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O samochodach opowiada 
jak kolekcjoner sztuki 
o cennych obrazach albo 
muzyk o ulubionych par-

tyturach. Zwraca uwagę na najdrob-
niejsze detale i eleganckie kształty za-
bytkowych klasyków. Wsłuchuje się 
w dźwięki auta, by dowiedzieć się, co 
działa dobrze, a co wymaga naprawy. 
Twierdzi, że jest szczęśliwy właśnie 
dlatego, że robi to, co lubi.

Bez prawa jazdy
Wszystko zaczęło się w garażu są-
siada. Rzecz w tym, że tym sąsiadem 
był Marek Varisella, kierowca raj-
dowy, uczestnik m.in. Rajdu Monte 
Carlo. „Przychodziłem po lekcjach, 
rozmawialiśmy, uczył mnie jeździć. 
Zawdzięczam mu miłość do rajdów” 
– wspomina Mirosław Staniszewski. 
Jak anegdota brzmi dzisiaj opowieść 
o pierwszym rajdzie Monte Kalwaria. 
Wystartował w samochodzie, któ-
rego użyczył mu Varisella, miał 15 
lat i nie miał jeszcze prawa jazdy, ale 
w tamtych czasach nikt nie wymagał 
dokumentów. Wygrał nawet odci-
nek specjalny. Okazało się, że z tego 
wyścigu zapamiętał go instruktor, do 
którego zgłosił się później, by zrobić 
prawo jazdy... Z początków pamięta 
jeszcze, że był dość niski, więc w sa-

mochodzie musiał siedzieć na dwóch 
poduszkach. 

Renowacja klasyków
Po kilku latach stanął przed trudnym 
wyborem – zostać w Polsce czy wy-
jechać. W Londynie zaczynał od zera. 
Prowadził warsztat samochodowy, ale 
jeździł do Niemiec, by startować w raj-
dach. Na początku lat 90. przyjechał do 
Polski i przez kilka lat pracował w kor-
poracji. W 2007 r. otworzył firmę Clas-
sic Parts w Jabłonnie, która dostarczała 
części do zabytkowych samochodów. 
Okazało się, że jest zapotrzebowanie 
na takie usługi i do dziś zajmuje się re-
nowacją klasyków, które przywożą do 
niego klienci z różnych stron świata. 

Ulubione Porsche
Czy wśród tych wszystkich motoryza-
cyjnych perełek ma ulubione marki? 
„Fascynują mnie dawni inżynierowie 
i konstruktorzy, jak Ferdinand Porsche 
i André Citroën, bo w tamtych czasach 
stosowali nowatorskie rozwiązania. 
Z marek samochodowych na pierw-
szym miejscu wymieniłbym Porsche, 
a potem Citroëna i Rolls-Royce’a” – 
wylicza i opowiada o pierwszych au-
tomobilach z przełomu XIX i XX w., 
gdy nikomu jeszcze nie śniły się takie 
samochody, jakimi jeździmy w XXI w. 

Czy te nowoczesne i superszybkie 
auta robią wrażenie na kolekcjone-
rze klasyków? Robią, ale nic nie za-
stąpi doświadczenia, jakim jest pro-
wadzenie zabytkowego auta. Jedno 
z najstarszych, jakim jechał – podczas 
szacownego rajdu Londyn – Brighton 
– pochodzi z początku XX w. „Czuję 
wtedy, że to ja kieruję tym samocho-
dem, a nie jakiś komputer” – tłumaczy. 

Wymagające i wyjątkowe
Na pytanie, jakie są problemy ze sta-
rymi autami, odpowiada, że z samo-
chodami raczej nie ma żadnych, są 
tylko ze znalezieniem odpowiednich 
ludzi do pracy w warsztacie. Obecnie 
większość mechaników wykorzystuje 
elektronikę, by dowiedzieć się, którą 
część wymienić. Ale stare samocho-
dy, jak dzieła sztuki czy zabytkowe 
kamienice, mają w sobie to coś, co 
czyni je wyjątkowymi. I tak też należy 
je traktować. Dlatego mechanik musi 
przy nich pokombinować, wykazać 
się wiedzą, doświadczeniem, wyro-
bionym uchem i sprawnymi rękami. 
I w jego warsztacie pracują ludzie, 
którzy to potrafią, słowem: pasjonaci. 
Zupełnie jak ich szef.

Więcej informacji: 
www.classicparts.pl.

Były rajdowiec, kolekcjoner zabytkowych aut, mechanik samochodowy, pasjonat z ogromną wiedzą. 
Mirosław Staniszewski prawie 30 lat mieszka w Łomiankach, ale do pracy jeździ na drugą stronę Wisły. 
I jest to praca marzeń dla miłośników motoryzacji.

AUTOMOBILE I KLASYKI

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

CZERWIEC (WYBÓR)

Po kilku miesiącach przeglądania CV, po 
dziesiątkach przeprowadzonych rozmów 
mam przyjemność przedstawić Państwu 
moje nowe zastępczynie – Anetę Gawin 
i Annę Chomę. Od czerwca pracujemy 
w nowym zespole i jestem przekonana, 
że to najlepszy wybór dla mieszkańców 
Łomianek i właściwy kierunek rozwoju 
gminy. W tym numerze bliżej przedsta-
wiamy pierwszą wiceburmistrz (s. 11).

Lipiec dla wielu z nas to czas upragnio-
nych wakacji: krótkiego, niekiedy dłuż-
szego wypoczynku. Czas oddechu i ła-
dowania baterii. Zdążyliśmy już wybrać 
szkoły średnie z ósmoklasistami, przeana-
lizować wyniki matur naszych licealistów 
i wspólnie zdecydować o ich kolejnym 
etapie w życiu. Pogratulowaliśmy naszym 
dzieciakom albo tuliliśmy je, mówiąc, że 
ich wartość to nie liczba procentów pew-
nego arkusza, a oni sami!

Wszystkich Państwa zachęcam do sko-
rzystania z poradnika „Jak spędzać waka-
cje” (s. 4–9), a najmłodszych do wzięcia 
udziału w naszym konkursie. 

Życzę wspaniałego letniego czasu!

1.06 Udział w Dniu Dziecka w szko-
łach podstawowych nr 1 i nr 3. Spo-
tkanie z przedstawicielami GDDKiA 
w celu omówienia tematów związa-
nych z budową S7. Udział w wernisażu 
wystawy ilustracji do książki „O kra-
snoludkach i sierotce Marysi” Marii 
Konopnickiej organizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną w Łomiankach. 
Spotkanie online z zarządem osiedla 
Dąbrowa Zachodnia. 

2.06 Udział w Kongresie Kobiet Cha-
ryzmatycznych.

4.06 Udział w pikniku z okazji Dnia 
Dziecka w sołectwie Chopina.

5.06 Udział w EkoPikniku Rodzinnym.

6.06 Koordynacja międzywydziało-
wa, przedstawienie nowych zastęp-
czyń burmistrza. Spotkanie z dyrekcją 
ICDS.

7.06 Udział w audycji radiowej Me-
loradio z Dorotą Zmarzlak, wójtem 
Izabelina, oraz Sławomirem Sumką, 
wójtem gminy Stare Babice. Spotkanie 
z przedstawicielami Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy ws. buspasa. 
Udział we wspólnym posiedzeniu Ko-
misji Planowania i Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Komisji Tech-
nicznej.

8.06 Udział w walnym zgromadzeniu 
członków Stowarzyszenia „Metropolia 
Warszawa”.

9.06 Udział w spotkaniu Ruchu Samo-
rządowego Tak Dla Polski w Ożarowie 
Mazowieckim.

10.06 Spotkanie z Agnieszką Pajdą, 
koordynatorką Ekonomii Społecz-
nej Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej. Spotkanie z radą nadzor-
czą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach Sp. z o.o. (ZWiK). 

11.06 Udział w akcji czipowania ło-
miankowskich psów właścicielskich. 
Wizyta w Izabelinie i udział w odsło-
nięciu pomnika Łosia oraz 24. Izabe-
lińskich Spotkaniach z Książką. Udział 
w  pikniku rodzinnym zorganizowa-

nym przez Radę Rodziców SP nr 2 
w Dąbrowie Leśnej.

12.06 Udział w jubileuszowym 30. raj-
dzie rowerowym. Udział w koncercie 
organowym w kościele św. Małgorzaty.

13.06 Wręczenie nagród zwycięzcom 
akcji edukacyjnej „Rowerowy maj”. 
Udział w posiedzeniu Rady Seniorów. 
Spotkanie z Ewą Pustołą-Kozłowską 
i pracownikami Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej w sprawie 
uhonorowania osób odgrywających 
znaczącą rolę w historii gminy.

14–15.06 Udział w SMART CITY FO-
RUM 2022 we Wrocławiu.

18.06 Otwarcie XXIV Mistrzostw 
w Paratańcu Sportowym. Obecność 
na Biegu Kiełpina i Kępy Kiełpińskiej.

20–21.06 Udział w Forum Samorzą-
dowym Kobiet Związku Gmin Wiej-
skich RP.

22.06 Udział w spotkaniu rady nad-
zorczej Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Łomiankach Sp. z o.o. (ZWiK). 
Udział w walnym zgromadzeniu człon-
ków Komunikacji Miejskiej Łomianki 
Sp. z o.o. (KMŁ). Spotkanie z sołtysami 
i zarządami osiedli.

23.06 Spotkanie z komendantem 
policji Wojciechem Turkiem ws. 
współpracy. Udział w walnym zgro-
madzeniu członków Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. 
z o.o (ZWiK).

24.06 Udział we wspólnym posiedze-
niu Komisji Planowania i Zagospoda-
rowania Przestrzennego oraz Komisji 
Technicznej. Udział w uroczystym za-
kończeniu roku szkolnego w SP nr 1, 
Szkole Mistrzostwa Sportowego, SP 
nr 2 i SP w Dziekanowie Polskim.

27.06 Spotkanie z sołtysem i radą so-
łecką Dziekanowa Leśnego. Spotkanie 
koordynujące z jednostką realizującą 
projekt niebiesko-zielonej infrastruk-
tury dotyczące bieżących spraw na 
terenie gminy.

30.06. Udział w sesji absolutoryjnej 
Rady Miejskiej. 
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Neogotycki zameczekNeogotycki zameczek
Wyprawa na północne Mazowsze, około go-
dziny jazdy samochodem z Łomianek. W uro-
kliwym i zabytkowym neogotyckim zespole 
pałacowo-parkowym mieści się Muzeum 
Romantyzmu, które gromadzi pamiątki zwią-
zane z historią rodziny Krasińskich, właścicieli 
majątku od XVII w. Szczególne miejsce w Opi-
nogórze zajmują eksponaty związane z Zyg-
muntem Krasińskim, autorem „Nie-Boskiej 
komedii” (1835), uznawanym obok Juliusza 

Słowackiego i Adama Mickiewicza za jednego 
z trzech wieszczów narodowych XIX w. Po po-
dziwianiu ekspozycji w zameczku można po-
spacerować po parku krajobrazowym w stylu 
angielskim, obejrzeć wystawy w oficynie, we 
dworze i oranżerii, a także zabytkowe po-
jazdy konne w dawnej powozowni i zwiedzić 
kościół z rodową kryptą, miejscem pochówku 
poety. 
Więcej informacji:Więcej informacji: Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, www.muzeumromantyzmu.pl.

Tradycyjne zwiedzanie, zabytki, muzea, piękne ogrody, czyli miejsca, w których odpoczywamy, odkrywamy historię, poznajemy okolicę, ale 
też przekonujemy się, że nie musimy jechać bardzo daleko, by doświadczyć czegoś nowego. Udowadniamy, że odkrywcami możemy zostać 

kilkadziesiąt kilometrów od domu.

W PODRÓŻY

Od średniowiecza do torusaOd średniowiecza do torusa
Nieopodal Opinogóry warto zwiedzić za-
mek książąt mazowieckich z przełomu XIV 
i XV w. W kolejnych wiekach stał się wła-
snością królowej Bony, ale po jej wyjeździe 
z Polski zaczął popadać w zapomnienie, 
a znaczących zniszczeń doznał podczas 
potopu szwedzkiego i w następnym stu-
leciu. Jako romantyczna ruina znalazł się 
w dobrach rodziny Krasińskich i przyciągał 
malarzy oraz poetów zafascynowanych śre-
dniowieczem. 
Przeciwieństwem historycznego zamku jest 
nowoczesna wieża po drugiej stronie mia-
sta. Park Nauki Torus organizuje spotkania 
z naukowcami, a interaktywna wystawa 

edukacyjna zainteresuje zarówno małe 
dzieci, jak i dorosłych. Ciekawe, że cha-
rakterystyczna konstrukcja zwana wieżą 
ciśnień lub popularnie „grzybkiem” lub 
„oponką” tak naprawdę jest zbiornikiem 
wyrównawczym na wodę, który został od-
dany do użytku w… 1976 r.! Wówczas 
zbiornik w formie torusa był pierwszą kon-
strukcją tego typu w Polsce, a dziś ta ażu-
rowa budowla jest symbolem Ciechanowa 
i jedną z większych atrakcji turystycznych 
miasta.
Więcej informacji:Więcej informacji: 
Zamek Książąt Mazowieckich, www.za-
mekwciechanowie.pl, Park Nauki Torus 
w Ciechanowie, www.parknaukitorus.pl.
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TEKST:  MONIKA BRODOWSKA

JAK SPĘDZAĆ WAKACJE?
Niektórzy uwielbiają zwiedzanie zabytków, inni sportowe wyzwania, są też tacy, którzy najbardziej cenią sobie 

spokój i ciszę z widokiem na łąki i las. I taki będzie w tym roku nasz wakacyjny przewodnik. Różnorodny, nieoczy-
wisty, częściej podsuwający pomysły oraz inspiracje niż gotowe plany podróży. Mamy nadzieję, że przyda się pod-

czas organizowania wyjazdów i zachęci do udziału w konkursie, który ogłaszamy w tym numerze biuletynu.
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Ogrodnicze inspiracjeOgrodnicze inspiracje
Pasjonaci botaniki podczas wakacyjnych 
podróży z pewnością będą szukać ogrodów. 
W pobliżu Ciechanowa powinni skręcić do 
małej miejscowości Pęchcin, gdzie znajduje 
się ogród pokazowy przy Szkółce Szmit. To 
jedna z największych prywatnych kolekcji 
roślin w Europie, zawierająca w większości 
odmiany uprawne, czym różni się od wielu 
ogrodów botanicznych. Na przestrzeni 2,5 
ha można obejrzeć rośliny, ale także opra-
cowywane zgodnie z porą roku i ukształto-

waniem terenu kompozycje rabatowe. To 
także okazja, by zobaczyć sposoby cięcia, 
prowadzenia i pielęgnacji roślin. Ogród 
pokazowy dostępny jest dla zwiedzających 
do końca sezonu jesiennego. Efekty pracy 
Szkółki Szmit widać też w innych miejscach 
– firma współtworzy park w Muzeum Pała-
cu Króla Jana III w Wilanowie i zaprojekto-
wała rabatę bylinową w ramach współpracy 
z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Więcej informacji: Więcej informacji: Szkółka Szmit, Pęchcin  
k. Ciechanowa, www.szmit.pl.

Mistrz RembrandtMistrz Rembrandt
Wiele osób planuje wyjazdy w ten spo-
sób, by zwiedzać słynne muzea i oglądać 
dzieła sztuki. Aby zobaczyć ten obraz, 
zazwyczaj trzeba polecieć do Nowego 
Jorku i odwiedzić Frick Collection na 
Manhattanie, ale w lipcu wystarczy wy-
prawa do… Warszawy. Obraz „Jeździec 
polski” w XVIII w. znajdował się w pry-
watnych zbiorach Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i wisiał na ścianie pałacu 
Na Wyspie. Mamy to szczęście, że dwa 

inne obrazy mistrza portretu i pejzażu 
z XVII w., także z kolekcji ostatniego 
króla Rzeczpospolitej, „Dziewczyna 
w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpi-
cie” prezentowane są w warszawskim 
Zamku Królewskim. Jednak arcydzieła 
Rembrandta nieczęsto podróżują, dla-
tego warto wybrać się do Łazienek Kró-
lewskich dla jednego z nich. 
Więcej informacji: Więcej informacji: „Królewski Rem-
brandt”, do 7.08, Muzeum Łazienki 
Królewskie, www.lazienki-krolewskie.pl.

Barokowa perełkaBarokowa perełka
Pałac powstał w XVII w. dla ro-
dziny Bielińskich. W czasach jego 
świetności bywali tutaj królowie 
Jan III Sobieski, a później August 
II Mocny. Jednak w XIX w. często 
zmieniał właścicieli i popadł w ru-
inę. Po II wojnie światowej nic nie 
zapowiadało poprawy – ulokowano 
tu zakład poprawczy dla dziewcząt, 
ale później pałac odrestaurowano 
i przeznaczono na rezydencję Urzę-
du Rady Ministrów. Obecnie mieści 
się w nim Muzeum Wnętrz, oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Prezentowane są meble i wyposa-
żenie salonów od czasów baroku 
aż do biedermeieru. Przetrwały 
także unikatowe freski z przełomu 

XVII i XVIII w. W pokojach pana 
domu zachowały się wyjątkowe 
malowidła ścienne – antyczne 
ruiny na tle pejzażu, a także stat-
ków i nabrzeża portowego, które 
stanowią spójną dekorację z resz-
tą wyposażenia wnętrza, choćby 
zwieńczeniem kominka w formie 
kosza wypełnionego rybami. Z ko-
lei malowidła w dawnym gabine-
cie nawiązują do poezji Horacego 
i moralitetów – przykładów właści-
wego postępowania w życiu.  W sali 
balowej natomiast stoi fortepian fir-
my Steinway, który należał kiedyś 
do Ignacego Jana Paderewskiego.
Więcej informacji:Więcej informacji: Muzeum Wnętrz 
w Otwocku Wielkim, www.otwock.
mnw.art.pl.FO
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Iluzjonistyczne polichromieIluzjonistyczne polichromie
Mariańskie Porzecze to mała wieś za Górą 
Kalwarią z sanktuarium pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej. Niezwykła jest 
historia obrazu znajdującego się w ołtarzu 
i fundacja klasztoru, także iluzjonistyczne 
polichromie na płótnach przyklejonych do 
ścian oraz na zagruntowanych belkach, 
które wypełniają drewniany kościół
z XVIII w. Modny w epoce baroku iluzjonizm 
polegał na imitowaniu elementów 

architektonicznych, jak kolumny, okna czy 
gzymsy, ale także całych scen figuralnych, 
by trudno było określić, co jest prawdziwe, 
a co namalowane. Późnobarokowe obrazy 
przedstawiają sceny z życia świętych, 
a na sklepieniu wymalowana jest gwiazda 
dziesięcioramienna przedstawiająca 10 
cnót ewangelicznych Najświętszej Marii 
Panny. 
Więcej informacji: Więcej informacji: 
www.marianskieporzecze.marianie.pl.FO
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Domki dla lalekDomki dla lalek
Zabawki dla dzieci istniały od zawsze, jednak 
misterne i kunsztownie zdobione domki, które 
powstawały w XVIII i XIX w. dla wyższych sfer 
przypominały bardziej kolekcjonerskie dzieła 
sztuki. Najbardziej dziś znany taki domek 
eksponowany jest na zamku w Windsorze. 
Miniatury wykonywane ręcznie wymagały 
precyzji, cierpliwości i wielogodzinnej pracy. 
I to się przez lata nie zmieniło, choć wypo-
sażenie nie jest już tak drogocenne. Może 
o tym opowiedzieć Aneta Popiel-Machnicka, 
kolekcjonerka i restauratorka dawnych dom-

ków, założycielka Fundacji Belle Époque, która 
prowadzi dwa oddziały muzeum domków dla 
lalek na Starym Mieście w Warszawie. Celem 
fundacji, która zrzesza artystów, architektów, 
projektantów wnętrz i grafików jest propago-
wanie wiedzy o roli zabawek i zabawy jako 
dokumentu dawnych czasów oraz dziedziny 
sztuki i rzemiosła. Na wystawie zarówno dzie-
ci, jak i dorośli z zapartym tchem oglądają mi-
niaturowe ubranka, pokoiki i sprzęty domowe. 
Takie muzeum spodoba się każdemu dziecku.
Więcej informacji: Więcej informacji: Muzeum Domków Lalek, 
Gier i Zabawek, www.muzeumdomkow.pl.

Zabawa w geologaZabawa w geologa
Geologia, paleontologia, minerały, skały, 
skamieniałości, dinozaury, budowa i dzieje 
Ziemi... Brzmi jak powtórka przed kla-
sówką? Ale nią nie jest, za to zaglądając 
na blog „Żywa planeta” Pawła Wol-
niewicza można w niezwykły sposób
 spojrzeć na nasz glob. Autor ukończył studia 
z tytułem doktora nauk o Ziemi i pracuje 
w Instytucie Geologii UAM w Poznaniu. Od 
2011 r. regularnie dodaje nowe artykuły 
na stronę, na której zarówno początkujący, 
jak i pasjonaci geologii znajdą informacje 

o jaskiniach, kamieniach szlachetnych czy 
przykłady eksperymentów w ramach pro-
jektu Earth Learning Idea (ELI). A jeśli jesteś 
zwykłym turystą, to wydrukuj przygotowane 
przez niego mapki Warszawy, Olsztyna, Po-
znania lub Trójmiasta i rodzinnie poszukajcie 
na kamiennych posadzkach skamieniałości 
małży, koralowców czy amonitów. To świetna 
lekcja, a jednocześnie niecodzienny sposób 
poznawania miasta. Zwiedzamy zabytki, 
które mają kilka wieków, a nie zauważamy 
śladów przeszłości sprzed milionów lat!
Więcej informacji: Więcej informacji: www.zywaplaneta.pl.

Bliżej lasuBliżej lasu
Jak opowiadać o nauce i przyrodzie, żeby 
dzieci słuchały? Daniel Mróz potrafi to do-
skonale. Wspomina, że jako sześciolatek słu-
chał ze swoim tatą z kasety magnetofono-
wej opowieści Włodzimierza Puchalskiego, 
którego album fotograficzny „Bezkrwawe 
łowy” pamięta wielu dzisiejszych rodziców. 
Potem jako przyrodnik, edukator i leśnik 
stworzył podkast dla dzieci i rodziców, 
w którym w fascynujący sposób i zrozumia-

łym dla dzieci językiem mówi o naukowych 
faktach. Każdą opowieść i ciekawostki o pol-
skiej przyrodzie uzupełnia muzyką i odgło-
sami natury. Skomplikowane sprawy wyja-
śnia na przykładach z codziennego życia 
i każdy słuchacz uczy się, ale żaden nie ma 
poczucia, że jest na nudnym wykładzie. Au-
dycji można słuchać na dobranoc lub przed 
wyprawą do lasu. Sprawdź to sam, to najpo-
pularniejszy podkast przyrodniczy w Polsce. 
Więcej informacji: Więcej informacji: www.blizejlasu.pl.

Park wodnyPark wodny
O Julinku pisaliśmy już rok temu. To dosko-
nałe miejsce do aktywnego spędzania cza-
su, z największym na Mazowszu parkiem 
linowym, krainą dmuchańców, polem do 
minigolfa, ścianką wspinaczkową i ekolo-
gicznym placem zabaw. Na dzieci czekają 
tu animatorzy zabawy, a w każdy weekend 
odbywają się występy cyrkowe i teatralne. 

Do tych atrakcji dołączył miesiąc temu 
park wodny, czyli pięć zjeżdżalni o łącznej 
długości 167 m, ze strefą basenową (do 
maksymalnej głębokości 2 m), a także re-
kreacyjną częścią z niewielką ilością wody, 
interaktywnymi zabawkami i armatkami 
wodnymi. 
Więcej informacji: Więcej informacji: Julinek Park, Leszno, 
www.julinek.com.pl.
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Każdy rodzic wie, że zwiedzanie z dziećmi rządzi się swoimi prawami. Zabytki rzadko wzbudzają takie zainteresowanie jak u dorosłych. 
Liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Jednak często można tak ułożyć plan wycieczki, by przemycić trochę wiedzy, wzbudzić ciekawość 

i uruchomić wyobraźnię malucha.
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Architektura? Good idea?Architektura? Good idea?
Projekt „Architecture is a good idea” 
tworzą Radosław Gajda i Natalia Szcze-
śniak. Na kanale YouTube od kilku lat 
publikują filmy o architekturze, urba-
nistyce, a także szeroko pojętej sztuce, 
nauce i technice. Sukces filmów spra-
wił, że zaczęli również organizować se-ganizować se-
minaria, podczas których opowiadają minaria, podczas których opowiadają 
o historii sztuki, zabytkach, ale także o historii sztuki, zabytkach, ale także 
proponują tematyczne trasy spacero-proponują tematyczne trasy spacero-
we, do wykorzystania choćby podczas we, do wykorzystania choćby podczas 
wakacyjnych wyjazdów. Radek prawie wakacyjnych wyjazdów. Radek prawie 
zawsze występuje w eleganckiej ma-zawsze występuje w eleganckiej ma-

rynarce, jednak nigdy nie wygłasza rynarce, jednak nigdy nie wygłasza 
nudnych akademickich wykładów. nudnych akademickich wykładów. 
Przeciwnie. Z poczuciem humoru i me-Przeciwnie. Z poczuciem humoru i me-
rytorycznie przygotowany wyjaśnia rytorycznie przygotowany wyjaśnia 
tajniki pracy architekta, malarza czy tajniki pracy architekta, malarza czy 
realia epoki. Jeden dzień we Florencji? realia epoki. Jeden dzień we Florencji? 
Francuskie katedry gotyckie? Nowojor-Francuskie katedry gotyckie? Nowojor-
skie drapacze chmur? Doskonała inspi-skie drapacze chmur? Doskonała inspi-
racja dla osób interesujących się sztuką racja dla osób interesujących się sztuką 
lub tych, które nie chcą tradycyjnie lub tych, które nie chcą tradycyjnie 
zwiedzać zabytków. zwiedzać zabytków. 
Więcej informacji: Więcej informacji: „Architecture is 
a good idea”, www.youtube.com/user/
rgajda.

Kołem się toczyKołem się toczy
Karol Werner założył podróżniczy blog na 
studiach, 11 lat temu. Od tego czasu za-
chęca innych do podróży na własną rękę 
i pomaga je zaplanować. Siedem lat temu 
odkrył, że jest to jego sposób na życie. Po-
kazuje i opisuje podróże dalekie i bliskie, 
pieszo, autostopem, bardzo często rowe-
rem. Jest ciekawy nowych miejsc, otwarty 
na ludzi, których spotyka w drodze, i ich 
historie. Zamieścił już relacje z podróży po 
ponad 35 krajach świata. Treści porządkuje 
tematycznie, chociaż to zawsze mieszanka 
inspiracji i praktycznych porad.  
Więcej informacji:Więcej informacji: www.kolemsietoczy.pl.

Szlaki MazowszaSzlaki Mazowsza
Aplikacja mobilna, która pozwoli zaplano-
wać trasę wycieczki, a także pomoże w na-
wigacji podczas wyprawy. 
Umożliwia przeglądanie 
na mapie wszystkich ma-
zowieckich szlaków pie-
szych oraz rowerowych 
w południowej części regionu. Przy każdym 
szlaku zaznaczono ciekawe miejsca krajo-
znawcze i przyrodnicze oraz obiekty atrak-
cyjne dla turystów. Aplikacja wykorzystuje 
technologię GPS i działa w trybie offline.
Więcej informacji: Więcej informacji: www.mazowsze.szlaki.
pttk.pl/aplikacje.

Pod Jednym adresemPod Jednym adresem
Wystarczyły trzy punkty. 1. Wybrać jeden adres 
– konkretną ulicę i numer domu. 2. Objechać cały 
kraj i odnaleźć wybrany adres w każdym kolej-
nym mieście i wsi. 3. Zapukać do drzwi. I tyle. We-
dług tego przepisu powstała książka Krzysztofa 
Storego „Stąd. 150 drzwi pod jednym adresem”. 
Prosty pomysł, choć nie każdy odważy się go po-
wtórzyć. Autor jest podróżnikiem i dziennikarzem, 
zdobywcą nagrody za projekt #Za Drzwiami na 
Kolosach, czyli Ogólnopolskich Spotkaniach Po-
dróżników, Żeglarzy i Alpinistów w 2018 r. Książ-
ka jest zapisem tego projektu. To obraz Polski 
codziennej i zwykłej, z ul. Cichej 3. Ale to nieco-
dzienny sposób podróżowania i poznawania ludzi.
Więcej informacji: Więcej informacji: Krzysztof Story, „Stąd. 150 
drzwi pod jednym adresem”, Wyd. Kontynenty, 
2021.

Crazy naukaCrazy nauka
Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o świecie 
i zrozumieć różne zjawiska, które w nim zacho-
dzą. Naukowo, ale przystępnym językiem i z hu-
morem. Aleksandra i Piotr Stanisławscy publikują 
na blogu, nagrywają podkasty, wydali książkę 
„Fakt, nie mit” o najpopularniejszych mitach 
związanych z nauką. Ona uwielbia antropologię 
ewolucyjną, Puszczę Białowieską, kosmos i Tatry, 
tropi polskie wynalazki i fake newsy. On najchęt-
niej zajmuje się technologiami i kosmosem. Piszą 
o sobie, że są blogerami z wyboru i dziennika-
rzami naukowymi z powołania. Otrzymali m.in. 
nagrodę Popularyzator Nauki PAP Nauka w Pol-
sce, bo rzeczywiście prowadzą najpopularniejszy 
i największy blog popularnonaukowy w naszym 
kraju. 
Więcej informacji: Więcej informacji: www.crazynauka.pl

Cisza, leniwe popołudnia z widokiem na las. Dla tych, którzy najpierw potrzebują się zregenerować i zastanowić, co tak naprawdę chcieliby 
robić w wakacje, mamy internetowe inspiracje. Polecamy książkę oraz strony WWW, profile na Instagramie i Facebooku osób, które dzielą 

się podróżniczą pasją, wiedzą, doświadczeniem i jednocześnie inspirują do planowania własnych wypraw i spędzania wolnego czasu.
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Doskonałe miejsce do zabawy i ćwiczenia zręczności. Dla młodszych i starszych do-
stępne są trasy o różnej skali trudności oraz modułowy park linowy typu „Tarzan”, 
koło młyńskie, tzw. chomik czy zadaszona piaskownica. W razie złych warunków at-
mosferycznych obsługa parku zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia 
obiektu. Korzystanie z parku jest bezpłatne.
Więcej informacji: Więcej informacji: Dąbrowa Leśna, ul. Łyżwiarska, codz. 12–20 (ostatnie wejście 
godz. 18.30), www.icds.pl.

Przez całe wakacje Fundacja Byka Za Rogi organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 
7–14 lat z gminy Łomianki. Pierwszeństwo udziału mają osoby doświadczające nierów-
ności społeczno-ekonomicznych. Podczas turnusów (pon.–pt. godz. 8–16) zaplanowano 
naukę jazdy konnej i pielęgnacji koni, gry i zabawy na wolnym powietrzu, ogniska, 
a także wycieczki piesze oraz konne dla zaawansowanych. Zajęcia są współfinansowane 
z budżetu gminy Łomianki. Obowiązują zapisy (obecnie lista rezerwowa).
Więcej informacji:Więcej informacji: Stajnia Prowincja, ul. Wyjątkowa 31, www.fundacjabykazarogi.org.

Na wakacyjny wyjazd można wypożyczyć tradycyjne książki, ale także e-booki. Ciężki 
plecak lub walizka to nie wymówka! Przypominamy również, że na półkach można 
znaleźć książeczki dla dzieci w języku ukraińskim. Warto tylko pamiętać, że zmieniają 
się dni funkcjonowania biblioteki w najbliższych dwóch miesiącach.
Więcej informacji: Więcej informacji: Biblioteka w Łomiankach, ul. Wiejska 12A (pon., wt., czw., pt. 11–19, 
śr. 9–16), zamknięte filie w Dziekanowie Nowym (18.07–12.08) i Dąbrowie (do 
22.07), www.biblioteka.lomianki.pl.

Kajakarze doskonale wiedzą, że im bliżej tafli wody, tym ciekawiej i można więcej 
zobaczyć. Z perspektywy kajaka przyroda wydaje się na wyciągnięcie ręki i jeśli 
przyjrzymy się uważnie zdjęciu obok, to znajdziemy tego potwierdzenie. Funda-
cja KIM organizuje w lipcu bezpłatne spływy kajakowe z Burakowa do Modlina 
(ok. 28 km) dla pełnoletnich mieszkańców naszej gminy. Wycieczki są współfinan-
sowane z budżetu Łomianek. Obowiązują zapisy (zostały pojedyncze miejsca).
Więcej informacji: Więcej informacji: 16 i 17.07, zapisy tylko pod nr. tel. 602 399 238.

Na wakacyjnej scenie plenerowej Centrum Kultury tradycyjnie już wystąpią aktorzy Teatru 
Baza. W lipcu zaplanowano dwa bezpłatne przedstawienia. Spektakl „Złota rybka” (24.07 
godz. 11) to historia rybaka i jego chciwej żony – uczy, że nie dobra materialne są najważ-
niejsze, lecz miłość i przyjaźń. A „Wilczek Milczek” (31.07 godz. 11) to opowieść o przyjaźni 
i wolności z muzyką na żywo, piosenkami i obrazami Puszczy Białowieskiej. Oba występy 
finansowane są z budżetu gminy Łomianki.
Więcej informacji:Więcej informacji: Centrum Kultury, ul. Wiejska 12A, www.kultura.lomianki.pl.

Urząd Miejski po raz kolejny zorganizował akcję „Lato w mieście”. W tym roku w pięciu gminnych szko-
łach podstawowych zajęcia zaplanowano na dwa pierwsze tygodnie wakacji. Jednak przez cały lipiec 
i sierpień czynne są place zabaw i ośrodki podlegające gminie oraz odbywają się zajęcia dla dzieci i doro-
słych współfinansowane z budżetu Łomianek.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

LIPIEC W ŁOMIANKACH

park linowy
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Urząd Miejski nadzoruje kilka placów na terenie gminy wyposażonych w piaskowni-
ce, karuzele i huśtawki, trampoliny ziemne oraz zabawki dla młodszych i starszych 
dzieci. Przy ul. Akacjowej na chętnych czekają ponadto piramida linowa z tubą do 
zjeżdżania, hamaki i tyrolka oraz dwa wielofunkcyjne boiska do piłki nożnej, ręcznej 
i koszykówki, badmintona oraz siatkówki, a także stoły do gier planszowych i tenisa 
stołowego. Dodatkowo na placu zabaw znajduje się altanka i przewijak. Na placu 
przy ul. Fabrycznej uzupełniliśmy nawierzchnię o 22 tony kolorowego piasku. Przy 
ul. Waligóry dzieci mogą się bawić m.in. w koparce oraz fabryce piasku, a przy ul. 
Rodziewiczówny grać w piłkarzyki integracyjne i szachy, a dorośli mogą korzystać 
z zadaszonej wiaty i grilla.
Więcej informacji:Więcej informacji: place zabaw otwarte są w większości w godz. 9–21.

Jachtklub zaprasza w lipcu i sierpniu na rejsy po Jeziorze Dziekanowskim na jachcie 
typu Omega. Zajęcia mają charakter poznawczy, promujący żeglarstwo i aktywny 
styl życia. Podczas krótkiego rejsu osoby, które nie były wcześniej na jachcie żaglo-
wym, będą mogły sprawdzić, czy odpowiada im taka forma spędzania wolnego czasu. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rezerwacja (zostały 
pojedyncze miejsca). Rejsy są współfinansowane z budżetu gminy Łomianki.
Więcej informacji: Więcej informacji: Jachtklub Łomianki, www.jkl.waw.pl.

Pływalnia ICDS składa się z basenu sportowego o wymiarach 25 m x 12,5 m oraz 
basenu rekreacyjnego, w którego strefie znajduje się brodzik dla dzieci z grzybkiem 
oraz zjeżdżalnia (60 m). W ramach wejścia na pływalnię można skorzystać z sauny 
fińskiej. Uwaga! Dla dzieci i młodzieży (wymagana aktualna legitymacja szkolna) 
ICDS przygotował wakacyjną promocję: 3 zł za 45 minut (później dopłata według 
cennika), zniżka obowiązuje do 31 sierpnia br. (pon.–pt. godz. 6–18).
Więcej informacji:Więcej informacji: ICDS, ul. Staszica 2, pon.–pt. 6–22, sob.–nd. 8–21, sauna fińska 
pon.–pt. 10–21, sob.–nd. 10-20, www.icds.pl. 

W maju zakończyła się kompleksowa, sezonowa konserwacja boisk sportowych 
zarządzanych przez ICDS – do piłki nożnej przy ul. Wiślanej, dwóch kompleksach 
Orlik 2012, a także przy ICDS oraz szkołach podstawowych w Dziekanowie Le-
śnym, Dąbrowie Leśnej (nr 2) i Dziekanowie Polskim. Zapraszamy do korzystania 
z czterech z nich: orlika przy ul. Warszawskiej 73 (pon.–pt. 17.30–21, sob.–nd. 
12–20), orlika przy ul. Wiślanej 69 (pon.–pt. 14–21, sob.–nd. 12–20), boiska 
przy szkole w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 (pon.–pt. 17.30–21, 
sob.–nd. 12–20) oraz przy ICDS, ul. Staszica 2, (pon.–pt. 6–22, sob.–nd. 6–21). 
Więcej informacji i dostępność boisk:Więcej informacji i dostępność boisk: www.icds.pl zakładka Boiska sportowe.

WAKACYJNY KONKURS

Ogłaszamy konkurs dla dzieci i młodzieży „Łomiankowskie wakacjeOgłaszamy konkurs dla dzieci i młodzieży „Łomiankowskie wakacje
– na rysunku i w obiektywie”.– na rysunku i w obiektywie”.

Spędzacie chociaż część wakacji w Łomiankach? Tu też można znaleźć świetne miej-
sca i atrakcje. Najmłodszych zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, a mło-
dzież do zrobienia zdjęć. Najlepsze prace nagrodzimy fantastycznymi nagrodami. 
Konkurs trwa od 10 lipca do 31 sierpnia br. i jest przeznaczony dla uczestników 
w wieku od 6 do 17 lat. Prace należy przysyłać na adres: wks@poczta.lomianki.pl. 
Wyniki opublikujemy 6 września br. na fb i stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
Regulamin konkursu zamieściliśmy na www.lomianki.pl.
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Lipcowy program zajęć 
dla dzieci i dorosłych 
w Centrum Kultury 

i miejskich świetlicach 
sprawdź także na s. 27.
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Chciałabym się dowiedzieć, ile w tym roku mają płacić 
za odbiór śmieci mieszkańcy Łomianek?

Na pytanie odpowiada Urszula Wysocka, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Szanowna Pani, od 1 lipca ub.r. na terenie naszej gmi-
ny obowiązują nowe zasady naliczania opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych. Kwota uzależniona jest od ilości 
zużywanej przez mieszkańców wody. Zmiana metody 
dotyczy wszystkich mieszkańców, zarówno gospodarstw 
podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, jak i osób 
nieposiadających przyłączy wodociągowych lub kanali-
zacyjnych. W nieruchomościach podłączonych do sieci 
wyznacznikiem jest ilość wody zużywanej miesięcznie 
na cele bytowe. Dla nieruchomości, które nie są opo-
miarowane lub na których mieszkańcy zamieszkują 
krócej niż 12 miesięcy, określono uśrednioną stawkę 
3 m3 miesięcznie na każdego mieszkańca nieruchomości. 
Miesięczna opłata za odbiór odpadów wynosi 11,20 zł za 
1 m3 zużytej wody w całym gospodarstwie domowym. 
Zużycie można obliczyć na postawie danych z faktur 
ze ZWiK lub rocznego zestawienia, które w okresie od 
maja do końca sierpnia otrzymują wszyscy mieszkańcy 
podłączeni do sieci wodno-kanalizacyjnej. Na podstawie 
otrzymanych danych należy wyliczyć średniomiesięczne 
zużycie wody i tę wartość wpisać w nowej deklaracji. 
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, jeżeli w gospodarstwie 
domowym miesięczna wysokość opłaty przekracza 7,8 
proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządza-
nego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe, 
to maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi 160,83 zł. Przeciętny 
miesięczny dochód rozporządzalny jest zmienny i ogła-
szany obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w I kwartale każdego roku. Pod pojęciem 
„gospodarstwo domowe” rozumie się zespół osób miesz-
kających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę 
utrzymującą się samodzielnie. Nie tworzą jednego go-
spodarstwa domowego osoby obce zamieszkujące na tej 
samej nieruchomości, jeżeli każda z nich utrzymuje się 
samodzielnie, a także osoby spokrewnione zamieszkują-
ce na tej samej nieruchomości, jeżeli nie utrzymują się 
wspólnie.
Po roku obowiązywania nowej metody Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji ponownie przygotował roczne zestawie-
nia zużycia wody. Na ich podstawie należy wyliczyć jej 
średnie miesięczne zużycie. Jeżeli się nie zmieniło, to nie 
ma potrzeby zmiany deklaracji. Natomiast jeżeli nastąpiła 
zmiana zużycia wody, to należy złożyć nową deklarację. 
W przypadku pytań Wydział Gospodarki Komunalnej jest 
do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy urzędu.

Pytania do pani burmistrz można zadawać przez for-
mularz na stronie www.lomianki.pl.

Izabela Wojciechowska, kierownik Działu 
Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych 
i Alimentacyjnych w OPS 
Jestem absolwentką rachunkowości na 
Wydziale Finansów i Bankowości Akademii 
Finansów w Warszawie, Podyplomowego 
Studium Samorządu Terytorialnego i Roz-
woju Lokalnego UW, zarządzania w admini-

stracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego, a także 
coachingu w WSP. Od 18 lat pracuję w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, w tym od sześciu w Łomiankach w Dziale Świad-
czeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych. Pry-
watnie jestem żoną i mamą dwóch córek, a w wolnym czasie 
lubię podróżować i spędzać czas na świeżym powietrzu. 

Czym zajmuję się w Ośrodku Pomocy Społecznej? 
Szeroko pojętymi świadczeniami na rzecz dzieci i rodziny 
(zasiłek rodzinny, „becikowe”, zasiłek i świadczenie pielę-
gnacyjne, „kosiniakowe”), świadczeniami alimentacyjnymi 
i wychowawczymi (do maja br.). Ponadto dział zajmuje się 
prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimenta-
cyjnych, a od stycznia br. również przyznawaniem i wypłatą 
dodatków osłonowych. Jednocześnie dla osób występują-
cych o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” wy-
stawiamy zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

Beata Dunajska, inspektor ds. ochrony śro-
dowiska
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Go-
spodarowania Nieruchomościami w War-
szawie, kierunku gospodarowanie nieru-
chomościami na Wydziale Ekonomii, oraz 
studiów podyplomowych Uczelni Łazar-
skiego Prawo ochrony środowiska. Wiedzę 

i doświadczenie dotyczące pielęgnacji zieleni jako urzędnik 
zdobywam od 1996 r. W ramach szkoleń Instytutu Drzew 
otrzymałam certyfikat inspektora w 2019 r. W Łomiankach 
pracuję od sierpnia 2021 r. Moje motto to: mogę, potrafię, 
zrobię. Sukces przychodzi do tych, co działają.

Czym zajmuje się inspektor ds. ochrony środowiska? 
Gminnymi programami opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz gromadzenia wody, a także realizacją zadań z zakresu 
naliczania opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej.

NASI URZĘDNICY
Jako pierwszą przedstawiamy pracowniczkę Ośrodka 
Pomocy Społecznej, jednostki podległej Urzędowi 
Miejskiemu. Druga to urzędniczka z Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.
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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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BIUM: Jak postrzega Pani Łomianki 
po miesiącu pracy w urzędzie?
Aneta Gawin: Pozytywnie. Miasto 
jest zielone, przyjazne do życia, pręż-
nie się rozwija, a ludzie są zaangażo-
wani i otwarci na zmiany. Co ważne, 
także młodzi, którzy nie traktują tego 
miejsca jako sypialni Warszawy.

Zajmuje się Pani sprawami technicz-
nymi, to chyba trudne zadanie?
Wykształcenie i życie zawodowe 
przygotowały mnie merytorycznie 
do wykonywania tej funkcji. Mam 
dwudziestokilkuletnie doświadczenie 
pracy w branży budowlanej i nadzoro-
waniu drogowych robót utrzymanio-
wych. Pracowałam także w Państwo-
wym Gospodarstwie Wodnym Wody 
Polskie, zajmowałam się ochroną śro-
dowiska i geodezją. W Łomiankach 
nadzoruję sprawy, w których specja-
lizuję się od lat.

Jakie wyznacza Pani priorytety w tym 
roku?
Zintensyfikowanie działań, by zreali-
zować inwestycje zaplanowane w te-
gorocznym budżecie. 

W obecnej sytuacji w kraju i w gminie 
[rozmowa odbyła się po czerwcowej 
sesji Rady Miejskiej, patrz s. 12] to 
nie będzie proste.
Na geopolitykę nie mamy wpływu, 
a przecież sytuacja gospodarcza i na 
rynkach finansowych rzutuje na inwe-
stycje lokalne. Ponawiamy ogłaszanie 
przetargów, by zrealizować zaplano-
wane projekty. Mamy również argu-
menty w rozmowach z wykonawcami 
i zapisy w umowach, dzięki którym 
możemy wyciągnąć konsekwencje 
w przypadku niedotrzymywania ter-
minu przez wykonawcę. Pomogłaby 
jednak większa świadomość społecz-
na dotycząca realizacji inwestycji.

Proponuje Pani jakieś zmiany?
Praca wewnątrz urzędu układa się do-
brze. Myślę, że potrzebna jest współ-
praca z  mieszkańcami, aby praca 
urzędników była postrzegana lepiej 
niż w tej chwili. Jesteśmy dla miesz-
kańców i oni powinni o tym wiedzieć. 
Wiem, że mieszkańcy mają potrzeby 
i oczekiwania związane z gminnymi 
inwestycjami. Jednak urząd działa 
w granicach prawa, a procedury są 

wieloetapowe. Pracuje nad nimi ze-
spół ludzi. Szanujemy mieszkańców 
i chcemy być szanowani, dlatego waż-
ne jest wyjaśnianie procesów i zawi-
łości prawnych związanych z inwesty-
cjami. To klucz do zrozumienia tego, 
co robimy w urzędzie.

Uważa Pani, że mieszkańcy za mało 
wiedzą o inwestycjach w gminie?
Niedawne spotkanie z radnymi do-
tyczące dokumentacji projektowej 
uświadomiło mi, że nie wszyscy zdają 
sobie sprawę z tego, jak długi i skom-
plikowany jest każdy proces inwesty-
cyjny. Podobnie jest z mieszkańcami. 
Wiem, że oczekują szybkich efektów, 
ale trzeba zrozumieć, dlaczego na 
przykład ponawiamy przetargi. Jeśli 
wykonawcy składają oferty przewyż-
szające kwoty, jakimi dysponujemy, to 
jako urząd nie chcemy i nie możemy 
przepłacać. Chronimy publiczne pie-
niądze, czyli pieniądze mieszkańców. 
Myślę, że jasne i szczere przedsta-
wienie takiej sytuacji pozwoli lepiej 
zrozumieć się obu stronom. Dialog 
i współpraca to dla mnie ważne zada-
nia w pracy wiceburmistrza.

W czerwcu burmistrz Łomianek powołała na stanowiska wiceburmistrzów Anetę Gawin i Annę Chomę. 
Pierwsza zastępczyni nadzoruje pracę Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Wydziału Gospodarki Komunalnej. Ukończyła studia na kierunku administracja Politechniki Radomskiej 
oraz zarządzanie kryzysowe w ochronie środowiska i studia podyplomowe z zakresu wyceny 
nieruchomości. Pytamy ją o pierwszy miesiąc pracy w urzędzie i najważniejsze zadania do realizacji 
w tym roku.

POROZMAWIAJMY 
O INWESTYCJACH

World Urban Forum
Światowe Forum Miejskie – Plan 
Działań dla Miast odbyło się 26–30 
czerwca br. w Katowicach. Obecni 
byli na nim przedstawiciele gminy 
Łomianki.

Program „Plan Działań dla Miast. 
Modelowa lokalność” (PDM) to-
warzyszył sesji Światowego Forum 

Miejskiego, prestiżowej międzyna-
rodowej konferencji organizowanej 
przez UN-Habitat. To najważniejsze 
globalne wydarzenie dotyczące po-
lityki, transformacji, rozwoju i przy-
szłości obszarów miejskich. Plan 
Działań dla Miast jest również instru-
mentem wdrożeniowym przewidzia-
nym w powstającej nowej Krajowej 
Polityce Miejskiej 2030. Łomianki 
reprezentowali wiceburmistrz Ane-

ta Gawin, która przedstawiła naszą 
gminę i opowiadała o rewitalizacji 
Strugi Dziekanowskiej, oraz Artur 
Gajowniczek, sekretarz gminy. / mjr
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas czerwcowej sesji radni 
debatowali nad raportem o stanie 

gminy Łomianki za 2021 r. oraz podej-
mowali decyzje dotyczące udzielenia 
burmistrzowi Łomianek wotum zaufa-
nia za ubiegły rok i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego gminy wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
oraz udzieleniem burmistrzowi abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu. 
Podczas lipcowej sesji radni głosowali 
w sprawie zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej i tegorocznym bu-
dżecie gminy oraz wyrazili wolę prze-
jęcia od Skarbu Państwa – Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– dróg gminnych realizowanych w ra-
mach budowy drogi ekspresowej S7.

Wyniki głosowania
Podczas LX sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał m.in. 
w sprawach:
• wniosku radnego Piotra Bartoszew-

skiego dotyczącego zdjęcia z po-
rządku obrad punktów 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 i przesunięcia na po-

czątek obrad debaty nad raportem 
o stanie gminy Łomianki za 2021 r., 

• zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego, udzielenia burmistrzowi 
Łomianek wotum zaufania i abso-
lutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu (za: 11, przeciw: 9, wstrzy-
mało się: 1),

• udzielenia burmistrzowi Łomianek 
wotum zaufania za 2021 r. (za: 5, 
przeciw: 14, wstrzymało się: 1, brak 
głosu: 1),

• zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego gminy Łomianki za 2021 r. 
wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu gminy Łomianki za 
2021 r. (za: 7, przeciw: 7, wstrzyma-
ło się: 7),

• udzielenia burmistrzowi Łomianek 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 r. (za: 7, przeciw: 
10, wstrzymało się: 4), 

• nieudzielenia burmistrzowi Łomia-
nek absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2021 r. (za: 10, prze-
ciw: 7, wstrzymało się: 4),

• odwołania wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Łomiankach (za: 
10, przeciw: 10, nieważny głos: 1),

Podczas LXI sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Łomianki na lata 
2022–2030 (za: 12, przeciw: 3, 
wstrzymało się: 4, nieobecni: 2),

• zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2022 r. (za: 13, przeciw: 
3, wstrzymało się: 3, nieobecni: 2),

• wyrażenia woli przejęcia od Skar-
bu Państwa – Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – dróg 
gminnych realizowanych w ramach 
budowy drogi ekspresowej S7 oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia w sprawie woli przejęcia 

zadania zarządzania tymi drogami 
(za: 15, wstrzymało się: 4, nieobec-
ni: 2).

Stanowisko Urzędu Miejskiego
Komentarz dotyczy poddanych 
pod głosowanie uchwał w sprawie 
absolutorium wraz z wynikami gło-
sowania. 
Powyższe wyniki wskazują, że ło-
miankowscy radni nie byli w stanie 
podjąć jakiejkolwiek uchwały w spra-
wie absolutorium dla burmistrza. 
W tym miejscu należy zauważyć, że 
do radnych nie przemówiła jedno-
znaczna uchwała Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie (RIO) 
nr 3.f.2/5/2022 z 24 czerwca 2022 r.,
która zgodnie z obowiązującymi 
przepisami opiniuje wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
RIO negatywnie zaopiniowała wnio-
sek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
o nieudzielanie burmistrz Łomianek 
absolutorium z wykonania budżetu 
za 2021 r. Natomiast o prawidłowym 
wykonaniu budżetu przez burmistrz 
Łomianek RIO orzekła w uchwale nr 
3.e./184/2022 z dnia 25 kwietnia br. 
W świetle obowiązujących przepi-
sów obie przywołane wyżej uchwały 
RIO przesądzały o udzieleniu bur-
mistrz Łomianek absolutorium. Trud-
no znaleźć racjonalne wytłumaczenie 
dla działania radnych poza złą wolą, 
prowadzącą do niezdolności wy-
pełnienia przez Radę Miejską w Ło-
miankach obowiązku wynikającego 
z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którym: „Nie 
później niż dnia 30 czerwca roku na-
stępującego po roku budżetowym or-
gan stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego podejmuje uchwałę 
w sprawie absolutorium dla zarządu 
po zapoznaniu się: 1) ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu jednostki 

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym lub 
online, a także obejrzeć archiwalne zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja). Projekty 
uchwał zamieszczane są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły sesji w zakładce 
Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). LX sesja Rady Miejskiej odbyła się 
30 czerwca br., a LXI – 4 lipca br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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samorządu terytorialnego; 2) ze spra-
wozdaniem finansowym; 3) ze spra-
wozdaniem z badania sprawozdania 
finansowego, o którym mowa w art. 
268; 4) z opinią regionalnej izby ob-
rachunkowej, o której mowa w art. 
270 ust. 2; 5) z informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu teryto-
rialnego; 6) ze stanowiskiem komisji 
rewizyjnej”. 
Na szczęście niepodjęcie przez rad-
nych uchwały w sprawie absoluto-
rium (ani za, ani przeciw) nie niesie za 
sobą żadnych skutków dla burmistrza 
i gminy. Urząd pracuje normalnie, 
a założenia budżetowe, w tym inwe-
stycje, mogą być realizowane.

Stanowisko RIO
Uchwała Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w War-
szawie z 24 czerwca 2022 r. w spra-
wie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomian-
kach dotyczącego nieudzielenia ab-
solutorium burmistrz Łomianek za 
2021 r.:
„Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie wydał 
pozytywną opinię o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
Dochody budżetu zrealizowano 
w wysokości 225 063 469,89 zł, co 
stanowi 104,58% planu, dochody 
bieżące stanowiły 104,57% planu, 
a dochody majątkowe zrealizowano 

w 104,94% planowanej kwoty, docho-
dy ze sprzedaży majątku wykonano 
w 100,40%. Wydatki ogółem zreali-
zowano w kwocie 215 725 161,10 zł, 
co stanowi 93,25% uchwalonego 
planu, wydatki bieżące wykonano 
w 94,15%, natomiast wydatki mająt-
kowe zrealizowano w 89,09% planu 
po zmianach. [...]
Skład Orzekający zauważa, iż w przy-
padku wniosku o nieudzielenie abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
powinno się wskazać konkretne za-
rzuty, obrazujące nieprawidłowości 
w wykonaniu uchwalonego przez 
organ stanowiący budżetu. [...] Pod-
kreślenia wymaga, iż dołączone do 
wniosku uzasadnienie powinno po-
zostawać w logicznym związku z tezą 
wniosku i odnosić się wyłącznie do 
wykonania budżetu za 2021 rok na 
podstawie przedłożonych przez or-
gan wykonawczy sprawozdań z wy-
konania budżetu. Zaś sformułowa-
ne we wniosku oceny powinny być 
uzasadnione faktami odnoszącymi 
się do wykonania budżetu. Analiza 
przedmiotowego wniosku nie wyka-
zuje wystarczających przesłanek do 
uznania, że Komisja Rewizyjna doko-
nała skonkretyzowanej i dostatecznie 
udokumentowanej oceny całokształ-
tu stopnia wykonania budżetu. Wska-
zane w opiniowanym dokumencie 
nieprawidłowości, w ocenie Składu 
Orzekającego, nie mogą stanowić 

podstawy do sformułowania wniosku 
o nieudzielenie absolutorium. [...]
Końcowo Skład Orzekający podkre-
śla, iż instytucji absolutorium nie wol-
no łączyć z jakąkolwiek inną oceną 
działalności organu wykonawczego 
jak tylko z tą, która jest powiązana 
bezpośrednio z wykonaniem budże-
tu gminy. Oznacza to, że o udzieleniu 
lub odmowie udzielenia absolutorium 
decyduje wykonanie budżetu w za-
kresie kwotowym. Inaczej rzecz uj-
mując, decydujące znaczenie ma to, 
czy doszło do kwotowego naruszenia 
granic wydatków, i to z winy organu 
wykonawczego (burmistrza). […] Re-
asumując, absolutorium udzielane 
jest z tytułu rozpatrzenia sprawoz-
dania z wykonania budżetu i jako in-
stytucja prawa finansowego nie może 
służyć ocenie działalności organu 
wykonawczego na innych płaszczy-
znach".

Sesje Rady Miejskiej
Ostatnie sesje RM można obejrzeć 
po zeskanowaniu kodów QR. 
W lipcu i sierpniu nie będą odbywać 
się dyżury radnych.
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Przez Wisłę
Ze względu na ograniczone środki 
finansowe przeznaczone na War-
szawskie Linie Turystyczne Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warsza-
wie informuje, że nie przewiduje 
uruchomienia w bieżącym roku 
przeprawy promowej „Turkawka”.

Zakończyliśmy przyjmowanie wnio-
sków w ramach Łomiankowskiego 
Mechanizmu Partycypacyjnego 
2023. Rozpoczął się proces wery-
fikacji zgłoszeń.

Kolejny rok Urząd Miejski w Ło-
miankach asygnuje z budżetu gmi-
ny fundusze, o których przezna-
czeniu decydują w głosowaniu 
mieszkańcy. W tym roku do dyspo-
zycji jest milion złotych. W ten spo-
sób można bezpośrednio wybrać 
projekty społeczne i ekologiczne, 
inwestycje oraz wydarzenia kultu-
ralne lub sportowe, które zostaną 
wykonane w przyszłym roku. To re-
alna szansa na realizację lokalnych 
inicjatyw sąsiedzkich i wkład w roz-
wój gminy. Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Łomianek za udział 
w tegorocznej edycji i zgłaszanie 
projektów. Po ich merytorycznej 
weryfikacji, do 23 sierpnia br., opu-
blikujemy ostateczną listę wnio-
sków wybranych do głosowania, 
a 29 sierpnia o godz. 18 w auli 
ICDS odbędzie się spotkanie z ich 
autorami. W pierwszym tygodniu 
września każdy mieszkaniec będzie 
mógł oddać głos na dowolną liczbę 
projektów pod warunkiem, że ich 
łączna wartość nie przekroczy puli 
środków. 
Więcej informacji: www.lomianki.
budzet-obywatelski.org. / mjr

Nagrody 
dla rowerzystów
Rowerowy Maj 2022 w Łomiankach 
już za nami. Na rowery i hulajnogi 
wsiadło 1104 uczniów i przedszko-
laków, a w kampanii wzięło udział 
sześć szkół podstawowych i dwa 
przedszkola. 

Wszyscy, którzy w maju choć raz 
pojechali do szkoły jednośladem, 
otrzymali dyplomy oraz pamiątko-
we medale. Dzieci i nastolatki z naj-
wyższymi wynikami (regulaminowo 
ustalona frekwencja) otrzymały 
dodatkowe nagrody, a za stupro-
centową frekwencję – hulajnogi! 
Ich dumnymi posiadaczami stało się 
146 uczniów i 24 przedszkolaków. 
Najlepszym przedszkolem okazało 
się Przedszkole Samorządowe nr 2 

w Dziekanowie Leśnym, a najlepszą 
szkołą – Szkoła Podstawowa im. 
Jadwigi i Romana Kobendzów w Sa-
dowej. Nagrody uroczyście wręczy-
li burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak, zastępca bur-
mistrza Anna Choma, dyrektor Inte-
gracyjnego Centrum Dydaktyczno-
-Sportowego (ICDS) Ewelina Kordek 
oraz Michał Karolak, zastępca dy-
rektora ICDS. / Małgorzata Frączek
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Bezpieczne wakacje
Przed zakończeniem roku szkolne-
go strażnicy miejscy przeprowadzili 
profilaktyczne warsztaty w pla-
cówkach edukacyjnych na terenie 
gminy. 

W trakcie zajęć dzieci dowiedziały 
się m.in., jak bezpiecznie spędzić 
wakacje w domu czy nad wodą i jak 
postępować w przypadku zagrożeń. 
Spotkania odbyły się w Przedszko-
lu Sióstr Salezjanek im. Aniołów 
Stróżów, szkole podstawowej nr 1 
w Łomiankach i szkole podstawowej 
w Sadowej. / Krzysztof Sulikowski
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Zakaz kąpieli
Komunikat Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego dotyczący zakazu ko-
rzystania z obszarów wodnych na terenie na-
szego powiatu.

Inspektor informuje, że na terenie powiatu 
warszawskiego zachodniego nie funkcjonują 
kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzy-
stywane do kąpieli. Obszary wodne na terenie 
powiatu nie są objęte nadzorem sanitarnym 

ani dozorem służb ratownictwa wodnego, dlatego korzystanie z nich może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Więcej informacji: www.gov.pl/web/psse-ozarow-mazowiecki.

FO
T.

: P
IX

AB
AY

FO
T.

: A
O



AKTUALNOŚCI    |

15BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 7    |    LIPIEC 2022

Program rozwoju 
czytelnictwa
Gmina Łomianki otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 23 tys. zł 
ze środków budżetu państwa w ra-
mach programu „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021–2025”.

Koszt całego przedsięwzięcia wyno-
si 28 750 zł, a wkład własny gminy 
Łomianki w bieżącym roku – 5 750 zł. 
Wsparcie finansowe na tegorocz-

ną realizację programu otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Od-
działami Dwujęzycznymi i Sporto-
wymi im. Janusza Kusocińskiego 
w Łomiankach (12 tys. zł) oraz 
przedszkola samorządowe: w Ło-
miankach (3 tys. zł), w Dąbrowie 
(2,5 tys. zł), w Dziekanowie Leśnym 
(2,5 tys. zł), nr 2 w Dziekanowie Le-
śnym (3 tys. zł). Otrzymane środki 
finansowe zostaną przeznaczone 
na zakup nowości wydawniczych, 
realizację działań promujących czy-
telnictwo oraz zakup wyposażenia 
bibliotek szkolnych. / mp

Słodycze na 
Dzień Dziecka
Dzięki wielkiemu sercu mieszkań-
ców, wolontariuszy oraz dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy drugi transport 
słodyczy trafił 1 czerwca do Modliń-
ska 6D Expo i Domu Matki, gdzie 
pomoc znajdują matki z dziećmi. Ło-
miankowskie łakocie sprawiły miłą 
niespodziankę maluchom w dniu ich 
święta. / OPS

Woda dla psów
Jak co roku strażnicy miejscy poma-
gają czworonogom przetrwać upał.

Przed siedzibą Stra-
ży Miejskiej w Ło-
miankach po raz ko-
lejny stanęły miski 
z wodą dla czwo-
ronogów. Wysoka 
temperatura powie-
trza oraz promienie 
słoneczne mogą być 
bardzo dokuczliwe dla zwierząt. Pa-
miętajmy, aby dłuższe spacery pla-
nować na wczesne godziny poranne 
lub późny wieczór, a w upalne dni 
zapewnić psu dostęp do chłodnego 
legowiska. / Krzysztof Sulikowski

Nowoczesny alkomat
Dzięki decyzjom burmistrza i Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Łomiankach 
pojawił się alkomat Promiler AL 
4000V. 

Z urządzenia mogą korzystać osoby, 
które chcą samodzielnie zmierzyć 
stężenie alkoholu we krwi, zanim 
wsiądą do samochodu. Obsługa al-
komatu jest niezwykle intuicyjna. 
Strażnicy zachęcają do korzysta-
nia z urządzenia, które znajduje się 
w siedzibie Straży Miejskiej w Ło-
miankach przy ul. Warszawskiej 87. 
/ Marcin Węgiełek

Więcej aktualnych informacji:Więcej aktualnych informacji:
www.lomianki.pl

Newsletter Urzędu 
Miejskiego
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapisów, 
by w każdy wtorek otrzymywać informacje o:
• aktualnych wydarzeniach w gminie,
• bieżących inwestycjach i remontach,
• konkursach dla mieszkańców i nie tylko,
• świętach i ważnych datach ogólnopolskich,
• a także aktualne informacje umieszczane w BIP.

Wystarczy w polu „Bądź na bieżąco” na dole strony www.lomianki.pl  
wpisać swój adres e-mail i postępować zgodnie z instrukcją.

Maszyny przyszłości 

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Dziekanowie Le-
śnym zorganizowała II Ogólnopol-
ski Konkurs Techniczny „Maszyna 
Przyszłości – Pokój na Świecie”.

Komisja otrzymała wiele prac i po 
bardzo trudnych i długich obradach 
przyznała nagrody. W kategorii klas 
I–III pierwsze miejsce zajął Szymon 
Studziński ze Szkoły Podstawowej 
nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 
w Koninie, drugie Maja Burda z tej 
samej szkoły, a trzecie Maurycy 
Kołbuc z Izabelina. W kategorii 
klas IV–VI odpowiednie miejsca 
zajęli: Igor Szumiec z Zabierzowa, 
Bartłomiej Szast (edukacja domo-
wa) i Natalia Dewota ze szkoły nr 
3 w Łomiankach. Komisja przyzna-
wała także wyróżnienia, m.in. Bar-
toszowi Baranowskiemu ze szkoły 
w Dziekanowie Leśnym. Stworzo-
ne przez dzieci maszyny służą do 

zmiany złych myśli u ludzi i wysyłają 
w świat pokój, miłość, zrozumienie, 
pomoc i serdeczność. Wszystkim 
zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my!
Konkurs honorowym patronatem 
objęła burmistrz Łomianek Małgo-
rzata Żebrowska-Piotrak, a Urząd 
Miejski ufundował nagrody dla 
zwycięzców. Cieszymy się z du-
żego zainteresowania konkursem, 
a wszystkim nauczycielom dzięku-
jemy za rozwijanie w dzieciach pa-
sji. Do usłyszenia za rok! / Dawid 
Paweł Dziaduś
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Sołectwa i osiedla gminne to jednostki 
pomocnicze Urzędu Miejskiego. Działa-
ją na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz statutu miasta i gminy 

Łomianki przyjętego uchwałą Rady Miejskiej. 
Na terenie naszej gminy jest dziewięć so-
łectw. Największe z nich to Dziekanów Polski 
(543 ha), a najmniejsze – Dziekanów Bajkowy 
(80,3 ha). Według danych z końca ubiegłego 
roku najwięcej osób zamieszkuje sołectwo 
Łomianki Chopina (2 151), a najmniej Kępę 
Kiełpińską (98). 

Przedstawiamy podstawowe informacje o każ-
dym z sołectw, podajemy dane kontaktowe 
do sołtysów i rad sołeckich, a także plan wy-
datków na przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego w 2022 r. Jesteśmy 
otwarci na rozmowy o inicjatywach społecznych 
i sprawach lokalnych, również tych, które są 
trudne i wymagają wyjaśnienia. Zapraszamy 
na łamy biuletynu sołtysów i mieszkańców. 
Korespondencję prosimy kierować na adres                
um@poczta.lomianki.pl, llub kontaktować się 
telefonicznie z Wydziałem Promocji i Komuni-
kacji Społecznej: 516 768 500.

W czerwcu w Urzędzie Miejskim nastąpiły ważne zmiany. Stanowiska zastępczyń burmistrza 
objęły Aneta Gawin i Anna Choma. Z inicjatywy urzędu 22 czerwca odbyło się spotkanie, które 
służyło poznaniu współpracowników z sołectw i zarządów osiedli oraz omówieniu bieżących 
spraw lokalnych. Planujemy kolejne zebrania, zapraszamy do współpracy wszystkich społeczników 
i przedstawiamy łomiankowskie sołectwa.

PO SĄSIEDZKU

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Liczba mieszkańców:Liczba mieszkańców: 1 094 osób.
Obszar:Obszar: 80,3 ha.
Granice:Granice: sołectwo sąsiaduje z Dziekanowem Polskim wzdłuż linii równoległej do ul. Mikołajczyka oraz uli-
cami Rolniczą i Przy Jeziorze; Kiełpinem wzdłuż linii równoległej do ul. Wiklinowej; Dziekanowem Leśnym 
wzdłuż ul. Kolejowej. 
Sołtys:Sołtys: Monika Wenda, tel. 509 868 225; e-mail: dziekanowbajkowy@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka: Rada sołecka: Tomasz Gąsiorowski, Agnieszka Krakowiak.
Fundusz sołecki: Fundusz sołecki: 69 013,90 zł przeznaczone na przechowywanie mienia gminnego będące-
go w dyspozycji sołectwa, utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski, doposażenie 
szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim oraz zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko 
Ruchu Drogowego, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa i organizację świą-
tecznego spotkania Szukamy Wielkanocnych Jajek.

Dziekanów Bajkowy
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Więcej informacji: 
noty biograficzne sołtysów
i pełne dane teleadresowe

 członków rad sołeckich dostępne są na 
www.lomianki.pl w zakładce Samorząd 

– Zarządy osiedli i rady sołeckie.
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Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 646 osób.
Obszar: Obszar: 339 ha.
Granice: Granice: sołectwo sąsiaduje z Sadową wzdłuż drogi gruntowej stanowiącej przedłużenie ul. Wędkarskiej i duktem 
leśnym w KPN; z granicami sołectw: Dziekanów Polski, Dziekanów Bajkowy i Kiełpin wzdłuż ul. Kolejowej; z osie-
dlem Dąbrowa Zachodnia wzdłuż ul. Lutza i przez tereny KPN oraz z gminą Izabelin.
Sołtys: Sołtys: Jarosław Suski, tel. 502 072 089, e-mail: dziekanowlesny@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka:Rada sołecka: Ewa Pacholak, Agnieszka Swatowska, Zbigniew Mucha.
Fundusz sołecki: Fundusz sołecki: 69 013,90 zł przeznaczone na upowszechnianie idei samorządowej, podnie-
sienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski, doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej, modernizację placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny, świąteczne iluminacje, dotację 
celową dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych.

Dziekanów leśny

Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 98 osób.
Obszar: Obszar: 282,5 ha.
Granice: Granice: sołectwo sąsiaduje z Dziekanowem Polskim przez tereny rolne od rowu melioracyjnego do nurtu rzeki 
Wisły; Jabłonną wzdłuż nurtu Wisły; Łomiankami Dolnymi od nurtu rzeki do wału przeciwpowodziowego i terenów 
rolnych wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej wzdłuż ulic Brzegowej i Armii Poznań do rowu melioracyjne-
go; z Kiełpinem wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego.
Sołtys:Sołtys: Krzysztof Skarbek, tel. 600 048 587, e-mail: kepakielpinska@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka:Rada sołecka: Michał Grygielski, Kamila Kamińska, Grażyna Wekier.
Fundusz sołecki:Fundusz sołecki: 20 566,14 zł przeznaczone na organizację wydarzeń kulturalno-sportowo-
-prorodzinnych dla mieszkańców, równanie dróg gminnych na terenie sołectwa, podniesienie 
wartości bojowej OSP Łomianki, organizację akcji „Czyste sołectwo” – imprezy integracyjnej 
połączonej ze sprzątaniem wiosną i jesienią.

Kępa Kiełpińska

Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 785 osób.
Obszar:Obszar: 543 ha.
Granice:Granice: sołectwo sąsiaduje z Sadową i Dziekanowem Leśnym wzdłuż ul. Kolejowej; Dziekanowem Nowym wzdłuż 
linii równoległej do ul. Turystycznej i jej przedłużeniem w kierunku rzeki Wisły; Jabłonną wzdłuż nurtu rzeki; Kępą 
Kiełpińską od nurtu Wisły do wału przeciwpowodziowego i wzdłuż linii równoległej do ul. Błotnej i dalej granicą 
Dziekanowa Bajkowego wzdłuż ulic Przy Jeziorze i Rolniczej oraz linii równoległej do ul. Mikołajczyka w kierunku 
ul. Kolejowej. 
Sołtys:Sołtys: Henryk Zieliński, tel. 503 529 351, e-mail: dziekanowpolski@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka: Rada sołecka: Tomasz Klepacki, Katarzyna Dzierżak-Sopińska, Ilona Pawluk.
Fundusz sołecki:Fundusz sołecki: 66 736,44 zł przeznaczone na upowszechnianie idei samorządowej; zakup 
odzieży ochronnej dla OSP; doposażenie szkoły podstawowej oraz zakup i montaż gry edukacyj-
nej Miasteczko Ruchu Drogowego; świąteczne iluminacje; organizację Dnia Dziekanowa Polskiego 
z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstarszych mieszkańców sołectwa; bożonarodze-
niowe spotkanie.

dziekanów polski

Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 479 osób.
Obszar: Obszar: 255,02 ha.
Granice: Granice: sołectwo sąsiaduje z Sadową wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy i wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie 
ul. Środkowej oraz granicą gminy Czosnów wzdłuż ul. Kolejowej; z Czosnowem także przez tereny rolne od ul. 
Kolejowej do nurtu rzeki Wisły; z Jabłonną wzdłuż nurtu rzeki; z Dziekanowem Polskim wzdłuż ul. Turystycznej i jej 
przedłużeniem w kierunku Wisły. 
Sołtys:Sołtys: Krystyna Salwowska, tel. 502 994 871, e-mail: dziekanownowy@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka: Rada sołecka: Jan Nowicki, Wojciech Zieliński, Zbigniew Wojcieski.
Fundusz sołecki:Fundusz sołecki: 45 894,24 zł przeznaczone na upowszechnianie idei samorządowej, świątecz-
ne iluminacje, organizację dożynek sołeckich, dotację celową dla Centrum Kultury na organiza-
cję wydarzeń kulturalno-prorodzinnych.

dziekanów nowy
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Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 949 osób.
Obszar: Obszar: 343,2 ha.
Granice: Granice: sołectwo sąsiaduje z Izabelinem przez KPN; Czosnowem od ul. Jagodowej przez tereny rolne i wzdłuż ul. 
Środkowej; Dziekanowem Nowym wzdłuż drogi bez nazwy; Dziekanowem Polskim wzdłuż ulic Turystycznej i Kole-
jowej, linii równoległej do ulic Pięknej i Władcy Pierścieni oraz granicy KPN i Dziekanowem Leśnym na przedłużeniu 
ul. Wędkarskiej.
Sołtys:Sołtys: Alicja Siemianowska-Woźniak, tel. 602 734 212, e-mail: sadowa@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka:Rada sołecka: Ewa Grzybek, Barbara Makowska, Celina Nowosielska.
Fundusz sołecki:Fundusz sołecki: 69 013,90 zł przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie idei samorządo-
wej; przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa; podnoszenie wartości 
bojowej OSP Dziekanów Polski; wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na 
przedszkole i miejsce aktywności społecznej; świąteczne iluminacje; organizację warsztatów 
edukacyjnych dla dzieci i seniorów, pikniku rodzinnego i bożonarodzeniowego spotkania.

sadowa

Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 569 osób.
Obszar: Obszar: 422 ha.
Granice: Granice: sołectwo sąsiaduje z Kiełpinem wzdłuż ul. Armii Poznań i Kępą Kiełpińską wzdłuż ulic Armii Poznań i Brze-
gowej oraz terenami rolnymi wzdłuż granicy ogródków działkowych i do nurtu rzeki Wisły; z Jabłonną i Warszawą 
wzdłuż nurtu Wisły; Burakowem linią stanowiącą przedłużenie ul. Brukowej; granicą miasta wzdłuż drogi gruntowej 
łączącej ulice Brukową i Jeziorną, ul. Jeziorną do Jeziora Fabrycznego i Łomiankami Chopina wzdłuż Jeziora Wiej-
skiego i rowu melioracyjnego.
Sołtys:Sołtys: Ewa Krzyżowska, tel. 668 247 451, e-mail: dolne@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka: Rada sołecka: Andrzej Mikołajczyk, Ewa Radowska-Piwiszkis, Anna Zwoniarska.
Fundusz sołecki:Fundusz sołecki: 51 622,40 zł przeznaczone na geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich za-
kup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej, organizację ogniska 
sołeckiego.

łomianki dolne

Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 2 151 osób.
Obszar: Obszar: 148,1 ha.
Granice:Granice: sołectwo sąsiaduje z Kiełpinem wzdłuż ul. Armii Poznań; Łomiankami Dolnymi wzdłuż rowu melioracyjne-
go i Jeziora Wiejskiego; osiedlem Łomianki Pawłowo wzdłuż ul. Wiślanej oraz Łomiankami Starymi, Łomiankami 
Trylogia i Łomiankami Powstańców wzdłuż granicy miasta.
Sołtys: Sołtys: Marcin Kwasiborski, 501 100 340, e-mail: chopina@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka: Rada sołecka: Katarzyna Rojecka, Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska.
Fundusz sołecki: Fundusz sołecki: 69 013,90 zł przeznaczone na upowszechnianie idei samorządowej; podnie-
sienie wartości bojowej OSP Łomianki; świąteczne iluminacje; organizację Chopin Street Party, 
czyli poznaj sąsiada; rozbudowę monitoringu na terenie skweru przy al. Chopina; wykonanie 
projektu i realizację przyłącza energetycznego w ogródku jordanowskim.

łomianki chopina
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Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 968 osób.
Obszar: Obszar: 297,4 ha.
Granice: Granice: sołectwo sąsiaduje z Dziekanowem Leśnym wzdłuż ul. Kolejowej, Dziekanowem Bajkowym wzdłuż ul. 
Wiklinowej oraz linią równoległą do ulic Wiklinowej, Sienkiewicza i Rolniczej i dalej terenami rolnymi do rowu 
melioracyjnego; Kępą Kiełpińską wzdłuż rowu melioracyjnego i Jeziora Kiełpińskiego; Łomiankami Dolnymi wzdłuż 
ul. Armii Poznań do granicy miasta i ul. Kolejowej. 
Sołtys: Sołtys: Paweł Stasiak, tel. 793 431 980, e-mail: kielpin@poczta.lomianki.pl.
Rada sołecka:Rada sołecka: Eliza Gossa, Marcin Grygułło, Janina Płatek.
Fundusz sołecki:Fundusz sołecki: 69 013,90 zł przeznaczone na organizację letnich seansów kinowych pod 
chmurką w sołectwie, przygotowanie projektu wymiany/instalacji oświetlenia ulicznego na 
latarnie LED na jednej z ulic, organizację pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022 
i biegu Kiełpin – Kępa Kiełpińska.

kiełpin
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PYTANIE KONKURSOWE

Podczas okupacji na terenie Łomia-
nek i okolic działał oddział zbrojny 
składający się głównie z uczniów 
ostatnich klas gimnazjalnych. 
Jaka była jego popularna nazwa? 
Pierwsze trzy osoby, które nadeślą 
poprawną odpowiedź do redakcji 
(wks@poczta.lomianki.pl), otrzyma-
ją książkę „Łomianki. 
Spotkania z historią”. 
Na odpowiedzi cze-
kamy do 20 lipca. 
Prawidłowa odpo-
wiedź na pytanie 
z poprzedniego biu-
letynu: starsza jest 
OSP w Dziekanowie Polskim. Za-
gadkę poprawnie rozwiązała Mał-
gorzata Połobiatko. Gratulujemy! 

W naszej gminie działają 
dwie drużyny OSP – 
w Łomiankach i Dzie-
kanowie Polskim. Obie 

powstały na początku lat 20. XX w.

Dziekanów Polski
Pierwsza OSP została zorganizowana 
w Dziekanowie Polskim, ale kiedy? 
Dokładnie nie wiadomo. Jej założy-
cielem oraz pierwszym i długoletnim 
naczelnikiem był miejscowy rybak 
i rolnik Stanisław Kozłowski. Jak pi-
sze we wspomnieniach o ojcu jego 
syn Waldemar, zorganizowanie straży 
miało miejsce w 1919 r., po powrocie 
ojca z wojska. Kazimierz Medyński 
oraz oficjalna strona dziekanowskiej 
OSP jako datę założenia podają jed-
nak 1922 r. W tym czasie zaczęto bu-
dować pierwszą strażnicę. 

Piasek, bosak i tłumica
Wyposażenie w sprzęt gaśniczy w po-
równaniu z dzisiejszym było bardzo 
prymitywne, dlatego ważne było 
uświadamianie gospodarzom zagro-
żenia, zwłaszcza że większość do-
mów była drewniana i kryta słomianą 
strzechą. Od pożaru pojedynczego 
gospodarstwa mogło spalić się pół 
wsi. Dlatego jednym z celów ówcze-
snych strażaków było sprawdzanie, 
czy na każdym podwórku znajduje 
się piasek, bosak, łopata i tłumica. Tak 
wyglądały początki. Kolejnym naczel-
nikiem został Henryk Zajączkowski, 
który funkcję piastował aż 57 lat.

OSP w Łomiankach
O rok młodsza, bo założona w 1923 r.,
była drużyna strażacka w Łomian-
kach. O jej historii wiadomo nieco 
więcej. W pierwszym zarządzie stra-
ży zasiadali: Stanisław Matuszewski, 
Feliks Bentyn, Mosze Galanter, Jerzy 
Sotomski, Feliks Przytuła, Antoni Dą-
browski oraz naczelnicy: Władysław 

Kowalski i wójt Antoni Bogdański. 
W latach 30. XX w. obok domu tego 
ostatniego, przy ul. Warszawskiej 
w centrum Łomianek, znajdował się 
teren służący strażakom. Stała tam 
szopa pełniąca funkcję remizy. 

Świetlica w remizie
Obszerne pomieszczenie remizy słu-
żyło do przechowywania sprzętu. 
Stał tu beczkowóz, ręczna pompa 
gaśnicza, sikawki, bosaki, odpowied-
nie ubiory i kaski strażackie. Osobne 
pomieszczenie w szczycie budynku 
miało charakter świetlicy, w której 
odbywały się posiedzenia zarządu, 
spotkania druhów, ale także wydarze-
nia kulturalne, np. w 1939 r. wystąpił 
teatr objazdowy. Remiza sąsiadowała 
z rozległym placem do ćwiczeń, który 
wyposażony był w odpowiedniej wy-
sokości „wspinalnię”. Plac ten służył 
nie tylko strażakom, lecz także jako 
boisko do gry w piłkę i różnych zabaw. 

Zbił się tylko kieliszek
Wysokie umiejętności i sprawność 
strażaków podkreślił w swych wspo-
mnieniach Wojciech Makólski przy 
opisie pożaru domu jego rodziców 
w Łukaszówku przy obecnej ul. Racła-
wickiej w Łomiankach: „Nadzwyczaj-
nie spisała się łomiankowska Ochot-
nicza Straż Ogniowa. Uratowała 
wszystkie rzeczy, które były w miesz-
kaniu. W jadalni stał ogromny dębowy 
kredens, pełen szkła i porcelany. Wy-
niesiono go tak, że zbił się tylko jeden 
kieliszek. Kilka metrów od domu stała 
stara, kryta słomianą strzechą, pełna 
zboża i siana stodoła. I ona została 
uratowana. Ojciec (Zygmunt Makól-
ski) wpłacił potem większą sumę pie-
niędzy na potrzeby straży”.

Odrodzenie drużyn
Przed II wojną światową liczba człon-
ków straży wzrosła do ponad 30 osób. 

OSP posiadała też własną orkiestrę 
dętą, która uświetniała uroczystości 
państwowe i kościelne. Odrodzenie 
działalności ochotniczych drużyn Stra-
ży Pożarnej zaczęło następować po 
1956 r. Straż w Łomiankach liczyła 43 
członków, a na komendanta wybrano 
Krzysztofa Cichockiego, który ze stra-
żą związał się na długie lata. Placówka 
rozwijała się, miała więcej sprzętu ga-
śniczego i taboru. Strażacy w 1966 r. 
otrzymali plac przy ul. Wiejskiej, gdzie 
zaczęli budowę głównie garaży dla sa-
mochodów i sprzętu. Dalsza historia 
działalności łomiankowskiej OSP jest 
długa, ale… wciąż nieznana. 
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W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Rozwiązujemy zagadkę i wyjaśniamy, która z nich jest starsza.

OCHOTNICZA STRAŻ 
OGNIOWA

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA
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|    INWESTYCJE I REMONTY

RZP.271.10.2022 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w gminie Łomianki w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego”, 5 i 6.07 
br. zaplanowana jest pierwsza tura 
negocjacji z partnerami prywatnymi.

RZP.271.18.2022 
Opracowanie programu funkcjonal-
no-użytkowego na rozbudowę al. 
Chopina na odcinku od ul. Armii Po-
znań do ul. Cienistej w ramach za-
dania inwestycyjnego „Budowa al. 

Chopina” (zad. 2008/32). Wybrano 
najkorzystniejszą ofertę i zawarto 
umowę z Kom-Projekt s.c. Natalia 
Mrugalska, Łukasz Mrugalski, 06-200 
Maków Mazowiecki, ul. Witosa 18. 

RZP.271.19.2022 
„Równanie dróg gruntowych 
i tłuczniowych z doziarnieniem 2022–
2023”. Wpłynęły dwie oferty. Wybra-
no najkorzystniejszą ofertę i zawarto 
umowę z South Stream SA 05-555 
Kotorydz, ul. Piaseczyńska 16. 

RZP.271.21.2022 
Budowa drogi gminnej wraz infra-
strukturą w ramach zadania inwesty-
cyjnego „Budowa ul. Paderewskiego” 
(zad. 2020/08). Wpłynęły trzy oferty. 
Postępowanie unieważniono, cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa 
środki przeznaczone na realizację za-
mówienia. 

RZP.271.22.2022 
Realizacja błękitno-zielonej infrastruk-
tury na terenie gminy Łomianki (zad. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Porzeczkowa: wykonano na-
wierzchnię jezdni, trwają prace wy-
kończeniowe,
• al. Chopina, ul. Spacerowa, ul. Za-
górze: opracowywana jest dokumen-
tacja projektowa ulic,
• prace na terenie gminy: opracowy-
wane są dokumentacje techniczne 
ul. Wiślanej, ul. Brzegowej, ul. Boł-
tucia, pętli autobusowej wraz z dro-
gą serwisową przy ul. Kołłątaja, ul. 
Strumykowej, ul. Baonu Zośka,
• ul. Strzelecka: trwają prace instala-
cyjne (elektryczne, sanitarne, teletech-
niczne i przeciwpożarowe) wewnątrz 
budynku szkoły we wsi Sadowa, wy-
konawca robót wykańcza wnętrza 
(układanie gresów i glazury), a nad 

halą sportową zamontowano pokrycie 
dachowe i rozpoczęto prace związane 
z zagospodarowaniem terenu,
• ul. Piaskowa: w budowanym przed-
szkolu kończą się prace związane 
z wylewkami posadzek; prowadzone 
są prace instalacyjne wewnątrz bu-
dynku, wykonano już przyłącza wod-
no-kanalizacyjne,
• ul. Akacjowa: podpisano umowę 
z wykonawcą na zagospodarowanie 
terenu placu zabaw, czyli zamonto-
wanie karuzeli wraz z bezpieczną na-
wierzchnią oraz ciągiem pieszym i ele-
mentami małej architektury, a także 
zabawki integracyjnej,
• ul. Zachodnia: podpisano umowę 
z wykonawcą na aktualizację doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej,
• ul. Dolna: wdrożono nową, stałą or-
ganizację ruchu.

Prace zakończone
• ul. Sierakowska: rozbudowano uli-
cę na odcinku od ul. Kolejowej do ul. 
Warszawskiej. 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rolnicza: wykonano nawierzch-
nię asfaltową na odcinku od ul. Wikli-
nowej do ul. Podróżnej, trwają prace 
porządkowe i brukarskie na już zreali-
zowanym odcinku, przywrócony został 
też ruch autobusów w ul. Rolniczej do 
ul. Podróżnej (informacje o rozkładach 
dostępne są na przystankach oraz na 
www.kmlomianki.info); trwają prace 
przy budowie sieci kanalizacyjnej i sie-
ci wodociągowej od nr 515 w kierun-
ku granicy z gminą Czosnów przy za-
stosowaniu ruchu wahadłowego oraz 

Trwają prace wodno-kanalizacyjne w ul. Rolniczej oraz 
rozpoczynają się roboty w drogach dojazdowych przy al. Chopina 
i Kościelnej Drodze. Na budowach placówek edukacyjnych 
prowadzone są prace instalacyjne i wykańczanie wnętrz. 

AKTUALNE PRACE 
BUDOWLANE

TEKST: RADOSŁAW NOWAK, TOMASZ CZAJKOWSKI
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2021/03). Wpłynęły cztery oferty. Po-
stępowanie unieważniono.

RZP.271.23.2022 
Kompleksowy remont łazienek 
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie 
Leśnym przy ul. Akinsa 6. Postępowanie 
unieważniono. Wykonawca nie wpłacił 
wadium w wyznaczonym terminie.

RZP.271.24.2022 
Budowa świetlicy miejskiej w Dzieka-
nowie Leśnym wraz z infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem te-
renu na działkach nr 191/7 i 191/8 
u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej (zad. 
2019/41). Postępowanie unieważ-
niono jako obarczone niemożliwą do 
usunięcia wadą. 

RZP.271.25.2022 
Dowożenie uczniów niepełnospraw-
nych do szkół wraz z opieką w roku 
szkolnym 2022/2023. Wpłynęły 
cztery oferty. Trwa ich weryfikacja. 

RZP.271.26.2022 
Kompleksowy remont łazienek 
w Szkole Podstawowej w Dziekano-
wie Leśnym przy ul. Akinsa 6. Termin 
składania ofert: 7.07.2022 r. 

RZP.271.27.2022 
Budowa świetlicy miejskiej w Dziekano-
wie Leśnym wraz z infrastrukturą tech-
niczną i zagospodarowaniem terenu na 
działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic 
Konopnickiej i Miłej (zad. 2019/41). 
Termin składania ofert: 11.07.2022 r.

przy budowie odgałęzień bocznych 
od szkoły w Dziekanowie Polskim 
w kierunku gminy Czosnów, dlatego 
zalecamy korzystanie z dróg poprzecz-
nych dochodzących do ul. Rolniczej, 
a w przypadku ul. Rolniczej przypomi-
namy o konieczności stosowania się 
do tymczasowej organizacji ruchu,
• ul. Waligóry: zakończono roboty 
budowlane wraz z odtworzeniem 
nawierzchni; trwają prace polegające 
na przekazaniu inwestycji do eksplo-
atacji,
• ul. Łużycka, Wiślana i Brzegowa: 
prace w ul. Łużyckiej od strony ul. 
Wiślanej od posesji w ul. Brzegowej 
nr 6 w kierunku ul. Krajobrazowej; 
ruch od ul. Kamińskiego do prowa-
dzonych prac jest kierowany ob-
jazdem ul. Krajobrazową, przejazd 
przez miejsce prowadzenia prac od 
strony ul. Wiślanej w kierunku ul. 

Krajobrazowej oraz od ul. Krajobra-
zowej w kierunku ul. Wiślanej nie 
będzie możliwy z uwagi na zamknię-
cie drogi,
• budowa brakujących odcinków sie-
ci wodociągowej oraz sieci kanaliza-
cji sanitarnej: roboty sieciowe zosta-
ły wykonane, a w lipcu zaplanowano 
prace odtworzeniowe,
• ul. Wiślana: trwają prace polegające 
na przekazaniu inwestycji do eksplo-
atacji na odcinku od ul. Akacjowej do 
ul. Leśnych Dębów,
• Łomianki Dolne: w ramach budo-
wy sieci wodociągowej oraz sieci ka-
nalizacji sanitarnej prace rozpoczną 
się w drogach dojazdowych przy al. 
Chopina 102 i Kościelnej Drodze 72, 
mieszkańcy o szczegółach zostaną 
powiadomieni indywidualnie przez 
wykonawcę, a o kolejnych etapach 
ZWiK będzie informował na bieżąco.
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FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

Dofinansowanie 
lokalnych inwestycji
Gmina Łomianki uzyskała 243 tys. zł 
dotacji z budżetu województwa ma-
zowieckiego na cztery planowane 
inwestycje.

Najwięcej środków (123 tys. zł) przy-
znano na opracowanie dokumentacji 
projektowej dotyczącej utworzenia 

pasa ruchu dla autobusów (buspa-
sa) w granicach gminy Łomianki, 
od ul. Brukowej do granicy z m.st. 
Warszawą oraz w m.st. Warszawie 
w pasie drogowym ul. Pułkowej do 
ul. Heroldów/Muzealnej. W ramach 
dofinansowania planujemy zreali-
zować pierwszy etap prac nad do-
kumentacją. Na realizację błękitno-
-zielonej infrastruktury, nasadzenie 
roślin i utworzenie nowej strefy re-
kreacyjno-edukacyjnej przy Jeziorze 
Fabrycznym otrzymaliśmy 100 tys. 

zł. Kolejnym dotowanym (10 tys. zł) 
projektem jest remont budynku ad-
ministracyjno-gospodarczego na te-
renie ROD „Norblin”, który obejmie 
zakup i montaż paneli zerwanych 
i uszkodzonych przez wichurę. Ostat-
ni projekt i kwota 10 tys. zł pozwolą 
na zakup lamp solarnych i moder-
nizację oświetlenia w Dziekanowie 
Bajkowym w ulicach: Kownackiej, 
Koszałka Opałka, Złotej Rybki, Kra-
snoludków i Waligóry. / ms

BIUM: Jak długo trwa procedura 
przyznawania dofinansowania?
Aleksandra Jankowska: To zależy od 
projektu, wnioskowanej kwoty oraz 
instytucji, która je przyznaje. Mniej-
sze, krajowe, jak choćby ostatnia do-
tacja na sfinansowanie inicjatyw Rady 
Seniorów – dwa miesiące. O dofinan-
sowanie od marszałka województwa 
mazowieckiego na cztery lokalne 
inwestycje [piszemy o nich poniżej – 
red.] złożyliśmy wniosek w styczniu 
tego roku. Jednak najbardziej skom-
plikowane i długotrwałe są procedury 
przyznawania środków unijnych, bo 
to zwykle ogromne projekty i bardzo 
wysokie kwoty.

Może Pani podać przykład?
Pod koniec 2020 r. gmina otrzyma-
ła niemal 9 mln zł na rozbudowę ul. 
Fabrycznej i ul. Długiej. Jednak do-
kumenty aplikacyjne składaliśmy już 
w 2018 r. Wówczas byliśmy na liście 
rezerwowej, więc procedura dodatko-
wo się wydłużyła. Zazwyczaj trwa do 
12 miesięcy.

Jak wygląda taki proces krok po kro-
ku?
W Urzędzie Miejskim planujemy róż-
ne projekty co ma odzwierciedlenie 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
a także w Strategii rozwoju gminy 
Łomianki. Równolegle opracowuje-

my projekty i szukamy środków ze-
wnętrznych na ich realizację.

Czyli zaczynacie opracowywać pro-
jekt bez gwarancji uzyskania na niego 
dotacji?
Tak. Kiedy ogłoszony zostanie nabór, 
nie ma czasu, żeby dopiero zaczynać 
kompletowanie tak rozbudowanej 
i skomplikowanej dokumentacji, jaka 
jest potrzebna na przykład na budo-
wę drogi. Od momentu ogłoszenia 
naboru mamy miesiąc lub dwa na 
przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej, uzyskanie pozwoleń na budo-
wę itp. To miesiące pracy wielu osób. 
Mój referat współpracuje wówczas 
z Wydziałem Inwestycji i Remontów, 
Referatem Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa czy Wydziałem Geodezji, Go-
spodarki Nieruchomościami i Zago-
spodarowania Przestrzennego.

Zatem częściowo przygotowany pro-
jekt składacie, gdy ogłoszony zosta-
nie nabór...
Nie. Gdy pojawia się ogłoszenie 
o naborze, sprawdzamy jego warunki 
i wówczas podejmujemy decyzję, czy 
stać nas na to, by wziąć w nim udział.

Co to znaczy?
Najczęściej w wymaganiach aplikacyj-
nych pojawia się zapis o konieczności 
posiadania wkładu własnego. Musi-

my zatem zabezpieczyć takie pienią-
dze w budżecie gminy. Jeśli je mamy, 
możemy składać wniosek. Często 
bywa też tak, że dostaje się refunda-
cję środków, a to znaczy, że najpierw 
trzeba wykonać jakiś projekt i dopie-
ro po jego zakończeniu otrzymuje się 
zwrot środków.

Co pomaga w ubieganiu się o fundu-
sze zewnętrze?
Dokumenty strategiczne gminy, na 
przykład Miejski plan adaptacji do 
zmian klimatu i Strategia rozwoju gmi-
ny. To obszerne dokumenty, ale bar-
dzo ważne w procesach pozyskiwania 
środków unijnych na duże i kosztow-
ne projekty.

Kiedy świętuje się sukces? Przy ogło-
szeniu wyników czy przy podpisaniu 
umowy?
Po zakończeniu okresu trwałości da-
nej inwestycji. Ogłoszenie wyników to 
początek pracy. Po jej wykonaniu obo-
wiązuje zazwyczaj okołopięcioletni 
okres, gdy w każdej chwili możliwa jest 
kontrola instytucji przekazującej fun-
dusze. W przypadku dopatrzenia się 
uchybień w realizacji projektu można 
dostać karę finansową. Praca w moim 
wydziale to wyszukiwanie informacji, 
składanie wniosków, ale także spra-
wozdawczość. Sukces świętujemy kil-
ka lat po rozliczeniu projektu.

Z Aleksandrą Jankowską, kierownikiem Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej 
w Urzędzie Miejskim, rozmawiamy o pozyskiwaniu dofinansowania na projekty realizowane w gminie.

JAK URZĄD POZYSKUJE 
DOTACJE? FO
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Podczas EkoPikniku (5.06) bawi-
liśmy się wspólnie z Ukraińca-
mi, którzy znaleźli schronienie 
w naszej gminie. Dzieci tańczy-

ły, śpiewały i szyły ekotorby, a mamy 
pomagały je dekorować i przygotowa-
ły poczęstunek polsko-ukraiński. Teatr 
Baza zagrał pełne humoru przedsta-
wienie „Baba Dżaga”. Jak co roku zor-
ganizowaliśmy wymianę elektrośmieci 
na zioła i kwiaty – wydaliśmy 2400 ro-
ślin! Zebraliśmy też ogromny kontener 
elektrośmieci (21 m sześc.), a zużyte 
baterie wypełniły 240-litrowy pojem-
nik. Stoiska miały biblioteka i Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, gdzie przez alkogo-
gle można było zobaczyć, jak reagu-

je organizm po wypiciu alkoholu. Był 
pchli targ zorganizowany przez zarząd 
osiedla Łomianki Górne i elektryczny 
autobus. Informowaliśmy także o pro-
gramie wymiany pieców, a Straż Miej-
ska prowadziła warsztaty dotyczące 
bezpieczeństwa. 

Natomiast 12 czerwca po raz 30 ru-
szył rajd rowerowy, czyli jedna z ulu-
bionych imprez rodzinnych organizo-
wanych cyklicznie w Łomiankach. Na 
starcie pojawiło się około 250 osób. 
W doskonałych humorach i okolicz-
nościowych koszulkach dotarły do 
polany Opaleń. Tu czekało na nich 
ognisko, grochówka i kiełbaski. Dzie-
ci prześcigały się w wymyślaniu hasła 

promującego jubileuszowy rajd. Roz-
grzane głowy studziła kurtyna wodna 
udostępniona przez druhów z OSP 
w Łomiankach, a na wszystkich mło-
dych uczestników konkursu czeka-
ły sportowe nagrody. Dla dorosłych 
rowerzystów nagrodę (zatankowaną 
toyotę na weekend) tradycyjnie już 
przygotowała Toyota W&J Wiśniew-
ski z Izabelina. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom, zwłaszcza z Rady 
Młodzieżowej, a także pracownikom 
ICDS, Straży Miejskiej w Łomiankach, 
Policji w Łomiankach i Starych Babi-
cach, Kampinoskiemu Parkowi Naro-
dowemu oraz wszystkim uczestnikom 
rajdu. / mjr

ROWEROWO I EKOLOGICZNIE
Na początku czerwca przy ICDS odbył się EkoPiknik rodzinny, a kilka dni później z tego miejsca ruszył 
jubileuszowy, 30. rajd rowerowy, organizowany przez Urząd Miejski w Łomiankach.
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Kwitnące Łomianki 
Masz piękny ogród, balkon, ta-
ras lub ogródek działkowy, a może 
w ramach inicjatywy sąsiedzkiej 
stworzyłeś ukwiecone miejsce? 
Weź udział w naszym konkursie! 

Celem konkursu „Kwitnące Łomianki” 
jest zachęcanie mieszkańców i dział-
kowców do tworzenia ogrodów z wy-
korzystaniem rozwiązań opartych na 
naturze, zgodnie z zapisami Miejskie-
go planu adaptacji do zmian klima-

tu dla gminy Łomianki. W konkursie 
mogą wziąć udział osoby fizyczne 
będące mieszkańcami gminy oraz oso-
by prowadzące ogródki działkowe na 
terenie Łomianek. Z konkursu wyklu-
cza się obiekty projektowane, z nasa-
dzeniami i pielęgnacją wykonywaną 
przez profesjonalne firmy ogrodnicze. 
Zgłoszenia przyjmujemy w czterech 
kategoriach: 1. ogród kwiatowy lub 
kwiatowo-warzywny, 2. balkon, ta-
ras, ukwiecone okno, 3. inicjatywa 
sąsiedzka, czyli ogródek na terenie 
miejskim lub osiedlowym, 4. ogródek 

działkowy. Na zgłoszenia czekamy do 
29 lipca br. / ms
Więcej informacji i formularz zgłosze-
niowy: www.lomianki.pl w zakładce 
Aktualności.

Nadeszło lato i nastała wysoka temperatura. Kwiaty zachwycają kolorami i zapachami, wymagają 
jednak w tym czasie szczególnej pielęgnacji. Nie możemy dopuścić do przesuszenia roślin i musimy 
zwracać szczególną uwagę na choroby i atakujące je szkodniki, by zachować dobry wygląd rabat i nie 
zmarnować pracy, którą wykonaliśmy w ogrodzie we wcześniejszych miesiącach.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Zwana także jakobinką, kwit-
nie latem i jesienią, jest chętnie 

uprawiana w ogródkach jako roślina 
jednoroczna lub wieloletnia. Bardzo 
lubią ją motyle i inne owady zapy-
lające. Kwiaty zebrane w koszyczki 
występują w barwach od bieli przez 
róż, odcienie żółcienia i pomarańczu, 
po czerwień i fiolet. Roślina lubi sło-
neczne stanowisko oraz żyzną, prze-
puszczalną i umiarkowanie wilgotną 
glebę. Źle znosi przesuszenie. Dosko-

nale sprawdza się w kompozycjach 
bukietowych, a w wazonie wytrzy-
muje do dwóch tygodni.

Przycinanie: niektóre byliny (róże, 
floksy, lwie paszcze) mogą powtórnie 
kwitnąć, jeśli przytnie się je w odpo-
wiednim czasie. Palikowanie: wysokie 
rośliny (ostróżki, dalie, mieczyki) wy-
magają wsparcia, by nie połamały się 
pod wpływem ciężaru kwiatów. Na-

wożenie i odchwaszczanie: do poło-
wy lipca stosujemy środki zawierające 
azot, pamiętajmy też o regularnym 
usuwaniu chwastów, a żeby utrudnić 
im wzrost i na dłużej zatrzymać wilgoć 
w glebie, możemy ściółkować rabaty. 
Szkodniki: systematycznie oglądajmy 
liście, łodygi i kwiaty i jeśli zauważy-
my drobne dziury, ubytki czy zmiany 
chorobowe, to najpierw sięgnijmy po 
ekologiczne preparaty przeciw szkod-
nikom (mszyce, ślimaki, skorki, mącz-
niaki, wciornastki), bo wczesna reak-
cja uchroni przed użyciem środków 
chemicznych.FO
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Roślina miesiąca: cynia (Zinnia L.)

Bogato ilustrowany poradnik. Au-
torka opisuje dziesięć gatunków 

i 175 odmian tych krzewów oraz do-
łącza kalendarz podstawowych prac 
pielęgnacyjnych. Książka przyda się 
wszystkim, którzy szukają odpowiedzi 
na pytania: gdzie posadzić, czym  i kie-
dy nawozić, jak zmienić kolorystykę 
kwiatów i chronić 
rośliny zimą, a tak-
że jak i kiedy ciąć 
różne gatunki, by 
obficie kwitły, oraz 
jak suszyć i barwić 
kwiatostany do su-
chych kompozycji.
Więcej informacji: 
„Hortensje”, Ewa 
Chojnowska, wyd. 
Multico, 2018.

Książka botaniczna:
„Hortensje”
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W poprzednim numerze biuletynu rozmawialiśmy o zachowaniu w lesie, 
gdy na świat przychodzą młode łosie, sarny czy ptaki. Temat wzbudził 
duże zainteresowanie czytelników, dlatego w tym numerze opisujemy 
rodzinne zwyczaje innych puszczańskich zwierząt. 

Historia jednego zdjęcia
Rodzicielstwo w świecie zwierząt ma 
różne oblicza. Są mamy i ojcowie tro-
skliwi i czuli, ale także obojętni na los 
własnych dzieci. Troskliwą matką jest 
z pewnością wiewiórka. W ciągu roku 
wyprowadza do nawet trzech miotów, 
w których rodzi się od pięciu do sied-
miu młodych. Samica opiekuje się nimi, 
karmiąc je przez siedem tygodni jedynie 
własnym mlekiem. Około 10-tygodnio-
we wiewiórki zaczynają same poznawać 
otoczenie, ale i tak wracają często do 
gniazda, w którym przyszły na świat. 
Parą troskliwych rodziców są także 
wilki. Wspólnie pełnią kluczową rolę 
w rodzinnej grupie, która liczy oko-
ło sześciu osobników i którą nazywa 
się watahą. Zarówno mama wilczyca, 
jak i towarzyszący jej ojciec zajmują 
się przywództwem i to nie tylko jeśli 
chodzi o wychów młodych, lecz także 
przywództwo oraz opiekę nad starymi 
osobnikami. Dzięki wzorcom zaczerp-
niętym z obserwacji rodziców młode 
wilczki uczą się wzajemnych relacji 
i właściwej komunikacji zarówno wer-
balnej, jak i niewerbalnej. Matka wy-
daje na przełomie kwietnia i maja na 
świat głuche oraz ślepe szczenięta, 
a sam poród odbywa się najczęściej 
w norze, którą kopie niedługo przed 
rozwiązaniem lub w tzw. legowisku na 
powierzchni ziemi. Przez kilka tygo-
dni młode przebywają w miejscu na-
rodzin pod opieką matki, która karmi 

je wyłącznie swoim mlekiem. Samiec 
troskliwie się nią zajmuje i – w przeci-
wieństwie chociażby do rysia – odgry-
wa ważną rolę w życiu wilczycy i dzie-
ci. Dokarmia partnerkę przynoszonym 
w żołądku mięsem, a także młode, kie-
dy dorastają. Kiedy potrzeba, szcze-
niętami opiekują się również starsze 
osobniki z wilczej rodziny. 
Mówiąc o mamach troskliwych, nie 
sposób pominąć ich przeciwieństwa, 
a więc kukułki, która znosi jajka w ob-
cych gniazdach. Zwykle na dom dla 
piskląt wybiera gniazdo pokląskwy, 
pliszki, gąsiorka czy pleszki. Łącznie 
w Polsce odnotowano 26 gatunków 
żywicieli kukułczych dzieci! Zdecydo-
wanym przeciwieństwem kukułczej 
matki jest samica jastrzębia, która 
współtworzy gniazdo przed złożeniem 
jaj, a potem otacza je opieką i siedzi 
w gnieździe do momentu przyjścia na 
świat piskląt, ale nie tylko. Dba także 
o bezpieczeństwo jaj oraz zachowanie 
przez nie odpowiedniej temperatu-
ry. Z kolei widywana w dolinie Wisły 
mewa siwa to gatunek gnieżdżący się 
kolonijnie. Zdarza się, że matki przyj-
mują pod skrzydła osierocone malu-
chy ptasich koleżanek…
Rodzicielska miłość w świecie miesz-
kańców puszczy – jak to w życiu – ma 
blaski i cienie. Nam pozostaje tylko 
uważna obserwacja i nieingerowanie 
w świat zwierzęcych rodziców oraz ich 
dzieci.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: MAGDALENA KAMIŃSKA
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 Twój ogrodnik

Ogrodniczki Lucyna i Alicja, mama 
i córka, od lat prowadzą rodzin-

ną szkółkę roślin. Twierdzą, że ogród 
to miejsce, w którym każdy człowiek 
może w pełni odzyskać harmonię 
i spokój. Wiedzą dzielą się na blogu 
i Facebooku, wydają poradniki o pie-
lęgnacji roślin, a podczas cotygodnio-
wych „Kwadransów zaradnego ogrod-
nika” i „Spacerków po ogrodzie” na 
kanale YouTube udzielają porad oraz 
z pasją i humorem opowiadają o ro-
ślinach. W lipcu zachęcają do uprawy 
miniogródków warzywnych i owoco-
wych.

Warzywa i owoce
Jeśli chcecie wykorzystać lipcowy 
urlop i naprędce zorganizować pro-
wizoryczny ogródek, wysiejcie różne 
odmiany sałaty, bo nie trzeba będzie 
długo czekać na efekt. Możecie też ku-
pić w kwiaciarni miniaturowe paprycz-
ki i wsadzić je do pojemnika, jednak 
zastanówcie się, zanim dodacie je do 
potraw, bo mogły być spryskane che-
mią. W sprzedaży są także niewysokie 
odmiany borówki amerykańskiej, pa-
miętajcie jedynie, że musicie posadzić 
w kwaśną ziemię co najmniej dwie ro-
śliny, aby wzajemnie się zapylały. Mało 
osób wie, że do uprawy w kontenerze 
nadaje się również cukinia, wymaga 
jednak bardzo zasobnej ziemi. Upra-
wiajcie rośliny w pojemnikach według 
zasady: im większy kontener, tym wol-
niej wysycha i tym więcej miejsca mają 
rośliny. Drenaż jest absolutnie niezbęd-
ny – na dno dajemy 5–8 cm żwiru lub 
keramzytu, a do ziemi hydrożel, który 
wiąże wilgoć. I pamiętamy o codzien-
nym podlewaniu oraz regularnym na-
wożeniu upraw.
Więcej informacji: www.twojogrodnik.pl.
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie Twoim 
przyjacielem?

OPRACOWANIE: PAULINA MARKOWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

LARA
Przyjaźnie nastawiona do ludzi i więk-
szości psów. Ładnie chodzi na smyczy. 
Szuka opiekuna z niekoniecznie du-
żym doświadczeniem w wychowaniu 
zwierząt.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: pięć 
lat; płeć: samica; waga: 23 kg; nr: 
0164/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Joanna 665 100 519.

BRUS
Piękny, łagodny olbrzym. Lubi spacery 
i przytulanie. Jest psim staruszkiem, 
który wymaga podawania specjali-
stycznych leków. Szuka odpowie-
dzialnego opiekuna.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 12 
lat; płeć: samiec; waga: 34 kg; nr: 
0821/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Monika 667 473 808.

TACO
Młodziutki, energiczny, radosny i by-
stry. Nauka komend nie stanowi dla 
niego problemu. Będzie wspaniałym 
towarzyszem, ale potrzebuje odpo-
wiedzialnego opiekuna.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samiec; waga: 20 kg; nr: 
0432/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Marcelina 787 296 189.

Wszystkie zwierzęta znajdują się 
w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch, 
02-147 Warszawa. Więcej informa-
cji: www1.napaluchu.waw.pl.

 DEISY
Urocza sunia, która kocha długie 
spacery i kontakt z człowiekiem. Na 
smyczy chodzi ładnie i nie wdaje się 
w awantury.
W typie rasy: owczarek niemiecki; 
wiek: dwa lata; płeć: samica; waga: 25 
kg; nr: 0738/22; kontakt w sprawie 
adopcji: Agata 504 153 211. 

GOCŁAW
Łagodny i energiczny kocurek. Jest 
ciekawy świata. Będzie miłym towa-
rzyszem człowieka.
W typie rasy: europejska; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 3 kg; nr: 
0317/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Monika 727 672 852.

LUDMIŁA
Spokojna i łagodna. Czeka cierpliwie 
na odpowiedzialny i kochający dom.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy 
lata; płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 
0382/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Kasia 669 900 696.

Gmina Łomianki realizuje program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bez-
domności. Właściciele zwierząt domowych (psów i kotów) mogą je bezpłatnie 
wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony 
www.lomianki.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. „kastracja wniosek”.
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PIKNIK I KONCERT

Centrum Kultury we współpracy z Zakonem Posługujących Chorym 
– Ojcowie Kamilianie oraz Fundacją Tzu Chi z Tajwanu zapraszają na 
dwa wydarzenia w drugi weekend lipca.

Najpierw odbędzie się „Polsko-ukra-
iński piknik rodzinny” (9.07 godz. 15). 
W programie m.in. pokazy artystyczne 
w wykonaniu dzieci i młodzieży, dmu-
chańce dla najmłodszych, warsztaty 
plastyczne oraz słodki poczęstunek. 
Wystąpi także Szalony Naukowiec, 
którego pasjonuje wszystko to, co 
inne, nieznane, ciekawe, i jednocześnie 
potrafi z humorem dzielić się swoimi 
doświadczeniami. Następnego dnia 
(10.07 godz. 20) Łomiankowska Orkie-
stra Kameralna zagra koncert dla Ukra-
iny. Zespół pod batutą Błażeja Sro-
czyńskiego zaprezentuje utwory takich 
kompozytorów, jak Eric Carmen, José María Cano czy Scott Joplin. 
Nie zabraknie również melodii z motywem ukraińskim.

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, 
UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne 
zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn. i czw.    
   godz. 18.30–19.30, śr. 18–19.
• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@o2.pl, 668 115 225): 
   wt. godz. 12–16.
• Zajęcia ze stepowania dla wszystkich (zapisy: ajaroszynska@
   gmail.com, 603 112 676): sob. godz. 16–17.
• Lato w Burakowie dla dzieci w wieku 6–11 lat (zapisy: 
   695 330 116, kontakt@fundacjajestemmama.pl): 11.07–26.08, 
   pon., śr., pt. godz. 9–14. 
• Grupa wsparcia dla ojców i opiekunów dzieci z zaburzeniami 
   rozwojowymi organizowana przez Komitet Rodziców Łomianki: 
   13.07 godz. 18–21.
• „Siła kobiet” (joga twarzy, relaksacja i aromaterapia), zajęcia 
   prowadzone przez Fundację Jestem Mamą (zapisy: kontakt@
   fundacjajestemmama.pl, koszt 15 zł): 20.07 godz. 19–21.30. 

ŚWIETLICA MIEJSKA, 
UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne 
zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami
• Joga dla seniorów (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): wt. godz. 10–
   11 i czw. godz. 13.30–14.30. 
• Akademia Rękodzieła prowadzona przez Fundację Otwarte 
   Ramiona (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): śr. 18–20.
• Zajęcia przygotowujące do żeglowania organizowane przez 
   Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (zapisy: jkl.anv@wp.pl): 
   10.07 godz. 10–20. 
• Lato w Dąbrowie (do 5.08), kreatywne wakacje dla dzieci 
   w wieku 6–10 lat (zapisy: 506 811 350, kreatywnesrody@gmail.
   com, koszt 50 zł za trzy dni zajęć): pon., śr, pt. godz. 9–14.  

Polsko-ukraiński piknik rodzinny.

Animacje dla dzieci: Kolorowy 
szał-łaaał!

Koncert: Łomiankowska Orkiestra 
Kameralna dla Ukrainy.

Teatr: „Non-Fiction” Teatru impro-
wizowanego Klancyk.

Teatr: „Złota rybka” spektakl dla 
dzieci Teatru Baza.

Koncert muzyki country: Whiskey 
River.

Teatr: „Wilczek milczek” spektakl 
dla dzieci Teatru Baza.

Koncert piosenki żeglarskiej: 
Ryczące Dwudziestki.

Koncert: Singin’ Birds.

Centrum Kultury, 
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 
www.kultura.lomianki.pl 

LIPIEC
KALENDARZ WYDARZEŃ

9.07
godz. 15–18

10.07
godz. 15

10.07
godz. 20

17.07
godz. 20

24.07
godz. 11

24.07
godz. 20

31.07
godz. 11

31.07
godz. 20

7.08
godz. 20

Niedziela
10 LIPCA S C E N A  P L E N E R O W A

CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

godz. 20.00

Łomiankowska
Orkiestra Kameralna

U k r a i n y

 Centrum Kultury w Łomiankach
we współpracy z Zakonem Posługujących Chorym - Ojcowie Kamilianie

oraz Fundacją Tzu Chi z Tajwanu
zapraszają na koncert

 

wstęp wolny

d l a
dyrygent Błażej Sroczyński

TYLKO DLA OJCÓW

Komitet Rodziców  Łomianki 
organizuje dodatkową, bez-
płatną grupę wsparcia dla 
ojców, opiekunów oraz ojczy-
mów.

Ojcowie coraz częściej przychodzili na spotka-
nia grupy wsparcia projektu „Dziecko w spek-
trum autyzmu”. Postanowiliśmy utworzyć dla 
nich jeszcze jedną grupę, w której będą mieli 
możliwość swobodnego przedyskutowania 
wielu tematów w męskim gronie, ale przy 
wsparciu specjalistów. Pierwsze spotkanie oj-
ców dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzmem, 
zespołem Aspergera, ADHD, mutyzmem) od-
będzie się 13.07 w godz. 18–21 w świetlicy 
w Burakowie (ul. Parkowa 2) i poprowadzą je 
Maciej Skura oraz Radosław Machnica z Fun-
dacji Ale Klasa. O kolejnych poinformujemy 
w sierpniu. Grupa wsparcia dla ojców jest fi-
nansowana przez gminę w ramach ŁMP 2022.

łomianki

k
o

m
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et rodzic
ó

w
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Książki na wakacje
Lato to najlepszy czas na czytanie! Mamy 
więcej czasu niż zwykle, więc możemy nad-
rabiać książkowe zaległości. 

Tytułów, które można wpisać na listę waka-
cyjnych lektur, jest naprawdę sporo, ale jak 
znaleźć te właściwe? Zachęcamy do zapozna-
nia się z propozycjami w rubryce „Czytelniczy 
raj”, a w bibliotece do zerknięcia na półkę 
„Dawno nikt mnie nie czytał”. To doskonała 
okazja do znalezienia zapomnianych perełek 
i bestsellerów sprzed lat. A gdyby w waka-
cyjnej walizce brakowało miejsca na książki 
papierowe, gorąco zachęcamy do zabrania 
czytnika e-booków i wypożyczania książek 
elektronicznych dostępnych na naszej e-plat-
formie. Aby skorzystać z usługi, wystarczy 
zalogować się na konto biblioteczne. Jedno-
razowo można wypożyczyć pięć książek na 
miesiąc. 

Urlopy bibliotekarzy
W lipcu i sierpniu Biblioteka Publiczna w Ło-
miankach (ul. Wiejska 12A) będzie nieczyn-
na w soboty (pozostałe dni bez zmian). Filia 
w Dziekanowie Nowym będzie zamknięta 
w dniach 18.07–12.08, a filia w Dąbrowie do 
22.07.

Połowa roku za nami
Zakończyliśmy sezon warsztatów bibliotecz-
nych. Czas na podsumowanie.

Przez ostatnie pół roku gościliśmy przedszko-
laki i uczniów gminnych szkół podstawowych. 
Przeprowadziliśmy 21 lekcji bibliotecznych 
dla ponad 400 uczestników, 38 różnorod-
nych warsztatów i sześć spotkań Dyskusyj-
nego Klubu Książki. Gościliśmy też autorów 
książek dla dzieci: Agnieszkę Tyszkę, Łukasza 
Wierzbickiego oraz Hansa Lijklemę. Na par-
terze nadal można oglądać wystawę „Wisła 
– królowa polskich rzek” przygotowaną przez 
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki. Na nowe 
aktywności zapraszamy od września.

CZYTELNICZY RAJ
„Empuzjon” Olga Tokarczuk
Wrzesień 1913 r., uzdrowisko Görbersdorf, 
czyli dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym 
Śląsku. Mieczysław Wojnicz ma nadzie-
ję, że nowatorskie metody i krystalicznie 
czyste powietrze powstrzymają rozwój 
gruźlicy. W pensjonacie poznaje innych 
kuracjuszy, którzy przy nalewce Schwär-
merei omawiają sprawy tego świata. Do-
cierają do nich także przerażające historie 
o wydarzeniach w okolicach sanatorium. 
Wojnicz zajęty jest ukrywaniem prawdy 
o sobie, ale zagadkowe wypadki fascynu-
ją go coraz bardziej…

„Fakty muszą zatańczyć” Mariusz 
Szczygieł
Dlaczego bez szczegółu nie ma ogółu? 
Czym różni się fakt od faktu podanego 
czytelnikom? Czy na pewno „Z zimną 
krwią” Trumana Capote’a jest pierwszą 
powieścią non-fiction? Jak Ryszard Kapu-
ściński używał pisarskiej wolności? I czy 
reporter może używać fantazji? Nowa 
książka Mariusza Szczygła jest esejem 
napisanym z miłości do reportażu. To lek-
tura dla wszystkich, którzy kochają ten 
gatunek, oraz poradnik dla tych, którzy 
mają wątpliwości, czy reportaż jest wia-
rygodny. 

„Tajemnice Fleat House” Lucinda Riley
Powieść kryminalna. Prywatna szkoła 
z internatem na angielskiej prowincji. Kie-
dy umiera jeden z uczniów, wpływowy 
ojciec domaga się wszczęcia śledztwa. 
Dochodzenie prowadzi młoda i błysko-
tliwa detektyw Jazz Hunter. Czeka ją 
trudne zadanie, bo wszyscy coś przed nią 
ukrywają. W dodatku walczy z własnymi 
demonami i zdaje sobie sprawę, że przed 
nią najbardziej skomplikowane śledztwo 
w karierze. A Fleat House skrywa mrocz-
ne tajemnice…

„Z tatą Oli na biwaku” Thomas Brunstrom
Tata Oli uważa, że ona i Edek powinni 
spędzać więcej czasu na świeżym powie-
trzu. Dlatego wpada na genialny pomysł 
– organizuje najprawdziwszą wyprawę 
biwakową! Jednak na miejscu okazuje się, 
że natura może być prawdziwym wyzwa-
niem, a nawet zagrożeniem. Czy wszyscy 
wrócą do domu cali i zdrowi? Kolejna 
przygoda z pełnego humoru cyklu „Tata 
i małolata” o bardzo nietypowym tacie 
i jego córce. 

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 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).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 
6 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Pra-
widłowa odpowiedź: zakręt przy Jeziorku Dziekanowskim. 
Nagrodę wygrała pani Maria Sidor. Po jej odbiór zapraszamy 
po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 768 62 18).

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

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 
(ICDS), e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Jarosław Suski.
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. Balustrada, pochylnia.
2. Mniszka z Zakonu Świętej 
    Klary.
3. Pomarańczowy kwiat 
    z rabaty.
4. Rodzaj spoiny 
    w budownictwie.
5. Obraz na kliszy.
6. Najmniejsza i najbliższa 
    Słońcu planeta Układu 
    Słonecznego.
7. Prototyp.
8. Kondygnacja budynku.

Pionowo
1. Silny wiatr.
2. Motyw zdobniczy w formie
    stylizowanego liścia, znany i stosowany 
    od starożytności w architekturze. 
3. Gatunek byliny ozdobnej 
    o purpurowych kwiatach.
4. Tworzy rafy koralowe.
5. Gatunek małego ptaka wędrownego 
    z rodziny muchołówkowatych.
6. Obszary położone po przeciwnych 
    stronach kuli ziemskiej.
7. Król rock and rolla.
8. Zbierany w lesie na zimę.
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WAŻNE! 

Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady nali-
czane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór od-
padów wynosi 11,20 zł za 1 m3 zużytej 
wody na cele bytowe w całym gospodar-
stwie domowym. Średnie miesięczne zu-
życie wody można obliczyć na podstawie 
rocznego zestawienia zużycia wody prze-
kazanego 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 sposób rozliczać się 

będą osoby, które są podłączone do sieci 
wod.-kan. krócej niż 12 miesięcy.
Suma ilości zużytej wody z ostatnich sze-
ściu okresów rozliczeniowych (czyli 12 
miesięcy) : 12 miesięcy =  średnie mie-
sięczne zużycie wody x 11,20 zł za 1 m3 
= miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej budynki jednorodzinne kompostującej 
bioodpady w kompostowniku przydomo-
wym; bioodpady kuchenne  i  bioodpady 
zielone z takiej posesji nie będą odbierane,

• 8 zł miesięcznie dla właścicieli nie-
ruchomości, gdzie zamieszkują rodziny 
wielodzietne, o których mowa w Ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny, od każdego posiadacza Karty 
Dużej Rodziny zamieszkującego daną nie-
ruchomość. Zwolnienie dotyczy wszyst-
kich mieszkańców bez względu na rodzaj 
zamieszkiwanych budynków. 

Opłatę należy wnosić do 15 dnia każdego 
miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wpłaty 
można dokonać gotówką w kasie Mazo-
wieckiego Banku Spółdzielczego w Ło-
miankach lub przelewem na swój indywi-
dualny rachunek bankowy.

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

SIE
RP

IEŃ

REJON 1    poniedziałek 8.08, 22.08 8.08, 22.08 8.08 8.08 8.08

REJON 2    wtorek 9.08, 23.08 9.08, 23.08 9.08 9.08 9.08

REJON 3    środa 10.08, 24.08 10.08, 24.08 10.08 10.08 10.08

REJON 4    środa 10.08, 24.08 10.08, 24.08 10.08 10.08 10.08

REJON 5    czwartek 11.08, 25.08 11.08, 25.08 11.08 11.08 11.08

REJON 6    piątek 12.08, 26.08 12.08, 26.08 12.08 12.08 12.08

REJON 7    poniedziałek 1.08, 13.08, 29.08 1.08, 13.08, 29.08 13.08 13.08 13.08

REJON 8    wtorek 2.08, 16.08, 30.08 2.08, 16.08, 30.08 16.08 16.08 16.08

REJON 9    środa 3.08, 17.08, 31.08 3.08, 17.08, 31.08 17.08 17.08 17.08

REJON 10    środa 3.08, 17.08, 31.08 3.08, 17.08, 31.08 17.08 17.08 17.08

REJON 11    czwartek 4.08, 18.08 4.08, 18.08 18.08 18.08 18.08

REJON 12    piątek 5.08, 19.08 5.08, 19.08 19.08 19.08 19.08

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

1.08, 8.08, 13.08
22.08, 29.08

1.08, 8.08, 12.08
22.08, 29.08

1.08, 8.08, 
13.08, 22.08, 29.08

5.08, 12.08,
19.08, 26.08

2.08, 9.08,
16.08, 23.08, 30.08

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIP
IEC

REJON 1    poniedziałek 11.07, 25.07 11.07, 25.07 11.07 11.07 11.07

REJON 2    wtorek 12.07, 26.07 12.07, 26.07 12.07 12.07 12.07

REJON 3    środa 13.07, 27.07 13.07, 27.07 13.07 13.07 13.07

REJON 4    środa 13.07, 27.07 13.07, 27.07 13.07 13.07 13.07

REJON 5    czwartek 14.07, 28.07 14.07, 28.07 14.07 14.07 14.07

REJON 6    piątek 1.07, 15.07, 29.07 1.07, 15.07, 29.07 15.07 15.07 15.07

REJON 7    poniedziałek 4.07, 18.07 4.07, 18.07 18.07 18.07 18.07

REJON 8    wtorek 5.07, 19.07 5.07, 19.07 19.07 19.07 19.07

REJON 9    środa 6.07, 20.07 6.07, 20.07 20.07 20.07 20.07

REJON 10    środa 6.07, 20.07 6.07, 20.07 20.07 20.07 20.07

REJON 11    czwartek 7.07, 21.07 7.07, 21.07 21.07 21.07 21.07

REJON 12    piątek 8.07, 22.07 8.07, 22.07 22.07 22.07 22.07

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

4.07, 11.07,
18.07, 25.07

4.07, 11.07, 
18.07, 25.07

4.07, 11.07, 
18.07, 25.07

1.07, 8.07,
15.07, 22.07, 29.07

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07
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REJON 8 12.07, 26.07 9.08, 23.08

REJON 9 13.07, 27.07 10.08, 24.08

REJON 10 13.07, 27.07 10.08, 24.08

REJON 11 14.07, 28.07 11.08, 25.08

REJON 12 1.07, 15.07, 29.07 12.08, 26.08

REJON 13 7.07, 14.07, 
21.07, 28.07

4.08, 11.08, 
18.08, 25.08

REJON 1 4.07, 18.07 1.08, 13.08, 29.08

REJON 2 5.07, 19.07 2.08, 16.08, 30.08

REJON 3 6.07, 20.07 3.08, 17.08, 31.08

REJON 4 6.07, 20.07 3.08, 17.08, 31.08

REJON 5 7.07, 21.07 4.08, 18.08

REJON 6 8.07, 22.07 5.08, 19.08

REJON 7 11.07, 25.07 8.08, 22.08

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH LIPIEC – SIERPIEŃ 2022
ZWIK

ZMIANA REJONÓW ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian 
w dotychczasowych rejonach. Warto 
sprawdzić, w którym rejonie znajduje się 
Państwa posesja. Szczegóły na www.lo-
mianki.pl w zakładce Gospodarka odpada-
mi oraz na ulotkach dostarczonych przez 
wykonawcę do Państwa skrzynek. 

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach wprowadziła 

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

ul. Warszawska 31, 
tel. 22 250 28 01 w. 8

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

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

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 22 768 62 32
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

ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ZWIERZĄT
Straż Miejska: 22 751 35 03 (godz. 7–23) lub 

alarmowy 986
Policja: 112, 997

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 
22 768 62 08, 22 768 62 24, 22 768 62 25 (pon. 

10–18, wt.–pt. 8–16)

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

maksymalną wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi obliczoną 
na podstawie ilości zużytej wody. 
W grudniu 2021 r. Rada Miejska 
w Łomiankach przyjęła uchwałę, która 
dostosowała lokalne prawo do aktualnych 
wymogów ustawowych. Bez zmian pozo-
stała stawka opłaty za odpady – 11,20 zł za 
1 m sześc. wody zużytej na cele byto-
we. Nowy wzór deklaracji umożliwia 
jednak wyliczenie opłaty z uwzględ-
nieniem stawki maksymalnej narzuco-

nej przez ustawodawcę, czyli 7,8 proc. 
dochodu rozporządzalnego na gospo-
darstwo domowe (obecnie 160,83 zł). 
Osoby, które płacą więcej niż 160,83 zł, 
powinny złożyć nową deklarację i na tej 
podstawie dokonywać opłaty. Przy zmia-
nie uchwały doprecyzowano także zasady 
dotyczące m.in. wspólnych przyłączy wody 
dla kilku nieruchomości lub nieruchomo-
ści podłączonych wyłącznie do wody, bez 
podłączenia do kanalizacji. / Urszula Wy-
socka




