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Jedna z pięciu dyscyplin spor-
towych, które rozgrywane są 
od pierwszych nowożytnych 
igrzysk olimpijskich w 1896 r. 

W szermierce przez lata zmieniały się 
stroje i sprzęt, a przez to organizacja 
zawodów, jednak bez zmian pozo-
stały zasady, według których to do-
świadczenie, spryt i taktyka decydują 
o zwycięstwie. To czyni z szermierki 
jeden z bardziej wszechstronnych 
sportów, który rozwija zawodnika za-
równo mentalnie, jak i fizycznie.

Historia dyscypliny
Pojedynki z użyciem broni białej mają 
wielowiekową tradycję. W czasach 
nowożytnych, szczególnie we Francji 
i w Niemczech, ćwiczenia szermiercze 
zaczęto traktować jako formę dosko-
nalenia ruchowego i duchowego. Pod 
koniec XIX w. te zasady ukształtowały 
szermierkę sportową. Dziś uprawiana 
jest głównie w trzech konkurencjach: 
szabli, florecie i szpadzie. Każda z nich 
różni się wagą i przekrojem klingi 
oraz konstrukcją kosza, czyli osłony 
dłoni, oraz sposobem mierzenia tra-
fień i polem tych trafień – odpowied-
nio jest to górna część ciała, tułów 
i całe ciało. Pojedynki odbywają się 
na planszy o wymiarach 14 m x 2 m,
a podczas zawodów zarówno komen-

dy, jak i sporządzane protokoły są 
w języku francuskim.

Taktyka i technika
Na czym polega fenomen szermierki? 
Jerzy Konczalski twierdzi, że jest jak 
szybkie szachy. – W tym sporcie słab-
szy może ograć silniejszego, bo nie 
siła mięśni decyduje o wygranej. Za-
wodnik uczy się przewidywać kierun-
ki ataku i ruchy przeciwnika na pięć, 
sześć posunięć do przodu, panować 
nad sobą, ale i nad przeciwnikiem, 
stosować uniki – tłumaczy trener. To 
jednak skomplikowane, a trudność 
polega także na tym, że to sport nie-
zwykle dynamiczny. Walczy się do 
15 trafień, a pojedynki odbywają się 
w trzech rundach po trzy minuty. Ale 
to również jeden z niewielu sportów, 
w którym wspólny trening zawodni-
ka doświadczonego i początkującego 
przynosi korzyści każdemu z nich. Je-
den ćwiczy taktykę, a drugi technikę.

Doświadczenie trenerskie
Nauczyć taktyki i techniki nie jest 
jednak łatwo. Jerzy Konczalski prze-
konuje, że dobry trener to skuteczny 
trener. A do tego trzeba wiedzy, do-
świadczenia i wyczucia, jak zmoty-
wować, kiedy się uśmiechnąć, a kiedy 
docisnąć na treningach. Kluczowe jest 

zaufanie, by zawodnik uwierzył trene-
rowi. Dlatego szermierki nie można się 
nauczyć w miesiąc, potrzebne są lata 
ćwiczeń i zdobywania doświadczenia. 
Jak sam został trenerem? Początkowo 
nic na to nie wskazywało. Studiował 
architekturę, a później na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie, gdzie dość przypadkowo objął 
posadę trenera, by nie zlikwidowano 
konkurencji szpady. Od lat odnosi 
sukcesy na arenie międzynarodowej, 
był selekcjonerem kadry narodowej 
Polski, Austrii, Kanady, Holandii, Ko-
staryki i Chin, a obecnie trenuje kadrę 
Uzbekistanu. Ponadto szkoli trenerów 
z całego świata, prowadząc seminaria 
organizowane przez FIE (Międzynaro-
dową Federację Szermierki).

W Łomiankach
Klub Sportowy Szermierz założy-
li w 2012 r. Jerzy Konczalski, Marek 
Keczmerski, Jerzy Zastawny i Łukasz 
Majewski. Na klubowym Facebooku 
można znaleźć wpis o istocie tego 
sportu: „Aby zdobywać szermiercze 
szczyty, potrzeba nóg biegacza, rąk 
tenisisty i umysłu szachisty”. Ważna 
jest waleczność i wytrwałość w dzia-
łaniu. Szermierka uczy, jak czerpać 
radość z wygranej i naukę z porażki, 
dlatego Jerzy Konczalski twierdzi, że 
to sport dla indywidualistów, a kto 
trenuje szermierkę, ten lepiej radzi so-
bie w życiu codziennym. We wrześniu 
odbędzie się w klubie nabór na zajęcia 
we wszystkich grupach wiekowych. 
Można przyjść i sprawdzić, jak wyglą-
da trening szermierza.

Więcej informacji: Klub Sportowy 
Szermierz Łomianki, ul. Staszica 2 
(ICDS), tel. 608 014 499, www.face-
book.com/szermierzlomianki.

Cudze chwalicie, swego nie znacie. W Łomiankach od lat działa Klub Sportowy Szermierz prowadzony 
przez znakomitego trenera Jerzego Konczalskiego, który z pasją opowiada o tej dyscyplinie i przekonuje, 
że to sport, który kształtuje człowieka.

SPORT DLA 
INDYWIDUALISTÓW

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

LIPIEC (WYBÓR)

4.07 
Udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (online).

7.07 
Udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (stacjonarnej).

8.07 
Spotkanie z samorządowcami powiatu warszawskiego za-
chodniego w Błoniu dotyczące Krajowego Planu Odbudo-
wy dla samorządów.

12.07 
Wizyta w Sielpi Wielkiej, miejscu warsztatów zorganizowa-
nych dla podopiecznych przez Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Łomianki. 

14.07 
Spotkanie z Anną Bernatowicz-Sobiech, radną powiatową, 
oraz starostą Janem Żychlińskim i wicestarostą Wojcie-
chem Białasem w sprawie współpracy gminy i starostwa 
w zakresie inwestycji na terenie gminy.

18, 20 i 22.07 
Spotkania z sołtysami i radami sołeckimi: Pawłem Stasia-
kiem z Kiełpina, Henrykiem Zielińskim z Dziekanowa Pol-
skiego, Krzysztofem Skarbkiem z Kępy Kiełpińskiej oraz 
Jarosławem Suskim z Dziekanowa Leśnego, Alicją Siemia-
nowską i Celiną Nowosielską z Sadowej, Ewą Krzyżowską 
i Andrzejem Mikołajczykiem z Łomianek Dolnych oraz 
Marcinem Kwasiborskim z sołectwa Łomianki Chopina 
w sprawie spraw bieżących i planów budżetowych sołectw 
na 2023 r.

21.07 
Udział wraz z sekretarzem gminy Arturem Gajowniczkiem 
i komendantem Straży Miejskiej Marcinem Węgiełkiem 
w obchodach święta Policji w Starych Babicach.

27.07 
Spotkanie koordynujące pracę wydziałów UM dotyczące 
Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego. Spo-
tkanie z przedstawicielami GDDKiA w celu omówienia te-
matów związanych z budową trasy S7.

28.07 
Podpisanie umowy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim o udzielenie dotacji na zakup masztu i flagi oraz ich 
instalacji w Dziekanowie Leśnym w ramach projektu „Pod 
biało-czerwoną”.

29.07
Udział w spotkaniu rady nadzorczej Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w Łomiankach (ZWiK). 
Spotkanie z posłanką Koalicji Obywatelskiej Kingą Gajew-
ską oraz Marcinem Podsędkiem, wiceprzewodniczącym 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W lipcowym numerze o planach inwestycyjnych 
opowiadała pierwsza wiceburmistrz Aneta Gawin. 
W sierpniowym wydaniu biuletynu ukazuje się 
rozmowa z moją drugą zastępczynią Anną Chomą 
– o rozwoju gminy z perspektywy samorządow-
ców i współpracy z lokalną społecznością. Dla-
tego szczególnej Państwa uwadze polecam tekst 
o skomplikowanym procesie realizacji inwestycji 
drogowych, jak również informacje istotne dla 
mieszkańców poszczególnych osiedli i sołectw. 

W Urzędzie Miejskim przygotowujemy się już do 
wrześniowych wydarzeń, w tym pikników sąsiedz-
kich i zebrań z mieszkańcami. Początek jesieni to 
tradycyjnie czas, kiedy we wszystkich sołectwach 
odbędą się spotkania, w trakcie których mieszkań-
cy będą decydować o podziale środków z funduszy 
sołeckich i projektach zaplanowanych do realizacji 
w przyszłym roku. Już dziś zachęcam do udziału 
w zebraniach i współdecydowaniu o przyszłości 
Państwa sołectw. Terminy spotkań będziemy pu-
blikować na www.lomianki.pl w zakładce Kalenda-
rium oraz na fb Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 

Przed nami jednak jeszcze miesiąc wakacji, więc 
nadal polecamy miejsca, w których można aktyw-
nie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi oraz od-
począć. Zapraszamy również na wydarzenia, które 
przygotowaliśmy w łomiankowskich świetlicach 
i Centrum Kultury.
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Średniowieczny zamekŚredniowieczny zamek
Niewiele brakowało, by stolicą Ma-
zowsza pozostał Czersk. Początkowo 
siedziba książąt mazowieckich znaj-
dowała się ok. 40 km od dzisiejszego 
warszawskiego Starego Miasta i to 
właśnie w Czersku pod koniec XIV w. 
zaczął powstawać okazały ceglany 
zamek księcia Janusza Starszego. 
O wszystkim zdecydowała jednak 
kapryśna Wisła. Rzeka z czasem od-
sunęła się od zamku, a osada straciła 

przez to na znaczeniu i trzeba było 
poszukać nowego miejsca. Do dziś 
zachowały się fragmenty murów i trzy 
potężne wieże, z których można po-
dziwiać okolicę. Na dziedzińcu w sezo-
nie letnim organizowane są rodzinne 
pikniki. Warto zajrzeć tam w sierpniu, 
by dowiedzieć się więcej o średnio-
wiecznych rycerzach i archeologii.
Więcej informacji: Więcej informacji: Zamek Książąt Ma-
zowieckich, pl. Tysiąclecia 1, Czersk, 
www.zamekczersk.pl.

W drogę! To ostatnie tygodnie wakacji, dlatego warto je wykorzystać, by poznać nowe miejsca, sprawić frajdę dzieciom i po raz kolejny 
przekonać się, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by ciekawie spędzić czas. Proponujemy zwiedzanie zabytków, trochę prehistorii, geologii 

i średniowiecza, a także wizytę w niezwykłym zoo i wypatrywanie spadających gwiazd. 
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TEKST:  MONIKA BRODOWSKA

ZWIEDZAJ I ODPOCZYWAJ
Miesiąc wakacji za nami, ale przed nami jeszcze słoneczny sierpień. Dlatego przedstawiamy drugą część wakacyj-

nego przewodnika. Dzielimy się pomysłami na aktywne spędzanie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi, zachęca-
my także do odpoczywania, czytania i słuchania o książkach, filmach, wystawach i muzyce. Przypominamy również 

o konkursie dla najmłodszych i czekamy na przesłanie prac do końca sierpnia.

Spadające gwiazdySpadające gwiazdy
Letnie ciepłe wieczory to doskonały 
czas na obserwację gwiazd. Zwłaszcza 
że w nocy z 12 na 13 sierpnia na niebie 
odbędzie się prawdziwy spektakl – roz-
błysną Perseidy, czyli meteory, zwane 
potocznie spadającymi gwiazdami. Wi-
doczne są od 17 lipca, jednak najwięcej 
będzie ich przelatywać w połowie sierp-
nia. Nie potrzebujemy wówczas lornet-
ki, jedynie stanowiska (duża polana, 
plaża, pagórek), w którym elektryczne 
oświetlenie i drzewa nie będą zakłócać 
widoczności. Miejsce, z którego wydają 

się wylatywać Perseidy, znajduje się 
w konstelacji Perseusza, nad północno-
-wschodnim horyzontem. W Warszawie 
warto tej nocy odwiedzić park przy 
Centrum Nauki Kopernik. Będą leżaki, 
teleskopy, muzyka i food trucki. Zga-
śnie okoliczne miejskie oświetlenie, ilu-
minacja mostu Świętokrzyskiego oraz 
Stadionu Narodowego. Jeśli pogoda 
dopisze, będzie można zobaczyć dzie-
siątki spadających gwiazd.
Więcej informacji: Więcej informacji: 12.08 od godz. 21, 
park przy Centrum Nauki Kopernik, 
www.kopernik.org.pl.
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Na tropie dinozaurówNa tropie dinozaurów
Mało znane, a bardzo ciekawe muzeum 
w Warszawie. Istnieje już 100 lat i groma-
dzi zbiory związane z historią i budową 
geologiczną obszaru dzisiejszej Polski. Je-
śli całą rodziną oglądaliście kolejne części 
„Epoki lodowcowej”, to wybierzcie się, by 
zobaczyć rekonstrukcję polskiego dino-
zaura, czyli dilofozaura (Dilophosaurus 
wetherilli), tropy dinozaurów zamiesz-
kujących kiedyś nasze ziemie, a także 
szkielety wymarłych zwierząt z epoki 

lodowcowej i pnie drzew z karbonu czy 
neogenu. W kolekcji muzeum znajdują 
się także skały, liczne okazy minerałów, 
skamieniałości dawnych roślin i zwierząt 
(koralowce, gąbki, małże) oraz model 
pustyni i naturalnej wielkości rekonstruk-
cja jaskini. Wizyta w muzeum to frajda 
dla dzieci, a przy okazji dawka wiedzy 
o geologicznej przeszłości Polski.
Więcej informacji: Więcej informacji: Muzeum Geologiczne, 
ul. Rakowiecka 4 (wejście od ul. Wiśnio-
wej), www.pgi.gov.pl.

Podwodny tunelPodwodny tunel
Ogród zoologiczny w Łodzi otworzył nie-
dawno supernowoczesny pawilon Orien-
tarium, w którym mieszka 35 gatunków 
zwierząt lądowych oraz 180 gatunków 
ryb z Azji Południowo-Wschodniej. Bu-
dynek, wybiegi i woliery zajmują po-
wierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich, 
a zastosowane rozwiązania pozwalają 
utrzymywać zwierzęta na dużych prze-
strzeniach w połączeniu z innymi ga-
tunkami i w urozmaiconym środowisku. 
Największe wrażenie na zwiedzających 
robi przeszklony basen, w którym z pod-
wodnej perspektywy można podpatrywać 
kąpiące się słonie indyjskie. Ich wybieg 

podzielony jest na trzy części i wyposażo-
ny w dwa baseny oraz wodospady. Drugą 
spektakularną przestrzenią i jedną z naj-
większych atrakcji jest podwodny tunel 
liczący 26 m długości. Łącznie w siedmiu 
zbiornikach oceanicznych mieści się po-
nad trzy miliony litrów wody, w których 
pływa ponad 1300 przedstawicieli róż-
nych gatunków – rekiny, płaszczki czy 
pokolce, a wśród nich pokolec królewski, 
chociaż dzieci powiedzą, że to zapominal-
ska rybka Dory, którą dobrze pamiętają 
z filmu „Gdzie jest Dory?”. 
Więcej informacji: Więcej informacji: Miejski Ogród Zoolo-
giczny, ul. Konstantynowska 8/10, Łódź, 
www.orientarium.lodz.pl.

W kopalni soliW kopalni soli
W poprzednim biuletynie przekonywaliśmy, 
że geologia może być ciekawa. Kto chciałby 
to sprawdzić w praktyce, może się wybrać 
na wycieczkę pod ziemię. Najbliżej Łomia-
nek znajduje się kopalnia w Kłodawie. To 
największa czynna kopalnia soli kamiennej 
w Polsce, jednak można ją zwiedzać z prze-
wodnikiem. Trasa ma długość kilometra, 

a zjeżdża się na głębokość aż 600 m! Pokła-
dy powstały ponad 200 mln lat temu i nie-
które wykute w nich korytarze są… różowe, 
bo w Kłodawie znajdują się jedyne złoża ró-
żowej soli w Europie. I raczej nikt z wycieczki 
nie powstrzyma się przed sprawdzeniem, 
czy ściany są naprawdę słone.
Więcej informacji: Więcej informacji: kopalnia soli, Kłodawa, 
www.sol-klodawa.com.pl.

Milusin marszałka PiłsudskiegoMilusin marszałka Piłsudskiego
W dwudziestoleciu międzywojennym Sulejó-
wek był miejscowością letniskową. Aleksan-
dra Piłsudska kupiła tu działkę w 1921 r.,
a wkrótce z inicjatywy i dzięki zbiórce 
funduszy zorganizowanej przez Komitet 
Żołnierza Polskiego wybudowano willę dla 
marszałka jako dar za zasługi w walce 
o odzyskanie niepodległości. Dworek na-
zwano Milusinem, a cała rodzina zamiesz-
kała w nim po wycofaniu się Józefa Piłsud-
skiego z polityki w 1923 r. W późniejszych 
latach Sulejówek stanowił miejsce letniego 
wypoczynku. Dwa lata temu udostępniono 
dla zwiedzających nowoczesny budynek 
muzeum zlokalizowany w sąsiedztwie za-
bytkowej willi. Kompleks muzealno-edu-

kacyjny jest rodzajem parku kulturowego, 
łączy oba budynki z otaczającymi je lasem 
i ogrodem. Większą część nowego muzeum 
ukryto pod ziemią, gdzie znajdują się wy-
stawa stała oraz strefa edukacyjna i maga-
zyn zbiorów. Część naziemna jest wtopiona 
w zieleń i mieści m.in. biura muzealne, salę 
wystaw czasowych, restaurację i miejsce 
wypoczynku. Standardowe zwiedzanie 
ekspozycji poświęconej marszałkowi Piłsud-
skiemu trwa zwykle dwie godziny, warto 
jednak przeznaczyć więcej czasu na pobyt 
w Sulejówku, bo to miejsce, gdzie można 
odpocząć i miło spędzić dzień.
Więcej informacji: Więcej informacji: Muzeum Józefa Piłsud-
skiego, al. Piłsudskiego 29, Sulejówek, 
www.muzeumpilsudski.pl.
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Jaki to ptak?Jaki to ptak?
„Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozo-
wym gaju, / Nadajemy audycję z ptasiego 
kraju. / Proszę, niech każdy nastawi apa-
rat”. To początek wierszyka napisanego dla 
dzieci przez Juliana Tuwima i podpowiedź, 
czego możemy potrzebować podczas spa-
cerów. W lesie i na łąkach często słyszymy 
ptaki, ale nie zawsze umiemy rozpoznać 
ich głosy. Dlatego przyda nam się nowo-
czesny aparat, czyli bezpłatna aplikacja 

BirdNET. To wspólny projekt Cornell Lab 
of Ornithology i Uniwersytetu Technicz-
nego w Chemnitz. Dzięki niemu można 
rozpoznać ok. 3 tys. ptaków na podstawie 
ich śpiewu. Wystarczy włączyć w telefonie 
nagrywanie. Jeśli jakość nagrania będzie 
wystarczająca, aplikacja wyświetli zdjęcia 
oraz informacje o danym gatunku ptaka.
Więcej informacji: Więcej informacji: BirdNET, aplikacja na 
smartfony i tablety z Androidem oraz iPho-
ne’y i iPady z iOS-em.

W ciągu roku rzadko mamy możliwość przeczytać, przesłuchać i zobaczyć wszystko to, co nas zainteresowało. Ale wakacje to czas na od-
poczynek i przyjemności. Niespieszne czytanie książek, oglądanie filmów, słuchanie ulubionej muzyki i ptaków w lesie. W tym miesiącu 

polecamy więcej podkastów, dzięki którym nadrobimy kulturalne zaległości.

Odpoczywaj

Rozmowy o książkachRozmowy o książkach
Wakacje to czas nadrabiania zaległości książkowych, tym 
bardziej że nie musimy już pakować dodatkowych kilo-
gramów do walizki. Wystarczy zabrać ze sobą poręczny 
elektroniczny czytnik. Ale dla osób, które chciałby posłu-
chać wywiadów z ulubionym autorem lub dowiedzieć się 
więcej o nowościach wydawniczych, doskonałe będą au-
dycje, których można wysłuchać w internecie. W niedziel-

ne wieczory na antenie Radia Nowy Świat emitowane są 
rozmowy z pisarkami i pisarzami. Archiwalne programy 
można odsłuchać jak podkasty. Audycje prowadzi Michał 
Nogaś, kiedyś dziennikarz Programu III Polskiego Radia, 
a obecnie Radia Nowy Świat oraz autor książki „Z niejed-
nej półki”. 
Więcej informacji:Więcej informacji: „Czytał Michał Nogaś”, każda niedziela 
godz. 19, www.nowyswiat.online. 

Recenzje Tomasza RaczkaRecenzje Tomasza Raczka
Z wykształcenia jest teatrologiem, bywał aktorem i ofice-
rem rozrywkowym na transatlantyku „Stefan Batory”, od 
lat kieruje wydawnictwem, ale najwięcej osób powie o nim, 
że jest krytykiem filmowym. Kultowe stały się już „Perły 
z lamusa”, czyli rozmowy, które w latach 90. prowadził 
w telewizji z Zygmuntem Kałużyńskim. Dwa lata temu 
zaczął regularnie nagrywać recenzje na kanale YouTube 
i robi to na własnych zasadach. Omawia nowe filmy, ale 
często odwołuje się do klasyki kinematografii, kodów 

kulturowych, lektur, spotkań z ludźmi sztuki czy podróży. 
Wielokrotnie podkreśla, że każdy z nas ogląda filmy ina-
czej, bo różnimy się od siebie wiekiem, doświadczeniem 
życiowym, upodobaniami, wrażliwością. Dlatego jego 
recenzje także są subiektywne, z dodatkową osobistą hi-
storią na końcu. Czasem jest to anegdota, a innym razem 
gorzka refleksja czy nostalgiczne wspomnienie. Zawsze 
jest inteligentnie, błyskotliwie i życiowo.
Więcej informacji: Więcej informacji: Wideorecenzje Tomasza Raczka, www.
youtube.com/c/TomaszRaczek. 

Ćwiczenia z patrzeniaĆwiczenia z patrzenia
Mówi o sobie, że jest „historyczką sztuki, kuratorką 
sztuki niderlandzkiej, holenderskiej i flamandzkiej 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, a także pasjo-
natką opowiadania o sztuce”. Aleksandra Janiszewska-
-Cardone prowadzi blog i nagrywa podkast, w którym 
co tydzień opowiada o sztuce dawnej, ciekawych, słyn-
nych i ulubionych obrazach oraz pracy kustoszki. Dzieli 
się fascynacjami, lekturami i podróżami związanymi ze 

sztuką. W jednym z ostatnich wakacyjnych odcinków 
wspomina wyprawę do Los Angeles sprzed trzech lat, 
kiedy pojechała odebrać obraz „Adam i Ewa” Lucasa 
Cranacha starszego wypożyczony z warszawskiego 
muzeum na ekspozycję czasową… Prawdziwa histo-
ria z dreszczykiem i kulisy pracy kurierki arcydzieła 
sztuki!
Więcej informacji:Więcej informacji: Otulina. Aleksandra Janiszewska 
o sztuce, www.otulinablog.pl.

O muzyce poważnejO muzyce poważnej
Trudno znaleźć blog o muzyce klasycznej. Przypięto jej 
łatkę trudnej, wymagającej, a w najlepszym razie dla ko-
neserów. Tymczasem to muzyka niezwykle różnorodna. 
Zaczął o niej pisać na blogu „Szafa melomana” Mateusz 
Ciupka, muzykolog i redaktor „Ruchu Muzycznego”, 
najstarszego polskiego magazynu o muzyce poważnej. 
Publikował rozmowy, recenzje i relacje z festiwali, a od 

kilkunastu miesięcy nagrywa podkast, w którym dzieli 
się ze słuchaczami wiedzą, przemyśleniami i odkryciami 
muzycznymi. Interesuje się muzyką dawną i nową, operą, 
kameralistyką, symfoniką, słowem, wszystkim, co składa 
się na sztukę dźwięku. W każdy poniedziałek rozmawia 
z artystami i twórcami muzyki klasycznej. 
Więcej informacji:Więcej informacji: 
Szafa melomana, www.szafamelomana.pl.
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JOGA DLA ZDROWIAJOGA DLA ZDROWIA

Nikogo nie trzeba przekonywać, że aktywność 
fizyczna jest ważna dla zdrowia, a także dobre-
go samopoczucia. W łomiankowskich świetlicach 
cyklicznie odbywają się zajęcia jogi finansowane 
przez gminę. Dlaczego warto ją ćwiczyć? Asany, 
czyli pozycje w jodze, rozciągają i uelastyczniają 
ciało, a regularnie wykonywane zwiększają za-
kres ruchu i pomagają zachować wyprostowaną 
sylwetkę. Ponadto ćwiczenia oddechowe dotlenia-
ją cały organizm, a wówczas poprawia się krąże-
nie i redukuje stres. Spróbować można w każdym 
wieku, a wakacje to dobry czas na podjęcie no-
wych aktywności.
Więcej informacji: Więcej informacji: harmonogram zajęć w Dąbro-
wie Leśnej i Burakowie zamieszczamy na s. 25.

W lipcowym numerze biuletynu zamieściliśmy harmonogram i opisy zajęć organizowanych latem na te-
renie gminy. W bieżącym numerze polecamy kolejne wydarzenia i przypominamy o gminnych placach 
zabaw, parku linowym i boiskach, z których dzieci i młodzież mogą korzystać przez całe wakacje.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

SIERPIEŃ W ŁOMIANKACH

BAJKOWE ŁOMIANKIBAJKOWE ŁOMIANKI

Centrum Kultury zaprasza na cztery bezpłatne 
przedstawienia dla dzieci. Spektakl „Latający 
kufer” (7.08 godz. 11) to historia o synu kup-
ca, który odziedziczył magiczny kufer, „Słowik” 
(13.08 godz. 11) opowiada o chińskim cesarzu, 
który wolał słuchać śpiewu mechanicznego pta-
ka, a „Legendy warszawskie” (14.08 godz. 11) 
przypomną najpopularniejsze gawędy o Syrence, 
Złotej Kaczce i Bazyliszku. A na zakończenie wa-
kacji zaplanowano przedstawienie o „Czerwonym 
Kapturku” (28.08 godz. 11). 
Wszystkie występy finansowane są z budżetu 
gminy Łomianki.
Więcej informacji:Więcej informacji: Centrum Kultury, ul. Wiejska 
12A, www.kultura.lomianki.pl.
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SPORTOWY PIKNIKSPORTOWY PIKNIK

Fundacja Jestem Mamą organizuje piknik dla 
rodzin na pożegnanie wakacji. Jedną z atrak-
cji będzie turniej, w czasie którego zawodnicy 
będą rywalizować na kilku stacjach sportowych 
(bieg z przeszkodami, strzelanie z łuku, zaba-
wy z piłką). Zapewniamy wspaniałą zabawę, 
dużo śmiechu i zdrową rywalizację. Na uczest-
ników będą czekać upominki. Ponadto w strefie 
zabaw i animacji dla najmłodszych odbędą się 
zajęcia artystyczno-kreatywne. Podczas pik-
niku zaprezentują się także kluby sportowe 
oraz instytucje organizujące zajęcia sportowe 
i kulturalne w Łomiankach i najbliższej okolicy. 
Ideą jest przedstawienie zróżnicowanej oferty 
dostępnej w naszej gminie dla mieszkańców. 
Będzie można wziąć udział w zajęciach poka-
zowych, by wybrać odpowiednie dyscypliny 
sportowe dla siebie oraz dzieci i młodzieży. Fi-
nałem imprezy natomiast będzie bicie rekordu 
Łomianek w grupowym tańczeniu zumby. Wy-
darzenie finansowane jest ze środków gminy 
Łomianki.
Więcej informacji:Więcej informacji: 28.08 godz. 14–18, plac 
zabaw w Kiełpinie, ul. Rolnicza, www.facebook.
com/FundacjaJestemMama.

ICDS zawiadamia, że od 6 do 21 sierpnia 
pływalnia będzie nieczynna z powodu 

przerwy technologicznej.
Sierpniowy program zajęć dla dzieci 

i dorosłych w Centrum Kultury i miejskich 
świetlicach sprawdź także na s. 25.

WAKACYJNY KONKURSWAKACYJNY KONKURS

Przypominamy o konkursie dla dzieci i mło-Przypominamy o konkursie dla dzieci i mło-
dzieży „Łomiankowskie wakacje – na rysunku dzieży „Łomiankowskie wakacje – na rysunku 
i w obiektywie”.i w obiektywie”.
Jeżeli spędzacie chociaż część wakacji w Łomian-
kach, to na pewno znaleźliście świetne miejsca 
do zabawy. Dlatego najmłodszych zachęcamy 
do wykonania pracy plastycznej, a młodzież do 

zrobienia zdjęć. Najlepsze prace nagrodzimy 
fantastycznymi nagrodami. 
Konkurs trwa do 31 sierpnia br. i jest przezna-
czony 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 Miejskie-
go. Regulamin konkursu znajdziecie na www.
lomianki.pl.

ZAJĘCIA DLA DZIECIZAJĘCIA DLA DZIECI

W świetlicy miejskiej trwają warsztaty dla dzieci 
z gminy Łomianki w wieku 6–11 lat. Fundacja Je-
stem Mamą organizuje gry terenowe i podchody, 
warsztaty kulinarne oraz biologiczno-chemiczne. 
Nie brakuje zajęć sportowych, gier i zabawy in-
tegracyjnych, a także kreatywnych warsztatów 
konstruktorskich i artystycznych. W ciągu dnia 
organizowana jest przerwa na zdrowe przekąski 
oraz napoje, które zapewnia organizator. Od-
płatność od uczestnika tygodniowych warsztatów 
wynosi 50 zł. Zajęcia współfinansowane są przez 
gminę Łomianki.
Więcej informacji: Więcej informacji: świetlica miejska, ul. Parkowa 2,
zapisy: 695 330 116, kontakt@fundacjajestem-
mama.pl.
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Eliza Adamczyk, starszy inspektor ds. administracyjnych w OPS
Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdo-
byłam w instytucjach państwowych, takich jak Sąd 
Okręgowy w Warszawie, TBS Warszawa Północ 
i Urząd Miejski w Łomiankach. Dzięki wyższemu 
wykształceniu pedagogicznemu w zakresie profi-
laktyki społecznej i resocjalizacji pracowałam m.in. 
jako kurator społeczny dla dorosłych w Sądzie Re-
jonowym dla Warszawy Pragi-Północ. Od wielu lat 

w centrum mojego zainteresowania znajduje się człowiek, zainspi-
rowana zatem jego rozwojem i procesami poznawczymi studiuję 
psychologię (III rok) na UKSW w Warszawie.

Czym zajmuję się w Ośrodku Pomocy Społecznej?
Realizuję rządowy program Karta Dużej Rodziny oraz lokalny pro-
gram zmierzający do polepszenia warunków życiowych osób w wie-
ku senioralnym, rodzin wielodzietnych, rodzin opiekujących się 
sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastęp-
czych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie gminy. Dodatko-
wo realizuję wypłaty dodatku mieszkaniowego dla osób spełniają-
cych wymagane kryteria.

Paweł Radoła, kierownik Działu Sportu w ICDS
Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fi-
zycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie oraz 
studiów podyplomowych Wyższej Szkoły im. Paw-
ła Włodkowica w Płocku na kierunku menedżer 
sportu. Od 2009 r. zajmuję się upowszechnianiem 
szeroko rozumianej kultury fizycznej. Wiedzę i do-
świadczenie zdobyłem w Ośrodku Sportu i Rekreacji 

Dzielnicy Bemowo oraz Wydziale Sportu i Rekreacji Urzędu Dziel-
nicy Mokotów m.st. Warszawy. Pracę w ICDS zacząłem w 2019 r.
Prywatnie jestem mężem i ojcem trzech chłopców. W wolnych 
chwilach lubię słuchać muzyki, grać na gitarze, obejrzeć dobry film 
lub po prostu pograć w piłkę.

Czym zajmuję się w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sporto-
wym?
Nadzoruję funkcjonowanie i stan obiektów sportowych oraz edu-
kacyjnych, takich jak: pływalnia, park linowy, skatepark, hala pneu-
matyczna, boiska zewnętrzne, hale i sale sportowe, aula widowisko-
wo-koncertowa i sala konferencyjna. Ponadto Dział Sportu zajmuje 
się organizacją wydarzeń i imprez sportowych, kulturalnych i pa-
triotycznych. Odpowiadamy również za wynajem i użyczanie po-
wierzchni zarządzanych przez jednostki oświatowe.

NASI URZĘDNICY
W sierpniowym biuletynie przedstawiamy pracowników 
jednostek pomocniczych Urzędu Miejskiego. Zajmują się 
sprawami społecznymi oraz organizacją wydarzeń sportowych 
i nadzorem nad obiektami sportowymi.
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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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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Mam pytanie dotyczące szkoły średniej 
w Łomiankach. Na chwilę obecną jest jed-
no liceum, do którego jest bardzo ogra-
niczony nabór dzieci, bo tylko do jednej 
klasy. Z powodów ograniczeń lokalowych, 
LO nie ma możliwości przyjęcia większej 
liczby chętnych uczniów, by kontynuować 
naukę w naszym rodzimym mieście. Sporo 
dzieci nie dostało się do naszego LO. Dla 
wielu jest to dramat, kolejny niepotrzebny 
stres. Druga klasa już rozwiązałaby pro-
blem rekrutacyjny. Zwracam się z prośbą 
o pomoc w stworzeniu budynku większe-
go, w którym nasze dzieci mogłyby kon-
tynuować naukę w swoim mieście, bez 
narażania się na bardzo długie dojazdy do 
Warszawy, stratę czasu i przede wszystkim 
zdrowia. Zadbajmy o nasze dzieci i stwórz-
my im możliwości do czerpania radości 
z mieszkania w Łomiankach. Bardzo liczę 
na wsparcie, pomoc, ja i wielu rodziców 
8-klasistów. 

Szanowna Pani, ideą przejęcia liceum ogól-
nokształcącego od powiatu warszawskiego 
zachodniego było i jest jego rozbudowa, 
a tym samym zwiększenie oferty eduka-
cyjnej dla naszych młodych mieszkańców. 
To właśnie z tą myślą chcemy stworzyć 
warunki na kolejny etap edukacyjny dla ło-
miankowskiej młodzieży. Priorytetem jest 
umożliwienie uczniom korzystania ze szko-
ły średniej w rodzimym mieście. Jednak 
w obecnym budynku, który zajmuje liceum, 
nie ma możliwości utworzenia dodatko-
wych oddziałów szkolnych dla przyszłych 
uczniów. W związku z tym w roku szkol-
nym 2022/2023 możliwe było utworzenie 
wyłącznie jednego oddziału. Planujemy 
przedsięwzięcie, jakim jest budowa zespo-
łu szkolnego, w którym znajdzie się szkoła 
podstawowa i ponadpodstawowa. Z uwagi 
jednak na złożony i długotrwały proces in-
westycyjny planowana inwestycja powięk-
szy liczbę miejsc w naszym liceum dopiero 
za kilka lat.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie

www.lomianki.pl.
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BIUM: Ma Pani ogromne doświad-
czenie w pracy samorządowca. Czym 
się Pani wcześniej zajmowała?
Anna Choma: Zaczynałam pracę 
w strukturach samorządowych jesz-
cze przed przystąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej. To był czas po-
wstawania nowych procedur, na-
wiązywania współpracy europejskiej 
i realizacji projektów w nowatorskich 
formułach. Pracowałam w Woje-
wódzkim Urzędzie Pracy, w którym 
kierowałam wydziałem zarządzania 
europejskim funduszem społecznym, 
a następnie w Agencji Rozwoju Ma-
zowsza i Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego. Po-
nad 10 lat byłam sekretarzem gminy 
Wieliszew, gdzie między innymi zaj-
mowałam się pozyskiwaniem środ-
ków unijnych. Z perspektywy czasu 
mogę stwierdzić, że dla samorządow-
ców pierwsze lata Polski w UE były 
czasem zdobywania doświadczenia 
i rozwoju. Budżety gminne były nie-
wielkie, więc pozyskanie każdych 
środków, niezależnie czy to 1 mln, czy 
50 tys. zł, miało ogromne znaczenie 
i widać było doskonale, jak poważny 
wpływ mają te pieniądze na rozwój 
lokalnych inwestycji i ile dzięki temu 
może się zmienić.

A czym zajmuje się Pani jako wicebur-
mistrz Łomianek?

Podlega mi Wydział Edukacji, z któ-
rym przygotowujemy się do nowego 
roku szkolnego i organizujemy, w po-
rozumieniu z dyrektorami placówek, 
oddziały przedszkolne w gminnych 
szkołach, a także prowadzimy nabór 
kadry dyrektorskiej. Nadzoruję rów-
nież pracę Urzędu Stanu Cywilnego, 
Biura Rady Miejskiej oraz jednostek 
pomocniczych gminy zajmujących się 
opieką społeczną (OPS) i kulturą (bi-
blioteka, Centrum Kultury). Zauważy-
łam przy okazji, że w czasie realizacji 
moich zadań często muszę się prze-
mieszczać pomiędzy budynkami urzę-
du, rozmieszczonymi w różnych lo-
kalizacjach Łomianek. Wydaje się, że 
brak wspólnego dla różnych wydzia-
łów i referatów ratusza to utrudnienie 
dla urzędników, ale przede wszystkim 
dla mieszkańców.

Co jest ważne w pracy samorządowca?
Działamy w różnych dziedzinach, ale 
zawsze dla mieszkańców, mając na 
względzie rozwój całej społeczności. 
Dlatego dla mnie za każdym razem 
ważne jest zaproszenie do współ-
pracy wszystkich osób zaintereso-
wanych rozwojem miejsca, w którym 
mieszkają. W Łomiankach to soł-
tysi i przewodniczący osiedli wraz 
z mieszkańcami, a także radni miejscy. 
Gdy działamy w pojedynkę, rezultaty 
naszej pracy zawsze będą ograniczo-

ne. Ale zawsze, kiedy jest nas więcej 
i mamy wspólny cel, to możemy osią-
gnąć zdecydowanie lepsze efekty.

Widzi Pani taką współpracę w Ło-
miankach?
Wcześniej miałam ten komfort pracy, 
że samorząd, w którym byłam zatrud-
niona, wypracował stabilną większość 
i decyzje były podejmowane sprawnie. 
Gwarantowało to systematyczny roz-
wój gminy. Jednocześnie wydaje się, 
że brak jednomyślności w realizacji 
wspólnych celów w naszym samorzą-
dzie skutkuje niepełnym wykorzysta-
niem możliwości rozwojowych, które, 
w tych samych realiach gospodarczych, 
inne gminy wykorzystały lepiej.

Można to zmienić?
Po długotrwałym okresie izolacji 
i ograniczeń zawiązanych z pandemią 
i wojną w Ukrainie ponownie może-
my powrócić do regularnych spotkań 
i konsultacji z mieszkańcami, przed-
stawicielami osiedli oraz sołtysami 
i naszymi radnymi. Pikniki i zebrania 
sołeckie organizowane w najbliższym 
czasie, na które już teraz wszystkich 
zapraszam, będą okazją do bezpo-
średnich rozmów. Pozwoli to między 
innymi na zidentyfikowanie bieżących 
problemów oraz koniecznych działań, 
najważniejszych z punktu widzenia 
mieszkańców.

W czerwcu burmistrz Łomianek powołała na stanowiska wiceburmistrzów ANETĘ GAWIN 
i ANNĘ CHOMĘ. Pierwszą zastępczynię przedstawialiśmy w ostatnim biuletynie. Druga 
zastępczyni nadzoruje pracę Wydziału Edukacji, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Rady 
Miejskiej, a także Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej oraz 
wszystkich gminnych przedszkoli i szkół. Jako samorządowiec pracuje już 20 lat i specjalizuje 
się w zarządzaniu projektami oraz pozyskiwaniu środków unijnych. W biuletynie opowiada 
o pracy w samorządzie i współpracy z lokalną społecznością.

MAMY WSPÓLNY CEL
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Dotacje dla gminy
Gmina Łomianki uzyskała 29,5 tys. zł 
dofinansowania z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego. Fundusze 
przeznaczymy na organizację Dni 
Seniora oraz zakup wentylatora od-
dymiającego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łomiankach.

Z inicjatywy Rady Seniorów zorganizu-
jemy Dni Seniora. W czasie dwudnio-
wej imprezy rozegrany zostanie turniej 
brydżowy, wystąpi kabaret i odbędzie 
się jednodniowa wycieczka krajo-
znawcza.  Drugą dotację w wysokości 
9,5 tys. zł przeznaczymy na zakup 
wentylatora oddymiającego o napę-
dzie akumulatorowym dla OSP w Ło-

miankach. Sprzęt będzie wykorzysty-
wany przez strażaków w obiektach 
użyteczności publicznej, handlowo-
-usługowych i przede wszystkim blo-
kach mieszkalnych. Znajdzie również 
zastosowanie przy oddymianiu bu-
dynków jednorodzinnych, poddaszy, 
piwnic oraz obiektów o większej ku-
baturze. / ms
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Trwa proces weryfikacji zgłoszeń 
w ramach Łomiankowskiego Me-
chanizmu Partycypacyjnego 2023. 

W tym roku do dyspozycji miesz-
kańców jest milion złotych. Wy-
starczyło zgłosić projekt – społecz-
ny, ekologiczny, inwestycyjny lub 
dotyczący wydarzenia kulturalnego 
lub sportowego. Jeśli wniosek uzy-
ska pozytywną weryfikację meryto-
ryczną i zdobędzie głosy mieszkań-
ców, projekt zostanie przekazany 
do wykonania w przyszłym roku. 
To realna szansa na realizację lokal-
nych inicjatyw sąsiedzkich i wkład 
w rozwój gminy. Już 23 sierpnia 
br. opublikujemy ostateczną listę 
wniosków wybranych do głoso-
wania, a 29 sierpnia o godz. 18 
w auli ICDS odbędzie się spotkanie 
z ich autorami. Od 1 do 7 września 
mieszkańcy będą mogli oddać gło-
sy na dowolną liczbę projektów pod 
warunkiem, że ich łączna wartość 
nie przekroczy puli środków. 
Głosowanie odbędzie się:
a) za pomocą formularza online 
zamieszczonego na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Ło-
miankach www.lomianki.pl,
b) poprzez wypełnienie formularza 
w wersji papierowej i wrzucenie go 
do urny dostępnej w:
– siedzibie Urzędu Miejskiego w Ło-
miankach, ul. Warszawska 115,
– siedzibie Urzędu Miejskiego w Ło-
miankach, ul. Staszica 2,
– Centrum Kultury, ul. Wiejska 12A.
Więcej informacji: www.lomianki.
budzet-obywatelski.org.

Modernizacja wału 
wiślanego
W Urzędzie Miejskim pracujemy 
nad zwiększeniem bezpieczeństwa 
powodziowego gminy Łomianki.

W lipcu br. odbyło się spotkanie ro-
bocze poświęcone bezpieczeństwu 
powodziowemu gminy Łomianki, 
w którym uczestniczyli Aneta Gawin, 
pierwszy zastępca burmistrza, Krzysz-
tof Sulikowski, główny specjalista 
w referacie ds. bezpieczeństwa i za-
rządzania kryzysowego Urzędu Miej-

skiego w Łomiankach, członkowie 
Komisji Technicznej i Komisji Bezpie-
czeństwa Rady Miejskiej w Łomian-
kach oraz projektanci z Biura Studiów 
i Projektów Gospodarki Wodnej Rol-
nictwa Bipromel. Podczas spotkania 
omówiono rozwiązania projektowe 
będące w kolejnych latach podstawą 
do realizacji inwestycji „Moderniza-
cja wału przeciwpowodziowego na 
odcinku rzeki Wisły w km 525+000 
– 537+400 w gm. Łomianki”. Potwier-
dzono również, że prace projektowe 
przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem, a do końca bieżącego roku po-
wstanie projekt z częściowymi uzgod-
nieniami. / Krzysztof Sulikowski

Nowe defibrylatory
Publiczny dostęp do czterech au-
tomatycznych defibrylatorów ze-
wnętrznych w gminie Łomianki 
możliwy jest dzięki realizacji projek-
tu w ramach Łomiankowskiego Me-
chanizmu Partycypacyjnego 2022.

Automatyczny defibrylator ze-
wnętrzny AED (automated external 
defibrillator) to sterowane kompu-
terowo według zaprogramowane-
go algorytmu urządzenie, które po-
trafi wykryć zagrażający życiu zbyt 
szybki rytm serca (migotanie komór 
serca) i poinformować ratownika sy-
gnałem głosowym i świetlnym o ko-
nieczności defibrylacji. Defibrylator 
działa za pomocą samoprzylepnych 
elektrod na klatce piersiowej cho-
rego i wysyła specjalnie opraco-
wany impuls prądu stałego przez 
elektrody do serca, powodując tym 
samym powrót normalnego rytmu 
serca (60–90/min). Urządzenia AED 
zostały zamontowane w czterech 
lokalizacjach: przy placach zabaw 

(ul. Cienista róg ul. Rolniczej oraz 
ul. Akacjowa róg ul. Partyzantów), 
parku Miejskim (ul. Fabryczna) i te-
renie Urzędu Miejskiego (ul. War-
szawska 115). Poza standardowym 
wyposażeniem kapsuł defibrylatory 
zostały doposażone w tzw. klucze 
pediatryczne, dzięki czemu AED 
umożliwiają ratowanie dzieci poni-
żej ósmego roku życia (poniżej 25 
kg) przy wykorzystaniu uniwersal-
nych elektrod dla dorosłych. Reali-
zatorem projektu jest Straż Miejska 
w Łomiankach. / Marcin Węgiełek

Porady prawne 
Starosta warszawski zachodni przy-
pomina, że od początku 2022 r. dzia-
łają trzy punkty nieodpłatnej pomo-
cy prawnej (Łomianki, Stare Babice, 
Ożarów Mazowiecki) oraz dwa punk-
ty (Błonie i Leszno) nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego.

Punkt pomocy prawnej w Łomian-
kach znajduje się w lokalu Integracyj-

nego Centrum Dydaktyczno-Sporto-
wego (ul. Staszica 2, pon. 9–13, wt. 
i śr. 15–19, czw. i pt. 8–12) i dosto-
sowany jest do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (parking, podjazd, dwie 
windy, toalety). Zapisy przyjmowane 
są wyłącznie pod numerem telefo-
nu 22 733 72 83 w godzinach pracy 
starostwa powiatowego (pon. 9–17, 
wt.–pt. 8–16).
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Sprostowanie
W opisie alkomatu Promiler AL 
4000V pojawił się błąd. Dzięki 
urządzeniu można samodzielnie 
sprawdzić stan trzeźwości i zmie-
rzyć zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, a nie stężenia 
alkoholu we krwi. Alkomat znajdu-
je się w siedzibie Straży Miejskiej 
w Łomiankach przy ul. Warszaw-
skiej 87. Za pomyłkę przeprasza-
my. / Monika Brodowska
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KARTKA Z KALENDARZA

1 sierpnia obchodziliśmy 78. rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego. W Łomian-
kach o godz. 12 pod pomnikiem przy ICDS zło-
żyliśmy wieńce, a o godz. 20 w Centrum Kultury 
uczciliśmy pamięć powstańców podczas koncertu 
patriotycznego w wykonaniu Łomiankowskiej 
Orkiestry Kameralnej, której gościnnie towarzy-
szył tenor Maciej Madaliński.

15 sierpnia będziemy obchodzić 102. 
rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Święto 
Wojska Polskiego. W Łomiankach o godz. 10 
odbędzie się uroczysta msza święta i złożenie
kwiatów przy tablicy pamiątkowej w kościele 
w Burakowie (ul. Sobieskiego 2) oraz przemarsz 
i złożenie kwiatów przy pomniku (ul. Parkowa 
róg ul. Warszawskiej) i w miejscu straceń w wą-
wozie Lasu Młocińskiego.

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

Pomoc, która nic 
nie kosztuje!
To już dwa lata, odkąd w Łomiankach 
stoi metalowe serce na nakrętki. 
Okazuje się, że nasza społeczność 
jest bardzo zaangażowana, a na-
krętek przybywa z każdym dniem. 
Dlatego jeśli słyszeliście o akcji, 
podczas której zbierane są plasti-
kowe nakrętki, lub sami znacie oso-
bę w potrzebie, napiszcie na adres 
wks@poczta.lomianki.pl. 
Chętnie się podzielimy i pomożemy!

Szkolne stypendium
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o przy-
znanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łomianki będą 
przyjmowane w terminie 1–15 września br. 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji o wszystkich 
dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wnio-
sku. Dochody rodziny wyliczane są na podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600 zł. / OPS
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Współpraca urzędu 
i starostwa
W Urzędzie Miejskim odbyło się 
spotkanie ze starostą powiatu war-
szawskiego zachodniego dotyczą-
ce inwestycji w Łomiankach.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Że-
browska-Piotrak, jej zastępca Aneta 
Gawin oraz Maciej Krogulec, pełno-
mocnik burmistrza ds. transportu, 
spotkali się 14 lipca br. ze starostą 

Janem Żychlińskim i wicestarostą 
Wojciechem Białasem oraz Anną 
Bernatowicz-Sobiech, radną powia-
tową. Rozmowy dotyczyły współpra-
cy Łomianek i starostwa w zakresie 
inwestycji na terenie gminy. Omó-
wiono kwestię węzła Janickiego na 
trasie S7, szczegóły remontu ul. Rol-
niczej oraz ul. Wiślanej na odcinku 
od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej, 
a także możliwość współpracy przy 
realizacji zadań prowadzonych w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Dziekanowie Leśnym. / mjr

Wolontariusze 
w Łomiankach
Pomagamy osobom niepełno-
sprawnym, starszym, długotrwale 
chorym oraz dzieciom w trudnej 
sytuacji materialnej. 

Wolontariusze dobrowolnie i bez wy-
nagrodzenia pomagają m.in. załatwiać 
drobne codzienne sprawy, towa-
rzyszą w spacerach, wspierają dzie-
ci w nauce. Jeśli chcesz skorzystać 
z podobnej formy pomocy, to skon-
taktuj się osobiście lub telefonicznie 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Więcej informacji: OPS, ul. Szpital-
na 7, tel.: 728 742 840 lub 22 751 
90 57 w. 115.
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Osiedla, podobnie jak sołectwa, to jed-
nostki pomocnicze Urzędu Miejskiego. 
Na terenie naszej gminy jest ich 14. 
Największe z nich to Dąbrowa Zachod-

nia (281,6 ha), a najmniejsze – Łomianki 
Równoległa (1,8 ha). Według danych z końca 
ubiegłego roku najwięcej osób zamieszkuje 
Dąbrowę Leśną (2 649), a najmniej osiedle 
Łomianki Równoległa (229). Publikujemy 

podstawowe informacje o każdym z osiedli 
oraz zachęcamy do rozmów o inicjatywach 
społecznych i sprawach lokalnych na łamach 
biuletynu zarówno przewodniczących osiedli, 
jak i mieszkańców. Korespondencję prosimy 
kierować na adres um@poczta.lomianki.pl lub 
kontaktować się z Wydziałem Promocji i Komu-
nikacji Społecznej (tel. 516 768 500).

W czerwcu burmistrz Łomianek powołała na stanowiska dwie zastępczynie, a pod koniec miesiąca 
z inicjatywy urzędu odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami sołectw i zarządów osiedli. 
Od lipca organizowane są kolejne, podczas których omawiamy lokalne sprawy. Dlatego ponownie 
zapraszamy do współpracy wszystkich społeczników i po prezentacji sołectw w poprzednim 
biuletynie przedstawiamy łomiankowskie osiedla.

OSIEDLA MIESZKANIOWE

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Przewodnicząca zarządu osiedla: Przewodnicząca zarządu osiedla: 
Agnieszka Szczurek, tel. 605 762 422, e-mail: bura-
kow@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Jerzy Serzysko, Zbigniew Więc-
kowski, Adam Matysiak.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 432 osoby.
Obszar: Obszar: 231,2 ha.

Granice:Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Prochownia 
wzdłuż ul. Brukowej oraz Łomiankami Dolnymi linią 
wyznaczoną osią ul. Brukowej do nurtu rzeki Wisły; 
Warszawą wzdłuż nurtu rzeki oraz ulicami Parkową, 
Kolejową i Starej Cegielni; Dąbrową Rajską wzdłuż ul. 
Stary Tor. 

Buraków

Więcej informacji: 
pełne dane teleadresowe członków zarządu 

osiedli dostępne są na www.lomianki.pl 
w zakładce Samorząd – Zarządy osiedli 

i rady sołeckie.

Przewodniczący zarządu osiedla: Przewodniczący zarządu osiedla: 
Zbigniew Dziubiński, tel. 502 600 947, e-mail: dabro-
walesna@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Agata Wrześniak, Antoni Brożyna, 
Ewa Szymczak.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 2 649 osób.
Obszar: Obszar: 235,5 ha.

Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Dąbrową Zachodnią wzdłuż 
ul. Wiślanej; Dąbrową Rajską wzdłuż granic nierucho-
mości przy ul. Magnolii, równolegle do ul. Wiślanej 
i dalej linią wyznaczoną osią ul. Długiej; Warszawą 
wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na przedłużeniu                     
ul. Brukowej; Izabelinem wzdłuż ul. Kampinoskiej.  

Dąbrowa Leśna
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Przewodnicząca zarządu osiedla: Przewodnicząca zarządu osiedla: Natalia Orlecka, tel. 
508 372 427, e-mail: centralne@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Arkadiusz Krawczak, Bartłomiej 
Orlecki, Robert Krawczak.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 268 osób.
Obszar: Obszar: 47,3 ha.

Granice:Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Górnymi 
wzdłuż linii równoległej do ul. Wiosennej; Łomian-
kami Starymi wzdłuż ul. Warszawskiej; Łomiankami 
Prochownia wzdłuż linii równoległej do ul. Przeskok; 
Dąbrową Rajską wzdłuż ul. Kolejowej. 

Łomianki Centralne

Przewodniczący zarządu osiedla: Przewodniczący zarządu osiedla: Piotr Sikorski, tel. 697 
940 984, e-mail: dabrowarajska@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Ewelina Dzierzgowska, Dorota 
Grześkiewicz, Jarosław Kurnicki.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 563 osoby.
Obszar: Obszar: 35,5 ha.
Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Dąbrową Zachodnią wzdłuż 

linii przebiegającej równolegle do ulic Zielonej i Brzo-
zowej oraz ulic Wiosennej i Francuskiej; Łomiankami 
Centralnymi, Łomiankami Prochownia i Burakowem 
wzdłuż ulic Kolejowej i Stary Tor; Warszawą wzdłuż ul. 
Pancerz; Dąbrową Leśną linią wyznaczoną osią ul. Dłu-
giej i wzdłuż granic nieruchomości przy ulicach Wiślanej 
i Magnolii.

Dąbrowa Rajska
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Przewodniczący osiedla o bieżących sprawachPrzewodniczący osiedla o bieżących sprawach
Bartłomiej Lange:Bartłomiej Lange: „Działalność zarządu osiedla opiera 
się na rozwiązywaniu problemów od dawna nierozwią-
zanych oraz zgłaszaniu nowych inicjatyw, które będą 
miały pozytywny wpływ na codzienne funkcjonowanie 
mieszkańców. Dlatego jako zarząd zwracamy szczegól-
ną uwagę na inwestycje mogące znacząco wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa i funkcjonowania mieszkańców 
w przestrzeni publicznej. 
Nieprawidłowe oświetlenie wzdłuż ul. Zachodniej to pro-
blem od wielu lat podnoszony w kontaktach z urzędem, 
ale nadal nierozwiązany. Brak właściwego oświetlenia, 
w tym zbyt duże rozproszenie latarni oraz ich znaczne 

oddalenie od pasa drogowego, sprawia, że ulica po zmro-
ku tonie w ciemnościach. Z uwagi na monitoring miejski 
istnieje też pilna potrzeba przycinki drzew wzdłuż ul. 
Zachodniej, co znacząco wpłynie na poprawę widoczno-
ści. Także skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Zachodnią to 
miejsce, w którym dochodzi do częstych kolizji kierowców 
aut z rowerzystami. Wielokrotnie zgłaszaliśmy potrzebę 
zainstalowania w tym miejscu luster drogowych. Brak 
również utwardzonych nawierzchni ul. Prostej, ul. Siera-
kowskiej i ul. Ofiar Katynia, wyrównania chodnika przy 
ul. Sierakowskiej i dokończenia chodnika przy czterech 
posesjach przy ul. Zachodniej. Procedury w tych ostatnich 
sprawach trwają już kilka lat. 

Szczególnie zabiegamy o utworzenie parku między ul. 
Zachodnią i ul. Krokusa, gdzie konieczny jest wykup 
dwóch działek prywatnych, a także o dokończenie in-
westycji w parku Artystów. Tworzenie tego typu nowych 
miejsc rekreacyjno-integracyjnych spotyka się z dużym 
zainteresowaniem naszych mieszkańców. 
Dostrzegamy potrzebę powołania platformy dyskusyjnej 
pomiędzy sołectwami i zarządami osiedli, która posłuży 
do wymiany informacji, doświadczeń, ale przede wszyst-
kim zaktywizuje zarządy do wspólnego wspierania 
inicjatyw lokalnych. Myślę, że wszyscy potrzebujemy 
poprawy komunikacji pomiędzy urzędem a starostwem 
w celu przyspieszenia realizacji inwestycji”.

Przewodniczący zarządu osiedla: Przewodniczący zarządu osiedla: 
Bartłomiej Lange, tel. 603 152 029, e-mail: dabrowa-
zachodnia@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Aneta Szlupowicz, Wojciech Ber-
ger, Ludwika Gutowska.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 502 osoby.
Obszar: Obszar: 281,6 ha.
Granice:Granice: osiedle sąsiaduje z Dziekanowem Leśnym 

przez tereny KPN, wzdłuż ul. Lutza i dalej granicą 
osiedla Łomianki Górne wzdłuż ul. Kolejowej; Dąbrową 
Rajską wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic 
Wiosennej i Francuskiej oraz Zielonej i Brzozowej i dalej 
granicą osiedla Dąbrowa Leśna wzdłuż granic nierucho-
mości przy ul. Magnolii i wzdłuż ul. Wiślanej; Izabeli-
nem wzdłuż ul. Łuże i dalej przez teren KPN; z Dąbrowy 
Zachodniej wyłączony jest teren osiedla Równoległa. 

Dąbrowa Zachodnia

Przewodnicząca zarządu osiedla: Przewodnicząca zarządu osiedla: 
Iwona Kamińska-Bajek, tel. 515 136 216, e-mail: gor-
ne@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Anna Klaudia Zdyb, Dariusz Knio-
łek, Marcin Jakub Kolwas.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 988 osób.

Obszar: Obszar: 77,8 ha.
Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Kiełpinem od ul. Kolejowej 
do ul. Warszawskiej; Łomiankami Powstańców i Łomian-
kami Trylogia wzdłuż ul. Warszawskiej; Łomiankami 
Centralnymi wzdłuż linii równoległej do ul. Wiosennej; 
Dąbrową Zachodnią wzdłuż ul. Kolejowej. 

Łomianki Górne

Przewodniczący osiedla o bieżących sprawachPrzewodniczący osiedla o bieżących sprawach
Łukasz Kowalski:Łukasz Kowalski: „Osiedle Łomianki Baczyńskiego to 
mieszanka bloków, domów jednorodzinnych i miejsc 
kultu religijnego (Instytut Świecki Życia Konsekrowanego 
Świętej Rodziny, dom zakonny Księży Salezjanów oraz 
klasztor Augustianów). 
W czerwcu 2021 r. w ramach Łomiankowskiego Mechani-
zmu Partycypacyjnego została oddana do użytku pierw-
sza część siłowni zewnętrznej Pod Lipami. W tym roku 
w ramach kolejnego budżetu zostały złożone następne 
dwa projekty, które mają służyć naszym i okolicznym 

mieszkańcom: rozbudowa lipowej siłowni o kolejne urzą-
dzenia do ćwiczeń na górne części ciała oraz wypożyczal-
nia rowerów towarowych (cargo). Planujemy również 
zorganizować kolejną edycję konkursu na najładniejszy 
balkon i ogródek. 
W listopadzie 2021 r. złożyliśmy pismo do pani bur-
mistrz w sprawie wykonania doświetlenia przejścia 
dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej 
i Przeskok oraz odwodnienia ulic Baczyńskiego i Paw-
łowskiej. Pierwsza prośba została zrealizowana bardzo 
szybko, dzięki czemu osoby przechodzące przez przej-

ście, a zwłaszcza dzieci idące do szkoły podstawowej nr 
1 i na przystanek autobusowy są zdecydowanie bardziej 
widoczne. Niestety odwodnienie ul. Baczyńskiego i ul. 
Pawłowskiej nie jest możliwe z powodu braku środków. 
Mam nadzieję, że uda się znaleźć na ten cel środki, aby 
można było przejść przez chodnik wzdłuż wskazanych 
ulic nie tylko w kaloszach.
Cały czas pozostajemy w kontakcie z naszymi miesz-
kańcami poprzez tablicę informacyjną przy lipowej 
siłowni oraz stronę www.facebook.com/OsiedleBa-
czynskiego”.

Przewodniczący zarządu osiedla: Przewodniczący zarządu osiedla: Łukasz Kowalski, tel. 
697 391 520, e-mail: baczynskiego@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Maciej Piórkowski, Alina Skurska, 
Mariusz Sołtysiak.
Liczba mieszkańców:Liczba mieszkańców: 1 157 osób.
Obszar: Obszar: 15,8 ha.

Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Pawłowo 
wzdłuż linii równoległej do ul. Jeziornej; Łomiankami 
Dolnymi wzdłuż drogi gruntowej bez nazwy; Łomian-
kami Prochownia wzdłuż linii równoległej do ulic 
Baczyńskiego i Lwowskiej; Łomiankami Centralnymi 
i Łomiankami Prochownia wzdłuż ul. Warszawskiej. 

Łomianki Baczyńskiego

Przewodniczący zarządu osiedla:Przewodniczący zarządu osiedla: Jerzy Jaworski, tel. 
602 405 677, e-mail: rownolegla@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Joanna Zabłocka-Łudzeń, Anna 
Zając, Marta Herynowska.

Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 229 osób.
Obszar: 1,8 ha.Obszar: 1,8 ha.
Granice: Granice: obszar osiedla spółdzielczego przy ul. Równo-
ległej.

Łomianki Równoległa
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Przewodnicząca zarządu osiedla: Przewodnicząca zarządu osiedla: Wanda Kuczera, tel. 
514 263 331, e-mail: majowe@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Paweł Kuczera, Bożena Celińska, 
Patryk Kossakowski.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 981 osób.
Obszar: Obszar: 30,9 ha.
Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Centralnymi 

wzdłuż linii równoległej do ul. Szkolnej, biegnącej mię-
dzy ulicami Szkolną i Malarską; Łomiankami Pawłowo, 
Łomiankami Baczyńskiego i Łomiankami Prochownia 
wzdłuż ul. Warszawskiej; Łomiankami Prochownia 
wzdłuż linii równoległej do ulic Leśnej i 22 Września; 
Dąbrową Rajską wzdłuż ul. Kolejowej.

Łomianki Majowe

Przewodniczący zarządu osiedla: Przewodniczący zarządu osiedla: 
Jarosław Lewandowski, tel. 502  165 738, e-mail:  
pawlowo@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu:Członkowie zarządu: Jan Kozera, Wacław Puk, Anna 
Wypych.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 129 osób.
Obszar: 43,24Obszar: 43,24 ha.

Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Starymi i Ło-
miankami Dolnymi wzdłuż osi ul. Wiślanej; Łomian-
kami Dolnymi wzdłuż Jeziora Fabrycznego i wzdłuż 
ul. Jeziornej; Łomiankami Baczyńskiego wzdłuż linii 
równoległej do ul. Jeziornej; Łomiankami Majowymi 
i Łomiankami Centralnymi wzdłuż osi ul. Warszawskiej.

Łomianki Pawłowo

Przewodniczący zarządu osiedla:Przewodniczący zarządu osiedla: 
Paweł Słupski-Kartaczowski, tel. 726 314 722, e-mail: 
powstancow@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Hanna Wacikowska, Marek Bo-
gusz, Paweł Bogdański.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 215 osób.
Obszar:Obszar: 42,05 ha.

Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Kiełpinem od ul. Warszaw-
skiej do Cienistej; Łomiankami Chopina; Łomiankami 
Trylogia wzdłuż osi ul. Jedności Robotniczej; Łomianka-
mi Górnymi wzdłuż osi ul. Warszawskiej.

Łomianki Powstańców

Przewodniczący zarządu osiedla: Przewodniczący zarządu osiedla: 
Dariusz Dąbrowski, tel. 603 789 892, e-mail: prochow-
nia@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu:Członkowie zarządu: Piotr Kowalczyk, Michał Frankow-
ski, Lidia Kisielnicka.
Liczba mieszkańców:Liczba mieszkańców: 592 osoby.
Obszar: Obszar: 56,49 ha.

Granice:Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Centralnymi 
wzdłuż linii równoległej do ul. Przeskok oraz Łomian-
kami Baczyńskiego wzdłuż linii równoległej do ulic Ba-
czyńskiego i Lwowskiej; Łomiankami Dolnymi wzdłuż 
drogi gruntowej bez nazwy; Burakowem wzdłuż ul. 
Brukowej; Dąbrową Rajską wzdłuż ul. Kolejowej. 

Łomianki Prochownia

Przewodnicząca zarządu osiedla:Przewodnicząca zarządu osiedla: Aleksandra Szmit, 
tel. 884 994 545, e-mail: stare@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu: Członkowie zarządu: Mirosława Borzęcka, Teresa Osta-
piuk, Zofia Krajewska.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 1 549 osób.
Obszar: Obszar: 44,12 ha.

Granice:Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Trylogia 
wzdłuż ul. Włościańskiej; Łomiankami Dolnymi; Ło-
miankami Pawłowo wzdłuż ul. Wiślanej; Łomiankami 
Górnymi i Łomiankami Centralnymi wzdłuż ul. War-
szawskiej. 

Łomianki Stare

Przewodniczący zarządu osiedla: Przewodniczący zarządu osiedla: Jan Gołębiowski, tel. 
601 247 069, e-mail: trylogia@poczta.lomianki.pl.
Członkowie zarządu:Członkowie zarządu: Magdalena Godlewska-Dudek, 
Michał Bieńko, Henryk Kowalski.
Liczba mieszkańców: Liczba mieszkańców: 825 osób.
Obszar: 27,85Obszar: 27,85 ha.

Granice: Granice: osiedle sąsiaduje z Łomiankami Powstańców 
wzdłuż ul. Jedności Robotniczej; Łomiankami Chopina; 
Łomiankami Starymi wzdłuż osi ul. Włościańskiej; Ło-
miankami Górnymi wzdłuż osi ul. Warszawskiej.

Łomianki Trylogia
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BIUM: Część osób nie wykonuje ba-
dań kontrolnych, bo mówi, że skoro 
dobrze się czują, to nie ma takiej po-
trzeby.
Dr Wioletta Zagórska: Wiele chorób 
w początkowym stadium rozwoju nie 
daje niepokojących objawów. A kiedy 
już się pojawią i pacjent przyjdzie do 
lekarza, to leczenie jest dłuższe i trud-
niejsze. Zawsze sprawdza się zasada, 
że lepiej zapobiegać niż leczyć. Bada-
nia profilaktyczne wykrywają wczesne 
zmiany w naszym organizmie i pozwa-
lają podjąć działania zmniejszające ry-
zyko rozwoju chorób i przedwczesnej 
umieralności.   

Dlaczego warto wykonywać badania 
kontrolne?
Kiedy spojrzymy na statystyki, to oka-
że się, że Polacy najczęściej umierają 
z powodu chorób układu krążenia 
(zawał, udar) i chorób nowotworo-
wych. Badania profilaktyczne w du-
żym stopniu umożliwiają rozpoznanie 
tych chorób i pozwalają na wczesne 
rozpoczęcie ich leczenia i uniknięcie 
powikłań chorób przewlekłych. 

Jakie badania zawiera program „Pro-
filaktyka 40 Plus”?
To badania diagnostyczne obejmujące 
pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała 
i wzrostu, obwodu w pasie oraz oblicze-
nie wskaźnika masy ciała (BMI), a także 
ocenę miarowości rytmu serca, bada-
nie ogólne moczu, morfologię krwi, 
stężenie cholesterolu całkowitego, glu-
kozy, kwasu moczowego i kreatyniny 
we krwi, badanie na obecność utajonej 
krwi w kale, a dla mężczyzn swoistego 
antygenu sterczowego (PSA) w celu 
wczesnego wykrycia raka prostaty. 
Wyniki są już następnego dnia.

Informacje praktyczne
Chcesz wykonać badania? Wypełnij 
ankietę na Internetowym Koncie Pa-
cjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię 
22 735 39 53 (w godz. 8–18). System 
wystawi elektroniczne skierowanie, 
a każdy uprawniony będzie mógł wy-
konać badania w punkcie, który reali-
zuje program „Profilaktyka 40 Plus”. 
W Łomiankach jest to Centrum Me-
dyczne Startmed (ul. Partyzantów 23, 
tel. 571 550 950 lub 572 660 066).

Tradycyjnie pod koniec wakacji i na 
początku jesieni w naszej gminie 

odbywają się spotkania sąsiedzkie 
i zebrania sołeckie. Pikniki są okazją 
do wspólnej zabawy oraz integracji lo-
kalnych społeczności. W czasie zebrań 
mieszkańcy decydują o podziale środ-
ków z funduszy sołeckich.
W sierpniu odbędą się trzy pikniki:
• 21.08 godz. 14–19:• 21.08 godz. 14–19:  Dożynki sołeckie 
w Dziekanowie Nowym, miejscem spo-
tkania jest szkoła podstawowa w Dzie-
kanowie Polskim, a zaplanowano m.in. 
animacje dla dzieci i zabawę na dmu-

chańcach, karuzeli i rodeo, a także sto-
isko z watą cukrową i poczęstunek,
• 27.08 godz. 14–18: • 27.08 godz. 14–18: Dzień Dziekano-
wa Polskiego, miejscem spotkania jest 
szkoła podstawowa w Dziekanowie 
Polskim, a zaplanowano m.in. uhono-
rowanie najstarszych mieszkańców so-
łectwa, happening i animacje dla dzieci, 
zabawę na dmuchańcach oraz konkur-
sy, a także stoisko z watą cukrową i po-
częstunek,
• 28.08 godz. 13–17:• 28.08 godz. 13–17:  Piknik rodzin-
ny w Sadowej, miejscem spotkania jest 
szkolne boisko (ul. Strzelecka), a zaplano-

wano m.in. przejażdżki konne dla dzieci, 
karuzelę, ciuchcię, teatrzyk oraz grill,
• 10.09: • 10.09: Dzień dziecka, czyli piknik edu-
kacyjno-sportowy w Kiełpinie, miejsce 
spotkania: ul. Rolnicza 236 (szczegóły 
w późniejszym terminie),
• 10.09: • 10.09: Dzień rodziny w Dziekanowie 
Leśnym, miejscem spotkania jest szko-
ła przy ul. Akinsa 6 (szczegóły w póź-
niejszym terminie).
Więcej informacji: Więcej informacji: terminy kolejnych 
pikników i zebrań będziemy sukcesyw-
nie publikować na www.lomianki.pl 
w Kalendarium wydarzeń. 

Do końca grudnia 2022 r. każdy Polak, który ukończył 40. rok życia, więc 
także w przedziale wiekowym 60–90 lat, może skorzystać z jednorazowych 
bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach programu „Profilaktyka 
40 Plus”. O tym, dlaczego warto się przebadać, rozmawiamy z doktor 
WIOLETTĄ ZAGÓRSKĄ.

BADAJ SIĘ 
I BĄDŹ ZDRÓW!

Ile osób mieszka
w Dziekanowie Polskim?
W lipcowym numerze biuletynu 
opublikowaliśmy statystyki doty-
czące poszczególnych sołectw. Do-
staliśmy później pytanie o faktycz-
ną liczbę mieszkańców, gdy jedna 
z mieszkanek porównała liczby z na-
szego tekstu z podanymi na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP). Zamieszczamy pytanie wraz 
z wyjaśnieniem Wydziału Admini-
stracyjnego i Spraw Obywatelskich.

Pytanie: Na stronie BIP liczba miesz-
kańców według stanu na dzień 
31.12.2021 r. w  Dziekanowie Pol-
skim wynosi 1 157 osób. A według 
gazety „Biuletyn Informacyjny” z lip-
ca 2022 (s. 17) w Dziekanowie Pol-
skim mieszka 785 osób. Gdzie i kiedy 
te 372 (1157–785) osoby się wypro-
wadziły? Czy jest po prostu zła rejo-
nizacja? Która liczba jest prawdziwa?
Odpowiedź: Obie liczby są popraw-
ne. W biuletynie podawaliśmy liczbę 
mieszkańców w sołectwach, a nie 
w danej miejscowości. W przypad-
ku Dziekanowa Polskiego część tej 
miejscowości należy również do 
sołectw Dziekanów Bajkowy i Sado-
wa. W samym sołectwie Dziekanów 
Polski jest 785 mieszkańców, nato-
miast w miejscowości Dziekanów 
Polski – 1157. Dzieje się tak dlatego, 
że granice sołectw nie pokrywają się 
z granicami miejscowości, stąd róż-
nice w liczbach mieszkańców.
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WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Akinsa 8: rozpoczęto remont ła-
zienek w przedszkolu w Dziekanowie 
Leśnym, 
• ul. Konopnickiej 48A: rozpoczęto 
prace modernizacyjne kotłowni w bu-
dynku komunalnym w Dziekanowie 
Leśnym,
• ul. Piaskowa: powstaje budynek 
przedszkola miejskiego oraz plac za-
baw wraz z instalacjami i urządzenia-
mi technicznymi w Dąbrowie, obecnie 
w budynku na ukończeniu są prace 
związane z wylewkami posadzek, pro-
wadzone są wewnętrzne prace insta-
lacyjne, wykonano przyłącza wodno-
-kanalizacyjne,
• ul. Strzelecka: trwają prace insta-
lacyjne (elektryczne, sanitarne, tele-
techniczne i przeciwpożarowe) we-
wnątrz budynku szkoły w Sadowej, 
wykonawca robót wykańcza wnętrza, 
rozpoczęto prace związane z zago-
spodarowaniem terenu: budowę dro-
gi i miejsc parkingowych oraz wyty-
czanie ogrodzenia.

Prace zakończone
• ul. Porzeczkowa: rozbudowa w ra-
mach zadania „Kompleksowa przebu-
dowa dróg gminnych w kwartałach 
ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. 
Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. War-
szawska)”, termin wynikający z umowy 
to 12.09 br., przed pracami ulica miała 
nawierzchnię gruntową nieutwardzo-
ną, w ramach robót wykonano m.in.: 

zabezpieczenie sieci elektroenerge-
tycznej, regulację wysokościową ar-
matury i włazów studni infrastruktury 
technicznej, wzmocnienie podłoża 
gruntowego przez wykonanie war-
stwy pospółki, wbudowano elementy 
przekroju ulicznego (krawężniki, opor-
niki), ułożono podbudowę z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie oraz warstwę ścieralną z kostki 
betonowej, wykonano dren francuski 
pod częścią ulicy z ażurowych płyt 
betonowych wypełnionych żwirem 
i zniesiono bariery architektoniczne,
• ulice na terenie gminy: wyrów-
nano drogę oraz przeprowadzono 
remonty cząstkowe nawierzchni bi-
tumicznych na następujących ulicach 
(dotyczy tylko odcinków, których 
działki drogowe stanowią własność 
lub znajdują się we władaniu gminy): 
6 Pułku Piechoty, aleja Lip, Asnyka, 
Błotna, Bogusławskiego, Borzoboha-
tego, Brukowa, Brzegowa, Brzósko, 
Cebertowicza, Chopina, Cicha, Cie-
nista, Czerwonego Kapturka, Dobrej 
Wróżki, Drewniana, Elsnera, Gajowa, 
Gwiaździsta, Jałowcowa, Jaśminowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Kamińskiego, Ki-
lara, Kocjana, Koncertowa, Kościelna 
Droga, Kota w Butach, Kownackiej, 
Krasnoludków, Lotników Alianckich, 
Lutza, Malinowa, Mikołajczyka, Mo-
niuszki, Ogrodowa, Paderewskiego, 
Pancerz, Poziomkowa, Przyrodnicza, 
Rataja, Reymonta, Sienkiewicza, Sze-
roka, Truskawkowa, Turystyczna, Vi-
valdiego, Wakacyjna, Warszawska, 
Wędkarska, Wieniawskiego, Wierz-
bowa, Wiklinowa, Willowa, Wiślana, 

Wiśniowa, Wspólna, Wyjątkowa, Za-
ciszna, Zagórze, Żywiczna.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rolnicza: prace porządkowe 
i brukarskie na terenach przyległych 
na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. 
Podróżnej, budowa sieci kanalizacyj-
nej i sieci wodociągowej na odcinku ul. 
Rolniczej od nr. 515 w kierunku grani-
cy z gminą Czosnów przy zastosowa-
niu ruchu wahadłowego oraz przy bu-
dowie odgałęzień bocznych od szkoły 
w Dziekanowie Polskim w kierunku 
gminy Czosnów; planowane jest ukła-
danie masy asfaltowej od skrzyżowa-
nia z ul. Podróżną do posesji 443 w ul. 
Rolniczej, termin prac może ulec zmia-
nie w przypadku niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych lub innych 
nieprzewidzianych zdarzeń, zalecamy 
korzystanie z dróg poprzecznych do-
chodzących do ul. Rolniczej,
• ul. Waligóry: zakończono roboty 
budowlane wraz z odtworzeniem na-
wierzchni; trwają prace polegające na 
przekazaniu inwestycji do eksploatacji,
• ul. Łużycka, Wiślana i Brzegowa: pra-
ce w ul. Łużyckiej od strony ul. Wiślanej 
od posesji w ul. Łużyckiej 14 w kierun-
ku ul. Wiślanej; występują punktowe 
zajęcia na całym odcinku ul. Łużyckiej 
ze względu na budowę odgałęzień 
bocznych; planowane jest przygotowa-
nie do odtworzenia nawierzchni w ul. 
Łużyckiej; ruch z ul. Łużyckiej na odcin-
ku od ul. Kamińskiego do miejsca pro-

Zakończyła się rozbudowa ul. Porzeczkowej, wyrównano oraz przeprowadzono remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicznych kilkunastu dróg gminnych. Kończą się także prace wodociągowe w ul. 
Waligóry i ul. Wiślanej. 

INWESTYCJE DROGOWE 
I WODOCIĄGOWE

TEKST: KAROLINA WIERZBICKA, TOMASZ CZAJKOWSKI
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wadzenia prac jest kierowany objaz-
dem ul. Krajobrazową, a przejazd przez 
miejsce prowadzenia prac od strony ul. 
Wiślanej w kierunku ul. Krajobrazowej 
oraz od ul. Krajobrazowej w kierunku 
ul. Wiślanej nie będzie możliwy z po-
wodu zamknięcia drogi,
• gmina Łomianki: budowa brakują-
cych odcinków sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej (etap I),
trwają prace odtworzeniowe na zre-
alizowanych odcinkach,
• ul. Wiślana: budowa sieci wodo-
ciągowej na odcinku od ul. Leśnych 
Dębów do ul. Akacjowej, trwa etap 
zakończenia inwestycji i przekazania 
do eksploatacji,
• drogi dojazdowe do Kościelnej Dro-
gi oraz al. Chopina: budowa sieci wo-
dociągowej oraz sieci kanalizacji sani-
tarnej (etap II), ul. Lutosławskiego oraz 
drogi dojazdowe do następujących 
posesji: Kościelna Droga 115–115t, 
117–117t, 105–105o, 107–107o, 
72–72e, 87–87e, 85–85o, 83–83m 
oraz al. Chopina 104–104f, 106–
106e, 102–102h, 98–98e, 92–92m, 
90–90k, 36–36p; kontynuacja prac 
budowlanych na odcinkach: Kościelna 
Droga 72 w kierunku 72e, al. Chopina 
od 102–102h do Kościelnej Drogi, al. 
Chopina 98–98e, al. Chopina 36 od 
Kościelnej Drogi do al. Chopina,
• ul. Miła: budowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej na odcin-
ku od ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej, 
13.07 br. ZWiK dokonał wyboru ofer-
ty w ogłoszonym przetargu, po podpi-
saniu umowy wykonawca przedstawi 
harmonogram realizacji prac.
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BIUM: Podobno budowa drogi trwa 
krócej niż jej zaprojektowanie i zgro-
madzenie potrzebnych dokumentów, 
to prawda?
Andrzej Boniakowski: Inwestycja dro-
gowa składa się z kilku etapów. I rze-
czywiście, prace budowlane nie zaj-
mują najwięcej czasu, mogą trwać od 
czterech, pięciu miesięcy do półtora 
roku. Zanim jednak wykonawca roz-
pocznie roboty drogowe, potrzebne 
jest opracowanie projektu i uzyskanie 
wszystkich wymaganych uzgodnień, 
opinii oraz pozwolenia na budowę. 
I ten etap obecnie może trwać nawet 
półtora roku.

Niezależnie od tego, czy buduje się 
100 m, czy 5 km drogi?
Średnio budujemy odcinki o długości 
około 1 km, jednak procedura za każ-
dym razem, niezależnie od tego, czy 
droga ma być krótsza, czy dłuższa, wy-
gląda podobnie. 

Czyli jak? Jakie są poszczególne etapy?
W skrócie: zaczynamy po zabezpiecze-
niu środków finansowych w budżecie 
gminy, opracowujemy plan inwesty-
cyjny i procedurę przygotowawczą. 
Dopiero wówczas możemy ogłosić 
przetarg na opracowanie dokumen-
tacji technicznej, a później podpisać 
umowę z projektantem. To jest I etap 
inwestycji. Po opracowaniu projektu, 
który uzyska pozwolenie na budowę, 
zaczyna się etap II, czyli procedura 
przetargowa na wyłonienie wykonaw-
cy, który zrealizuje roboty budowlane. 
Po wszystkich odbiorach droga zosta-
je dopuszczona do użytkowania. Dla 
kierowców inwestycja jest gotowa, 
gdy mogą nią pojechać, jednak dla nas 
kończy się, gdy podpiszemy ostatni 
protokół gwarancyjny, czyli po mniej 
więcej pięciu latach od momentu za-
kończenia robót budowlanych. Dla 
wielobranżowej inwestycji może to 
trwać od dwóch do trzech lat plus pięć 

lat gwarancji i to wszystko przy założe-
niu, że otrzymujemy decyzje i pozwo-
lenia w przewidzianym terminie, a wy-
konawca realizuje prace bez opóźnień.

Jak wygląda etap, którego większość 
z nas nie widzi, czyli do momentu wbi-
cia pierwszej łopaty w terenie?
Budowa drogi to inwestycja na lata, 
dlatego poza zabezpieczeniem pie-
niędzy na jej realizację bardzo waż-
ny jest dobry projekt. A to wiąże się 
z uwzględnieniem wpływu inwestycji 
na środowisko naturalne oraz wszel-
kie uwarunkowania geograficzne, 
przyrodnicze i społeczne. Trzeba uzy-
skać różne opinie i pozwolenia z tym 
związane. W projekcie wstępnym na-
leży uwzględnić warunki techniczne, 
czyli każdy element drogi. W branży 
mówimy o zatwierdzeniu geometrii 
drogi, czyli wyznaczeniu szerokości 
jezdni, promieni łuków poziomych, 
pionowych, chodników, ścieżek rowe-
rowych, poboczy. Ważne jest usunię-
cie kolizji, czyli uwzględnienie miejsc, 
w których nowa droga będzie się sty-
kać z istniejącymi lub planowanymi 
ciągami komunikacyjnymi, siecią ener-
getyczną, gazową, telekomunikacyjną, 
kanalizacyjną czy wodociągową.

Urząd koordynuje te działania?
Tak. Na tym etapie współpracują ze 
sobą różne urzędy oraz instytucje. Kie-
dyś potrzebowaliśmy kilku pozwoleń, 
teraz musimy je uzyskać od około 10 
jednostek, m.in. Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Zarządu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, Wód 
Polskich, Państwowego Konserwatora 
Zabytków, Lasów Państwowych. Kie-
dy mamy projekt i wszystkie uzgodnie-
nia, składamy wniosek do starostwa 
i w przypadku realizacji inwestycji tzw. 
ZRID czekamy 90 dni na jego wery-
fikację. Jeśli nie ma żadnych uwag, 
uzyskujemy zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej.

A każde opóźnienie wydania decyzji 
lub poprawka wydłuża czas realizacji 
inwestycji.
Wydłużenie tego procesu możne na-
stąpić na każdym etapie: decyzyjnym, 
korekty projektu lub uzyskania zgody 
od ministra na odstępstwa od przepi-
sów budowlanych, ale też w przypadku 
konieczności zabezpieczenia dodatko-
wych środków finansowych, bo ceny 
mogą się znacząco zmienić przez kilka 
miesięcy. Rozstrzygnięcie przetargu 
może potrwać kilka miesięcy zamiast 
miesiąca, gdy musimy go ponawiać, bo 
na przykład oferty nie spełniają wyma-
gań formalnych lub zawierają zbyt wy-
sokie kosztorysy. Również wykonawcy 
nie zawsze dotrzymują terminów zapi-
sanych w umowie.

Kto nadzoruje prace drogowe?
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
kontrolują, czy prace postępują zgod-
nie z terminarzem, ale także na bieżąco 
sprawdzają, czy wykonywane są zgod-
nie z dokumentacją techniczną i po-
zwoleniem na budowę. Organizujemy 
spotkania koordynacyjne, w których 
biorą udział wszystkie strony zaanga-
żowane w budowę drogi. A na koniec 
zbiera się komisja, czyli zamawiający, 
inspektor koordynator i wykonawca, 
by przygotować protokół obioru inwe-
stycji.

Nowe drogi to jedne z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Czy można je budować 
szybciej? Jak wygląda proces realizacji takiego projektu krok po kroku? Na pytania odpowiada ANDRZEJ 
BONIAKOWSKI, główny specjalista ds. drogowych z Wydziału Inwestycji i Remontów.
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PYTANIE KONKURSOWE
W którym miejscu w Łomiankach 
22 września 1939 r. zginął gen. 
Mikołaj Bołtuć? Pierwsze trzy oso-
by, które nadeślą poprawną odpo-
wiedź do redakcji (wks@poczta.
lomianki.pl), otrzymają książkę „Ło-
mianki. Spotkania 
z historią”. Na odpo-
wiedzi czekamy do 
20 września, a za-
gadkę rozwiążemy 
w październikowym 
biuletynie. 
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
z poprzedniego biuletynu: Kom-
pania Młodzieżowa AK. Zagadkę 
poprawnie rozwiązał Karol Banasz-
kiewicz. Gratulujemy! 

Krwawe walki z niemieckim na-
jeźdźcą, które rozegrały się na 
terenie Łomianek pomiędzy 19 
a 22 września 1939 r., rozpo-

częły się brawurowym przebiciem do 
Warszawy zgrupowania pod dowódz-
twem gen. Abrahama, a skończyły 
klęską oddziałów dowodzonych przez 
gen. Bołtucia. To także czas organizo-
wania się młodzieży w Łomiankach.

Broń w jałowcach
Polegli, ranni i nieliczni, którzy dosta-
li się podczas kampanii wrześniowej 
do niewoli, pozostawili na dość rozle-
głym placu boju sporo uzbrojenia. Dla 
młodych ludzi to była nie lada gratka. 
Szybko zorganizowali się i w tajemnicy 
przed rodzicami zaczęli zbierać broń. Po 
oczyszczeniu i zakonserwowaniu cho-
wali ją w dość oryginalny sposób, mię-
dzy innymi w jałowcach, lub zakopywali 
w starannie oznaczonych miejscach.

Podwójna konspiracja
Jesienią w całej Polsce powstawa-
ły zręby konspiracji. Nie inaczej było 
w Łomiankach. Gdy młodzi ludzie 
zobaczyli w lesie pana Kolmana, pra-
cownika elektrowni przy ul. Wiślanej, 
który też zbierał broń, postanowili 
zwrócić się do niego o radę. Spotkało 
ich wielkie rozczarowanie, bo zosta-
li brutalnie zrugani i otrzymali kate-
goryczny zakaz zbierania broni. Pan 
Kolman oczywiście aktywnie działał 
w konspiracji, ale jej reguły były jasno 
określone i takie „dzieciaki” trzymano 
od niej z daleka. Młodzi jednak nie dali 
się spławić i dalej zbierali broń, tyle że 

w podwójnej konspiracji, przed Niem-
cami i przed swoimi, o zatroskanych 
matkach nie wspominając. 

Wstąpienie do AK
Kiedy mieli już broń, to chcieli walczyć. 
Ale jak? Nie mieli przecież o tym poję-
cia, bo mieli ledwie po kilkanaście lat. 
Zaczęli szukać przedwojennych regu-
laminów wojskowych. W składzie ma-
kulatury udało się im znaleźć podręcz-
nik dowódcy plutonu. Na własną rękę 
zaczęli się szkolić. Głównymi organi-
zatorami byli uczniowie i absolwenci 
warszawskich gimnazjów: Tchorzew-
ski, Pomirowski i Wnuk. Wiosną 1940 r.
udało się naszej bojowej młodzieży 
trafić w szeregi prawdziwej konspira-
cji. Zostali podporządkowani III Rejo-
nowi Armii Krajowej w Rembertowie. 

Dwa plutony z Łomianek
Grupa otrzymała przeszkolenie woj-
skowe, a Wojciech Pecyński i Janusz 
Warmiński ukończyli tajną podchorą-
żówkę. Można było myśleć o organi-
zowaniu większej grupy dorastającej 
młodzieży z Łomianek i okolic. Wielu 
chłopców wywodziło się z lokalnej 
drużyny harcerskiej, działającej przy 
szkole w Łomiankach. Chętnych było 
tak wielu, że zorganizowano dwa 
plutony, które na krótko przed po-
wstaniem warszawskim przeszły or-
ganizacyjnie do VIII Rejonu AK pod 
dowództwo „Szymona”, dowódcy 
Grupy Kampinos. 

Walka o bielańskie lotnisko
W nocy z 29 na 30 lipca 1944 r. Kom-
pania Młodzieżowa wzięła udział 
w ataku na posterunek żandarmerii 
niemieckiej w Palmirach, a 1 sierp-
nia w okolicy Wólki Węglowej doszło 
do starcia z oddziałem obsługującym 
reflektory przeciwlotnicze. Niemal 
bezpośrednio po tej potyczce młodzi 
żołnierze ruszyli do ataku na bielań-
skie lotnisko. Takie zadanie otrzymała 

od dowództwa Grupa Kampinos. Po 
ciężkich walkach w rejonie Placów-
ki i Młocin, mimo wielkiej przewagi 
przeciwnika, który do walki kierował 
samochody pancerne, czołgi i lotnic-
two, udało się atakującym dotrzeć 
do lotniska. Niestety z powodu du-
żych strat osobowych, braku wsparcia 
i kończącej się amunicji dowodzący 
akcją zarządził odwrót w kierunku Dą-
browy Leśnej. 

Upamiętnienie kompanii
Po upadku powstania warszawskie-
go Niemcy ruszyli przeciwko Gru-
pie Kampinos. Po wielu potyczkach, 
w wyniku przeważających sił przeciw-
nika, reszta ugrupowania postanowiła 
przebijać się w Góry Świętokrzyskie. 
Podobny los spotkał młodych ludzi 
z Łomianek. Kto przeżył, mógł zgodnie 
z rozkazem dowództwa samodzielnie 
wracać w rodzinne strony lub z resztą 
ugrupowania starać się przedostać na 
południe. Wielu przeżyło wojnę i po 
latach mogli opowiedzieć o tamtych 
czasach. Pozostały po nich wspomnie-
nia i dwa pomniki – w Dąbrowie Le-
śnej i Młocinach.

W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o oddział zbrojny składający się głównie 
z uczniów ostatnich klas gimnazjalnych, który działał w czasie II wojny światowej na terenie 
Łomianek. Rozwiązujemy zagadkę i opowiadamy historię Kompanii Młodzieżowej.

KOMPANIA MŁODZIEŻOWA

TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI
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Słoneczne lato to czas, gdy dojrzewają owoce i warzywa, ale także kwiaty, których nasiona możemy 
zbierać z myślą o nasadzeniach w przyszłym roku. Rośliny wymagają podlewania, odchwaszczania 
i systematycznej ochrony przed szkodnikami, jednak to właśnie teraz możemy w pełni cieszyć się 
pięknym i kolorowym ogrodem.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Jedne z najczęściej uprawianych 
kwiatów w przydomowych ogród-

kach, wdzięczne, wabiące motyle 
i pszczoły, delikatne i najsilniej pach-
nące (choć nie wszystkie) w słoneczne 
dni. Floksy liczą około 80 gatunków 
(wysokie i niskie) w różnych kolorach, 
od białych, przez pudroworóżowe 
i błękitne, po intensywne odcienie różu 
i fioletu. Wysokie floksy tworzą efek-
towne wiechowate kwiatostany o licz-
nych drobnych kwiatkach. Roślina lubi 
stanowisko słoneczne lub półcieniste, 

żyzną, dobrze przepuszczalną glebę, 
źle znosi nadmiar wody w obrębie ko-
rzeni i długotrwałą wilgoć na liściach. 

Zbiory: kwiaty możemy ścinać do wa-
zonu i do suszenia (kocanki i zatrwian), 
zbieramy również i suszymy zioła, 
m.in. miętę, melisę, tymianek czy ore-
gano. Cięcie: aby wzmocnić rośliny, 

warto przyciąć krzewy i byliny, takie 
jak: bukszpan, iglaki, hosty, lawendy, 
rośliny w oczku wodnym. Nasadzenia: 
pod koniec miesiąca możemy już po-
sadzić niektóre cebule i bulwy kwia-
tów kwitnących wiosną (szafirków, 
narcyzów, krokusów, hiacyntów, tu-
lipanów czy szachownic cesarskich), 
warto umieścić je w osłonkach, by za-
bezpieczyć przed gryzoniami. Nasio-
na: lato to też dobry czas na zebranie 
nasion roślin jednorocznych i bylin, 
które wysiewamy wiosną.FO
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Roślina miesiąca: floksy wiechowate (Phlox paniculata)

Autor jest etnobotanikiem, ekolo-
giem i wykładowcą Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, jednym z czołowych 
badaczy dzikich roślin jadalnych. Wydał 
wiele publikacji naukowych i książek, 
prowadził telewizyjny program kulinar-
ny. W najnowszej książce opisał kilka-
set gatunków roślin: kwiatów, drzew, 
krzewów czy pnączy, by wyjaśnić, 
dlaczego warto założyć dziki ogród 
i jak o niego dbać. „Od dziecka prze-
sadzam i rozsiewam rośliny. Z czasem 
zostałem biologiem, później też projek-
tantem ogrodów. 
Mam własny wielki 
ogród – poligon, 
na którym wcielam 
swoje idee w życie. 
Bardzo chciałbym 
dzięki tej książce 
zarazić was moją 
pasją” – deklaruje 
we wstępie autor.
Więcej informacji: „Dziki ogród”, Łu-
kasz Łuczaj, wyd. Nasza Księgarnia, 
2022.

Książka botaniczna:
„Dziki ogród”

W tym roku po raz 
trzeci zdobyła 

prestiżową nagrodę 
International Garden 
Photographer of the
Year w kategorii 
Wildlife in the Gar-

den. „Sfotografowałam bielinka, gdy 
odpoczywał na szczycie kwiatu. Kro-
ple deszczu stworzyły pełne bokehu 
tło, rozbłyskujące niczym gwiezdny 
pył. To zadziwiające, że kilka kropel 
wody w powietrzu może stworzyć na 
zdjęciu tak magiczny efekt” – opowia-
dała o swojej fotografii. Specjalizu-
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je się w makrofotografii i organizuje 
warsztaty dla osób, które zaintereso-
wane są zdjęciami przyrody. Ale na-
wet gdy nie ma się specjalnego sprzę-
tu ani możliwości uczestnictwa 
w zajęciach, można zajrzeć na stronę 
internetową. Zainspirować się, pod-
patrzeć kadrowanie, wybór pory dnia, 
pogody i oświetlenia oraz przekonać, 
jak kolor tła wpływa na kolorystykę 
całej kompozycji. Słowem: obejrzeć 
piękne zdjęcia i w nowy sposób spoj-
rzeć na rośliny we własnym ogrodzie. 
Więcej informacji: www.magdawasi-
czek.pl.
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W sierpniu zachęcamy do wolontariatu i pomocy w zwalczaniu inwazyjnych 
gatunków roślin na terenie puszczy oraz podsumowujemy działania 
tegorocznego „Projektu poznania i ochrony bocianów białych w Polsce”.

Aktualności
Nawłocie (późna i kanadyjska), czerem-
cha amerykańska czy robinia akacjowa 
potrafią zmniejszyć różnorodność ga-
tunkową, bo zniekształcają siedliska 
i eliminują rodzime gatunki roślin. KPN 
organizuje szkolenie z rozpoznawania 
gatunków nawłoci oraz krótką prelekcję 
na temat parku dla osób, które pomogą 
na zasadach wolontariatu w oczyszcza-
niu puszczy z gatunków inwazyjnych. 
Więcej: 17.08 godz. 10–14 (zgłoszenia 
do 11.08), Szymanówek k. Leszna, in-
formacji udziela Dorota Matuszyk, tel. 
22 722 60 01 w. 326, wolontariat@
kampinoski-pn.gov.pl.

Historia jednego zdjęcia
Bocian biały jest gatunkiem zasiedla-
jącym krajobraz rolniczy, a jego wystę-
powanie wiąże się głównie z terenami 
podmokłymi. Mierzy nieco mniej niż 
metr, ale rozpiętość jego skrzydeł do-
chodzi nawet do 2 m. Liczebność bocia-
nów w Polsce szacowana jest na 50 tys. 
par (ok. 20 proc. światowej populacji), co 
oznacza, że wraz z Hiszpanią zajmujemy 
pierwsze miejsce wśród krajów europej-
skich wybieranych przez bociany białe 
na lęgi. Bocian odżywia się owadami, 
dżdżownicami, gadami, płazami, a na-
wet małymi ssakami, takimi jak gryzonie 
czy ryjówki. 
Na terenie KPN i otuliny znajdują się 
152 gniazda bociana białego. W tym 
roku zajętych zostało 64 proc. z nich, 
jednak tylko w 47 proc. (czyli 72 gniaz-
dach) odchowały się młode. Na przeło-
mie czerwca i lipca nasze „kampinoskie” 
młode boćki zostały zaobrączkowane. 
Ważyły wówczas nie więcej niż 3 kg, 
a ich dzioby miały około 10 cm. Przy 
zakładaniu obrączki bocianie pisklęta 
były grzeczne i zastygały w bezruchu, 
pozorując śmierć, a ich rodzice w pobli-
żu obserwowali, czy dzieciom nie dzieje 
się krzywda. Dzięki pomiarom i obrącz-

kowaniu zyskujemy wiedzę o tych pięk-
nych ptakach i możemy śledzić trasę 
ich przelotów. Wiadomo, że średnia 
długość ich życia wynosi 10 lat. Obrącz-
kę zakłada się na goleń, czyli tzw. kość 
podudzia. Dzięki lornetce lub lunecie 
można odczytać umieszczony na niej 
numer. W tym roku pracownicy KPN 
zaobrączkowali na terenie parku i otuli-
ny 156 boćków i założyli dwa nadajniki 
satelitarne. 
Bociany spędzają w naszym kraju oko-
ło pięciu miesięcy i od połowy sierpnia 
migrują na zimowiska w Afryce. Jako 
pierwsze odlatują ptaki, które w danym 
roku nie odbywały lęgu, oraz młode. 
Często w trakcie sierpniowej migracji 
tworzą stada, tzw. sejmiki, na których 
zbierają się nawet setki osobników. Bo-
ciany w Afryce spędzają zaledwie dwa, 
trzy miesiące, pozostałe cztery, pięć 
miesięcy to wędrówki. Przelatują z Eu-
ropy przez cieśninę Bosfor na chwilę 
do Azji, a następnie udają się na połu-
dnie przez Izrael i stamtąd wlatują przez 
Egipt do Afryki. Migracja jest dla nich 
jedynym rozwiązaniem, by w zimowym 
okresie znaleźć pożywienie, którego 
w Europie brakuje.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: DOROTA MATUSZYK, MAGDALENA KAMIŃSKA, ADAM OLSZEWSKI

FO
T.

: A
. O

LS
ZE

W
SK

I

 Twój ogrodnik

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

ną szkółkę roślin. Wiedzą dzielą się na 
blogu i Facebooku, wydają poradniki 
o pielęgnacji roślin, a podczas coty-
godniowych „Kwadransów zaradnego 
ogrodnika” i „Spacerków po ogrodzie” 
na kanale YouTube udzielają porad oraz 
z pasją i humorem opowiadają o rośli-
nach.

Kwiaty do bukietu
Jeśli żal wam ścinać kwiaty z ogrodu 
do wazonu, to załóżcie w tym celu 
specjalną rabatę przy ścieżce lub przy 
brzegu trawnika. Spacerując wśród 
morza kwiatów, będziecie mogli two-
rzyć wyjątkowe bukiety. Zaplanujcie 
kolorowe grządki gęsto obsadzone 
kwiatami różnej wysokości, kwitną-
cymi latem i jesienią. Rośliny dobierz-
cie tak, żeby uzupełnieniem bukietu 
mogły być także ozdobne liście, na 
przykład traw, mieczyków lub czar-
nuszki. Zadbajcie o to, aby znalazło się 
też miejsce dla kwiatów, które można 
wykorzystać do suchych bukietów, 
na przykład czarnuszki damasceńskiej 
i kocanki ogrodowej. Obok bylin, takich 
jak łubin i miskant chiński „Adagio”, 
mogą rosnąć kwiaty bulwiaste – dalie 
i mieczyki, a także kwiaty jednoroczne. 
Astry chińskie, cynie, kleome, lewkonie 
i tytoń ozdobny wysadźcie do gruntu 
z rozsady, natomiast nagietki, kosmo-
sy, słoneczniki, kocanki ogrodowe, 
czarnuszki i eszolcje wysiejcie wprost 
do gruntu. Kwiaty do bukietu powinny 
rosnąć w słonecznym miejscu, w śred-
nio żyznej i przepuszczalnej, raczej cie-
płej, szybko nagrzewającej się glebie.
Więcej: www.twojogrodnik.pl.
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, oraz 
Fundacja Ochrony Zwierząt w Łomiankach przedstawiają podopiecznych czekających na nowy dom. 
Może któryś z nich zostanie twoim przyjacielem?

OPRACOWANIE: AGNIESZKA WOŹNIAK
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

BURASIA
Kotka nie radzi sobie najlepiej z ciasną 
klatką i ogromem bodźców w schro-
nisku. Jest bardzo zachowawcza i nie-
pewna w kontaktach z człowiekiem. 
W typie rasy: europejska; wiek: czte-
ry lata; płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 
0404/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Małgosia 791 530 177.

KŁOPOTEK
Wesoły i pełen energii kotek. Kocha 
przeróżne zabawy, dlatego idealny 
będzie dla niego dom z innym mło-
dym zwierzakiem. 
W typie rasy: europejska; wiek: pięć 
miesięcy; płeć: samiec; waga: 2 kg; nr: 
0561/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Magda 793 302 485.

ADIA
Kotka bardzo spragniona kontak-
tu z człowiekiem. Nudzi się w klatce 
i najchętniej bawiłaby się w nowym 
domu z innym młodym kotkiem. 
W typie rasy: europejska; wiek: sześć 
miesięcy; płeć: samica; waga: 1 kg; nr: 
0473/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Karolina 501 656 658.

Wszystkie zwierzęta znajdują się w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa. 
Więcej informacji: www.napaluchu.waw.pl oraz www.lomianki.pl.

KODO
Piękny, ale zestresowany. Przyjechał 
z urazem łapy i czeka go leczenie. 
Szukamy opiekuna z doświadczeniem 
w pracy z psem oraz domu bez ma-
łych dzieci i zwierząt. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sie-
dem lat; płeć: samiec; waga: 37 kg; 
nr: 0704/22; kontakt w sprawie 
adopcji: Agata 605 555 878, Ania 
605 123 423, Agnieszka 604 977 079.

BUDRYS
Młody piesek, który mimo lęku jest 
przyjazny i nieagresywny. Potrzebuje 
trochę czasu, aby obdarzyć kogoś za-
ufaniem, jednak z pewnością zostanie 
wspaniałym psim kompanem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samiec; waga: 16 kg; nr: 
0836/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Ania 605 123 423, Ania 579 529 083, 
Kasia 517 656 530.

MARCEL
Potrzebuje pieszczot i kontaktu z czło-
wiekiem. Do schroniska trafił z poła-
maną miednicą, więc opiekun powi-
nien być cierpliwy i lubiący spacery, bo 
są niezbędne w procesie rehabilitacji.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 11 kg; 
nr: 0945/21; kontakt w sprawie ad-
opcji: Magda 609 266 951, Gosia 
691 685 855, Danusia 604 168 799.
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W Łomiankach co roku realizowany jest Gminny program opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Przedstawiamy działania Urzędu Miejskiego w 2022 r.

Uważaj na jeże!
Straż Miejska w Łomiankach zwraca 
uwagę na problem zwierząt masowo 
ginących pod kołami samochodów.

Niektóre źródła podają, 
że rocznie ginie ponad 
40 tys. jeży. Często, gdy 
zginie samica wychowu-
jąca potomstwo, osie-

rocone młode nie mają żadnych szans 
na przeżycie. Wiele osób przechodzi 
nad tym faktem do porządku dzien-
nego oraz ignoruje znaki ostrzegaw-
cze „Uwaga jeże!”. Dlatego strażnicy 
miejscy starają się działać na rzecz jeży 
i jeżdżą z nalepką przypominającą, by 
uważać na drodze na te zwierzęta.

Brelok dla zwierzaka
Nowa akcja Straży Miejskiej w Ło-
miankach promuje czipowanie psów 
i kotów. Wystarczy zarejestrować czip, 
przyjść do siedziby Straży Miejskiej (ul. 
Warszawska 87), okazać potwierdzenie 
czipowania i rejestracji, by otrzymać 
migający superbrelok, który poprawi 
bezpieczeństwo pupila.

Akcja na wysokości
Straż Miejska i druhowie z OSP Ło-
mianki uratowali jerzyka. Za sygnał 
o uwięzionym ptaku dziękujemy 
mieszkance ul. Sienkiewicza.

W lipcu na numer alarmowy Stra-
ży Miejskiej w Łomiankach wpłynęło 
zgłoszenie o ptaku, który od dłuższe-
go czasu w nienaturalny sposób zwisa 
spod rynny jednego z budynków przy 
ul. Rolniczej. Wstępne oględziny wy-
kazały, że resztki siatki montażowej 
wbiły się w kończyny jerzyka, więc 
potrzebna będzie dodatkowa pomoc. 
Udzielili jej druhowie z OSP Łomianki. 
Po niebezpiecznej, ale sprawnie prze-
prowadzonej akcji udało się oswobo-
dzić malucha. 
Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji, w któ-
rej zwierzę potrzebuje pomocy, to po-
wiadom Straż Miejską w Łomiankach, 
zadzwoń na numer alarmowy (986) lub 
stacjonarny (22 751 35 03), czynny 
siedem dni w tygodniu w godz. 7–23. 
/ kb

DLA PSÓW I KOTÓW

TEKST: BEATA DUNAJSKA

Celem programu jest zapew-
nienie opieki bezdomnym 
psom z terenu gminy oraz 
zmniejszanie populacji psów

i kotów bezdomnych przez ich ob-
ligatoryjną sterylizację i kastrację 
w schronisku, a także zmniejsze-
nie populacji kotów wolno żyjących 
przez ich sterylizację i kastrację 
w lecznicy weterynaryjnej. Miesz-
kańcy mogą zgłaszać przypadki bez-
domnych i błąkających się psów po-
licji, straży miejskiej i organizacjom 
społecznym, a zwierzęta zostaną wy-
łapane i przekazane organizacjom, 
które zajmują się poszukiwaniem ich 
dotychczasowych lub nowych opie-
kunów.

Prowadzone działania
Urząd Miejski sprawuje opiekę 
nad bezdomnymi psami i kotami 
we współpracy ze schroniskiem na 
warszawskim Paluchu. W tym roku 
do końca czerwca przekazano do 
placówki 16 psów i pięć kotów. Po-
nadto przeprowadza się sterylizację 
albo kastrację kotów wolno żyjących, 
elektroniczne znakowanie zwierząt 
i edukację społeczną dotyczącą za-
pobiegania bezdomności zwierząt. 
W ramach działającego od początku 
tego roku programu sterylizacji, ka-
stracji i znakowania zwierząt domo-
wych do urzędu wpłynęło 150 wnio-
sków. W 2022 r. gmina przeznaczyła 
112 244,09 zł na realizację umowy 
sterylizacji bądź kastracji psów i ko-
tów mających właścicieli oraz kotów 
wolno żyjących, a na zakup karmy dla 
kotów wolno żyjących 54 052,92 zł.  

Pomoc lekarska i transport
Gmina Łomianki podpisała także 
umowę z Fundacją Animal Rescue 
Poland dotyczącą transportu bez-
domnych zwierząt z Łomianek do 
schroniska Na Paluchu oraz zapew-
niającą całodobową pomoc lekarską 

w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt lub konieczno-
ści ich odłowienia. Na realizację tych 
zadań zabezpieczono 43 680 zł. Do 
zadań gminy należy także usuwanie 
z terenów publicznych zwierząt pa-
dłych wraz z uprzątnięciem i dezyn-
fekcją miejsca zdarzenia. Tego ro-
dzaju zgłoszenia należy kierować 
telefonicznie do straży miejskiej lub 
policji. Środki finansowe przezna-
czone na ten cel w bieżącym roku to 
25 131 zł.

Dla właścicieli zwierząt
Dzięki funduszom z budżetu gmi-
ny łomiankowscy właściciele psów 
i kotów mogą wziąć udział w progra-
mie kastracji lub sterylizacji psa lub 
kota oraz dokonać elektronicznego 
czipowania zwierzęcia z wpisem 
do międzynarodowej bazy danych 
o zwierzętach Safe-Animal (www.
safe-animal.eu). W tym celu wy-
starczy pobrać wniosek w Referacie 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ul. 
Warszawska 71, pok. nr 5) lub ze 
strony www.lomianki.pl z zakładki 
Załatw sprawę w urzędzie – Ochro-
na środowiska i zwierzęta – Zwie-
rzęta, a następnie złożyć go w biu-
rze podawczym Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach.
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Na przełomie czerwca i lipca 
pięć szkół podstawowych 
z naszej gminy wzięło udział 
w akcji „Lato w mieście 

2022”. Około 500 uczniów uczest-
niczyło w różnych zajęciach eduka-
cyjnych, sportowych i artystycznych, 
m.in. zwiedzali muzea, pływali w ba-
senie ICDS, odwiedzali kina i space-
rowali po parkach. Dzieci aktywnie 
odpoczęły z kolegami i koleżankami 
ze szkoły. Wspaniałe wakacje spędzi-
ła również łomiankowska grupa z Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Niepełno-
sprawnych. Dzięki dotacji z budżetu 
gminy uczestniczyli w wyjeździe in-
tegracyjno-edukacyjnym w Sielpi 

Wielkiej. Brali udział w zajęciach 
teatralnych, plastycznych oraz re-
kreacyjno-sportowych. Nie zabrakło 
także konkursów i wycieczek krajo-
znawczych, a wszystkie atrakcje od-
bywały się pod hasłem „W dziesięć 
dni dookoła świata z teatrem”. „To 
fantastyczna inicjatywa, którą or-
ganizujemy od kilkunastu lat. Nasi 
podopieczni każdego roku czekają na 
wspólne wakacje. To czas nie tylko 
integracji osób z niepełnosprawno-
ściami, ale i kolejna lekcja wrażliwości 
i empatii dla wolontariuszy i opieku-
nów” – podsumowała Mariola Nieci-
kowska, prezeska stowarzyszenia./ 
Agnieszka Woźniak

WAKACYJNE WYDARZENIA
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TANGO – ULICE MIAST
Spektakl muzyczny o historii tego pełnego namiętności tańca. Tan-
go powstało ok. 1900 r. w Buenos Aires i Montevideo. Początkowo 
wykonywano je w różnych lokalach i na ulicach miasta i wówczas był 
to jedyny rodzaj tańca, oprócz walca i polki, w którym partnerzy się 
obejmowali. Podczas spektaklu usłyszymy tanga argentyńskie, uru-
gwajskie, francuskie oraz polskie z dwudziestolecia międzywojenne-
go, a w finale – najpopularniejszą habanerę z opery „Carmen”. Atrakcją 
wieczoru będzie także wykonanie utworu premierowego, „Libertan-
ga” Astora Piazzolli do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

BOISKO PRZY UL. WIŚLANEJ 69
4.09 godz. 17 Koncert: Gram Kultury, zagrają Mesajah, Marika, Maleo 
Reggae Rockers, Nowa Kultura.Teatr: „Latający kufer” spektakl 

dla dzieci Teatru Baza. 

Teatr: „Słowik” spektakl dla dzieci 
Teatru Baza.

Teatr: „Legendy warszawskie” 
spektakl dla dzieci Teatru Baza.

Teatr: „Opowieści Wagantów”, 
spektakl dla dzieci.

Spektakl muzyczny: „Tango – ulice 
miast” The Goater & Teatr Grot.

Teatr: „Czerwony Kapturek” spek-
takl dla dzieci Teatru Baza.

Koncert: Muzyka Świata & Folk 
& Rock, zespół Nivel.

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

SIERPIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

7.08
godz. 11

13.08
godz. 11

14.08
godz. 11

21.08
godz. 15

21.08
godz. 20

28.08
godz. 11

28.08
godz. 20

KONCERT ZESPOŁU NIVEL
Grupa wykonuje muzykę będącą interpre-
tacją tradycyjnych pieśni z różnych krajów, 
połączoną z nowoczesną elektroniką, a także 
autorskimi aranżacjami przebojów muzyki po-
pularnej i rozrywkowej. Podczas koncertu nie 
zabraknie utworów bałkańskich i folkowych. 
W 2017 r. zespół nagrał pierwszą płytę „Wiel-
ki Świat”. 

Więcej wydarzeń kulturalnych:Więcej wydarzeń kulturalnych:
www.lomianki.pl w zakładce Kalendarium

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, 
UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
wstęp wolny z wyjątkiem Lata w Burakowie, informacje o dostęp-
ności miejsc na poszczególne zajęcia można uzyskać pod podany-
mi mailami
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn. i czw. 
   godz. 18.30–19.30, śr. 18–19, pt. 18.30–20.
• 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. od 20.08 
   godz. 16–17.
• Lato w Burakowie dla dzieci w wieku 6–11 lat (zapisy: 
   695 330 116, kontakt@fundacjajestemmama.pl): do 26.08, 
   pon., śr., pt. godz. 9–14. 

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): 
   20–21.08 godz. 10–20.  

Grupy wsparcia
Zainteresowanie projektem 
„Dziecko w spektrum auty-
zmu” realizowanym w ramach 
ŁMP 2022 spowodowało, że 
Komitet Rodziców Łomianki 

postanowił utworzyć dwie grupy: dla mam 
i dla ojców. Obie grupy są otwarte na nowe 
osoby, a udział w spotkaniach prowadzonych 
przez specjalistów jest bezpłatny. Harmo-
nogram spotkań można sprawdzić na www.
facebook.com/KomitetRodzicowLomianki.
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Czytam sobie!
Wakacje to idealny czas, by rozpocząć przy-
godę z samodzielnym czytaniem. 

Wiemy, że czytanie roz-
wija wyobraźnię, słow-
nictwo i wiedzę, a także 
uczy samodzielności 
i niezależności, wzmac-
nia poczucie własnej 
wartości, ćwiczy kon-
centrację, rozwija em-
patię i ułatwia rozpoznawanie emocji oraz 
poznawanie świata. W bibliotece znajduje 
się kilkadziesiąt książeczek przeznaczonych 
specjalnie do nauki i doskonalenia czytania. 
Większość z nich należy do serii „Czytam 
sobie” wydawnictwa Egmont. Niezależnie 
jednak od wybranego tekstu warto pamiętać 
o zasadach ułatwiających rozpoczęcie przy-
gody z czytaniem, to m.in.: ustalenie najlep-
szej dla wszystkich pory czytania (na początek 
10–15 minut dziennie), uszanowanie wyboru 
lektury dziecka czy zauważanie i docenianie 
każdego postępu w czytaniu u malucha. 

Zakupy książkowe
Biblioteka w Łomiankach otrzymała 
15 tys. zł dofinansowania na zakup nowości 
wydawniczych.

Na początku lipca Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zaakceptowało 
listę rankingową bibliotek uprawnionych 
do otrzymania dofinansowania w ramach 
Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych priory-
tetu 1. Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Zło-
żony przez naszą placówkę wniosek zo-
stał rozpatrzony pozytywnie i biblioteka 
w Łomiankach z dotacji kupi m.in. książki 
oraz audiobooki. Zachęcamy do zgłaszania 
(osobiście, drogą mailową lub przez media 
społecznościowe) propozycji książkowych. 
Będziemy je uwzględniać podczas dokony-
wania zakupów. 

CZYTELNICZY RAJ
„Wszystkie kolory miłości” Alba Ca-
stellví-Miquel
Od pewnego czasu Klara ma wrażenie, że 
mama i tata kochali ją kiedyś bardziej, za-
nim urodził się jej brat. Na szczęście któ-
regoś ranka spotyka w parku kogoś, kto 
pomaga jej zrozumieć, że możemy kochać 
równie mocno wiele osób, ale każde-
go trochę inaczej. Krótkie opowiadanie, 
pełne ciepła i bardzo emocjonalne, a jed-
nocześnie obrazowe i przemawiające do 
wyobraźni dzieci. Pomoże rozwiać oba-
wy i lepiej zrozumieć maluchowi własne 
emocje. 

„Nigdy nie będę wyższa: ale mogę być 
szczęśliwsza!” Agnieszka Dydycz
Małgorzata bardzo się stara, żeby wszyscy 
wokół niej byli szczęśliwi. Jest dobrą cór-
ką, opiekuńczą żoną, wspierającą przyja-
ciółką i troskliwą mamą dorosłych dzieci. 
Jest także pisarką, ale nawet ona nie wy-
myśliłaby historii, która przerywa rytm jej 
poukładanego i udanego życia z obowiąz-
kowymi niedzielnymi obiadami u mat-
ki, zajęciami jogi i publikacjami książek. 
Okazuje się bowiem, że własne szczęście 
można odnaleźć w każdej chwili!

„Jej ostatnie wakacje” C.L. Taylor
Dwa lata temu siostra Fran wyjechała na 
obóz dla osób z problemami psychiczny-
mi i zaginęła. Dwoje innych uczestników 
straciło życie, a organizator wyjazdu, 
hipnotyzujący mówca motywacyjny Tom 
Wade, trafił przez to do więzienia. Teraz 
wychodzi na wolność, a Fran zapisuje się 
pod fałszywym nazwiskiem na organizo-
wany przez niego kolejny wyjazd i zamie-
rza poznać prawdę o losach siostry. Ale 
czy jej się uda przetrwać ten obóz? 

„Zełenski: biografia” Wojciech Rogacin
Od kilku miesięcy mówi o nim cały świat. 
Ale ile wiemy o charyzmatycznym przy-
wódcy kraju, którego niezłomna walka 
o wolność budzi powszechny szacunek? 
Popularny aktor, który zagrał rolę pre-
zydenta, a następnie naprawdę został 
wybrany na ten urząd. Prezydent, któ-
ry stał się mężem stanu oraz symbolem 
walki o wartości demokratyczne. Kiedy 
i dlaczego zdecydował się wkroczyć do 
polityki i w jaki sposób zdobył poparcie 
społeczne? 

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 sierpnia.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, 
nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją 
danych zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich 
danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu. 
Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail: 
um@poczta.lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 
7 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Pra-
widłowa odpowiedź: Tablica znajduje się na ścianie Integra-
cyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach 
i upamiętnia mjr. Leszka Lubicz-Nycza – szablistę i olim-
pijczyka, który zginął w bitwie pod Łomiankami. Nagrodę 
wygrał pan Paweł Helman. 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: Artur Osiak.
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. Pełno go na Saharze.
2. Sierpniowy znak zodiaku.
3. Sopocki pomost.
4. Grecka bogini urodzaju.
5. Imię francuskiego „Króla Słońce”.
6. Latem u rolników.
7. Dokument podróżnika.
8. Skwar, gorąco.
9. Azyl na pustyni.

Pionowo
1. Owad „wampir”.
2. Kartka z wakacji.
3. Ruchome piaski w Łebie.
4. Groźniejszy od osy.
5. Fotel plażowicza.
6. Niezbędne podczas wyprawy 
    kajakiem.
7. Ekwipunek zabierany 
    w podroż.
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1. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Sierakowska Południe” – etap II.

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”.

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na śro-
dowisko zostaną wyłożone w dniach od 25 sierpnia 2022 r.
do 16 września 2022 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71, oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Łomianek (w zakładce Ogłoszenia, informacje i wykazy).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Sierakowska Południe” – etap II odbędzie się 15 
września 2022 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2,
o godz. 17.00. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Pancerz i Centrum Handlowe Auchan” odbędzie się 15 
września 2022 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2,
o godz. 18.00. 

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowa-
niem aktualnych wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia 
i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 
54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
miejscowych oraz wnioski i uwagi do prognoz oddziały-
wania na środowisko należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP, a w przypadku prognoz oddziaływania na środowi-
sko także ustnie do protokołu, w  terminie od 25 sierpnia 
2022 r. do 30 września 2022 r. Uwaga powinna zawierać: 
imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres 
i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór 
pisma dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej (w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca – Wnioski, 
formularze, karty, zgłoszenia). 

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

RZP.271.10.2022 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w gminie Łomianki w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego”. Pierw-
sza tura negocjacji z partnerami pry-
watnymi (5 i 6.07 br.), tura techniczna 
(9, 11 i 23.08).

RZP.271.25.2022 
Dowożenie uczniów niepełnospraw-
nych do szkół wraz z opieką w roku 
szkolnym 2022/2023. Jako najko-
rzystniejszą wybrano ofertę Express-

-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe 
Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 
87-720 Ciechocinek. Trwa procedura 
zawierania umowy. 

RZP.271.26.2022 
Kompleksowy remont łazienek 
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie 
Leśnym przy ul. Akinsa 6. Wykonawca 
złożył ofertę niezgodną z warunkami 
zamówienia, która podlega odrzuce-
niu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5. 
Postępowanie zostało unieważnione.

RZP.271.27.2022 
Budowa świetlicy miejskiej w Dzie-
kanowie Leśnym wraz z infrastruk-

turą techniczną i zagospodarowa-
niem terenu na działkach nr 191/7 
i 191/8 u zbiegu ulic Konopnickiej 
i Miłej (zad. 2019/41). Wykonawca 
złożył ofertę niezgodną z warunkami 
zamówienia, która podlega odrzuce-
niu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 
5. Postępowanie zostało unieważ-
nione.

RZP.271.29.2022 
Remont łazienek w Szkole Podstawo-
wej w Dziekanowie Leśnym przy ul. 
Akinsa 6. Postępowanie prowadzone 
w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 
305 pkt 2 ustawy Pzp. Umowa pod-
pisana z wykonawcą Gemico Mikołaj 

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej archi-

tektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie gminy Łomianki

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz w nawiązaniu do Uchwa-
ły nr XLVII/395/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania projektu 
uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, ta-
blic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – 
zwanej dalej uchwałą krajobrazową.

Projekt uchwały obejmuje cały obszar gminy Łomianki.

Dokument zostanie wyłożony w dniach od 29 sierp-
nia 2022 r. do 26 września 2022 r. w Wydziale Geode-
zji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. 
Warszawska 71, oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Łomianek (w zakładce Zagospodaro-
wanie przestrzenne – Uchwała krajobrazowa).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwa-
ły krajobrazowej rozwiązaniami odbędzie się w środę 
14 września 2022 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2,
o godz. 17.00. 

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowa-
niem aktualnych na dzień dyskusji wytycznych i zaleceń 
Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uwagi do projektu uchwały krajobrazowej należy składać 
w formie papierowej do burmistrza Łomianek w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź dro-
gą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. 
Warszawska 115, 05-092 Łomianki, lub w formie elek-
tronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej poprzez pocztę elektroniczną na adres um@poczta.
lomianki.pl lub za pomocą platformy ePUAP w  terminie 
od 29 sierpnia 2022 r. do 10 października 2022 r. Uwa-
ga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której 
uwaga dotyczy. Wzór pisma dostępny jest na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej (w zakładce Zagospodarowa-
nie przestrzenne – Uchwała krajobrazowa). 

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Gemza, Zajączkowo 32, 78-320 Poł-
czyn-Zdrój, z którym przeprowadzo-
no negocjacje.

RZP.271.30.2022 
Uzupełnienie i odtworzenie oznako-
wania drogowego oraz wprowadza-
nie nowej organizacji ruchu na tere-
nie gminy Łomianki. Wpłynęła jedna 
oferta. Trwa weryfikacja. 

RZP.271.31.2022 
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). Termin składania ofert: 
3.08 br.

RZP.271.32.2022 
Budowa drogi gminnej ul. Paderew-
skiego w Łomiankach wraz z infra-
strukturą (zad. 2020/08). Termin skła-
dania ofert: 2.08 br. 

RZP.271.33.2022 
„Odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z terenu gminy Ło-
mianki w 2023 r.” 
Część I: odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu gmi-
ny Łomianki w 2023 r. 
Część II: odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji z terenu gminy Łomian-
ki w 2023 r. Termin składania ofert: 
25.08 br.

RZP.271.34.2022 
Odwodnienie ulic – modernizacja, 
remonty, konserwacja i czyszczenie. 
Termin składania ofert: 11.08 br.
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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

WR
ZE

SIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 5.09, 19.09 5.09, 19.09 5.09 5.09 5.09

REJON 2    wtorek 6.09, 20.09 6.09, 20.09 6.09 6.09 6.09

REJON 3    środa 7.09, 21.09 7.09, 21.09 7.09 7.09 7.09

REJON 4    środa 7.09, 21.09 7.09, 21.09 7.09 7.09 7.09

REJON 5    czwartek 8.09, 22.09 8.09, 22.09 8.09 8.09 8.09

REJON 6    piątek 9.09, 23.09 9.09, 23.09 9.09 9.09 9.09

REJON 7    poniedziałek 12.09, 26.09 12.09, 26.09 12.09 12.09 12.09

REJON 8    wtorek 13.09, 27.09 13.09, 27.09 13.09 13.09 13.09

REJON 9    środa 14.09, 28.09 14.09, 28.09 14.09 14.09 14.09

REJON 10    środa 14.09, 28.09 14.09, 28.09 14.09 14.09 14.09

REJON 11    czwartek 1.09, 15.09, 29.09 1.09, 15.09, 29.09 15.09 15.09 15.09

REJON 12    piątek 2.09, 16.09, 30.09 2.09, 16.09, 30.09 16.09 16.09 16.09

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

5.09, 12.09, 
19.09, 26.09

5.09, 12.09, 
19.09, 26.09

5.09, 12.09, 19.09, 
26.09

2.09, 9.09, 16.09, 
23.09, 30.09

6.09, 13.09,
20.09, 27.09

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
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REJON 8 9.08, 23.08 6.09, 20.09

REJON 9 10.08, 24.08 7.09, 21.09

REJON 10 10.08, 24.08 7.09, 21.09

REJON 11 11.08, 25.08 8.09, 22.09

REJON 12 12.08, 26.08 9.09, 23.09

REJON 13 4.08, 11.08, 
18.08, 25.08

1.09, 8.09, 
15.09, 22.09, 29.09

REJON 1 1.08, 13.08, 29.08 12.09, 26.09

REJON 2 2.08, 16.08, 30.08 13.09, 27.09

REJON 3 3.08, 17.08, 31.08 14.09, 28.09

REJON 4 3.08, 17.08, 31.08 14.09, 28.09

REJON 5 4.08, 18.08 1.09, 15.09, 29.09

REJON 6 5.08, 19.08 2.09, 16.09, 30.09

REJON 7 8.08, 22.08 5.09, 19.09

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 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



W PROGRAMIE:

18
WRZEŚNIA
UROCZYSTOŚĆ
PATRIOTYCZNA 

83. rocznica wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Łomiankami 
oraz 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

i zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych USA 
niosącego pomoc Powstańcom.

UROCZYSTOŚĆ 
PATRIOTYCZNA

10.45–12.30

cmentarz wojskowy 
w Kiełpinie przy               

ul. Rolniczej

DEFILADA 
HISTORYCZNA 

12.20–12.40

 trasa: cmentarz           
w Kiełpinie – Centrum 

Kultury

HISTORYCZNA   
GRA MIEJSKA 
11.00–18.00

 śladami miejsc 
pamięci wydarzeń        

z lat 1939–1945

Szczegóły na www.lomianki.pl


