budzą dzieci!
Oddaj stare oraz niepotrzebne klucze i wes-
przyj Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”. 

Fundacja od 19 lat zajmuje się systemowym 
rozwiązywaniem problemów osób w śpiącz-
ce i prowadzi klinikę „Budzik”. Przekazane 
klucze zostaną zezłomowane w wybranych 
punktach, a dochód przeznaczymy na dzia-
łalność kliniki. Klucze można także dostar-
czyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łomiankach (ul. Szpitalna 7, pon. 8–18, 
wt., czw., pt. 8–16), a pracownicy przekażą 
je do właściwego punktu. Wyszukiwarka 
miejsc zbiórki: http://www.pssk.eu/wyszu-
kiwarka-punktow-serwisowych.

Raport z konsultacji 
społecznych 
Celem konsultacji było uzyskanie opinii 
mieszkańców na temat projektowanych 
zmian w Statucie Gminy Łomianki. 

Główne projektowane zmiany dotyczą do-
stosowania statutu do obowiązujących 
przepisów prawa – w szczególności zwięk-
szenia udziału obywateli w funkcjonowaniu 
organów publicznych oraz zmian w prawie 
spowodowanych sytuacją pandemiczną, 
a także usprawnienia pracy organów samo-
rządowych oraz doprecyzowania zakresu ich 
działań. Więcej informacji: www.lomianki.pl 
w zakładce Aktualności. 

TEKST: GUS

Spisy powszechne przeprowa-
dza się w Polsce co dekadę od 

stu lat. Na ich podstawie dzielo-
ne są środki finansowe i podej-
mowane decyzje dotyczące do-
stosowania usług publicznych do 
potrzeb lokalnych społeczności, 
m.in. w zakresie opieki zdrowot-
nej, edukacji, transportu, progra-
mów wsparcia dla bezrobotnych. 

Obowiązkowy udział
Nie odmawiaj uczestnictwa 
w spisie, opieraj wiedzę wyłącz-
nie na potwierdzonych materia-
łach i nie bój się o swoje dane 
– są bezpieczne. Informacje 
zbierane w spisach powszech-
nych są wyłączone z obowiązy-
wania przepisów RODO. Jed-
nak udostępniane są jedynie 
wartości uogólnione w postaci 
wyliczonych wskaźników, sum 
i uśrednionych liczb. Spis obej-
muje zagadnienia, które objęte 
są szczególną ochroną, jak stan 
zdrowia czy wyznanie religij-
ne, ale na te pytania nie musisz 
odpowiadać. Udzielenie odpo-
wiedzi na pozostałe jest jednak 
obowiązkiem takim samym jak 
płacenie podatków. Odmowa 
udziału w spisie jest zagrożona 
karą grzywny do 5 000 zł.

Najlepsza metoda
Spokojne wypełnienie formula-
rza zajmuje 15 minut. Możesz 
to zrobić na kilka sposobów 
sam, z pomocą rachmistrza lub 
urzędnika w gminie. Pamiętaj, 
że udzielonych i zatwierdzonych 
odpowiedzi nie można popra-
wiać. Wybierz metodę najlepszą 
dla siebie:
• internet i formularz na stronie 
spis.gov.pl,
• infolinia 22 729 99 99 i rozmo-
wa z urzędnikiem Urzędu Staty-
stycznego,

• punkt spisowy i spisanie się 
z pomocą urzędnika gminnego,
• rozmowa telefoniczna z rach-
mistrzem spisowym, który dzwo-
ni z numeru 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99.

Spisz się jak najszybciej
Nie jest prawdą, że spis zawiera 
pytania o majątek czy zarobki. 
Nie będzie także wykorzystany 
do nałożenia nowych podat-
ków. Spis trwa do 30 września 
br., ale nie odkładaj spisania się 
na ostatnią chwilę. W ten spo-
sób unikniesz stresu, gdy w razie 
wątpliwości będziesz potrzebo-
wać konsultacji z urzędnikiem 
czy rachmistrzem. 

Grażyna Tymie-
niecka, Urząd 
Miejski w Ło-
miankach

Dla miesz-
kańców gminy 
Łomianki, którzy 
nie mają kompu-
tera lub internetu w domu, Urząd 
Miejski zorganizował w Centrum 
Kultury specjalne stanowisko 
z komputerem i przeszkolonym 
pracownikiem do pomocy. Za-
chęcamy do przyjścia, ale proszę 
pamiętać, że najpierw trzeba za-
dzwonić i umówić wizytę. Jeśli 
mają Państwo pytania lub wąt-
pliwości, prosimy skontaktować 
się z naszym gminnym biurem 
spisowym od poniedziałku do 
piątku w godz. 8–20 telefonicz-
nie (666 834 559, 666 834 575) 
lub mailowo (nsp2021@poczta.
lomianki.pl).

Więcej informacji: 
spis.gov.pl, infolinia 22 279 99 
99.

Dlaczego należy wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021? 

TRWA SPIS POWSZECHNY
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W czasie wyjazdów wy-
twarzamy niestety 
ogromne ilości śmieci, 
a nie wszystkie trafia-

ją do recyklingu. Część z nich widać 
w rowach, rzekach i na ulicach miast 
wszystkich kontynentów. Przedmio-
tami jednorazowego użytku począt-
kowo zachwycali się wszyscy – lek-
kie, tanie i nie trzeba ich myć. Jednak 
świadomość ekologiczna powoli wzra-
sta i na co dzień wielu z nas zabiera ze 
sobą własny kubek na kawę, torbę na 
zakupy i segreguje śmieci. Nie zapomi-
najmy o tym podczas wakacji.

Podróże i transport
Zadbanie o planetę może-
my zacząć już od wyboru 
środka transportu. Po-

ciąg będzie bardziej ekologiczny niż 
samolot czy samochód. Równowar-
tość jednego międzykon-
tynentalnego lotu można 
porównać do śladu węglo-
wego tworzonego podczas 
rocznej jazdy samochodem. 
Całkowita rezygnacja z lo-
tów jest raczej niemożliwa, 
ale możemy przynajmniej 
ograniczać latanie na krótkich dy-
stansach. Wybierajmy bardziej eko-

logiczne opcje transportu, kiedy jest 
to możliwe. 

Miejsce zakwaterowania
Szukając kwatery, zasta-
nówmy się nad pobytem 
w gospodarstwie ekoagro-

turystycznym, w którym posiłki gotu-
je się z lokalnych produktów, albo na 
kempingu. To może być dobry sposób 
na wakacje blisko natury. A jeśli już 
zatrzymujemy się w hotelu czy pen-
sjonacie, to przemyślmy, czy potrze-
bujemy codziennego sprzątania poko-
ju podczas krótkich pobytów. W ten 
sposób przyczynimy się do ogranicze-
nia zużycia wody, energii i stosowania 
szkodliwych chemikaliów.  

Nie marnuj jedzenia!
Posiłki serwowane w ra-
mach szwedzkiego stołu 
są zdradliwe – nakładamy 
na talerze dużo. Za dużo. 
Potem zazwyczaj zosta-
wiamy połowę, a resztki 
lądują w koszu na śmie-
ci. Nie dość, że jesteśmy 
przejedzeni, to marnujemy 
jedzenie. Dlatego starajmy 

się nakładać mniej, w razie potrzeby 
zawsze można wziąć dokładkę. 

Spacery i rower
Nie musimy zwiedzać mia-
sta z autobusu lub taksów-
ki, możemy spacerować 

lub jeździć rowerem. To dobrze wpły-
nie na naszą kondycję i więcej zoba-
czymy. Rower i siła własnych mięśni 
to najbardziej przyjazny środowisku 
środek transportu. Oba sposoby łączą 
aktywność z pasją zwiedzania.

Wolontariat i pamiątki
Podczas urlopu możemy 
nie tylko niwelować nega-
tywny wpływ działalności 

człowieka na środowisko, ale dodatko-
wo zrobić coś pozytywnego. Wolonta-
riat polegający na przykład na sadzeniu 
nowych drzew lub sprzątaniu lasów 
i plaż będzie dobrym pomysłem na po-
żyteczne wakacje zero waste. Nie ku-
pujmy także produkowanych masowo 
plastikowych pamiątek. Najczęściej nie 
mają nic wspólnego z miejscem, które 
odwiedzamy, a prędzej czy później taka 
rzecz wyląduje w koszu na śmieci. Poza 
tym, kupując takie produkty, wspie-
ramy miejsca, gdzie ludzie pracują za 
głodowe stawki. Jeśli chcemy kupić 
pamiątki, wybierajmy te, które wytwa-
rzane są z lokalnych zasobów przez 
mieszkańców danego miasta czy kraju. 

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, 
MARTA NOWICKA

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku wreszcie wyjedziemy na wakacje. 
A czy można podróżować ekologicznie? Jak najbardziej! Podpowiadamy, jak 
na urlopie zadbać o środowisko naturalne.

EKOLOGIA W PODRÓŻY

Czyste powietrze
Zapraszamy do nowo otwartego 
punktu konsultacyjno-informacyjne-
go programu „Czyste powietrze”. 

Na miejscu można uzyskać pomoc 
przy wypełnianiu dokumentów apli-
kacyjnych i rozliczeniowych potrzeb-
nych, aby otrzymać dofinansowanie 
na wymianę pieca lub prace termo-
modernizacyjne w ramach Gminnego 
Programu Wymiany Pieców. Chcemy, FO

T.
: M
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aby punkt konsultacyjny był możli-
wie najbliżej mieszkańców, dlatego 
przy okazji gminnych imprez plene-
rowych będziemy uruchamiać tere-
nowe konsultacje. W dni powsze-
dnie udzielamy porad w ICDS przy 
ul. Staszica 2 na parterze (wejście 
główne od ul. Warszawskiej): pon. 
12–18, czw. 8–10, pt. 14–16 oraz 
telefonicznie w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach: 
tel. 516 282 998; pon. 10–18, wt. 
–pt. 8–16. / Aleksandra Jankowska

O bezpiecznych wakacjach 
przeczytasz na s. 17
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Ogród deszczowy
Eksperci z Fundacji Sendzimira 
przeprowadzili warsztaty plene-
rowe z budowy ogrodów deszczo-
wych.

Spotkanie z mieszkańcami Łomia-
nek odbyło się w ramach projektu 
„Wspólna przestrzeń – partycy-
pacyjne planowanie przestrzenne 
w gminach”. Informacje o ogrodach 
deszczowych zamieściliśmy także 
w broszurze „Czas na wodę”, która 
dostępna jest w wersji elektronicz-
nej (www.lomianki.pl w zakładce 
Miasto możliwości – EkoŁomianki 
– Czas na wodę) i w wersji druko-
wanej w siedzibie Urzędu Miejskie-
go przy ul. Warszawskiej 71 i 115, 
ul. Staszica 2 oraz ul. Parkowej 2 
w Burakowie. Publikacja zawie-
ra wiele ciekawych materiałów 
o możliwościach gospodarowania 
wodami deszczowymi w skali mi-
kro w warunkach przydomowych. / 
Aleksandra Jankowska

Wał wiślany
Państwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie zrealizowało 
pierwszy etap zadania dotyczące-
go dwukrotnej konserwacji wału 
przeciwpowodziowego na terenie 
gminy Łomianki.

Prace wykonano zgodnie z wcze-
śniejszą deklaracją i ustaleniami 
z burmistrz Łomianek Małgorzatą 
Żebrowską-Piotrak. Zakres robót 
obejmował m.in.: ręczne i mecha-
niczne wykoszenie porostów, ści-
nanie gęstych krzaków i podszy-
cia, a także oczyszczenie schodów 
i przejazdów wałowych. Na dro-
gach dojazdowych zamontowano 
znaki zakazu wjazdu. Zlikwidowa-
no także wiatrołomy oraz wykona-
no pielęgnację zieleni wysokiej.

Jak zachowywać się w puszczy?
Zapraszamy na szlaki turystyczne, 
jednak przypominamy, że każdego 
obowiązuje przestrzeganie regulami-
nu parku narodowego. 
• Pamiętajmy, by nie hałasować; 
mamy wówczas szansę spotkać dzikie 
zwierzęta i obserwować je w natural-
nym środowisku. 
• Do dzikich zwierząt nie należy pod-
chodzić, w parku nie można także zry-
wać żadnych roślin i owoców. 
• W puszczy można jeździć rowerem 
(szlaki rowerowe) oraz konno (za zgo-
dą dyrektora parku i po wyznaczonej 
trasie). 
• Na teren KPN nie wolno wprowa-
dzać psów (wnoszą wiele zapachów, 
zostawiają odchody, mogą płoszyć 
i atakować dzikie zwierzęta). 
• Biwakowanie i rozbijanie namio-
tu dozwolone jest w wyznaczonych 
miejscach: są to Park Rozrywki Juli-
nek, Ośrodek Szkoleniowo-Wypo-
czynkowy „Stara Dąbrowa” oraz Osa-
da Puszczańska PTTK w Tułowicach. 
• Rozpalanie ogniska dozwolone jest 
w wyznaczonych miejscach i po uzy-
skaniu pisemnej zgody dyrektora parku. 

Historia jednego zdjęcia
Opowiada dr inż. Adam Olszewski, 
główny specjalista ds. ochrony przy-
rody w KPN.

Jak złapać tak dużego ptaka?
Najczęściej trzeba wejść na drze-
wo i wyjąć go z gniazda. Ten, któ-
rego trzymam, to pisklak orlika, 
wędrownego ptaka drapieżnego. 
Wydaje się duży, ale jego skrzydła 
mają dopiero ⅓ rozpiętości skrzydeł 
dorosłego osobnika. Co ciekawe, to 
pisklak mieszaniec, bo jego matką 
jest orlik grubodzioby, a ojcem orlik 
krzykliwy. 

Czy takie mieszańce to częste przy-
padki?
Orliki grubodziobe, ptaki zagrożo-
ne wyginięciem, są blisko spokrew-
nione z orlikami krzykliwymi i gdy 
nie mogą znaleźć partnera swojego 
gatunku, czasem łączą się w pary 
z partnerem innego gatunku. Na 
terenie KPN mieliśmy jedno takie 
gniazdo. Orlik krzykliwy jest mniej-
szy od grubodziobego, ma także inne 
cechy, dlatego w gnieździe zamon-
towaliśmy fotopułapkę, zaobrączko-
waliśmy pisklaka i obserwowaliśmy, 
jak się rozwijał.

Na zdjęciu widać czerwoną obrącz-
kę. Ten kolor ma znaczenie?
Ornitolodzy zawsze zakładają 
obrączkę metalową, którą ptak nosi 
do końca życia. Kolorowy, plastiko-
wy znacznik może być mniej trwały, 
za to zawiera kod alfanumeryczny, 
który możemy odczytać bez koniecz-
ności odławiania ptaka, bo znaki wi-
doczne są przez lunetę. Prowadząc 
badania, umieszczamy w międzyna-
rodowej bazie niepowtarzalny nu-
mer i właśnie kolor takiego znaczni-
ka, by ornitolodzy z różnych krajów 
mogli zidentyfikować konkretne 
ptaki. A orliki, które u nas gniazdu-
ją, zimują w Sudanie Południowym, 
więc przemierzają długą trasę.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Rozpoczynamy współpracę redakcyjną z Kampinoskim Parkiem 
Narodowym. Czytelnicy biuletynu będą na bieżąco informowani 
o projektach realizowanych na terenie parku, a także bliżej poznają pracę 
leśników i przeczytają o ciekawostkach przyrodniczych w rubryce „Historia 
jednego zdjęcia”.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY
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W 1988 r. Jezioro Kieł-
pińskie zyskało status 
rezerwatu przyrody, 
a od 2019 r. w części 

obszaru Natura 2000 pokrywającej 
się z rezerwatem obowiązują tzw. 
działania ochronne. Od marca br. re-
zerwat objęty został planem ochrony 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. Aby stan rezerwatu nie 
ulegał pogorszeniu, gmina dąży do 
utworzenia ścieżki edukacyjno-przy-
rodniczej, o czym eksperci rozmawiali 
z mieszkańcami podczas webinarium. 

Czy da się pogodzić dwie sprzecz-
ne idee, z jednej strony zamknięcie, 
ograniczenie ruchu, ochrona przyro-
dy, a z drugiej – ścieżka edukacyjna, 
która jeśli będzie atrakcyjna, to spo-
woduje wzmożenie ruchu.
Rezerwat jest miejscem atrakcyjnym 
dla odwiedzających go tłumnie miesz-
kańców i przyjezdnych. Obecne rekre-
acyjne wykorzystywanie terenu rezer-
watu skutkuje niszczeniem gatunków 
roślin, płoszeniem zwierząt, zaśmieca-
niem, zanieczyszczaniem wód. Zapis 
o wyznaczeniu szlaku turystycznego, 
edukacyjnego pieszego lub pieszo-
-rowerowego w planie ochrony to 
sposób eliminacji tego zagrożenia. 
Podobne działania podjęte w innych 
cennych przyrodniczo miejscach po-

kazały, że dzięki utworzeniu atrakcyj-
nej ścieżki ruch osób odwiedzających 
rezerwat skoncentrował się w więk-
szości na tej ścieżce, a nie na całym 
terenie rezerwatu. Ewentualne szko-
dy dla przyrody zmniejszają się zatem 
do terenu ścieżki.

Czy przewidywane są miejsca w pobli-
żu rezerwatu, gdzie przybywający tu-
ryści po zwiedzeniu ścieżki będą mogli 
np. „puścić dzieci” , aby się wybiegały, 
ewentualnie miejsce odpoczynku?
W załączniku nr 3 do planu ochrony 
zapisano, że celem eliminacji zagro-
żeń jest „Utrzymanie rezerwatu jako 
obszaru wyłączonego z rekreacyjne-
go wykorzystywania, w szczególno-
ści w formie kąpielisk, palenia ognisk, 
biwakowania, imprez rekreacyjno-
-sportowych”. Zapis wyklucza więc 
zlokalizowanie na jego obszarze ta-
kiego zagospodarowania turystycz-
nego. Stworzenie podobnego miej-
sca możliwe jest poza jego terenem. 
W odległości kilkunastu metrów od 
granicy rezerwatu w części północ-
no-wschodniej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
znajdują się tereny przeznaczone pod 
urządzoną zieleń parkową. To obec-
nie tereny prywatne o powierzch-
ni ok. 0,15 ha, jednak w przyszłości 
będą mogły być tam sytuowane m.in. 
obiekty małej architektury, lecz bez 
prawa zabudowy. 

Jak Urząd Miejski zagwarantuje 
ochronę pozostałej części rezerwatu?
Za ochronę rezerwatu i realizację za-
dań wpisanych do planu ochrony od-
powiedzialny jest regionalny dyrektor 
ochrony środowiska w Warszawie. 
Urząd Miejski dąży do utworzenia 
ścieżki przyrodniczej w związku z re-
alizacją zadania wpisanego do budże-
tu gminy przez sołectwo Kiełpin.

Dlaczego Straż Miejska nie kontrolu-
je tego terenu i nie ma znaków zaka-
zu ruchu zgodnie z planem ochrony?
Straż Miejska kontroluje tereny pu-
bliczne oraz te, do których Urząd 
Miejski ma prawa. Aktualnie rezer-
wat jest terenem prywatnym, dlate-
go zwróciliśmy się do właścicieli, aby 
uzyskać ich zgodę na użyczenie frag-
mentu ich gruntów, co m.in. pozwoli 
Straży Miejskiej na patrolowanie tego 
terenu, ponieważ ścieżka przyrod-
nicza będzie miała status terenu pu-
blicznego. Obecnie strażnicy przyjeż-
dżają do rezerwatu na interwencje.

Ile z 20 osób, które poparły projekt 
(z sołectwa Kiełpin), to właściciele 
ziem w rezerwacie? Czy są to osoby 
z domów deweloperskich, którym 
od lat deweloperzy obiecują rekre-
ację w tym rezerwacie?
Głosowanie nad budżetem sołec-
kim odbywa się podczas zebrania 
sołeckiego, w którym uczestniczą 
mieszkańcy. Urząd Miejski nie ma 
informacji dotyczących miejsca za-
mieszkania i posiadanych gruntów 
osób uczestniczących w zebraniu so-
łeckim. Więcej informacji na ten te-
mat powinien mieć zarząd sołectwa. 

Ustanowienie ścieżki na gruntach 
prywatnych jest chyba bardziej 
skomplikowane niż zamknięcie sied-
miu, ośmiu dróg polnych?
Zamknięcie drogi polnej będącej 
własnością prywatną nie leży w kom-
petencjach Urzędu Miejskiego, po-
nieważ nie ma on prawa do dyspo-
nowania terenem. To może zrobić 
właściciel terenu lub jego zarządca.

Wszystkie pytania i odpowiedzi 
opublikowaliśmy na stronie www.
lomianki.pl w zakładce Aktualności 
(informacja o webinarium).

OPRACOWANIE: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Urząd Miejski w Łomiankach zorganizował w czerwcu webinar „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna 
w rezerwacie przyrody Jezioro Kiełpińskie”. Przedstawiamy pytania mieszkańców i odpowiedzi 
ekspertów. 

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

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

AMAYA
Urocza, inteligentna suczka, miłośniczka 
spacerów. Niestety bywa nieufna, ale 
zaufanych ludzi kocha na zabój i nie ma 
problemu z dotykiem czy przytulaniem. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samica; waga: 16 kg; nr: 0664/21, 
przyjęta: 28.04.2021; kontakt w spra-
wie adopcji: Angela 573 172 213, Krysia 
664 248 224.

TAKEO
Pobyt w klatce mocno go ogranicza, 
bo jest energiczny i ruchliwy. Niezwy-
kle przyjazny, miły i ufny. Lubi kontakt 
z człowiekiem, uwielbia zabawy angażu-
jące zmysły. 
W typie rasy: europejska; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 3 kg; nr: 0425/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Weronika 
509 166 292.

IZZY
Wspaniały pies, porzucony przed schro-
niskiem. Potrzebuje czasu, by zaufać 
człowiekowi. Lubi towarzystwo więk-
szości psów, szuka opiekunów, którzy 
będą potrafili spożytkować jego energię.  
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samiec; waga: 8 kg; nr: 0712/21; 
przyjęty: 8.05.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Magdalena 609 266 951, Moni-
ka 882 662 029.

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

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

MOLNES
Do schroniska trafił razem 
z dwoma kotami z jednego domu. 
Cieszy się z każdych odwiedzin, 
a w nowym domu zamieszka chętnie 
z jednym ze swoich kocich przyjaciół. 
W typie rasy: europejska; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 3 kg; nr: 
0356/21; przyjęty: 29.05.2021; kontakt 
w sprawie adopcji: Magda 793 302 485.

KIKA
Sunia w typie owczarka niemiec-
kiego. Duża i silna, ale przyja-
zna i wrażliwa. Bardzo lubi kontakt 
z człowiekiem. Uwielbia długie spa-
cery, jest mądra i chętnie się uczy. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samica; waga: 27 kg; nr: 
2218/20; przyjęta: 22.12.2020; kontakt 
w sprawie adopcji: Beata 606 331 925, 
Rafał 534 494 919.

MILKY
Wypadł z okna lub balkonu. Oprócz 
zdrowia stracił dom. Mimo wszyst-
ko zachowuje spokój i dzielnie cze-
ka na nowy dom, w którym szybciej 
zapomni o traumie, jaka go spotkała.  
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa lata; 
płeć: samiec; waga: 4 kg; nr: 0354/21; 
przyjęty: 29.05.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Monika 727 672 852.

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

zorganizowali 20 czerwca br. piknik 
dla mieszkańców Łomianek. Obecni 
byli także przedstawiciele fundacji 
„Otwarte Ramiona” oraz pracowni-
cy gminnych jednostek: Biblioteki 
Publicznej, Centrum Kultury i Straży 
Miejskiej. 

Piknik otworzyła burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak, która 
wręczyła nagrody zwycięzcom i wy-
różnionym w konkursie fotograficz-
nym „Wiosna w Łomiankach”. Uczest-
nicy dopisali, choć upał był ogromny, 
a chłodu można było szukać jedynie 
w elektrycznym autobusie, który KMŁ 
prezentowała na parkingu przed ICDS. 
Organizatorzy zapewnili jednak wodę, 
watę cukrową i popcorn (wszystko 
w ekoopakowaniach). Kolejka przed 
punktem wymiany elektrośmieci na 
rośliny ustawiła się już godzinę przed 
startem EkoPikniku. Przed czasem 
zbierali się również mieszkańcy, któ-
rzy przyszli zaszczepić się przeciwko 

COVID-19. W południe rozpoczę-
ły się warsztaty. Starsi i młodsi szyli 
ekotorby, a panie chętnie zaglądały 
do punktu wymiany ubrań. Najmłodsi 
najchętniej budowali domki dla owa-
dów, robili zdjęcia w fotobudce, a tak-
że oglądali spektakl przygotowany na 
tę okazję przez teatr Baza. Wszyscy 
wysłuchali koncertu Recycling Band 
grającego na własnoręcznie wykona-
nych instrumentach z odpadów (ze-
spół był finalistą programu „Mam Ta-
lent”), a później budowali z artystami 
proste instrumenty ze... śmieci!

W trakcie pikniku można było się 
spisać (narodowy spis powszechny), 
otrzymać pomoc w złożeniu projek-
tu do Łomiankowskiego Mechani-
zmu Partycypacyjnego i uzupełnić 
wiedzę o warunkach dofinansowania 
na wymianę pieców. Przy stanowi-
sku konsultacyjnym Miejskiego planu 
adaptacji do zmian klimatu można się 
było podzielić pomysłami i uwagami. 
Promowany był punkt konsultacyj-
no-informacyjny programu „Czyste 

powietrze”. Na pikniku pojawili się 
także przedstawiciele Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

Dziękujemy uczestnikom pikniku, 
wszystkim jednostkom, które wzięły 
w nim udział, oraz dyrekcji i pracowni-
kom Integracyjnego Centrum Dydak-
tyczno-Sportowego, bez pomocy któ-
rych impreza nie mogłaby się odbyć.

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Dwa kontenery elektrośmieci 
wymienione na 2200 sadzonek 
kwiatów i ziół, 50 mieszkańców 
zaszczepionych przeciwko COVID-19 
oraz dziesiątki zbudowanych 
domków dla owadów i uszytych 
ekotoreb!

EKOPIKNIK

Kreatywne warsztaty
W ramach projektów organizacji pozarządowych dofinansowanych 
z budżetu gminy Łomianki odbyły się zajęcia Akademii Rękodzieła. 

Celem cyklicznych spotkań jest stworzenie zajęć, które pozwolą uczestnikom 
poczuć się artystami, umożliwią stworzenie własnych dzieł sztuki i pokażą, 
jak najlepiej wykorzystywać kreatywność. Warsztaty cieszą się dużym zain-
teresowaniem i stanowią okazję do poznania różnych technik artystycznych, 
rozwijania pasji, wyobraźni i zdolności, są sposobem na spędzenie wolnego 
czasu w ciekawy i aktywny sposób oraz integrują mieszkańców gminy. / ku
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Spotkanie z czytelnikami
W sobotę 19 czerwca na placu przy bibliotece w Łomiankach 
odbył się rodzinny piknik biblioteczny.

Dla bibliotekarzy była to pierwsza od dawna okazja, by spotkać 
się w szerszym gronie z czytelnikami. Najmłodsi mogli uczest-
niczyć w kreatywnych warsztatach sensorycznych prowadzo-
nych przez Maziajkowo, malować na folii i zamykać swoich ro-
dziców w dużych bańkach, a także sprawdzić wiedzę dotyczącą 
literatury przy kole fortuny. Dorośli bardzo chętnie brali udział 
w wymianie książkowej i robili zdjęcia w fotobudce. Na wszyst-
kich uczestników czekały pyszne jabłka z logo biblioteki.

Panujący upał nie odstraszył 
uczestników. Impreza miała 

na celu propagowanie aktywnej 
formy spędzania czasu wolne-
go oraz integrację mieszkańców 
sąsiadujących ze sobą sołectw. 
Wszyscy uczestnicy bezpiecznie 
dotarli do mety, gdzie czekały na 
nich medale i skromny poczę-
stunek. Zwycięzcy otrzymali na-
grody rzeczowe. W organizację 
imprezy aktywnie włączyli się 
ojcowie misjonarze Matki Bo-
żej Pocieszenia Missionari della 
Consolata z Kiełpina, członko-
wie Fundacji Dzieło na Misji 
i harcerze. O bezpieczeństwo 
uczestników zadbała łomian-
kowska Straż Miejska, policja 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 
Przedsięwzięcie sfinansowano 
ze środków funduszu sołeckiego 
Kiełpina. 

Ojciec Luca Bo-
vio, przełożony 
Zgromadzenia
Misjonarzy Mat-
ki Bożej Pocie-
szenia w Kiełpi-
nie.

Uczestniczyli Ojcowie w sołec-
kim biegu, skąd taki pomysł?
Bieg zaplanowano w sobotę, 
a dzień później przypadał odpust 
Matki Bożej Pocieszenia. Jako 
zgromadzenie zawsze staramy się 
być blisko ludzi i pomyśleliśmy, 
żeby w jakiś sposób połączyć te 
daty. Włączyliśmy się w imprezę 
biegową, a w niedzielę odprawili-
śmy mszę świętą odpustową.

Czy ten bieg był trudny, jakie wa-
runki panowały na trasie?
To był upalny dzień, ale bieg był 
dobrze zorganizowany. Niektó-
rzy biegli, niektórzy maszero-
wali z kijkami. Zaangażowali się 
harcerze, którzy dawali wodę na 
trasie, obecna była policja, która 
czuwała nad bezpieczeństwem 
uczestników.

Wiem, że obecni byli również 
wolontariusze Fundacji Dzieło 
na Misji.
To prawda, są związani z naszą 
wspólnotą. Przyjechało około 15 
studentów z całej Polski i bardzo 
zaangażowali się w organizację 
biegu.

Blisko 60 uczestników wystartowało w biegu zorganizowanym 
19 czerwca przez sołectwo Kiełpin we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Łomiankach.

BIEG KIEŁPIN – KĘPA 
KIEŁPIŃSKA
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OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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W biegu głównym na 10 km wystartowało prawie 300 biegaczy. 
Limit miejsc wyczerpał się na długo przed startem.  

6. BIEG ŁOMIANEK
IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ

OPRACOWANIE: ARTUR OSIAK, MONIKA BRODOWSKA
FOT.: EWA MILUN-WALCZAK

Gościem honorowym imprezy był pan Janusz Szewiński, mąż 
śp. Ireny Szewińskiej, który wraz z Małgorzatą Żebrowską-
-Piotrak, burmistrz Łomianek, dał sygnał do startu. Zawod-
nicy pobiegli nową trasą, a start i meta ustawione były na 

bieżni lekkoatletycznej przy ICDS. W klasyfikacji generalnej kobiet 
zwyciężyła Patrycja Jasińska (0:40:23), a wśród mężczyzn Piotr Stoch-
malski (0:33:58). Po biegu głównym odbył się długo oczekiwany Mini-
Bieg Łomianek. Dzieci i nastolatki (blisko 300 zawodników) rywalizo-
wały na bieżni na dystansach 200, 400 i 800 m w różnych kategoriach 
wiekowych. Tegoroczną nowością były biegi sztafetowe – dziecko 
plus rodzic/opiekun. Po raz pierwszy wystartowali także dwaj biega-
cze z Wenezueli i zadeklarowali, że będą przyjeżdżać w kolejnych la-
tach. Trzymamy za słowo i do zobaczenia za rok!

Specjalne podziękowania organizatorzy kierują do: Toyota W&J 
Wiśniewski, Policji i Straży Miejskiej w Łomiankach, Integracyjne-
go Centrum Dydaktyczno-Sportowego, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łomiankach i Dziekanowie Polskim, wolontariuszy i harcerzy, 
uczestników i kibiców za doping, mieszkańców za wyrozumiałość.

Wyniki i galeria zdjęć: www.bieglomianek.pl oraz na oficjalnym profilu 
biegu na fb https://www.facebook.com/bieglomianek.

Joanna Bieniek-Ugniewska, uczestniczka biegu, 
której zdjęcie znalazło się na oficjalnym plakacie 6. 
Biegu Łomianek.

Jakie to uczucie zobaczyć się na plakacie?
Byłam zaskoczona. Pierwszy raz wystartowałam 
w Łomiankach w 2019 r. po przerwie w bieganiu, 
w tym roku chciałam się zapisać ponownie, kliknę-
łam i... To dało mi takiego motywacyjnego kopa, wy-
zwanie, żeby pościgać się sama ze sobą i poprawić 

czas. Dodatkową motywacją była dla mnie obecność pana Janusza 
Szewińskiego, który uświetnił ten bieg.

A jakie były warunki na trasie?
Impreza była bardzo dobrze przygotowana, z dobrym oznakowaniem tra-
sy. To ważne dla biegaczy, którzy walczą o poprawienie swojego czasu.

Trudno wraca się na zawody biegowe po pandemii?
Po pandemii ludzie spragnieni są startów. Wiadomo, że zawody to 
rywalizacja, dreszczyk emocji, dodatkowa mobilizacja na trasie. Ale to 
także relacje towarzyskie i spotkania z ludźmi o podobnych pasjach. 
Cała moja rodzina lubi sportowo spędzać czas, więc mam nadzieję, że 
w przyszłym roku oprócz mnie wystartują także moje dzieci.
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AKADEMIA SENIORA: warsztaty 
renowacji mebli (zapisy do 6.07: 
tel. 517 481 217).

STAND-UP: Maciek Adamczyk 
„Syndrom sztokholmski”, 
bilety: 30 zł.

AKADEMIA SENIORA: warsztaty 
stylizacji mebli i decoupage.

SCENA PLENEROWA: zumba 
fitness, wstęp wolny.

KONCERT: KATHIA.

LETNIE KINO PLENEROWE: 
„Janosik" i muzyka na żywo Kwar-
tetu Jorgi.

SCENA PLENEROWA: zumba 
fitness, wstęp wolny.

SPEKTAKL: „Rozmowa o pracę” 
w ramach klubu komediowego.

HALO WAKACJE: turnus II 
(zajęcia estradowe i artystyczno-
-ruchowe).

SCENA PLENEROWA: zumba 
fitness, wstęp wolny.

KONCERT: Nohono, wstęp wolny.

SCENA PLENEROWA: zumba 
fitness, wstęp wolny.

HALO WAKACJE: turnus III (zaję-
cia rękodzielnicze i estradowe).

LETNIE KINO PLENEROWE: 
„Młody Sherlock Holmes” 
(reż. B. Keaton, 1924).

TEATR W RUCHU: „Balonowe 
podróże”, wstęp wolny.

10.07
godz. 15

10.07
godz. 19

11.07
godz. 15

11.07
godz. 16.30

11.07
godz. 20

16.07
godz. 21.30

18.07
godz. 16.30

18.07
godz. 20

19–30.07

25.07
godz. 16.30

25.07
godz. 20

1.08
godz. 16.30

2–13.08

6.08
godz. 21

8.08
godz. 15

LIPIEC
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

16.07 LETNIE KINO PLENEROWE: „JANOSIK”.
Pierwszy film o losach Janosika z 1921 r. Taśmę przez długie lata uważa-
no za zaginioną, odnalazła się dopiero w 1970 r. w Chicago. W 1975 r. 
obraz został zrekonstruowany, a w 1995 r. wpisany na Listę świato-
wego dziedzictwa kultury UNESCO. Podczas seansu zagra Kwartet 
Jorgi.
 

18.07 KLUB KOMEDIOWY: „ROZMOWA
O PRACĘ”.
Koszmar pisania curriculum vitae przechodził 
chyba każdy z nas. Ale po nim czeka jeszcze gor-
sze: konfrontacja z działem HR. Spektakl, w któ-
rym odtworzone zostaną realia najgorszych, 
najtrudniejszych i najbardziej zaskakujących 
rozmów kwalifikacyjnych. 

6.08 LETNIE KINO PLENEROWE: „MŁODY
SHERLOCK HOLMES”.
Dwaj mężczyźni rywalizują o względy dziew-
czyny. Bohater grany przez Bustera Keatona 
zostaje oskarżony o kradzież zegarka, a w ki-
nie – gdzie obsługuje projektor – zapada w sen, 
w którym jego życie staje się filmem. Przenosi 
tam wszystkich znajomych, a sam staje się Sher-
lockiem Holmesem. 

8.08 TEATR W RUCHU: „BALONOWE 
PODRÓŻE”.
Interaktywny spektakl plenerowy wypełniony animacjami, zadaniami 
ruchowymi i quizami. Gdzie leży balonowa kraina, kto wymyślił „sa-
mochwałę” i dlaczego Smok-Obibok lubi leżeć na słońcu? Tego dzieci 
dowiedzą się, oglądając nowy spektakl Teatru w Ruchu.

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

• Lato w Burakowie (warsztaty dla dzieci 6–10 lat, 
   zapisy: tel. 695 330 116): pn., śr., pt. godz. 9–14.
• Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (6–12 lat, nl@naszelomianki.pl): 
   pn., pt. godz. 16.45–17.30.
• Joga dla wszystkich (dorośli, zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn., śr. 
   godz. 18.30–19.30.
• Zajęcia dla maluszków: wt. godz. 9–12.
• Spotkania brydżowe (dorośli): wt. godz. 12.30–15.30.
• Fitness i joga dla seniorów (zapisy: tel. 788 021 372): czw. godz. 
   11.30–13.00.
• Warsztaty malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku: sob. godz. 
   10–14.

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

• Kreatywne dzieciaki (6–10 lat, zapisy: tel. 506 811 350): pn., śr., 
   pt. godz. 9–14.
• Spotkania Klubu Seniora z Dąbrowy Leśnej: pn. godz. 17–20.
• Joga dla seniorów (zapisy: tel. 606 225 863): wt. godz. 10–11, czw. 
   godz. 12.30–13.30.
• Fitness i joga dla dorosłych (zapisy: tel. 788 021 372): wt. godz. 
   11.30–13.00, czw. godz. 18.00–19.30.
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CZYTELNICZY RAJ

„Paragraf 148” 
Jacek Ostrowski
Mroczna historia psychopatycznego 
seryjnego mordercy. Sprawa trafia do 
mecenas Zuzy Lewandowskiej. Praw-
niczka jest zdeterminowana, by po la-
tach porównywania jej do nieżyjącego 
już ojca – niegdyś najlepszego adwo-
kata w mieście – wreszcie udowodnić, 
że jest najlepsza w swoim fachu. Jed-
nak wbrew zasadom prowadzi własne 
śledztwo. Czy zdoła złapać maniakal-
nego zabójcę?

„Pies Kolumba” 
Piotr Rowicki
Zwariowane i pełne humoru przygody 
Halszki i Florka, którzy podczas wizyty 
w muzeum przenoszą się – dosłownie! 
– w czasie. Odwiedzają między inny-
mi Grunwald, średniowieczny Kraków 
i Gdańsk u progu nowej epoki, a przy 
okazji poznają historyczne postaci i wy-
darzenia. Tekst uzupełniają przekorne 
ilustracje Ignacego Czwartosa.

„Teraz cię rozumiem, mamo” 
Ilona Gołębiewska, Magdalena Kne-
dler i inni
Najpopularniejsze autorki nurtu pol-
skiej literatury obyczajowej w wyjątko-
wym zbiorze przygotowanym z okazji 
Dnia Matki. Przejmujące opowieści 
o trudnej sztuce bycia matką i córką, 
sile matczynej miłości oraz potrze-
bie odbudowania zerwanych więzi. 
Nie brakuje szczerych rozmów i skry-
wanych latami rodzinnych tajemnic, 
a wszystko to opowiedziane ze sporą 
dozą emocji i wzruszeń.

„Za mroczną rzeką. Jak przetrwałem 
reżim Korei Północnej” 
Masaji Ishikawa
Wstrząsająca opowieść o życiu w Ko-
rei Północnej. Masaji Ishikawa mieszka 
w Japonii, ale jako pół-Koreańczyk jest 
obywatelem drugiej kategorii. Gdy ma 
13 lat, jego ojciec daje się skusić obiet-
nicom rządu Korei Północnej. Rodzina 
wyjeżdża do nowej ojczyzny w 1960 r. 
Kolejne lata okażą się brutalne, pełne 
bólu i cierpienia. Po 36 latach Ishikawa 
decyduje się na samotną ucieczkę.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

Biblioteczka w Burakowie
Od 1 czerwca br. można korzystać z pod-
ręcznej biblioteczki przy sklepie spożywczym 
przy ul. 11 Listopada 56.

Ten wyjątkowy punkt 
wymiany książek dla 
dzieci i dorosłych 
otwarty jest przez 
całą dobę. Szaf-
kę podarował je-
den z mieszkańców, 
a w jej przygotowanie 
i odnowienie zaan-
gażował się Zarząd 
Osiedla Buraków i lo-
kalne firmy. 

Nasza biblioteka
W czerwcu biblioteka w Ożarowie Mazo-
wieckim zaprosiła bibliotekarzy z całego 
powiatu na spotkanie z okazji Dnia Bibliote-
karza. 

Spotkanie miało uro-
czysty charakter, ale 
było też okazją do 
podsumowania osią-
gniętych wyników. 
Słuchając prezenta-
cji, można się było 
dowiedzieć, jak wy-
soką pozycję wśród 
podobnych placówek 
zajmuje nasza biblio-
teka. W 2020 r. zre-
alizowała najwięcej 
wypożyczeń zarów-
no w liczbach bez-
względnych (68 044), 
jak i w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców 
(254,92). W Łomian-
kach mieliśmy także 

najwięcej czytelników (3 808). Szczególnie 
miłym wydarzeniem było wręczenie nagrody 
– statuetki Pchły Szachrajki – za największe 
osiągnięcia w 2019 r. Trofeum powędrowało 
w ręce pani Grażyny Kozińskiej, wieloletniej 
dyrektorki naszej biblioteki, która zakończy-
ła pracę zawodową w ubiegłym roku. Gratu-
lujemy! / Witold Gawda
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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 lipca.
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).

Nie zdradzamy miejsca sfotografowanego w poprzednim 
numerze, nie wpłynęła prawidłowa odpowiedź.

Zachęcamy do udziału 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: Ewa Milun-Walczak.
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. Nazwisko patronki „Biegu Ło-
mianek”
2. Poranna na trawie 
3. Zbiór przepisów i zasad 
4. Mały, chroniony ptak o szmarag-
dowoniebieskim upierzeniu
5. Grecka wyspa
6. Instrument strunowy szarpany 
w kształcie stylizowanego trójkąta,
7. Motyli krzew
8. Na materiale lub na komórkę

Pionowo
1. Leczy wady mowy
2. Australijski ssak znoszący jaja
3. Część aparatu fotograficznego
4. Dramat Sofoklesa
5. W utworze epickim przywołanie 
wcześniejszych wydarzeń przez 
bohatera bądź bohaterów
6. Pokarm bogów
7. Dziki, cętkowany kot
8. Np. sportowy, studencki
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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 1m3 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 LIPIEC – SIERPIEŃ 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

SIE
RP

IEŃ

REJON 1    poniedziałek 9.08, 23.08 9.08, 23.08 9.08 9.08 9.08

REJON 2    wtorek 10.08, 24.08 10.08, 24.08 10.08 10.08 10.08

REJON 3    środa 11.08, 25.08 11.08, 25.08 11.08 11.08 11.08

REJON 4    środa 11.08, 25.08 11.08, 25.08 11.08 11.08 11.08

REJON 5    czwartek 12.08, 26.08 12.08, 26.08 12.08 12.08 12.08

REJON 6    piątek 13.08, 27.08 13.08, 27.08 13.08 13.08 13.08

REJON 7    poniedziałek 2.08, 16.08, 30.08 2.08, 16.08, 30.08 16.08 16.08 16.08

REJON 8    wtorek 3.08, 17.08, 31.08 3.08, 17.08, 31.08 17.08 17.08 17.08

REJON 9    środa 4.08, 18.08 4.08, 18.08 18.08 18.08 18.08

REJON 10    środa 4.08, 18.08 4.08, 18.08 18.08 18.08 18.08

REJON 11    czwartek 5.08, 19.08 5.08, 19.08 19.08 19.08 19.08

REJON 12    piątek 6.08, 20.08 6.08, 20.08 20.08 20.08 20.08

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

2.08, 9.08, 16.08, 
23.08, 30.08

2.08, 9.08, 16.08, 
23.08, 30.08

2.08, 9.08, 16.08, 
23.08, 30.08

6.08, 13.08, 
20.08, 27.08

3.08, 10.08, 17.08, 
24.08, 31.08

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIP
IEC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

2.07, 9.07, 16.07, 
23.07, 30.07

6.07, 13.07, 
20.07, 27.07
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URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

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

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

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

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 536 191 614 
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian w dotychczasowych rejonach. 

Warto sprawdzić, w którym rejonie znajduje się Państwa posesja. 
Szczegóły na www.lomianki.pl w zakładce Gospodarka odpadami oraz na 

ulotkach dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek. 

REJON 1A  13.07, 27.07 10.08, 24.08

REJON 1B  8.07, 22.07 5.08, 19.08

REJON 2A  13.07, 27.07 10.08, 24.08

REJON 2B  15.07, 29.07 12.08, 26.08

REJON 3    14.07, 28.07 11.08, 25.08

REJON 4    8.07, 22.07 5.08, 19.08

REJON 5    6.07, 20.07 3.08, 17.08

REJON 6A 14.07, 28.07 11.08, 25.08

REJON 6B 16.07, 30.07 13.08, 27.08

REJON 7A 6.07, 20.07 3.08, 17.08

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
LIPIEC – SIERPIEŃ 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl
ZWiK

ODPADY ZIELONE

REJON 7B 12.07, 26.07 9.08, 23.08

REJON 8A 5.07, 19.07 2.08, 16.08

REJON 8B 7.07, 21.07 4.08, 18.08

REJON 9    16.07, 30.07 13.08, 27.08

REJON 10A 7.07, 21.07 4.08, 18.08

REJON 10B 9.07, 23.07 6.08, 20.08

REJON 11 9.07, 23.07 6.08, 20.08

REJON 12 15.07, 29.07 12.08, 26.08

REJON 13 5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

2.08, 9.08, 
16.08, 23.08

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

Punkt GPSZOK od 5 lipca do 1 września br. 
będzie czynny: pon. i śr. 10–18, wt., czw., 

pt. 7–14, sob. 8–13.




