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Pięcioboista nowoczesny Łu-
kasz Gutkowski z Kiełpina 
(23 l., Stowarzyszenie Pięcio-
bój Polski CWKS Legia War-

szawa) sklasyfikowany został na 12. 
miejscu wśród najlepszych zawodni-
ków świata. Do Tokio pojechał także 
Janusz Szewiński, małżonek zmarłej 
trzy lata temu zdobywczyni siedmiu 
medali olimpijskich – Ireny Szewiń-
skiej. Funkcję attaché prasowego re-
prezentacji olimpijskiej pełnił dzienni-
karz PAP i członek zarządu Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Jerzy Jakob-
sche. Natomiast w igrzyskach pa-
raolimpijskich uczestniczył Michał 
Jakobsche, trener koordynator kadry 
narodowej parakajakarzy.

Królowa lekkoatletyki
Janusz Szewiński, trener żony, sam 
w przeszłości lekkoatleta, a potem 
znakomity fotoreporter, był gościem 
przewodniczącego Międzynarodowe-
go Komitetu Olimpijskiego Thomasa 
Bacha. Zaproszenie do Tokio stano-
wiło uhonorowanie zasług Ireny Sze-
wińskiej, która w 1964 r. jako zaled-
wie 18-latka wdarła się szturmem do 
światowej czołówki królowej sportu. 
Przywiozła wtedy ze stolicy Japonii 
złoty medal zdobyty z Teresą Ciepły, 
Haliną Górecką i Ireną Kłobukowską 
w sztafecie 4 x 100 metrów, pokonu-
jąc najszybsze wówczas Amerykanki 
i ustanawiając rekord świata. Oprócz 
złotego zdobyła także dwa srebrne 
medale wywalczone w biegu na 200 
metrów oraz w skoku w dal. Irena Sze-
wińska uczestniczyła w komisji koor-
dynującej przygotowania do igrzysk 
Tokio 2020. Cieszyła się na spotka-
nia z niezmiennie uwielbiającymi ją 
japońskimi kibicami i działaczami. 
Bardzo chciała ponownie pojawić się 
na olimpijskim stadionie. Okrutny los 
przekreślił jednak te plany.

Sport i pandemia
Podczas olimpiady kibice nie mogli 
dopingować sportowców walczących 
o medale. Impreza przeszła do historii 
z powodu ograniczeń i zmian wynika-
jących z pandemii koronawirusa, któ-
ry sterroryzował świat i zmusił MKOl 
do przełożenia igrzysk o 12 miesięcy. 
Czas do zapalenia znicza był okresem 
pełnym obaw o zdrowie uczestników, 
protestów i niepewności. Zreduko-
wano znacząco liczbę gości. Stojąc 
na płycie stadionu podczas ceremonii 
zakończenia igrzysk, cieszyłem się tak 
jak i pozostali jej uczestnicy, że ludz-
kość pokonała na sportowej arenie 
COVID-19 i igrzyska się odbyły. Nie 
można sobie przecież wyobrazić świa-
ta bez tej największej imprezy sporto-
wej. Owacyjnie przyjęliśmy moment 
przekazania flagi olimpijskiej. Bur-
mistrz Tokio Yuriko Koike wręczyła ją 
Annie Hidalgo, która sprawuje funk-
cję mera Paryża, zatem w 2024 r. – po 
100 latach – stolica Francji ponownie 
będzie gościć sportowy świat.

Olimpijskie statystyki
Biało-czerwoni zdobyli w Japonii 14 
medali, w tym pięć srebrnych i pięć 
brązowych. Uzyskali najlepszy wynik 
od igrzysk w Sydney w 2000 r., gdzie 
również 14 razy stanęli na podium, 
wówczas jednak sześciokrotnie na jego 
najwyższym stopniu. 14 krążków dało 
Polsce siedemnastą lokatę w tabeli me-
dalowej japońskich igrzysk. Na arenach 
zaprezentowało się 211 polskich za-
wodniczek i zawodników. W igrzyskach 
wystąpiło ponad 11 tysięcy sportow-
ców z 206 krajów, którzy zdobyli 339 
kompletów medali w 33 dyscyplinach. 
To też rekordowa liczba. W dotychcza-
sowych olimpijskich startach w letnich 
igrzyskach w latach 1924–2021 biało-
-czerwoni wywalczyli 297 medali, 72 
złote, 89 srebrnych i 136 brązowych. 

TEKST I FOT.: JERZY JAKOBSCHE
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Czwórka mieszkańców naszej gminy pojechała do Tokio na Igrzyska XXXII Olimpiady oraz igrzyska 
paraolimpijskie.
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

SIERPIEŃ (WYBÓR)

1.08 Udział w uroczystościach upamiętniających 77. rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego i złożenie wieńców pod po-
mnikiem powstańców w Łomiankach.

4.08 Spotkanie z zarządem Kampinoskiego Parku Narodowego 
(KPN) dotyczące wymiany dobrych praktyk w zakresie retencji 
wód opadowych na terenach gminy Łomianki i KPN.

5.08 Podpisanie porozumienia z przedstawicielami partner-
skich gmin w sprawie wspólnego opracowania Planu zrówno-
ważonej mobilności miejskiej dla obszaru funkcjonalnego War-
szawa Zachód.

9.08 Udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Metro-
polia Warszawska”.

10.08 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów technicznych 
Urzędu Miejskiego. Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad – podpisanie porozumienia dotyczącego 
utworzenia dodatkowego pasa ekologicznego w postaci nasa-
dzeń drzew wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S7 oraz 
spotkanie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

11.08 Spotkanie w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Aka-
demii Nauk w sprawie współpracy.

18.08 Podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 oraz 
Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauczania zdalnego.

22.08 Udział w pikniku Dziekanowa Nowego.

23.08 Udział w spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego dotyczącym działalności szkół w roku szkolnym 
2021/2022. Udział w posiedzeniu Komisji Technicznej.

24.08 Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę 
szkoły podstawowej w Sadowej. Spotkanie koordynujące pracę 
wydziałów technicznych Urzędu Miejskiego. Udział w posiedze-
niu Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.

25.08 Udział w spotkaniu Rady Nadzorczej Komunikacji Miej-
skiej Łomianki Sp. z o.o. Udział w posiedzeniu Komisji Budżeto-
wej. Udział w webinarium dotyczącym trasy S7.

26.08 Podpisanie umowy na budowę przedszkola przy ul. Pia-
skowej. Udział w sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

27.08 Udział w spotkaniu Rady Nadzorczej Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

29.08 Udział w pikniku rodzinnym w Sadowej.

30.08 Spotkanie z autorami projektów zgłoszonych do Łomian-
kowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.

31.08 Udział w drugiej części sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

Ostatnie sesje Rady Miejskiej nie przypominają mery-
torycznych rozmów o działaniu na rzecz mieszkańców. 
Wielu radnych przestało nawet udawać, że zależy im na 
realizowaniu zadań i przedsięwzięć dla wspólnego do-
bra, na rozwoju gminy, na poprawie warunków życia ich 
wyborców. Sesje przerodziły się w wielogodzinne, po-
pulistyczne dyskusje o tym, że rządzą radni, że burmistrz 
nie ma prawa ich pouczać (gdy w rzeczywistości mówi 
o faktach, konsekwencjach i zagrożeniach), że postawią 
na swoim, choćby to były najbardziej absurdalne decy-
zje. Gdy mówię: „Nie zrealizujemy tej inwestycji w tym 
roku, bo nie zdobędziemy w takim czasie wszystkich 
zezwoleń, jednak możemy wykonać inne, równie po-
trzebne”, to słyszę odpowiedź: „Nie”. Kiedy mówię, że 
podjęcie takich decyzji będzie skutkować stwierdze-
niem ich nieważności, radni odpowiadają: „Trudno. My 
tak chcemy”. 

Wszystkie plany weryfikuje życie i sytuacje, na które nie 
mamy wpływu. Bo pandemia, bo brak pieniędzy w bu-
dżecie państwa, bo centralnie rządzący mają inne prio-
rytety, niż założyliśmy, bo… można wymieniać dziesiątki 
powodów. Fakt – to radni podejmują decyzje, a wójt/
burmistrz/prezydent je realizuje. Drugi fakt – nieste-
ty jako jedyny bierze za te decyzje odpowiedzialność. 
Dlatego też zawsze będę działać na rzecz mieszkańców 
zgodnie z prawem, merytorycznie, realnie oceniając 
możliwości gminy niezależnie od zadowolenia lub nieza-
dowolenia poszczególnych radnych. 

Zapraszam Państwa do śledzenia sesji Rady Miejskiej 
i własnej oceny sytuacji. 

Natomiast nie samymi sesjami żyjemy w Łomiankach. 
Zapraszam do przeczytania biuletynu, w którym wiele 
informacji o wydarzeniach miejskich i sołeckich oraz no-
wych inwestycjach. 



4 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 9    |    WRZESIEŃ 2021

|    POD LUPĄ

KOMUNIKACJA POMIĘDZY 
STRONAMI TRASY 

Czy komunikacja samochodowa po-
między obiema częściami Łomianek 
będzie się odbywać jednym tune-
lem?
Maciej Krogulec: Nie. Komunikacja 
samochodowa będzie się odbywać 
dwoma tunelami: na wysokości ul. 
Konopnickiej i w przedłużeniu ul. Za-
chodniej.

Co gmina zrobiła, by poprawić wza-
jemną dostępność [komunikację – 
red.] mieszkańcom po obu stronach 
trasy?
Maciej Krogulec: Urząd Miejski 
uzyskał od GDDKiA następujące 
rozwiązania: A) dodatkowy tunel 
pieszo-rowerowy pod trasą na wy-
sokości ul. Akinsa; B) powiększenie 
pobliskiego tunelu pod trasą przy ul. 
Konopnickiej. Tunel ma parametry 
zapewniające przejazd autobusów 
komunikacji publicznej, chodnik dla 

pieszych i drogę rowerową. Drugi 
tunel znajdzie się na przedłużeniu ul. 
Zachodniej. Ponadto urząd uzyskał 
decyzję o budowie drogi rowero-
wej na całym odcinku II planowanej 
trasy, co ułatwi dostęp do przejść 
i przejazdów. Urząd postarał się też 
o drogi serwisowe, które poprawią 
dostępność planowanych przejść 
i tuneli. Informowaliśmy już miesz-
kańców o udogodnieniach w biule-
tynie (BIUM 2/2021) oraz za zgodą 
GDDKiA opublikowaliśmy rysunki 

Budowa nowej drogi klasy S 
przecinającej tereny Łomianek 
od dziesięcioleci planowana 
jest jako inwestycja centralna, 

realizowana przez Generalną Dyrek-

cję Dróg Krajowych i Autostrad (GDD-
KiA) reprezentującą Skarb Państwa.
Na zlecenie GDDKiA została wy-
konana aktualizacja koncepcji pro-
gramowej inwestycji mieszcząca się 

w ramach wyznaczonych decyzją 
środowiskową z kwietnia 2018 r. 
Samorządy mogły zgłaszać wnioski 
i postulaty w zakresie dotyczącym 
ich terenu, z czego skorzystała gmi-
na Łomianki. Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak i pra-
cownicy urzędu aktywnie uczestni-
czyli w powstaniu nowej koncepcji, 
poprzednie wersje dokumentu nie 
uwzględniały bowiem faktycznego 
stanu zurbanizowania Łomianek, po-
trzeb komunikacyjnych mieszkańców 
gminy i oczekiwań dotyczących za-
bezpieczeń ekologicznych. 

O koncepcji trasy S7 – kwestiach 
technicznych, proceduralnych i eko-
logicznych – pisaliśmy już w biule-
tynie. Polecamy zajrzeć do archi-
walnych numerów BIUM: 8/2019, 
11/2020, 2/2021. Wszystkie do-
stępne są w wersji elektronicznej na 
www.lomianki.pl w zakładce Biule-
tyn Informacyjny Miasto i Gmina Ło-
mianki. 

W trakcie webinarium Maciej Krogu-
lec, współpracownik urzędu, pełno-
mocnik ds. transportu, Bogdan Mar-
cińczyk, prezes Komunikacji Miejskiej 
Łomianki Sp. z o.o., i Piotr Kowalski, 
naczelnik Wydziału Geodezji, Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospoda-
rowania Przestrzennego, odpowiadali 
na pytania mieszkańców.

Urząd Miejski zorganizował webinarium dotyczące koncepcji przebiegu II odcinka trasy S7 na terenie gminy. 
Głównym tematem rozmowy były warunki techniczne i ułatwienia komunikacyjne dla mieszkańców Łomianek.

OPRACOWANIE: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

KONCEPCJA TRASY S7
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omawianej koncepcji (www.lomian-
ki.pl w zakładce Aktualności – Trasa 
S7). 

Rodzic doprowadza dziecko z Dzie-
kanowa Bajkowego do szkoły na 
piechotę, na rowerze lub przez Sa-
dową?
Maciej Krogulec: Nie. Rodzic małego 
dziecka będzie miał dwie możliwości. 
Po pierwsze przejazd samochodem, 
po drugie – to, co zyskaliśmy, czyli 
dodatkowy tunel! Jeżeli rodzic bę-
dzie chciał dojechać samochodem, to 
może skorzystać z położonego w po-
bliżu tunelu planowanego na wyso-
kości ul. Konopnickiej, gdzie będzie 
też możliwość przejścia lub przejazdu 
rowerem. 

TUNEL PRZY UL. GRANICZKA

Dlaczego przy Graniczce nie walczyli-
ście o ruch kołowy?
Maciej Krogulec: Na ul. Graniczka był 
i jest dopuszczalny ruch kołowy, więc 
nie było powodu do walki. Pisaliśmy 
o tym w BIUM 8/2019.

Czy będzie ruch kołowy na Graniczce 
pomiędzy trasą?
Maciej Krogulec: Ruch kołowy, czyli 
samochodowy, ale także pieszy i ro-
werowy, będzie przebiegał tunelem 
pod trasą. We wszystkich poprzed-
nich koncepcjach był tam dopuszczo-
ny ruch samochodowy i pieszy. Uzy-
skaliśmy powiększenie parametrów. 
Pisaliśmy o tym w BIUM 8/2019.

Którędy pojedziemy z Dziekanowa 
Polskiego do Warszawy, gdy zniknie 
wjazd na Kolejową przy Graniczce? 
Maciej Krogulec: Po wybudowaniu 
trasy S z Dziekanowa Polskiego naj-
lepiej będzie wjechać w ul. Kolejową 
z węzła Sadowa, niezależnie od strony  
ul. Kolejowej. 

Gdy wjedziemy tunelem na Gra-
niczce, później na drogę serwisową, 
to w którym miejscu włączymy się 
w S7?
Maciej Krogulec: Zgodnie z koncep-
cją z 2014 r. będącą podstawą decyzji 
środowiskowej z kwietnia 2018 r. nie 
ma takiej możliwości. Pisaliśmy o tym 
w BIUM 8/2019.

Co to są drogi serwisowe?
Maciej Krogulec: W nazewnictwie 
GDDKiA określa się tak drogi bie-
gnące wzdłuż dróg o klasie S służą-

ce do obsługi terenów przyległych. 
W naszej gminie drogi te zwyczajowo 
określane są jako „drogi opaskowe”. 

Czy z dróg opaskowych będzie moż-
na wjechać na S7 na węźle Kiełpin?
Maciej Krogulec: Nie ma węzła Kieł-
pin. Nie ma i nie było możliwości 
bezpośredniego włączenia drogi opa-
skowej do węzła na drodze klasy S. To 
powszechnie znana zasada projekto-
wania i organizacji ruchu na drogach 
tej klasy i wynika z decyzji środowi-
skowej z 27 kwietnia 2018 r.

WJAZD W UL. KOLEJOWĄ

Jak będzie można się włączyć w ul. 
Kolejową (DK7) z Dziekanowa Bajko-
wego w oba kierunki?
Maciej Krogulec: Na wysokości 
Dziekanowa Bajkowego po prze-
budowie nie będzie drogi DK7, 
powstanie droga klasy S, do któ-
rej nie będzie włączenia. Jest to 
zgodne z założeniami do decyzji
środowiskowej przyjętymi w 2014 r. 
i samą decyzją procedowaną od 
2016 r. i wydaną w kwietniu 2018 r. 
Więcej pisaliśmy o tym również 
w tekście o nowej trasie opubliko-
wanym w biuletynie (BIUM 8/2019 
i 11/2020).

Czy jadąc z Kiełpina do Warsza-
wy, wjedziemy na drogę serwisową 
i w którym miejscu wjedziemy na 
trasę? 
Maciej Krogulec: To zależy, o któ-
rą część Kiełpina chodzi i do której 
części Warszawy chcemy dojechać. 
Może się okazać, że lepiej będzie 
cofnąć się drogą serwisową lub ul. 
Rolniczą do planowanego węzła 
Sadowa, położonego na odcinku 
pierwszym trasy S7 i poprzedzają-
cego obecnie omawiany. Z części 
Kiełpina bliżej osiedla Chopina czy 
obszaru miasta Łomianki w celu 
dojazdu do Warszawy nową trasą 
klasy S należy dojechać do ul. War-
szawskiej i ul. Wiosenną do DK7 
i skręcić w lewo w kierunku węzła 
Kolejowa, gdzie jest przewidywany 
wjazd z Łomianek na S7 w kierunku 
Warszawy albo w kierunku Czosno-
wa. Koncepcja funkcjonalna trasy 
nie uległa zmianie od wielu lat, uzy-
skała poparcie społeczności Łomia-
nek i stała się podstawą wydanej 
decyzji środowiskowej. Koncepcja 
programowa musi się zmieścić w ra-
mach wyznaczonych przez decyzję 

środowiskową z kwietnia 2018 r. 
Pisaliśmy o tym w biuletynie (BIUM 
8/2019).

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Co ze ścieżkami rowerowymi przy 
trasie S7?
Maciej Krogulec: Urząd uzyskał de-
cyzję KOPI o wprowadzeniu dróg 
rowerowych na całym odcinku II od 
Dziekanowa Bajkowego/Leśnego do 
ul. Kampinoskiej na granicy gmin Ło-
mianki i Izabelin.

Maciej Krogulec, współpra-
cownik urzędu, pełnomocnik 
ds. transportu

Obecna kon-
cepcja II od-

cinka trasy S7 
na terenie naszej 
gminy uwzględnia 
postulaty urzędu 
usprawniające ko-
munikację lokalną 
i kwestie ekolo-
giczne. Przewiduje powstanie 
dwóch węzłów komunikacyj-
nych (Sadowa i Kolejowa) oraz 
pięciu tuneli: przy ul. Konop-
nickiej i w przedłużeniu ul. Za-
chodniej, które będą dostępne 
dla pieszych i rowerzystów oraz 
dla pojazdów każdego rodzaju, 
a także trzech tuneli pieszo-ro-
werowych, które powstaną na 
wysokości ul. Akinsa, ul. Zielo-
nej i w rejonie ul. Wiślanej/ul. 
Kampinoskiej, czyli popularne-
go wejścia do KPN. 

Urząd Miejski szczególnie za-
biegał o tunel przy ul. Akin-
sa, który usprawni dojście lub 
dojazd rowerem do placówek 
oświatowych. Zwiększy się 
także liczba przystanków au-
tobusowych przy tunelach, 
a przez to możliwości przesiad-
kowych dla pasażerów komuni-
kacji miejskiej. 

Ponadto dotychczasowe drogi 
serwisowe (zwane też w Ło-
miankach opaskowymi) zyska-
ją lepsze warunki i usprawnią 
lokalną komunikację wzdłuż 
planowanej trasy oraz wjazd 
pojazdów na drogę S7.
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Czy tunelem pod trasą będą się mogli 
poruszać tylko piesi i rowerzyści?
Maciej Krogulec: Tunele przy ul. Ko-
nopnickiej i w przedłużeniu ul. Za-
chodniej będą dostępne dla pieszych 
i rowerzystów oraz dla pojazdów każ-
dego rodzaju. Trzy tunele pieszo-ro-
werowe znajdą się na wysokości ul. 
Akinsa, ul. Zielonej i w rejonie styku 
ul. Wiślanej/Kampinoskiej.

Czy przy budowie przejścia przez 
drogę S7 na wysokości ul. Wiślanej 
będzie budowana ścieżka rowerowa 
i chodnik wzdłuż ul. Kampinoskiej?
Maciej Krogulec: Tak, w granicach in-
westycji droga rowerowa zyska połą-
czenie z już istniejącymi.

Czy wzdłuż dróg serwisowych na 
wysokości Dziekanowa Bajkowego 
i Leśnego będą chodniki i ścieżki ro-
werowe?
Maciej Krogulec: Tak, widać to na 
prezentowanych rysunkach [dostęp-
ne na www.lomianki.pl zakładka Ak-
tualności – Trasa S7].

PRZYSTANKI I KOMUNIKACJA 
MIEJSKA

Kierujemy wszystkie samochody na 
drogi serwisowe, którymi pojadą 
również autobusy – jak miasto za-
mierza rozwiązać nieuniknione korki 
na tych drogach i utknięcie w nich 
pojazdów komunikacji miejskiej?
Maciej Krogulec: W omawianej kon-
cepcji wszystkie samochody nie są 
kierowane na drogi serwisowe. Ma-
jąc na uwadze poprawę transportu 
w Łomiankach, zadbaliśmy o uzy-
skanie maksymalnych warunków dla 
dróg serwisowych, które np. w Dzie-
kanowie Bajkowym i Leśnym spełnią 
rolę nowych ulic – przy zachowaniu 
możliwości korzystania z obecnych 
połączeń. 

Jak autobusy pojadą Warszawską do 
Graniczki, to dokąd potem dojadą?
Bogdan Marcińczyk: Tunelem pod S7 
i dalej do Dziekanowa Leśnego tak jak 
obecnie.

Czy będą zatoczki?
Bogdan Marcińczyk: Wszystkie przy-
stanki mają być zgodne z „Wytyczny-
mi organizacji przystanków autobu-
sowych w Warszawie” opracowanymi 
przez ZTM. Zaproponowaliśmy, aby 
objąć nimi nie tylko Warszawę, ale cały 
obszar obsługiwany przez ZTM. GDD-
KiA zaaprobowała ten postulat. Nowe 
drogi mają zaprojektowane zatoki. Na 
pozostałych preferowane są zatoki, ale 
dopuszcza się też przystanki wyzna-
czone znakiem poziomym P-17.

Wiele osób nie widzi tego, że nadal 
będzie przejazd z ul. Graniczka do 
ul. Konopnickiej pod trasą, która po-
wstanie, ale nie będzie wjazdu na tra-
sę S7 w tym miejscu…
Maciej Krogulec: Tak. I jest to zgodne 
z założeniami znanymi od 2012–2014 
oraz potwierdzone w decyzji środowi-
skowej procedowanej w latach 2016–
2018. Te rozwiązania uzyskały akcep-
tację mieszkańców. 
Bogdan Marcińczyk: Na załączonych 
rysunkach widać, jak po naszych spo-
tkaniach zmieniło się połączenie ul. 
Warszawskiej z ul. Konopnicką. Tunel 
przebiega bardziej prostopadle, a jego 
połączenie z ulicami poprowadzone 
zostało przez ronda. Rondo przy ul. 
Konopnickiej ma dwa zespoły przy-
stankowe umożliwiające przesiadkę 
pasażerów, którzy podróżują autobu-
sami krzyżujących się linii. To obecnie 
istniejąca linia, łącząca ul. Warszaw-
ską przez ul. Konopnickiej z pętlą 
w Dziekanowie Leśnym, oraz projek-
towana po drodze opaskowej wzdłuż 
S7. Przystanki zlokalizowane są nie-
daleko siebie i połączone chodnikami.

Czy będą ekrany przy drogach serwi-
sowych?
Maciej Krogulec: Nie buduje się ekra-
nów przy drogach serwisowych, tylko 
przy drogach klasy S generujących 
znaczny hałas.

WYKUP NIERUCHOMOŚCI

Od kiedy będzie się ktoś kontaktował 
w sprawie wykupów nieruchomości 
przeznaczonych do wyburzenia?
Piotr Kowalski: Ta kwestia nie leży 
w kompetencjach Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach, to zależy wyłącznie od 
GDDKiA. 

HARMONOGRAM PRAC

Czy znamy jakiekolwiek daty? 
Maciej Krogulec: 10 sierpnia br. GDD-
KiA poinformowała o programie rządo-
wym budowy dróg krajowych, w któ-
rym jest wymieniony cały odcinek S7 
od Czosnowa do Bemowa. Program 
zaplanowano do 2030 r. z perspek-
tywą do 2033 r. GDDKiA ma ogłosić 
przetarg w formule projektuj-buduj 
niezwłocznie po otrzymaniu środków.

W webinarze wzięło 
udział 59 mieszkańców 
gminy, a jego zapis moż-
na obejrzeć na www.
lomianki.pl w zakładce Aktualności – 
Trasa S7 lub skanując kod QR.

Więcej o koncepcji trasy S7 i mapy 
do pobrania zamieściliśmy także na 
www.lomianki.pl w zakładce Inwesty-
cje – S7 koncepcja trasy.  

Podczas webinarium pytali Państwo 
o spotkanie z przedstawicielami GDDKiA. 
Zwróciliśmy się w tej sprawie do GDDKiA 
i otrzymaliśmy odpowiedź, że na obecnym 
etapie inwestycji GDDKiA nie przewiduje 
organizacji spotkań informacyjnych.
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Milena Anna Szy-
mańska, inspektor 
w Referacie Fundu-
szy Zewnętrznych

Od 17 lat jestem 
związana zawo-
dowo z admini-

stracją samorządową na różnych 
szczeblach. Ukończyłam studnia 
podyplomowe z zakresu zarzą-
dzania i ewaluacji projektów 
współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej i mam długolet-
nie doświadczenie w pozyskaniu 
funduszy i realizacji projektów. 
Jako mieszkanka Łomianek cie-
szę się, że będę mogła zawodo-
wo przyczyniać się do rozwoju 
mojej gminy dzięki pozyskanym 
funduszom zewnętrznym. Zaj-
muję się realizacją zadań z zakre-

su wdrażania strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego gmi-
ny i prowadzę sprawy związane 
z pozyskiwaniem, wdrażaniem 
i rozliczaniem projektów współ-
finansowanych ze środków ze-
wnętrznych.

Czym zajmuje się Referat Fun-
duszy Zewnętrznych?
Współpracuje z wieloma insty-
tucjami i monitoruje realizację 
rzeczowo-finansową poszcze-
gólnych projektów gminy doto-
wanych z funduszy zewnętrz-
nych. Bierze udział w promocji 
tych działań, a także przygoto-
wuje i analizuje informacje do-
tyczące aplikowania m.in. 
w zakresie przyznawania fundu-
szy strukturalnych Unii Europej-
skiej dla samorządów.

NASI URZĘDNICY

Hubert Wasilewski, 
główny specjalista 
ds. ogólnobudowla-
nych Wydziału In-
westycji i Remontów

Z wykształcenia je-
stem architektem 

krajobrazu, ukończyłem również 
podyplomowe studia z planowa-
nia przestrzennego na Politech-
nice Warszawskiej. Prowadziłem 
inwestycje budowlane zarów-
no dla sektora publicznego, jak 
i prywatnego, m.in. budynki uży-
teczności publicznej, biurowce, 
hotele oraz osiedla mieszkanio-
we. Nabyte doświadczenie i wie-
dzę wykorzystuję od roku w Ło-
miankach. Niestety na wszystkie 
zainteresowania brakuje mi cza-

su, dlatego szczególnie poświę-
cam się pasji pszczelarstwa, pro-
wadząc niewielką pasiekę, oraz 
aktywności fizycznej i staram się 
pamiętać, że praca jest ważna, 
ale nie najważniejsza.

Czym zajmuje się Wydział Inwe-
stycji i Remontów?
Przygotowuje, przeprowadza, 
nadzoruje i kontroluje inwesty-
cje remontowe ujęte w budżecie 
gminy. Bierze udział we wszyst-
kich czynnościach związanych 
z realizacją inwestycji, sprawdza 
stan techniczny dróg wraz z in-
frastrukturą drogową. Opraco-
wuje także plany rozwoju sieci 
drogowej i zleca wykonywanie 
robót interwencyjnych oraz za-
bezpieczających.
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Przedstawiamy kolejnych pracowników, którzy zajmują się bardzo 
ważnymi zadaniami w Urzędzie Miejskim – pozyskiwaniem 
funduszy zewnętrznych i realizacją inwestycji w  gminie.

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Szanowna Pani, obserwuję przebudowę ul. Fabrycz-
nej. Pytanie: dlaczego na części ulicy nowe latarnie 
zostały ustawione prawie pośrodku nowego chodni-
ka, co będzie utrudniało korzystanie z niego? Stare 
latarnie stoją poza chodnikiem i nie przeszkadzają 
w ruchu.
Szanowny Panie, dokumentacja rozbudowy ul. Fa-
brycznej zakłada budowę nowego systemu oświetle-
nia ulicznego. Oświetlenie typu LED jest zaprojekto-
wane na nowych słupach oświetleniowych zgodnie 
z przepisami, czyli zachowaniem skrajni drogowej (ok. 
50 cm od krawędzi jezdni). Ustawienie nowo projekto-
wanych słupów poza chodnikiem było niemożliwe ze 
względu na linię energetyczną oraz inne media w pasie 
drogowym. Istniejące oświetlenie zostanie zdemonto-
wane ze słupów energetycznych należących do PGE.

Szanowna Pani, chciałbym zwrócić uwagę władz gmi-
ny na pewną niekonsekwencję w działaniach proeko-
logicznych. Możliwe, że uwarunkowania i ramy praw-
ne nie pozwalają dzisiaj nic zmienić, ale zacznijmy się 
starać już dzisiaj. Otóż proszę o rozważenie zakazu 
rejestracji skuterów dwusuwowych, jak również ko-
rzystania z kosiarek spalinowych dwusuwowych. Jak 
to pachnie i truje, to chyba nie muszę nikomu przy-
pominać. Nie można się pomylić, jeśli taki pojazd 
przejedzie ulicą, nawet ruchliwą, wiadomo, że tu był. 
To samo jest z kosiarkami. Mieszkam przy Chopina, 
jeździ mnóstwo szambiarek, betoniarek, wozów cię-
żarowych i nie jest to tak uciążliwe, jak te dwusuwy. 
Per analogiam – dlaczego nie mogę palić śmieciami 
w kominku? Czy tylko dlatego, że tak mówi ustawa? 
Albo nawet chciałbym palić olejem silnikowym, który 
niespalony jest emitowany z dwusuwu? No właśnie. 
Myślę, że za bardzo skupiono się na samochodach, 
które i tak funkcjonują w mocno kontrolowanym oto-
czeniu (patrole policji, badania techniczne, przeglądy 
itp.), a jest dziura w świadomości tego obszaru. Liczę 
na przychylność i co najmniej rozpoczęcie odpowied-
niego trendu.
Szanowny Panie, gmina realizuje wiele kampanii pod-
noszących świadomość ekologiczną mieszkańców 
i działań proekologicznych, jednak aktualnie obowią-
zujące prawo nie pozwala na wprowadzenie zakazów 
dotyczących rejestracji skuterów lub kosiarek spalino-
wych dwusuwowych czy innych pojazdów napędza-
nych silnikami dwusuwowymi. Wprowadzenie takich 
ograniczeń wiązałoby się również z koniecznością 
przeprowadzenia szczegółowych badań wpływu tych 
urządzeń na stan powietrza, a w dalszej kolejności 
przekazania takiej uchwały pod głosowanie Rady 
Miejskiej w Łomiankach. Przekażę Pana propozycję 
Komisji Dialogu Społecznego ds. Smogu.

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

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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EcoHarmonogram
Skorzystaj z aplikacji i szybko sprawdź datę odbioru odpadów. 

Zachęcamy mieszkańców gminy do korzy-
stania z elektronicznego terminarza odbio-
ru odpadów dla konkretnego adresu za-
mieszkania. Automatyczne powiadomienia 
przypomną o  wystawianiu worków, a intu-
icyjna aplikacja podpowie, jak segregować 
odpady i poinformuje o zasadach nalicza-
nia opłat za odbiór śmieci. Dla ułatwienia 
zamieszczamy kod QR, który 
szybko odszuka EcoHarmono-
gram. Więcej informacji i link 
do aplikacji: www.lomianki.pl 
w zakładce Aktualności.

Szczepienia dzieci i młodzieży
Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało placówkom edukacyjnym 
informacje dotyczące organizacji szczepień w szkołach.

Akcja obejmuje dzieci i młodzież od 12. r.ż. 
i jest podzielona na tydzień informacyjny 
(1–5.09), przygotowanie do szczepienia (6–
12.09) i szczepienia (13–19.09), które będą 
organizowane w punkcie szczepień lub na 
terenie szkoły (decyzja dyrektora w uzgod-
nieniu z punktem szczepień). MEiN podało 
także adres mailowy (szczepienia-dzieci@
gis.gov.pl), na który rodzice i opiekunowie 
mogą wysyłać pytania związane ze szcze-
pieniami uczniów. Więcej informacji: www.
lomianki.pl w zakładce Aktualności.

Pikniki sołeckie
W sierpniu odbyły się pikniki w Dziekanowie Nowym i Sadowej. 
We wrześniu zapraszamy na kolejne.

Piknik w Dziekanowie Polskim zaplanowano 4 września (godz. 14–
19, ul. Rolnicza 435), a na osiedlu Baczyńskiego dzień później (godz. 
15–17.30, obok bloku C). Dwa kolejne odbędą się 11 września – 
w Dziekanowie Leśnym (godz. 14–19) na placu 
zabaw przy ul. Rodziewiczówny (przewidziano 
gry i zabawy dla dzieci z animatorem, fotobud-
kę, poczęstunek dla mieszkańców) i w Kiełpinie 
(godz. 12–16) na placu zabaw przy ul. Cienistej 
(poczęstunek dla mieszkańców, dmuchańce, 
warsztaty garncarskie i wikliniarskie, sportowe 
atrakcje dla dzieci i dorosłych). Natomiast 19 września zapraszamy 
na zielony skwer przy al. Chopina (godz. 14–19), gdzie organizatorzy 
zapowiadają koncert na skrzypce z DJ-em, gry i zabawy, rodzinne roz-
grywki badmintonowe, konkurs na najlepsze ciasto i poczęstunek dla 
mieszkańców. 

Głosujemy!
Trwa druga edycja Łomiankowskie-
go Mechanizmu Partycypacyjnego 
(ŁMP). Za nami spotkanie z autora-
mi projektów, a przed mieszkańcami 
decyzja o rozdysponowaniu miliona 
złotych na najlepsze ich zdaniem ini-
cjatywy. 

Relację ze spotkania z mieszkańcami 
(30 sierpnia br. w auli ICDS) można 
obejrzeć na www.lomianki.pl w zakład-
ce Aktualności. Trzynastu wniosko-
dawców zaprezentowało większość 
projektów, które pomyślnie przeszły 
ocenę formalną i merytoryczną (do 
głosowania dopuszczono 25 projek-
tów). Autorzy opowiadali o swoich 
pomysłach i zachęcali do głosowania 
(1–7 września br.). Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi 8–10.09 br. Więcej o pro-
jektach: https://lomianki.budzet-oby-
watelski.org/projekty.

Małgorzata Żebrowska-Piotrak, bur-
mistrz Łomianek

Z przyjemnością 
słuchałam auto-

rów projektów, którzy 
z pasją i zaangażowa-
niem opowiadali o swo-
ich pomysłach. Zapro-
ponowali różnorodne 
działania, m.in. zamon-
towanie 30 budek lęgo-

wych dla ptaków, posadzenie roślin wa-
biących motyle oraz 500 drzew, a także 
budowę jodowej tężni solankowej, ska-
teparku, organizację punktu wymiany 
rzeczy używanych i warsztatów w stylu 
zero waste. Pojawił się też projekt po-
mnika lotników amerykańskich, któ-
rzy zginęli, niosąc pomoc powstańcom 
warszawskim, oraz inwestycje popra-
wiające komfort życia mieszkańców, 
m.in.: monitoring w Sadowej, ulepszenie 
akustyki w Domu Spotkań Sąsiedzkich 
w Burakowie, ławki i stoliki do gier czy 
przebudowa studzienek deszczowych. 
Jestem bardzo ciekawa, które z propo-
zycji dostaną najwięcej głosów i zostaną 
zrealizowane w przyszłym roku. 

Relację z sierpniowych 
pikników sołeckich 
obejrzysz na s. 25.
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Bezpieczna droga 
do szkoły 
Z pierwszym dzwonkiem szkolnym 
uczniowie powrócą do nauki stacjonar-
nej. Strażnicy miejscy dbają, by droga 
do szkoły była bezpieczna.

Funkcjonariusze przez cały rok pro-
wadzą kontrole infrastruktury drogo-
wej wokół szkół i przedszkoli, jednak 
w ostatnich tygodniach zintensyfikowa-
li działania. Sprawdzali stan techniczny, 
prawidłowość i czytelność oznakowania 
drogowego, chodniki i przejścia dla pie-
szych oraz stan barier zapobiegających 
wbiegnięciu dzieci na jezdnię. Z począt-
kiem września rusza akcja „Bezpieczna 
droga do szkoły”. / ks

Ochotnicza Straż 
Pożarna 
Pasja, odwaga i chęć pomocy lokalnej 
społeczności – to najważniejsze cechy, 
jakie posiada strażak. Jeśli chcesz do nas 
dołączyć – przyjdź, popatrz, spróbuj.

Prywatnie zajmujemy się różnymi rze-
czami, ale łączy nas chęć niesienia bezin-
teresownej pomocy. Jesteśmy młodym, 
energicznym zespołem, a nasze szeregi 
zasilają osoby o różnych profesjach, bo 
każda umiejętność jest ważna, przydatna 
podczas działań ratowniczo-gaśniczych, 
ale również w samym życiu jednostki. 
Aby zostać strażakiem ochotnikiem, 
trzeba być pełnoletnim, mieć dobre 
zdrowie, chęci i umiejętność pracy w ze-
spole. Po przejściu szkolenia staniesz się 
pełnoprawnym strażakiem. Jeżeli nie 
jesteś jeszcze pełnoletni, nic stracone-
go – spróbuj w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej. Co możesz zyskać? Poczu-
cie, że pomagasz, tak po prostu, bezinte-
resownie, a jednocześnie zdobyć wiedzę 
z zakresu ratownictwa technicznego, 
medycznego, wodnego i wysokościowe-
go. Zapraszamy we wrześniu i paździer-
niku w każdą sobotę w godz. 16–19 do 
naszej siedziby w Dziekanowie Polskim 
(ul. Rolnicza 427). / Tomasz Klepacki

Więcej informacji: http://ospdziekano-
wpolski.pl, 538 359 125.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej
Na początku sierpnia gościliśmy w Łomiankach przedstawicieli part-
nerskich gmin. Spotkanie dotyczyło wspólnego przedsięwzięcia – 
opracowania Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla obszaru 
funkcjonalnego Warszawa Zachód. 

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak podpisała wraz z przedsta-
wicielami gmin Stare Babice, Izabelin, Czosnów, Zakroczym, Jabłonna 
oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki porozumienie w sprawie prze-
prowadzenia wspólnego postępowania przetargowego, niezbędnego 
w realizacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej. To kamień 
milowy naszej współpracy. Kolejnym krokiem będzie wybór wyko-
nawcy, a następnie ciężka praca nad opracowaniem tego ważnego 
dla każdej gminy i miasta dokumentu. / aj

Aleksandra Jankowska, kierownik Referatu Fundu-
szy Zewnętrznych

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej to 
strategiczny i obowiązkowy dokument dla 

wszystkich ośrodków miejskich. Opracowanie planu 
jest trudne i skomplikowane, wymaga specjalistycz-
nej wiedzy z zakresu prawa, gospodarki i ekonomii. 

Jednak gotowy dokument znacząco wspiera działania każdej gminy 
w ubieganiu się o dotacje z funduszy zewnętrznych, które stanowią 
istotną część budżetów samorządowych. Wraz z władzami sąsied-
nich gmin bardzo liczymy na to, że dzięki opracowaniu planu szybciej 
i efektywniej zrealizujemy lokalne inwestycje, które podniosą komfort 
życia mieszkańców w naszym regionie.

Zebrania sołeckie
Każde z dziewięciu łomiankowskich sołectw dysponuje funduszem 
wyodrębnionym z budżetu gminy. We wrześniu mieszkańcy czterech 
sołectw zdecydują na zebraniach wiejskich o podziale tych środków.

W Dziekanowie Leśnym zebranie odbędzie się 11 września (godz. 
15 podczas pikniku, ul. Rodziewiczówny), w Kiełpinie – 11 września 
(godz. 14 podczas pikniku, ul. Rolnicza 236), w Sadowej – 16 września 
(godz. 19 w szkole podstawowej, ul. Strzelecka 35), w Dziekanowie 
Polskim – 17 września (godz. 18.30 w szkole podstawowej, ul. Rol-
nicza 435). Terminy kolejnych zebrań opublikujemy w kalendarium 
wydarzeń na www.lomianki.pl.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jak bumerang wraca sprawa 
stwierdzenia nieważności uchwał 

(absolutorium, wykonanie budżetu 
za 2020 r.) podjętych nieskutecznie 
przez radnych, a wraz z nią szuka-
nie winnych. Nie sposób nie odnieść 
się do bezpodstawnych ataków ko-
legów radnych w moim kierunku. 
Jestem przewodniczącą Rady Miej-
skiej. Zadaniem przewodniczącej 
jest wyłącznie organizowanie pracy 
rady oraz prowadzenie obrad rady 
(art. 19.2 u.s.g.). Komisja Rewizyjna, 
której przewodniczącym jest Janusz 
Skonieczny, opiniuje wykonanie bu-
dżetu gminy i występuje z wnioskiem 
do Rady Miejskiej w sprawie udzie-
lenia lub nieudzielenia absolutorium 
burmistrzowi. Wniosek w sprawie 
absolutorium podlega zaopiniowaniu 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
(art. 19.2 u.s.g.). Wniosek przedsta-
wiony radzie przez przewodniczącego 
Janusza Skoniecznego zawierał błędy 
proceduralne, z tych powodów został 

negatywnie zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową. Cza-
sem warto powiedzieć: „przepraszam, 
popełniłem błąd”, i zawsze warto za-
poznać się z przepisami determinują-
cymi pełnioną funkcję oraz wziąć od-
powiedzialność za popełnione błędy.

Rozpatrywanie projektów uchwał 
zgodnie z porządkiem obrad poprze-
dził wniosek radnego Piotra Barto-
szewskiego w sprawie dołączenia 
projektu uchwały w sprawie przeka-
zania do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie skargi na 
uchwałę Rady Miejskiej w Łomian-
kach w przedmiocie udzielenia burmi-
strzowi Łomianek wotum zaufania za 
2020 rok, a także wniosek w sprawie 
zdjęcia z porządku obrad punktów 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27. Wniosek radnego Mar-
cina Etienne'a dotyczył przesunięcia 
środków (60 tys. zł) na modernizację 
placu zabaw przy ul. Waligóry. Wnio-
sek radnego Janusza Skoniecznego 
dotyczył wykreślenia zmian w zada-
niach (2016/12, 2018/23, 2019/01) 
oraz niewprowadzania nowych za-
dań (2021/34, 2021/35, 2021/36, 
2017/05, 2021/38) w budżecie. 
Wniosek radnego Michała Naftyńskie-
go dotyczył zmniejszenia o 150 tys. zł 
środków w dziale promocji. Podczas 
sesji radni rozpatrywali m.in. projekty 
uchwał w sprawie zmian w budżecie 
gminy Łomianki na rok 2021, a także 
uzupełnienia składu osobowego Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej o rad-
nego Macieja Wroniewskiego.

Wyniki głosowania
Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał w sprawie:
• przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego skargi na uchwa-
łę Rady Miejskiej z 24 czerwca 2021 
roku nr XLI/342/2021 w przedmiocie 
udzielenia burmistrzowi Łomianek wo-
tum zaufania za 2020 r. (za: 12, prze-
ciw: 1, wstrzymują się: 4, nieobecni: 4),
• przesunięcia środków (60 tys. zł) 
z zadania inwestycyjnego 2021/35 na 
2020/33 – modernizację placu zabaw 
przy ul. Waligóry (za: 16, wstrzymują 
się: 1, nieobecni: 4),
• zmniejszenia środków w dziale pro-
mocji o kwotę 150 tys. zł i zwiększe-
nia środków w dziale transport i łącz-
ność o 150 tys. zł (za: 9, przeciw: 8, 
nieobecni: 4),
• zmiany uchwały Rady Miejskiej 
z 25.04.2019 w sprawie powołania 
Rady Oświatowej działającej przy 
RM w Łomiankach (za: 4, przeciw: 7, 
wstrzymują się: 5, nieobecni: 5),
• zmiany uchwały Rady Miejskiej 
z 28.05.2008 w sprawie powoła-
nia Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Łomiankach i nadania jej statutu ze 
zmianami (za: 11, wstrzymują się: 3, 
nieobecni: 7),
• zmiany uchwały Rady Miejskiej 
z 4.07.2019 w sprawie utworzenia 
Rady Seniorów gminy Łomianki oraz 
nadania jej statutu (za: 10, wstrzymu-
ją się: 4, nieobecni: 7),
• w sprawie uzupełnienia składu oso-
bowego Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej o radnego Macieja Wroniewskie-
go (za: 14, brak głosu: 1, nieobecni: 6).

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

XLII sesja Rady Miejskiej odbyła się stacjonarnie w auli Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-
-Sportowego w dwóch częściach. Rozpoczęła się 26 sierpnia, ale została przerwana i obrady 
wznowiono 31 sierpnia br. Radni decydowali m.in. w sprawach przesunięcia środków pomiędzy 
zadaniami budżetowymi, a także uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
FO

T.
: A
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Dyżury radnych
Od 1 września br. wznawiamy dyżu-
ry radnych (mała sala konferencyjna 
ICDS, ul. Staszica 2). Harmonogram 
dostępny jest na www.lomianki.pl 
i bip.lomianki.pl w zakładce Rada 
Miejska/Dyżury radnych. Maria 

Pszczółkowska, przewodnicząca Rady 
Miejskiej, pełni dyżur od poniedziałku 
do piątku każdego tygodnia. Miesz-
kańcy na dyżur z przewodniczącą 
umawiają się za pośrednictwem Biura 
Rady w Urzędzie Miejskim (ul. War-
szawska 115), mailowo (biuro.rady@

poczta.lomianki.pl) lub telefonicznie 
(666 834 560).

Posiedzenia komisji
Harmonogram spotkań wszystkich ko-
misji dostępny jest w systemie e-Sesja: 
http://lomianki.esesja.pl/posiedzenia. 
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Magdalena Cłapińska, radna, wice-
przewodnicząca Komisji Społecznej

Na ostatniej sesji rady miej-
skiej, z niezrozumiałych dla 
mnie i podszytych emocjami 
pobudek kilkorga radnych, 

po raz kolejny zostały zdjęte środki 
z „promocji”. Na co? Dosłownie, lite-
ralnie na „cokolwiek” – w tym przy-
padku zakup usług remontowych. 
Zatem z czego finansować rozwój 
kolejnych wydarzeń w Łomiankach? 
To przykład kompletnie bezrefleksyj-
nego działania. Zabrakło radnym naj-
wyraźniej słynnego już w Łomiankach 
„grama qltury”.

Wokół nas niezliczona ilość wydarzeń 
kulturalnych i sportowych: koncerty 
noworoczne, rajdy rowerowe, słyn-
ny już Bieg im. I. Szewińskiej. Pikni-
ki, teatrzyki, wsparcie merytoryczne 
i finansowe dla gminnych wydarzeń 
(tych organizowanych przez NGO, 
sołtysów, przewodniczących osiedli 
czy w ramach honorowych patrona-
tów). Wspólne wydarzenia Urzędu 
i Centrum Kultury czy ICDS, budo-
wanie świadomości ekologicznej 
(ekopikniki, zbiórka elektrośmieci, 
kampanie edukacyjne, informacyjne), 
wydarzenia patriotyczne, historyczne 
publikacje, konkursy dotyczące gminy 
i aplikacje ułatwiające mieszkańcom 
życie (np. EcoHarmonogram), webina-
ry, spotkania z mieszkańcami. W koń-
cu wiele akcji pomocowych – posiłki 
świąteczne dla najbardziej potrzebu-
jących czy mikołajki dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Wszystko to reali-
zuje Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej w Łomiankach.FO

T.
: M

N

Komentarz Urzędu Miejskiego
Dostajemy od mieszkańców pytania 
w sprawie decyzji Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 
o unieważnieniu uchwały absoluto-
ryjnej i konsekwencji tego orzecze-
nia. Wyjaśniamy.
W trakcie XLI sesji Rady Miejskiej 
radni głosowali nad zatwierdzeniem 
lub niezatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu za 
2020 r. i udzieleniem lub nieudziele-
niem burmistrzowi Łomianek absolu-
torium. Radni podjęli uchwały mimo 
wskazanych przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową przeszkód i wyjaśnień 
radcy prawnego. 
Kolegium RIO orzekło nieważność 
obu podjętych uchwał, stwierdzając, 
że były podjęte z rażącym narusze-
niem prawa. Kolegium RIO odniosło 
się w uzasadnieniu nie tylko do ra-
żących błędów proceduralnych, lecz 
także do naruszenia prawa w kwe-
stiach merytorycznych. 

Co to oznacza dla burmistrza Łomia-
nek?
Decyzja RIO oznacza, że przegłoso-
wane przez radnych uchwały nie mają 
wpływu na działalność burmistrza. 
Zgodnie z prawem gmina może funk-
cjonować bez uchwały absolutoryjnej 
oraz zatwierdzonego przez radnych 
sprawozdania finansowego z wykona-
nia budżetu. Wykonanie budżetu gmi-

ny Łomianki za 2020 r. pozytywnie 
zaopiniował organ kontroli i nadzoru 
gminy - Regionalna Izba Obrachunko-
wa. Burmistrz pracuje normalnie i da-
lej realizuje swoje zadania i obowiązki.
Problemem może się okazać dalsze 
niemerytoryczne działanie części 
radnych. Przykład takiego działania 
widoczny był w trakcie ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, gdy w jej pierwszej 
części radni przegłosowali takie wnio-
ski ze zmianami w budżecie, które 
w przypadku ich uchwalenia spowo-
dowałyby zwiększenie deficytu o po-
nad milion złotych. To skutkowałoby 
stwierdzeniem nieważności uchwały 
w sprawie zmian w uchwale budże-
towej gminy Łomianki na 2021 r. oraz 
w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Łomianki na 
lata 2021–2030. 
Na wznowionej po kilku dniach se-
sji radni zostali poinformowani przez 
urzędników, że po wprowadze-
niu do budżetu zmian zgłoszonych 
w ich wnioskach deficyt zwiększył 
się o kwotę 1 034 420 zł, co zgodnie 
z art. 240 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych jest niedopuszczalne. 
Radni nie mogą wprowadzić takich 
zmian, bo skutkowałoby to stwierdze-
niem nieważności podjętej przez nich 
uchwały. Tym razem radni posłuchali 
argumentów merytorycznych i wpro-
wadzili kolejne zmiany, które pozwoli-
ły zbilansować budżet.

Sesje Rady Miejskiej
Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie 
stacjonarnym (aula ICDS, ul. Staszica 2) lub online, a także obejrzeć archiwalne 
zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja). Projekty uchwał zamieszcza-
ne są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły sesji w zakładce 
Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). Ostatnią sesję RM 
można obejrzeć po zeskanowaniu kodu QR.
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W tym roku poszerzyliśmy 
formułę organizacji uro-
czystości i do współpra-
cy zaprosiliśmy grupy 

rekonstrukcyjne – pasjonatów historii 
i edukatorów, którzy opowiedzą o wy-
darzeniach z lat 1939–1945. Szczegól-
nie chcielibyśmy przypomnieć osoby 
związane z Łomiankami, m.in. gen. Mi-
kołaja Bołtucia i Leszka Lubicz-Nycza, 
a także o szarży ułanów jazłowieckich 
we wrześniu 1939 r. i walkach o lotni-
sko na Bielanach czy lotnikach alianc-
kich zestrzelonych w 1944 r. nad Dzie-
kanowem Leśnym.

Defilada
Główne uroczystości rozpoczną się przy 
cmentarzu w Kiełpinie (godz. 10.45). 
Kombatanci i przedstawiciele władz 
samorządowych złożą wieńce i uczczą 
pamięć poległych. Następnie odbędzie 
się defilada – grupy rekonstrukcyjne 
przejdą trasą z Kiełpina w stronę ul. 
Warszawskiej i Centrum Kultury, gdzie 
przez cały dzień (godz. 11–18) będzie 
się mieścił główny punkt historyczno-
-edukacyjny.

Gra miejska 
W ośmiu punktach na terenie gminy na 
uczestników czekać będą rekonstruk-
torzy (godz. 11–18), którzy opowiedzą 
o wydarzeniach II wojny światowej zna-
nych z podręczników historii, ale także 
o walkach i osobach, które zapisały się 
w historii Łomianek, zwłaszcza w czasie 
kampanii wrześniowej 1939 r. Każdy 
punkt edukacyjno-historyczny dotyczyć 
będzie innej sfery działań wojennych – 
zarówno walki, jak i życia cywilów pod-
czas okupacji. Lokalizacja stanowisk re-
konstruktorskich i główne tematy:
• Urząd Miejski (ul. Warszawska 115) 
– okupacja 1940–1943: życie cywilów 
(gazeciarz, pucybut, stragan targowy, 
patrol niemiecki, okupacyjne piosenki), 
informacje o działaniach organizacji 
podziemnych i akcjach małego sabotażu 

(symbole oporu, ulotki i tajne komplety). 
• Pomnik gen. Mikołaja Bołtucia (ul. 
Warszawska) – kampania wrześniowa 
1939 r.:  samochód pancerny, umun-
durowanie i wyposażenie żołnierzy 
polskich oraz stanowisko dowodzenia 
i obrony, odczytywanie znaków topo-
graficznych na mapie.
• Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. War-
szawska 73) – wojskowy szpital polowy: 
pogotowie harcerskie, sprzęt medyczny 
z czasów II wojny światowej, samochód 
sanitarny.
• Centrum Kultury (ul. Wiejska 12A) – 
kino plenerowe: zrekonstruowany po-
jazd pancerny (Chevrolet 157) z wmon-
towanym ekranem, pokaz filmów 
i kronik z czasu powstania i okupacji, 
stanowisko harcerskiej poczty polowej, 
punkt szycia opasek powstańczych. 
• Dąbrowa Leśna (szkoła podstawo-
wa, ul. Partyzantów 31) – barykada 
powstańcza: prezentacja kalejdoskopu 
wydarzeń (63 dni walki), sprzętu, któ-
rym dysponowali powstańcy (samo-
chód pancerny, granatniki i moździerze), 
telefonicznej linii polowej.  
• Buraków (ul. Parkowa) – miejsce pa-
mięci: historia bitwy pod Łomiankami 
we wrześniu 1939 r.
• Dziekanów Leśny (szkoła podstawo-
wa, ul. Akinsa 6) – zestrzelenie samo-
lotu Boeing B-17G: pomoc aliantów, 
wystawa modeli samolotów alianckich 
i warsztaty modelarskie.

• Dziekanów Polski (szkoła podsta-
wowa, ul. Rolnicza 435) – obóz party-
zancki: namioty, mundury, broń, sprzęt 
wojskowy oraz pokaz musztry i odczy-
tywanie zaszyfrowanych meldunków.
W czasie trwania gry miejskiej (godz. 
11–18) po ulicach będzie jeździła pół-
ciężarówka z czteroosobową załogą in-
formującą o programie wydarzeń. Za-
kończenie gry zaplanowano w punkcie 
przy Centrum Kultury, kolejność przej-
ścia trasy jest dowolna.  

Krzysztof Kozak, dyrektor i nauczy-
ciel historii w Szkole Podstawowej 
nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
i Sportowymi im. J. Kusocińskiego 
w Łomiankach

Zachęcam wszyst-
kich mieszkańców 

do udziału w uroczysto-
ściach i grze miejskiej. To 
okazja do przeżycia nie-
zwykłej lekcji historii i po-
szerzenia wiedzy o wojnie 
i okupacji na terenie naszego miasta 
i gminy. Historii opowiedzianej w spo-
sób żywy, barwny, wręcz brawurowy 
i wykraczający poza podręcznikowe 
ramy. Na uczestników, zwłaszcza tych 
najmłodszych, czeka wiele atrakcji – od 
defilady oddziałów rekonstrukcyjnych, 
wystawy uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego, po szycie opasek powstańczych 
i warsztaty modelarskie. 

Urząd Miejski 26 września zaprasza wszystkich mieszkańców na uroczystości rocznicowe związane 
z II wojną światową. Oprócz tradycyjnego złożenia wieńców przy pomnikach i w miejscach pamięci 
na terenie gminy odbędą się również defilada i edukacyjna gra miejska.

WCZORAJ I DZIŚ

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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Wrzesień od wielu lat jest 
w naszym mieście mie-
siącem pamięci o tra-
gicznych wydarzeniach 

wojennych z 1939 r. Krwawe walki, 
nazywane ostatnio bitwą pod Łomian-
kami, doprowadziły do śmierci blisko 
tysiąca żołnierzy. Jednym z poległych 
był major służby stałej Wojska Pol-
skiego Leszek Lubicz-Nycz, artylerzy-
sta i szermierz. Brązowy medalista na 
olimpiadzie w Los Angeles w 1932 r.

Nauka i Virtuti Militari
Urodził się 20 sierpnia 1899 r. w Brze-
sku w rodzinie lekarza powiatowego. 
Podczas I wojny światowej walczył 
w szeregach 6 Pułku Piechoty Le-
gionów. Po ukończeniu gimnazjum 
wstąpił do Wojska Polskiego. W maju 
1920 r. wyruszył na front. Brał udział 
w walkach nad Berezyną i w ofensy-
wie kijowskiej. Za walki pod Kijowem 
i Brześciem Litewskim otrzymał Krzyż 
Virtuti Militari V i VI klasy oraz Krzyż 
Walecznych. W pierwszych latach 

niepodległości rozpoczął studia na 
Politechnice Lwowskiej, ale po śmierci 
ojca przerwał naukę i ponownie wstą-
pił w szeregi Wojska Polskiego. Ukoń-
czył Szkołę Podchorążych Artylerii 
w Poznaniu i został awansowany do 
stopnia podporucznika. 

Kariera wojskowego
W tym czasie ukończył również kurs 
wychowania fizycznego w poznań-
skiej Centralnej Wojskowej Szko-
le Gimnastyki i Sportu. W styczniu 
1927 r. objął stanowisko instruktora 
w Ośrodku Wychowania Fizycznego 
w Wilnie, a dwa lata później został 
jednym z pierwszych wykładowców 
Centralnego Instytutu Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. W 1933 r. 
przeniesiony został do 14 PAL w Po-
znaniu na stanowisko dowódcy bate-
rii. Rok 1937 to awans na majora. 

Olimpijczyk szablista
Od 1925 r. major Lubicz-Nycz wyczy-
nowo uprawiał szermierkę i był jednym 
z najlepszych szablistów w Polsce. Na 
igrzyskach olimpijskich w Los Angeles 
w 1932 r. wywalczył wraz z kolegami 
brązowy medal w szabli drużynowej. 
Drugą, oprócz szermierki, specjalno-
ścią majora było narciarstwo. Przez 
wiele lat prowadził szkoleniowe obozy 
narciarskie dla oficerów WP. 

Śmierć w Burakowie
We wrześniu 1939 r. dowodził 2 Dy-
wizjonem PAL, który wchodził w skład 
14 DP Armii Poznań. Po krwawych 
walkach nad Bzurą przebijał się do 
Warszawy w zgrupowaniu dowodzo-
nym przez gen. Bołtucia. Wraz z tabo-
rami artyleria pod dowództwem ma-
jora Lubicz-Nycza przedzierała się do 
oblężonej Warszawy wzdłuż Wisły. 
Na wysokości obecnej ul. Brukowej, 
nieopodal wału, napotkała jednak na 
bardzo silny opór wroga. Do Warsza-

wy przedostało się ledwie kilku żoł-
nierzy ukrytych w zaroślach za wałem. 
Major miał mniej szczęścia, zginął na 
miejscu. Świadkiem jego śmierci była 
mieszkanka Burakowa, pani Marianna 
Romańska. Po ekshumacji ciało majo-
ra zostało pochowane na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach.

Upamiętnienie w Łomiankach
We wrześniu 2012 r., staraniem Sto-
warzyszenia Nasze Łomianki, na 
frontowej ścianie ICDS umieszczona 
została tablica pamiątkowa poświę-
cona bohaterskiemu majorowi – ar-
tylerzyście i szermierzowi. Podczas 
uroczystości odsłonięcia tablicy za-
prezentowany został również film 
dokumentalny Bohdana Kezika przed-
stawiający sylwetkę żołnierza-spor-
towca. Pośmiertnie Leszek Lubicz-
-Nycz został awansowany do stopnia 
podpułkownika.

PYTANIE KONKURSOWE

Od kilkudziesięciu lat ukazuje się 
w naszym mieście lokalne pismo. 
Proszę podać jego początkową na-
zwę oraz datę ukazania się pierw-
szego numeru (miesiąc i rok). Pierw-
sze trzy osoby, które 
nadeślą poprawną 
odpowiedź do re-
dakcji (wks@poczta.
lomianki.pl), otrzy-
mają książkę „Ło-
mianki – spotkania 
z historią”. Na odpo-
wiedzi czekamy do 20 września.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
z poprzedniego biuletynu: Leszek 
Lubicz-Nycz, którego upamiętnia 
tablica na ścianie ICDS. Zagadkę 
jako pierwsi rozwiązali: Olga Świe-
katun, Urszula Gogol i Piotr Skro-
bek. Gratulujemy!

W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o majora artylerii, olimpijczyka i szablistę, 
który poległ w Burakowie w 1939 r. Rozwiązujemy zagadkę i przybliżamy postać Leszka 
Lubicz-Nycza.

OLIMPIJCZYK I ŻOŁNIERZ

TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI
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W sierpniu podpisaliśmy umowę na budowę przedszkola w Dąbrowie Leśnej, rozpoczęliśmy budowę 
szkoły w Sadowej i ogłosiliśmy przetarg na przebudowę bieżni przy ICDS. Planowo realizujemy również 
dotychczasowe prace budowlane i drogowe.

NOWE INWESTYCJE

Aktualnie prowadzone prace przygo-
towawcze i wykonawcze
• Przygotowanie modernizacji prze-

pompowni i kanalizacji sanitarnej 
na terenie szkoły podstawowej 
w Dziekanowie Leśnym (ul. Akinsa 
6), przepompowni sanitarnej na te-
renie przedszkola samorządowego 
(ul. Szpitalna 1) oraz modernizacji 
układu alarmowania wizualnego na 
orliku (ul. Wiślana 69).

• Chodnik łączący budynki na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. War-
szawska 73). 

• Przygotowanie przetargu na rozbu-
dowę ulic Słonecznej i Sierakow-
skiej (odcinek od ul. Warszawskiej 
do opaski ul. Kolejowej).

• Zakończenie etapu prac projekto-
wania wiaty wraz z zagospodaro-
waniem terenu przyległego do ist-
niejącego skweru przy al. Chopina.

• Rozbudowy ulic:
– Cyprysowej: rozebrano ogrodze-
nia kolidujące z pasem drogowym; 
trwają roboty ziemne oraz prace 
związane z przebudową kolizji. 
– Długiej: trwa przebudowa in-
frastruktury drogowej i roboty 
ziemne z wykonaniem konstrukcji 
jezdni; zakończyła się przebudo-
wa instalacji gazowej i teletech-
nicznej; kończą się prace zwią-
zane z przebudową instalacji 
elektrycznej. 
– Fabrycznej: trwają roboty dro-
gowe brukarskie; zakończyła się 
budowa instalacji telekomunika-
cyjnej; kończą się prace związane 
z instalacją elektryczno-oświetle-
niową oraz instalacją kanalizacji 
deszczowej.  

Zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej
Uzyskanie zgody na rozbudowę ul. 
Paderewskiego (odcinek od al. Chopi-
na do Kościelnej Drogi).

Podpisanie umów z wykonawcami
• Opracowanie wielowariantowej 

koncepcji na budowę drogi na od-
cinku od ul. Strumykowej do ul. 
Warszawskiej w ramach „Projektu 
i rozbudowy ul. Łąkowej oraz ulicy 
dojazdowej między ul. Strumykową 
i ul. Warszawską”.

• Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej zagospodarowa-
nia działki z boiskiem sportowym 
w ramach „Budowy i modernizacji 
boiska przy ul. Waligóry”.

• Wykonanie dokumentacji budow-
lano-projektowej termomoder-
nizacji i remontu budynków przy 
ul. Pionierów 36 oraz ul. Konop-
nickiej 48A. Dokumentacja po-
zwoli m.in. na ocieplenie budyn-
ków, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz przebudowę da-
chów i kominów.

Zakończone prace
Dostawa i montaż urządzeń siłowni 
plenerowej oraz trampolin ziemnych 
na placu zabaw przy ul. Rodziewi-
czówny w Dziekanowie Leśnym.

TEKST: RADOSŁAW NOWAK
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Przedszkole w Dąbrowie Leśnej
Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak podpisała umowę na 
budowę dwukondygnacyjnego przedszkola miejskiego przy ul. Piaskowej 
oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Gmach przeznaczony jest na przed-
szkole sześciooddziałowe, w którym 
każda grupa będzie liczyć około 25 
dzieci. Na parterze znajdą się szatnia 
i dwie toalety, w tym jedna przysto-
sowana dla dzieci z niepełnospraw-
nościami, a także kuchnia z oddziel-
nym wejściem, sanitariatami i częścią 
socjalną. Przedszkole będzie wypo-
sażone w windę. Na piętrze planuje-
my część administracyjną, pokój dla 
nauczycieli oraz trzy pokoje do pracy 
indywidualnej z dziećmi. Powierzch-
nia użytkowa przedszkola wyniesie 
1 305,80 mkw. Rozpoczęcie budo-
wy powinno nastąpić we wrześniu 
2021 r., natomiast zakończenie prac 
w grudniu 2022 r. / ap

Kamień węgielny 
w Sadowej
Przedstawiciele województwa mazowieckiego, 
powiatu warszawskiego zachodniego oraz Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach wraz z samorządowcami 
24 sierpnia br. uroczyście wmurowali kamień wę-
gielny pod budowę szkoły podstawowej z oddziała-
mi integracyjnymi w Sadowej.

Wzruszenia nie kryli przede wszystkim przedsta-
wiciele sołectwa, którzy na ten moment czekali od 
wielu lat. „Powstająca szkoła w Sadowej to dostrze-
żenie i wysłuchanie potrzeb mieszkańców, którzy od 
lat zabiegali o nową szkołę w swoim sołectwie. (…) 
Chciałabym, by każdy uczeń kończący w przyszłości 
tę szkołę wychodził z niej przekonaniem, że może 
zrealizować swoje marzenia” – mówiła w czasie uro-
czystości burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrow-
ska-Piotrak. Szkoła przyjmie uczniów już w przy-
szłym roku szkolnym. / mjr

200 tysięcy złotych
na infrastrukturę sportową
Burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak oraz skarbnik 
gminy Hanna Dąbrowska podpisały 
umowę na dofinansowanie przebu-
dowy bieżni przy boisku ICDS.

Dzięki dofinansowaniu możliwa 
będzie przebudowa nawierzchni 
czterotorowej bieżni wraz z rozbie-
giem do skoku w dal oraz boiska 
do siatkówki wraz z wymianą tulei 
montażowych do słupków. Nowa 
nawierzchnia będzie wykonana 
z poliuretanu charakteryzującego 
się wysoką wytrzymałością i para-
metrami użytkowania. Dotację uzy-
skaliśmy z budżetu województwa 
mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej Mazowsze 
2021”. Gmina ogłosiła już przetarg 
na przebudowę bieżni z wymianą 
nawierzchni. Termin składania ofert 
upływa 8.09.2021 r. / ms
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RZP.271.10.2021 Uzupełnianie i od-
twarzanie oznakowania drogowego oraz 
wprowadzanie nowych organizacji 
ruchu na terenie gminy Łomianki. Za-
warto umowę z wykonawcą: Krzysztof 
Ducki, 05-152 Kazuń Nowy, ul. Lawen-
dowa 1.

RZP.271.12.2021 Kompleksowy remont 
łazienek, szatni oraz natrysków wraz 
z armaturą na trzech kondygnacjach 
w szkole podstawowej w Dziekanowie 
Leśnym przy ul. Akinsa 6 w Łomiankach. 
Zawarto umowę z wykonawcą: Multi 
Energy Service Sp. z o.o., ul. Klaudyny 
14/11, 01-684 Warszawa.

RZP.271.15.2021 Budowa przedszko-
la miejskiego oraz placu zabaw wraz 
z instalacjami i urządzeniami technicz-
nymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach 
w ramach „Projektu i budowy nowego 
przedszkola na terenie Dąbrowy Le-
śnej” (2017/20). Zawarto umowę z wy-
konawcą: Arcus Technologie Sp. z o.o., 
ul. Witosa 17, 05-430 Celestynów.

RZP.271.16.2021 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do szkół wraz 
z opieką w roku szkolnym 2021/2022. 
Zawarto umowę z wykonawcą: Tom-
-Transport Usługi Transportowe Fre-
lik Tomasz, ul. Tysiąclecia 51, 05-400 
Otwock.

RZP.271.17.2021 Odwodnienie ulic 
– modernizacja, remonty, konserwa-
cja i czyszczenie. Data składania ofert: 
17.08.2021 r. Nie wpłynęła żadna ofer-
ta. Postępowanie unieważniono.

RZP.271.18.2021 Opracowanie komplek-
sowej dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej w ramach zadania „Budowa 
pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłą-
taja i opaski ul. Kolejowej”. Data składania 
ofert: 12.08.2021 r. Nie wpłynęła żadna 
oferta. Postępowanie unieważniono.

RZP.271.19.2021 Wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku 
publicznego przedszkola oraz moder-

reSTART 

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet stworzyła program szkoleń nowocze-
snego zarządzania firmą dla przedsiębiorców wracających na rynek pracy.

Misją fundacji jest komplekso-
we wspieranie przedsiębior-
czości kobiet przez inicjowa-
nie programów biznesowych 
oraz rozwijanie kobiecej spo-
łeczności zawodowej. Spraw-
ne i skuteczne zarządzanie  stanowi podstawę rozwoju przedsiębiorstw. 
Dlatego warto się szkolić i podnosić zawodowe kwalifikacje. Do projektu 
mogą się zgłaszać zarówno kobiety, jak i mężczyźni mający własną firmę lub 
ich pracownicy, których firma posiada siedzibę na terenie Polski; spełniają-
cy warunki otrzymania pomocy de minimis lub pomocy publicznej; którzy 
działają na rynku nie dłużej niż pół roku i jednocześnie do 24 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu zamknęli działalność gospodarczą lub zlikwido-
wali spółkę prawa handlowego. Rekrutacja do projektu trwa do 2023 r. / ms 

Więcej informacji: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/restart.

Inicjatywy pracownicze
Dotacje z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców i start-upów na naj-
lepsze pomysły rozwoju inicjatyw pracowniczych.

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu populary-
zację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pra-
cowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Najlepsze przed-
sięwzięcia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe z programu 
Inteligentny Rozwój. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: pro-
gramy rozwoju inicjatyw pracowniczych (działania podejmowane wewnątrz 
firmy) i rozwiązania ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Projekty 
można zgłaszać do 21 września br. / ms 

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl w zakładce Aktualności.

Program „Nowa 
Energia”
Przedsiębiorcy mogą składać 
wnioski o dotację w czterech 
kategoriach: inteligentne mia-
sta energii; wielopaliwowe bloki 
z magazynami ciepła lub chłodu; 
stabilne bezemisyjne źródła ener-
gii i samowystarczalne klastry 
energetyczne.

Trwa także nabór w kategorii 
plusenergetyczne budynki, a w ob-
szarze produkcja, transport, maga-
zynowanie i wykorzystanie wodoru 
nastąpił już pierwszy etap selekcji 
projektów. Budżet III naboru pro-
gramu „Nowa Energia” wynosi 700 
mln zł. Dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej może 
być udzielone w formie pożyczki 
na warunkach preferencyjnych lub 
rynkowych. / ms 

Więcej informacji: www.gov.pl/
web/nfosigw/nowa-energia. 
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nizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i centralnego ogrzewania w budyn-
ku mieszkalnym dwulokalowym przy 
przedszkolu przy ul. Konopnickiej 65 
w ramach zadania „Termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej” 
(2020/36). Wpłynęły dwie oferty. Jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę wyko-
nawcy: UISO Zdzisław Nowakowski, ul. 
Lutosławskiego 29, 05-092 Łomianki.

RZP.271.20.2021 Część I przedmio-
tu zamówienia: „Całodobowe, zimo-
we utrzymanie dróg na terenie miasta 
i gminy Łomianki w sezonie zimowym 
2021–2023”. Część II przedmiotu za-
mówienia: „Całodobowe, zimowe utrzy-

manie przystanków, chodników, ścieżek 
rowerowych i parkingów na terenie 
miasta i gminy Łomianki w sezonie zimo-
wym 2021–2023”. Data składania ofert: 
16.09.2021 r.

RZP.271.21.2021 Przeprowadzenie peł-
nej inwentaryzacji wszystkich źródeł 
ciepła w lokalach i budynkach na terenie 
gminy Łomianki. Wpłynęło pięć ofert. 
Trwa ich weryfikacja.

RZP.271.22.2021 Opracowanie projek-
tu architektoniczno-budowlanego roz-
budowy i adaptacji szkoły podstawowej 
w miejscowości Sadowa w gminie Ło-
mianki na obiekt użyteczności publicz-

nej o funkcjach przedszkolnych oraz 
miejsca aktywności lokalnej w ramach 
(2020/45). Wpłynęło osiem ofert. Trwa 
ich weryfikacja.

RZP.271.23.2021 Przebudowa bież-
ni przy boisku ICDS przy ul. Staszi-
ca (2021/22). Data składania ofert: 
8.09.2021 r.

RZP.271.24.2021 Opracowanie Planu 
zrównoważonej mobilności miejskiej 
SUMP dla obszaru funkcjonalnego 
Warszawa Zachód wraz z wykonaniem 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko oraz promocją SUMP. Data 
składania ofert: 8.10.2021 r.

Praca sezonowa z EURES
Do końca października potrwa kam-
pania informacyjna wspierająca 
uczciwą rekrutację w Europie.

Co roku około 850 tys. obywateli UE 
podejmuje pracę sezonową w innym 
państwie członkowskim. Pracownicy 
sezonowi objęci są szerokim pakie-
tem praw, jednak biorąc pod uwagę 
tymczasowy charakter ich pracy, są 
także bardziej narażeni na niepew-
ne warunki życia i pracy, zwłaszcza 
w czasie pandemii COVID-19. Dlate-
go Europejska Sieć Służb Zatrudnie-
nia EURES prowadzi akcję informa-
cyjną w ramach ogólnoeuropejskiej 
kampanii koordynowanej przez Euro-
pejski Urząd ds. Pracy. Celem działań 
jest podniesienie świadomości wśród 
osób poszukujących pracy i praco-
dawców na temat ich praw, obowiąz-
ków i możliwości. Polska kampania 
skierowana jest do osób zatrudnio-
nych w UE, głównie w branży rolno-
-spożywczej oraz w miarę możliwości 
w innych branżach charakteryzują-
cych się sezonowością. Organizowa-
ne są spotkania informacyjne, warsz-
taty, prelekcje i webinaria. / EURES

Więcej informacji: https://eures.praca.
gov.pl.

Travel Grants
Głównym celem programu jest wzmocnienie
kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi 
i norweskimi podmiotami przez organizację 
misji gospodarczych. 

Jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub śred-
nim przedsiębiorcą prowadzącym działal-
ność gospodarczą na terenie RP? Chcesz 
uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów za-
granicznej podróży służbowej? Weź udział 
w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants, 
który stanowi wsparcie rozwoju dwustron-
nej współpracy. O dotację w wysokości 2 tys. euro mogą się starać mikro-, 
mali i średni przedsiębiorcy z obu krajów. Pozyskaną w ten sposób pomoc 
można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbo-
wej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferen-
cji/kongresie. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2023 r. / ms

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl w zakładce Aktualności oraz pod 
numerami telefonów: 22 574 07 07 lub 801 332 202.

Granty na eurogranty
Dofinansowanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą 
się ubiegać o wsparcie w konkursach organizowanych w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania eurograntu, czy-
li projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii 
Europejskiej. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na realizację usługi 
doradczej, opracowanie studium wykonalności oraz organizację spotkań, 
w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu i podróży służbowych. 
Zgłoszenia przyjmowane są w rundach, najbliższy termin składania wnio-
sków upływa 30.09 br. 

Więcej informacji: www.parp.gov.pl w zakładce Rozwijam firmę.
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Szkolenia dla seniorów
Ośrodek Pomocy Społecznej wraz 
z Urzędem Miejskim w Łomiankach 
nawiązali współpracę z Uniwersyte-
tem Warszawskim w zakresie wsparcia 
i bezpłatnych szkoleń dla seniorów.

Oferujemy dwa kursy dla seniorów. 
Pierwszy to „Komunikatywny senior” 
(25.08–27.10, online w każdą środę 
o godz. 11.30), którego celem jest akty-
wizacja seniorów w wieku 60+ za pomo-
cą specjalnie opracowanego programu 
kształcenia językowego (jęz. angielski 
poziom podstawowy). Więcej informacji: 
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-
-neo. Drugie z proponowanych szkoleń 
to „Kursy dla seniorów”, których ce-
lem jest aktywizacja seniorów w wieku 
50+ z wykorzystaniem opracowanego 
programu kształcenia w zakresie nauk 
ekonomicznych i przedsiębiorczości. 
Organizowane zajęcia online będą mia-
ły charakter spotkań tematycznych po-
święconych różnym zagadnieniom eko-
nomicznym i psychologicznym. Więcej 
informacji: https://www.wne.uw.edu.pl/
pl/misja-wne.

Miejski monitoring
W sierpniu kamery miejskiego monito-
ringu dwukrotnie zarejestrowały osoby 
nieletnie spożywające alkohol.

Na początku sierpnia operator monito-
ringu rutynowo przeglądał obraz z ka-
mer umieszczonych w okolicy ul. Wiej-
skiej. W trakcie kontroli ujawnił trzy 
osoby spożywające alkohol. Na miejscu 
pojawił się patrol Straży Miejskiej i szyb-
ko okazało się, że alkohol spożywali nie-
letni. O nagannym zachowaniu, zgodnie 
z procedurą, poinformowano rodziców. 
Natomiast 21 sierpnia około godz. 20.30 
pracownik monitoringu miejskiego ujaw-
nił grupę osób, która na palenie papie-
rosów i spożywanie alkoholu wybrała 
sobie ławeczki przed Urzędem Miejskim. 
Patrol Straży Miejskiej ustalił, że osoby 
stosujące używki dla dorosłych miały 
zaledwie 14 lat. Interwencja zakończy-
ła się wizytą rodziców na komisariacie, 
a o dalszych losach nieletnich zdecyduje 
najpewniej właściwy miejscowo sąd ro-
dzinny. / kb, mw

Stypendium szkolne 
Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać 
pomoc finansową na wydatki szkolne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że wnioski 
o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane do 15 września 
br. w przypadku uczniów oraz od 1 do 15 października br. w przypad-
ku słuchaczy kolegiów. Pomoc przyznawana jest, gdy dochód rodziny 
ucznia nie przekracza 528 zł netto na osobę. / OPS

Wsparcie dla nauczycieli
Fundacja Périé realizuje projekt specjalistycznego wsparcia w edukacji 
włączającej.

Istotną rolą programu jest 
wsparcie nauczycieli i specja-
listów pracujących w szkołach 
w zakresie umożliwiającym 
realizację zadań polegających 
m.in. na zorganizowaniu kształ-
cenia specjalnego i udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej każdemu ucznio-
wi. Specjalistyczne Centrum 
Wspierające Edukację Włą-
czającą (SCWEW) ma na celu 
poprawę dostępności usług 
edukacyjnych dla uczniów 
o zróżnicowanych potrze-
bach edukacyjnych, w tym 

z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest od 1 lipca br. 
do 30 czerwca 2023 r. przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
nr 1 przy ul. Warszawskiej 14 w Łomiankach. W ramach programu 
wspierane będą szkoły powiatu warszawskiego zachodniego, w tym 
w Łomiankach: przedszkole samorządowe (ul. Szpitalna 1), LO im. 
K. Wojtyły (ul. Staszica 2), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Dziekanowie Leśnym (ul. Akinsa 6) i Szkoła Podstawowa nr 2 z Od-
działami Dwujęzycznymi im. I. Szewińskiej (ul. Partyzantów 31). Ho-
norowy patronat nad projektem objęła burmistrz Łomianek Małgorza-
ta Żebrowska-Piotrak.

Telefoniczna Poradnia Psychologiczna
Pomoc dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego dzięki wsparciu finan-
sowemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, porad z za-
kresu pomocy społecznej, a także prowadzi telefoniczne konsultacje 
z neurologiem. Aby skorzystać z porady specjalisty, należy wypełnić 
stosowny formularz znajdujący się na stronie internetowej (https://ptsr.
org.pl) lub zadzwonić pod numer 22 127 48 50 w celu umówienia kon-
sultacji. / PTSR
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 to obowiązkowe, 
największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa. 
Podstawową metodą zbierania danych jest samospis internetowy, 
a za odmowę spisu grozi nawet 5 tys. zł grzywny.

OSTATNI MIESIĄC SPISU
POWSZECHNEGO

Wiarygodne informacje o spi-
sie powszechnym dostęp-
ne są na stronie interne-

towej https://spis.gov.pl, w zakładce 
Aktualności oraz w dziale poświęco-
nym najczęściej zadawanym pyta-
niom. Spis potrwa do 30 września br.

Problematyczne tematy
Informacje zbierane w spisach po-
wszechnych są wyłączone z obowią-
zywania przepisów RODO. W przy-
padku tematów objętych szczególną 
ochroną (stan zdrowia, wyznanie re-
ligijne, związki niesformalizowane) 
można wybrać opcję „Nie chcę odpo-
wiadać na to pytanie”. 

Pytania o majątek 
Nie jest prawdą, że w spisie znajdują 
się pytania o majątek, zarobki, konto 
bankowe, posiadanie działek, samo-
chodów czy kosztowności. Informacji 
spisowych nie da się zatem wyko-
rzystać do planowania jakichkolwiek 
nowych podatków. Jeśli podczas wy-
wiadu padną pytania o majątek danej 
osoby, to znaczy, że rachmistrz prze-
kroczył swoje uprawnienia lub roz-
mowa jest prowadzona z nieupraw-
nioną osobą. 

Bezpieczeństwo danych 
Jednostkowe informacje nie będą 
przekazywane jakiejkolwiek instytu-
cji czy osobie. Wszystkich pracowni-

ków statystyki publicznej obowiązuje 
tajemnica statystyczna, za złamanie 
której grozi kara pozbawienia wolno-
ści od trzech do pięciu lat. Tajemnica 
statystyczna jeszcze nigdy w historii 
nie została złamana, a udostępniane 
informacje to wartości uogólnione 
w postaci wskaźników, sum i średnich.

Spisz się w kilka minut
Spokojne wypełnienie formularza zaj-
muje średnio 10–15 minut. Pamiętaj-
my jednak, że od momentu zalogowa-
nia mamy 14 dni na samopis. Po tym 
czasie nie będzie możliwości ponow-
nego zalogowania się i dokończenie 
spisu możliwe będzie z pomocą rach-
mistrza lub przez infolinię. Podstawo-
wą metodą jest samopis, ale można 
także spisać się przez telefon i pod-
czas rozmowy z rachmistrzem (dzwo-
ni z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99). 

Gminne Biuro Spisowe
Osoby, które nie mają komputera lub 
internetu, mogą  skorzystać ze sta-
nowiska komputerowego udostęp-
nionego przez Gminne Biuro Spiso-
we w Łomiankach. Konieczne jest 
wcześniejsze umówienie wizyty pod 
numerem telefonu 666 834 559 lub 
666 834 547 (pon.–pt. godz. 8–20).

Więcej informacji: spis.gov.pl, 22 729 
99 99.

TEKST: GUS

Konsultacje 
społeczne
Miejski plan adaptacji do zmian 
klimatu dla gminy Łomianki 
(MPA) to ważny dokument dla 
mieszkańców naszej gminy.

Powstający dokument stanowi 
odpowiedź na potrzebę przygo-
towania miasta na coraz bardziej 
widoczne i odczuwalne skutki 
zmian klimatu. Przeprowadzenie 
konsultacji ma na celu zebra-
nie uwag, wniosków oraz opinii 
mieszkańców gminy i potrwa 
do 30 września br. Zorganizu-
jemy także spotkanie, o którego 
terminie i miejscu poinformuje-
my z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Projekt MPA 
dostępny jest w wersji papie-
rowej w Biurze Obsługi Miesz-
kańców (ul. Warszawska 115) 
oraz w Referacie Funduszy Ze-
wnętrznych (ul. Warszawska 71, 
pokój 8), a także w wersji pdf 
na www.lomianki.pl w zakład-
ce Aktualności. Wszelkie uwagi 
można składać: osobiście, ko-
respondencyjnie (Urząd Miejski 
w Łomiankach, ul. Warszawska 
115, 05-092 Łomianki) oraz 
mailowo (um@poczta.lomianki.
pl). W przypadku koresponden-
cji prosimy o umieszczenie na 
kopercie/w tytule wiadomości: 
„Konsultacje Miejskiego planu 
adaptacji do zmian klimatu dla 
gminy Łomianki”). / mw

Więcej informacji: Referat Fun-
duszy Zewnętrznych UM w Ło-
miankach, ul. Warszawska 71, 
pok. 8, tel. 22 888 98 41, milena.
szymanska@poczta.lomianki.pl.
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Według ankiety najczę-
ściej stosowane spo-
soby oszczędzania 
energii to: gaszenie 

świateł w nieużywanych pomieszcze-
niach, kupowanie energooszczędnych 
żarówek czy urządzeń gospodarstwa 
domowego. Przypominamy zatem, co 
jeszcze każdy z nas może zrobić, by 
żyć bardziej ekologicznie.

Telefon

• Odłącz telefon od ładowarki, gdy 
bateria jest naładowana w 100 proc.
• Wyłącz zbędne aplikacje – wydłuży 
to okres działania telefonu bez po-
nownego ładowania baterii.
• Nieużywany telefon oddaj do recy-
klingu (pamiętaj, aby wcześniej usu-
nąć z niego wszystkie dane).

Komputer

• Wyłącz komputer, jeśli nie korzy-
stasz z niego przez dłuższy czas.
• Włącz funkcję oszczędzania energii.
• Po naładowaniu baterii laptopa wyj-
mij ładowarkę z kontaktu.

Drukarka

• Drukuj dwustronnie i używaj ekolo-
gicznej czcionki – zaoszczędzisz tusz, 
papier i energię.
• W drukarkach laserowych włącz 
tryb energooszczędny.
• Wyłącz drukarkę, jeśli z niej nie ko-
rzystasz – w stanie czuwania może 
zużyć nawet do kilkunastu watów 
energii.

Klimatyzacja

• Nie otwieraj okien, gdy działa klima-
tyzacja.
• Ustaw temperaturę o 5–7 st. C niż-
szą niż na zewnątrz.

• Regularnie wymieniaj filtry – za-
nieczyszczona klimatyzacja zużywa 
o wiele więcej energii.

Telewizor i sprzęt audio

• Przed zakupem telewizora sprawdź 
wskaźniki energooszczędności – róż-
nice w poborze energii poszczegól-
nych modeli mogą być bardzo duże. 
• Jeżeli nie oglądasz telewizji, wyłącz 
urządzenie.
• Zwróć uwagę na urządzenia w try-
bie stand-by, które pozornie wyłączo-
ne wciąż pobierają prąd. 

Oświetlenie

• Gaś światło w pomieszczeniach, 
z których nie korzystasz.
• Żarówki tradycyjne zastąp świe-
tlówkami energooszczędnymi lub ża-
rówkami LED. 
• Używaj oświetlenia zewnętrznego 
z czujnikiem ruchu.

Toaleta

• Regularnie sprawdzaj szczelność 
kranów, zaworów i spłuczek. 
• Zainstaluj spłuczkę z dwustopnio-
wym trybem spuszczania wody.
• Na krany zamontuj specjalne na-
kładki, które oszczędzają wodę.

Lodówka

• Na energooszczędność lodów-
ki wpływają dodatkowe funkcje, np. 
tryb wakacje czy no frost.
• Nie wkładaj do lodówki potraw 
i produktów, których temperatura jest 
wyższa niż pokojowa, bo wówczas lo-
dówka zużywa więcej energii.
• Myj i rozmrażaj lodówkę oraz zam-
rażarkę regularnie, aby nie dopuścić 
do powstania szronu lub lodu, ponie-
waż wpływa to na jakość chłodzenia.

Pralka

• Korzystaj z programów ekonomicz-
nych.
• Pranie wstępne oraz pranie w wyso-
kiej temperaturze wykorzystuj tylko 
do mocno zabrudzonych rzeczy.
• Regularnie czyść filtry pralki. 

Zmywarka

• Staraj się zbierać naczynia, aby 
zapełnić 100 proc. pojemności zmy-
warki. 
• Wybieraj programy z krótszym cza-
sem zmywania, bo wtedy oszczędzasz 
wodę i energię.
• Jeżeli możesz, planuj zmywanie 
w godzinach tańszej taryfy energii 
elektrycznej.

Samochód

• Pozbądź się zbędnych rzeczy 
z samochodu, zwłaszcza z bagażnika 
– dodatkowe obciążenie powoduje 
wzrost zużycia paliwa.
• Nie myj samochodu na własnej po-
sesji, myjnie są bardziej ekologiczne.
• Dbaj, aby samochód był jak najbar-
dziej aerodynamiczny – dodatki, jak 
relingi czy bagażnik na dachu, zwięk-
szają opór powietrza i w efekcie zuży-
cie paliwa.

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ
W październiku 2020 r. Ministerstwo Środowiska przeprowadziło badania, z których wynika, że 
zachowania konsumenckie i świadomość ekologiczna Polaków uległy zmianie. Ponad 95 proc. z nas 
deklaruje, że oszczędza energię w domu. 

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA, KAROLINA ŻEBROWSKA 
NA PODSTAWIE WWW.GOV.PL/WEB/KLIMAT
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Historia dwóch zdjęć 
Opowiada Katarzyna Fidler, starszy 
specjalista ds. edukacji KPN

Czy na zdjęciach są psie grzybki?
Grzyby na zdjęciach to czernidłaki 
kołpakowate, w niektórych rejonach 
kraju zwane właśnie psimi grzybami, 
kołpakami, czubajkami, psimi bedł-
kami czy sowami. Możemy je zoba-
czyć w lesie i na polach, ale także na 
miejskich trawnikach i w parkach. 
I są to grzyby jadalne…

Naprawdę? Przypominają kanię, ale 
nie zbiera ich chyba wielu grzybiarzy.
To gatunek grzybów należący do ro-
dziny pieczarkowatych, ale jadalne 
są jedynie młode, czyli białe i zwi-
nięte. Kiedy grzyb dojrzeje – a ten 
proces może trwać dosłownie kilka 
godzin – jego kapelusz rozwija się 
jak parasol, a spod spodu zaczyna 
wypływać czarna maź z zarodnika-
mi, która kiedyś używana była jako 
substytut atramentu.

Nie wyglądają wówczas apetycznie.
To prawda, ale czy nie są wtedy 
piękne? Bardzo lubię fotografować 
i rysować grzyby, a te są jednymi 
z moich ulubionych.

Czy to prawda, że mają właściwości 
prozdrowotne?
Grzyby od wieków obecne są w me-
dycynie, szczególnie wschodniej. Do 
niedawna sądzono, że grzyby nie 

mają żadnych wartości oprócz smako-
wych. Okazuje się, że mają działanie 
wzmacniające organizm, antywiruso-
we, przeciwzapalne, obniżają ciśnie-
nie krwi, wzmacniają układ sercowo-
-naczyniowy, są źródłem błonnika, 
witamin z grupy B i C, zawierają żela-
zo, cynk, potas i selen oraz doskonale 
przyswajalne białko. Odgrywają waż-
ną rolę w diecie osób chorych, osła-
bionych i wegetarian. Czernidłaka 
kołpakowatego stosuje się w leczeniu 
hemoroidów, cukrzycy i nadciśnienia, 
a niektórzy wykorzystują go także 
w terapii przeciwnowotworowej.

Grzybiarze muszą jednak uważać, by 
nie pomylić czernidłaka kołpakowa-
tego z pospolitym lub błyszczącym.
Tak, pozostałe czernidłaki zawierają 
substancję (koprynę), która w połą-
czeniu z alkoholem może powodo-
wać poważne zatrucia.

O grzybach w KPN można poczytać 
na stronie parku (www.kampino-
ski-pn.gov.pl zakładka Do pobrania 
– Wydawnictwa), a osoby, które 
chciałyby się dowiedzieć więcej, za-

praszamy na warsztaty. Szczegóło-
we informacje pojawią się wkrótce 
na stronie WWW i fb KPN. 

4. Dzień Łosia
Król Puszczy Kampinoskiej i zwierzę 
herbowe KPN, które dość często 
spotkamy, spacerując po turystycz-
nych szlakach. Jednak nie zawsze tak 
było. W XVIII w. łosie zniknęły z pusz-
czy, a później z innych regionów 
kraju. Została niewielka populacja 
w dolinie Biebrzy. W II Rzeczypospo-
litej łosie objęto ochroną, ale niemal 
całkowicie wyginęły w czasie II woj-
ny światowej. Do Puszczy Kampino-
skiej powróciły dopiero w 1951 r., 
gdy przywieziono z Białorusi dwa 
byki i trzy klępy. Obecnie na tere-
nie KPN żyje ok. 400 łosi, co czyni 
z tego obszaru drugą pod względem 
wielkości ostoję tego gatunku w Pol-
sce. Z tego powodu 11 września po 
raz kolejny będziemy świętować 
Dzień Łosia. W programie m.in. po-
ranny spacer do wieży widokowej na 
łąkach (zbiórka o godz. 6 na parkin-
gu w Granicy) i prezentacja o życiu 
i zwyczajach łosi.
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Wrzesień rozpoczynamy świętowaniem 70 lat obecności łosia w powojennej historii 
puszczy, a jeśli obostrzenia pandemiczne pozwolą, także warsztatami przydatnymi dla 
grzybiarzy.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

KAMPINOSKI PARK NARODOWY
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Interwencje na wale 
przeciwpowodziowym
Przewrócone drzewa i nielegalne wysy-
piska śmieci. Urzędnicy, Straż Miejska 
i Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu 
Zlewni w Warszawie porządkowali teren 
międzywala Wisły.

Na początku sierp-
nia do Straży Miej-
skiej w Łomiankach 
wpłynęło zgłoszenie 
o powalonym na wał 
przeciwpowodziowy 
drzewie mogącym 
stwarzać zagrożenie. 
Patrol potwierdził zwi-

sający nad skarpą odwodną wału konar 
drzewa. Niezwłocznie powiadomiono ad-
ministratora wału i pracownicy Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie przystąpili do usuwania zagroże-
nia przy udziale pracownika Referatu ds. 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego gminy Łomianki. W sumie przycięto 
dwa drzewa stwarzające realne zagrożenie 
dla osób spacerujących wałem oraz jedno 
przewrócone, które mogło uszkodzić skar-
pę odwodną wału. W sierpniu odbyła się 
także kolejna akcja sprzątania międzywala 
Wisły. Dzięki współpracy łomiankowskiej 
Straży Miejskiej z Zarządem Zlewni udało 
się sprawnie usunąć nielegalne wysypiska 
śmieci. Zebrano 25 kg odpadów, a także 
fotel, kanapę oraz inne elementy domowe-
go wyposażenia, które stwarzały realne za-
grożenie dla środowiska oraz infrastruktu-
ry wałów przeciwpowodziowych. / ks, mw

World Cleanup Day 
18 września wolonta-
riusze w 180 krajach na 
świecie będą działać na 
rzecz czystej planety.

Dzień Sprzątania Świata to międzyna-
rodowa akcja polegająca na szerzeniu 
świadomości ekologicznej i działaniach 
społecznych przyczyniających się do 
sprzątania śmieci pozostawionych w le-
sie, na ulicy czy w zbiornikach wodnych. 
World Cleanup Day odbędzie się także 
w Polsce. Więcej informacji: fb World
Cleanup Day – Poland. / mb

Gminny Program Wymiany Pieców
Celem programu jest wymiana źródeł ciepła na terenie gminy. W 2021 r. 
wnioski przyjmowane są do 15 września.

Program wspiera ograniczanie tzw. niskiej emisji przez udzielanie dotacji ce-
lowej w wysokości 70 proc. rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 10 tys. zł w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła oraz 
nie więcej niż 7 tys. zł w przypadku montażu źródła zasilanego gazem. For-
mularze dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska UM (ul. Warszawska 
71, pokój 5, tel. 22 76 86 224) oraz na www.lomianki.pl w zakładce Ochrona 
środowiska.

Współpraca z KPN
Na początku sierpnia reprezentacja gminy Łomianki kolejny raz gościła 
w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego. Celem spotkania była wy-
miana doświadczeń z zakresu retencji wody.

KPN w ramach programu LIFE, ze wsparciem finansowym Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej, 
prowadzi projekt związany z rewitalizacją terenów mokradeł. Po prezenta-
cji dotyczącej etapu prac projektowych i założeń merytorycznych wybrali-
śmy się w teren ocenić efekty działań. Mimo niesprzyjającej pogody wizyta 
w KPN pomogła nam zweryfikować niektóre założenia związane z planowa-
ną retencją wody na terenie gminy Łomianki. / aj

Jadowity czy ozdobny?
W jednym z ogródków strażnicy odłowili egzotycznie wyglądającego węża.

W sierpniu do Straży Miejskiej zadzwonił zaniepokojo-
ny mieszkaniec ul. Bolka i Lolka w Łomiankach. W ogro-
dzie zauważył metrowego, egzotycznie ubarwionego 
węża. Wakacje to czas, w którym nieodpowiedzialni 
opiekunowie porzucają egzotyczne, często niebez-
pieczne zwierzęta, dlatego zastosowano najwyższe 
środki ostrożności. Na miejscu patrol zlokalizował 
i sprawnie odłowił gada. Okazało się, że to niejadowity 
i często hodowany w terrariach lancetogłów mleczny, 
zwany też wężem królewskim. Przestrzegamy jednak, by nie podejmować 
działań na własną rękę. Wygląd zwierzęcia może być mylący, a ukąszenia 
wielu gatunków mogą poważnie zaważyć na życiu lub zdrowiu. Lanceto-
głów mleczny wyglądem może przypominać węża koralowego, który jest już 
gatunkiem jadowitym. W podobnych przypadkach najlepiej zadzwonić do 
Straży Miejskiej w Łomiankach: 986 lub 22 751 35 03. / kb

Program Czyste Powietrze
Podczas uroczystości patriotycznych 26 września zapraszamy mieszkańców 
do mobilnego punktu konsultacyjnego (teren ICDS), w którym udzielimy 
informacji w sprawie wymiany nieefektywnego źródła ciepła i możliwości 
termomodernizacji budynku. Stacjonarnie punkt czynny jest w ICDS (ul. Sta-
szica 2, pok. nr 5, pon. 15–18, czw. 8–15). W pozostałych dniach tygodnia 
informacji udzielamy w godzinach pracy urzędu: 516 282 998, milena.wi-
sniewska@poczta.lomianki.pl.
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie twoim 
przyjacielem?

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

BUDYŃ
Uosobienie łagodności. Nie miał lekkiego 
życia, ma pełno blizn i poważne zwyrod-
nienia kręgosłupa oraz stawów biodro-
wych, co powoduje problemy z chodze-
niem. Przyjmuje leki przeciwzapalne.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 13 lat; 
płeć: samiec; waga 28 kg; nr: 0846/21; 
przyjęty: 2.06.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Joanna 501 779 937, Karoli-
na 512 986 537.

ESTEBAN
Bezpośredni, zdecydowany i wrażliwy. 
Spragniony bliskości i obecności czło-
wieka. Odwdzięczy się całą swoją miło-
ścią za dobry i spokojny dom, ale raczej 
bez dzieci.
W typie rasy: europejska; wiek: dzie-
więć lat; płeć: samiec; waga: 6 kg; 
nr: 0236/21; przyjęty: 11.04.2021; kon-
takt w sprawie adopcji: Dąbrówka 797 
198 857.

AGATKA
Łagodna, świetna towarzyszka space-
rów. Ma lęk separacyjny i problem z sa-
motnym zostawaniem w domu, jednak 
ćwiczy i robi postępy. Przyszły opiekun 
musi kontynuować tę pracę.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sie-
dem lat; płeć: samica; waga: 15 kg; 
nr: 0033/20/F; przyjęta: 17.11.2020; 
kontakt w sprawie adopcji: Magda 609 
266 951, Angela 573 172 213.

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

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

MINTY
Urocza, lubi się przytulać i siedzieć na 
kolanach. Inteligentna sunia, która wy-
maga mądrego prowadzenia, by jej ener-
gia i pewność siebie była dla opiekuna 
zaletą, a nie wadą.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samica; waga: 9 kg; nr: 1037/21; 
przyjęta: 10.07.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Asia 693 120 248, Marta 508 
644 615.

FILON
Malutki, ale bardzo energiczny. Wymaga 
częstych, choć ze względu na problemy 
z tchawicą dość krótkich, spokojnych 
spacerów. Kocha przytulanie oraz gła-
skanie w każdych ilościach.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: pięć lat; 
płeć: samiec; waga: 8 kg; nr: 0918/21; 
przyjęty: 18.06.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Beata 784 420 485, Gosia 797 
866 125.

HIACYNT
Niebywale przyjazny kot. Szuka opieku-
na, dla którego będzie najpiękniejszym 
i najwspanialszym mruczącym przyjacie-
lem. Choruje na koci katar. 
W typie rasy: europejska; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 4 kg; nr: 0756/21; 
przyjęty: 10.08.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Dąbrówka 797 198 857.

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

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 
1944 r. W rocznicę tego wydarzenia kombatan-
ci, mieszkańcy i przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego złożyli kwiaty pod pomnikiem powstań-

ców w Łomiankach. „Chcę wierzyć, że nigdy więcej nie 
będziemy musieli udowadniać naszego bohaterstwa, gi-
nąc za wolność. Naszą wdzięczność wyrażajmy drobny-
mi gestami, wzajemną życzliwością, dbaniem o bliskich, 
o sąsiadów, o potrzebujących, o nasze małe ojczyzny” 
– mówiła w trakcie uroczystości burmistrz Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak. Uroczystości patriotyczne odbyły 
się także 15 sierpnia. Wzięli w nich udział kombatanci 
oraz delegacja zarządu i rady powiatu warszawskiego 
zachodniego, przedstawiciele samorządu w Łomian-
kach i lokalnej społeczności. Uczciliśmy 101. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Na-
tomiast 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej ob-
chodziliśmy 1 września. Delegacje kombatantów, bur-
mistrza Łomianek i Rady Miejskiej wraz z pozostałymi 
delegatami złożyły wieńce w asyście pocztów sztan-
darowych pod pomnikiem generała Mikołaja Bołtucia. 
W imieniu kombatantów przemawiał Jan Herburt-Hey-
bowicz, prezes Koła Kombatantów w Łomiankach.

W sierpniu obchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu 
powstania warszawskiego. Uczciliśmy także 
rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Święto Wojska 
Polskiego. Wrzesień natomiast rozpoczęliśmy 
upamiętnieniem ofiar II wojny światowej.

OPRACOWANIE: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

1 
SI

ER
PN

IA
, F

OT
.: A

O

1 
W

RZ
EŚ

N
IA

, F
OT

.: A
O

1 
SI

ER
PN

IA
, F

OT
.: A

O

15
 S

IE
RP

N
IA

, F
OT

.: A
Z

15
 S

IE
RP

N
IA

, F
OT

.: A
Z

15
 S

IE
RP

N
IA

, F
OT

.: A
Z

1 
W

RZ
EŚ

N
IA

, F
OT

.: A
O

15
 S

IE
RP

N
IA

, F
OT

.: A
Z

15
 S

IE
RP

N
IA

, F
OT

.: A
Z



FOTOREPORTAŻ    |

25BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 9    |    WRZESIEŃ 2021

PIKNIKI SOŁECKIE

Pikniki i festyny to okazja do sąsiedzkich 
spotkań. Tradycja dożynek związana jest 
z największym w roku świętem gospodar-
skim rolników, obchodzonym po zakoń-

czeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu 
plonów. 

Dziekanów Nowy
W niedzielne popołudnie 22 sierpnia br. sołec-
two Dziekanów Nowy zorganizowało festyn ro-
dzinny dla mieszkańców. Nie zabrakło muzyki, 
dziecięcych animacji, konkursów, poczęstunku, 
a wszystko to przy pięknej pogodzie. „Miło było 
się spotkać z sąsiadami oraz poznać nowych 
mieszkańców sołectwa. Dzieci bawiły się fanta-
stycznie, animatorzy zapewnili wiele atrakcyjnych 
zabaw. Uśmiech gościł na każdej buzi. Dożynko-
wy stół uginał się od tegorocznych zbóż, owo-
ców i warzyw. Wspólne biesiadowanie sprzyjało 
rozmowom sąsiedzkim. Za rok znowu chętnie się 
spotkamy” – mówiła Barbara Kowalska, miesz-
kanka sołectwa. Gospodarzem uroczystości była 
sołtys Krystyna Salwowska, która witała gości 
bochnem chleba i solą.

Sadowa
Tydzień później na rodzinny festyn zaprosiła 
mieszkańców sołtys wsi Sadowa Alicja Siemia-
nowska-Woźniak i jej rada sołecka. Panie zamó-
wiły i przygotowały nie tylko wyśmienite do-
mowe jedzenie, lecz także fantastyczną pogodę. 
Dla najmłodszych były kucyki, alpaki, karuzela, 
dmuchańce i teatrzyk. Tradycyjnie obecni byli 
strażacy z OSP Dziekanów Polski i strażnicy z Ło-
mianek. „Pikniki w Sadowej to od lat wydarzenie, 
które sprawia, że chce się żyć, że nabierasz siły 
i energii. Tu spotykasz uśmiechniętych i przychyl-
nych ludzi. Nie przychodzimy się najeść, choć tym 
pierogom nikt się nie oprze! Gospodarze umieją 
zadbać o wspaniałą atmosferę. Tegoroczny pik-
nik był radośniejszy niż zwykle, bo rozpoczęła się 
budowa szkoły, na którą w naszej wsi czekaliśmy 
latami” – podsumowała piknik Urszula Mamaj, 
mieszkanka wsi Sadowa. Potwierdzeniem jej słów 
była frekwencja. Na festyn przyszło ponad 600 
osób!

Koniec lata to zwyczajowo czas pikników 
sołeckich i dożynek w gminie Łomianki.

OPRACOWANIE: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

O wrześniowych piknikach 
sołeckich czytaj na s. 8.
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Nowy rok akademicki
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
wznawia działalność po wakacyj-
nej przerwie. 

Inauguracja nowego roku akade-
mickiego będzie miała miejsce 13 
września o godz. 18 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury. Roz-
pocznie się wykładem o bułgarskiej 
Dolinie Róż, który poprowadzi dr 
Slaviana Holc, Bułgarka mieszkają-
ca w Polsce. Od jesieni pełną parą 
ruszają też – długo oczekiwane po 
okresie pandemii – inne aktywno-
ści i zajęcia, czyli gimnastyka, joga, 
aqua-aerobic, kino UTW, wspólne 
wyjścia do muzeów, wycieczki kra-
joznawcze oraz wykłady. Dla pasjo-
natów fotografowania będą orga-
nizowane warsztaty prowadzone 
przez zawodowego fotografa pra-
sowego. A w każdą sobotę o godz. 
10 w świetlicy w Burakowie będą 
się spotykać członkowie koła ma-
larskiego. Cotygodniowe warsztaty 
poprowadzą artyści Halina i Bartło-
miej Kuźniccy. / Jolanta Zdanowska 

Więcej informacji: http://www.
utwlomianki.pl.

Dotacje z gminy
W tegorocznym budżecie gmi-
ny Łomianki około 1 228 500 zł 
przeznaczono na dotacje dla or-
ganizacji pozarządowych (NGO) 
realizujących zlecone zadania pu-
bliczne. 

Łomiankowskie stowarzyszenia 
i fundacje od września ruszają 
z cyklicznymi zajęciami sporto-
wymi i artystycznymi dla dzieci 
i dorosłych mieszkańców na-
szej gminy. Aktualny harmono-
gram warsztatów zamieszczamy 
w kalendarium wydarzeń na stro-
nie www.lomianki.pl. / ku

Aktywnie i artystycznie
Jeden dzień i tyle atrakcji! 
12 września odbędzie się rajd ro-
werowy, festiwal otwartych ogro-
dów i jarmark produktów tradycyj-
nych. 

Rowerzyści wystartują o godz. 
10 z terenu przy ICDS i poja-
dą na leśną polanę Pociecha. Na 
miejscu będą mogli wziąć udział 
w konkursach z nagrodami i upiec 
kiełbaskę na ognisku. Pozosta-
łych mieszkańców zapraszamy na 
plac przy Centrum Kultury, gdzie 
w godz. 10–18 odbędzie się jar-
mark produktów tradycyjnych. 
Organizatorzy zapewniają, że bę-
dzie można spróbować rzemieśl-
niczych wyrobów kulinarnych, 
ale także podziwiać rzemieślnicze 
wyroby artystyczne. Dodatkowo 
jarmark uświetni muzyka grana 
na żywo. Proponujemy także spa-
cer lub przejażdżkę, podczas któ-
rych przyda się mapa (dostępna 
na www.lomianki.pl w zakładce 
Kalendarium wydarzeń). Na trasie 
znajdzie się dziewięć punktów, 
które warto odwiedzić w ramach 
Otwartych Ogrodów Artystów 
Dąbrowy. To kolejna już prezenta-
cja twórczości łomiankowskich ar-
tystów i zaproszonych przez nich 
gości, którzy udostępnią zwiedza-
jącym swoje pracownie i ogrody 
w godz. 13–18. / mb

Wyprostuj się!
Zgarbione plecy, przesiadywanie 
dzieci przed telewizorem, kompu-
terem lub ekranem telefonu to dla 
wielu rodziców dobrze znany widok. 

Czasem trudno namówić dzieci do ak-
tywności, a wtedy łatwo o wady po-
stawy. Można także działać profilak-
tycznie i od najmłodszych lat uczyć je 
prawidłowych nawyków ruchowych. 
Dlatego zachęcamy do zapisania 
dzieci w wieku od sześciu do 12 lat na 
bezpłatne zajęcia gimnastyki korek-
cyjnej prowadzone przez fizjotera-
peutkę w Domu Spotkań Sąsiedzkich 
w Burakowie (ul. Parkowa 2). / mb

Katarzyna Felak, fizjoterapeutka
Gimnastykę ko-
rekcyjną prowa-

dzę w taki sposób, by 
przez zabawę dzieci 
uczyły się prawidło-
wej postawy, nawy-
ków, wzmacniania 
mięśni posturalnych 
oraz tego, w jaki spo-
sób ćwiczenia mogą zmniejszyć do-
legliwości bólowe. Obecnie dzieci 
spędzają większość czasu w pozycji 
siedzącej, więc takie zajęcia mogą 
okazać się bardzo wartościowe 
i przeciwdziałać powstawaniu wad 
kręgosłupa lub korygować powstałe 
już skrzywienie.
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18.09 TANGOWE SERCE ŁOMIANEK
Koncert tanga polskiego i argentyńskiego 
(godz. 17), pokaz oraz lekcja kroków tan-
ga argentyńskiego (godz. 18) oraz milonga, 
czyli potańcówka w rytmie tanga (godz. 19). 
W przypadku złych warunków atmosferycz-
nych wydarzenie odbędzie się w budynku 
Centrum Kultury.

JARMARK produktów tradycyj-
nych.

WYKŁAD DLA UTW: „Bułgarska 
Dolina Róż”.

TANGOWE SERCE ŁOMIANEK, 
wstęp wolny.

TEATR DLA DZIECI: „Dobry las”.

KONCERT: JAH Trio.

STAND-UP: Wojtek Fiedorczuk, 
bilety: 30 zł.

STAND-UP: Kacper Ruciński, 
bilety: 50 zł.

KONCERT: „Muzykowanie na 
dywanie”.

ŁOMIANKI KOCHAJĄ ROWER – 
zawody na pumptracku.

STRZELANIE Z ŁUKU, kontakt: 
691 353 000.

Warsztaty dla szkół skoku 
o tyczce z Moniką Pyrek.

12.09
godz. 10–18

13.09
godz. 18

18.09
godz. 17

25.09
godz. 15

25.09
godz. 20

26.09
godz. 19

28.09
godz. 20

9.10
godz. 11

18.09
godz. 11–17

8, 15, 22, 
29.09

godz. 18

14.09 

WRZESIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

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

• 11.09 godz. 15–19 Warsztat „Rośnij w siłę!” dla rodziców i opieku-
nów, którzy pragną wspierać dzieci w rozwijaniu kompetencji spo-
łeczno-emocjonalnych, oraz bezpłatne konsultacje psychologiczne 
(godz. 14–20), zapisy: 600 983 429.

• Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (6–12 lat, zapisy: nl@naszelo-
mianki.pl): pn., pt. godz. 16.45–17.30.

• Joga dla wszystkich (dorośli, zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn., śr., 
czw. godz. 18.30–19.30.

• Klub kreatywnych dzieci (zapisy: 695 330 116): wt. 16.30–20.30.
• Zajęcia dla maluszków: wt. godz. 9–12.
• Spotkania brydżowe (dorośli, zapisy: 668 115 225): wt. godz. 

12.30–15.30.
• Zajęcia umuzykalniające dla maluszków (zapisy: 506 811 350): śr. 

godz. 11–12.
• Fitness i joga dla seniorów (zapisy: 788 021 372): czw. godz. 

11.30–13.00.
• Fitness dla dorosłych (zapisy: 788 021 372): czw. godz. 10.00–11.30. 
• Warsztaty malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku: sob. godz. 10–14.

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

• Spotkania Klubu Seniora z Dąbrowy Leśnej: pn. godz. 17–20.
• Fitness i joga dla dorosłych (zapisy: 788 021 372): wt., pt. godz. 

11.30–13.00.
• Joga dla seniorów (zapisy: 606 225 863): wt. godz. 10–11, czw. 

godz. 12.30–13.30.
• Klub kreatywnych dzieci (zapisy: 695 330 116): śr. godz. 16.30–

20.30.

Orlik, ul. Wiślana 69

Plac przed Szkołą Podstawową nr 1
(ul. Warszawska 73)

25.09 TEATR DLA DZIECI: „DOBRY LAS”
Dobry las to miejsce, w którym wszystkie zwierzęta żyją w zgodzie. 
Jednak decyzją pewnego ministra las ma zostać wycięty, a w jego 
miejscu powstanie... sklep! Wszystkich mieszkańców czeka przepro-
wadzka. Łoś Grzegorz i jeż Michał wyruszają na poszukiwanie nowe-
go domu. Wpadają na pomysł, by przebrać się za... tego wam już nie 
zdradzimy. Możemy tylko zapewnić, że wszystko dobrze się skończy. 
Spektakl dla dzieci w wieku od czterech lat.

25.09 KONCERT: JAH TRIO
JAH to akustyczne trio jazzowe. Zespół wykorzystuje także elementy 
muzyki swingowej, groove’u oraz szeroko pojętą improwizację. Muzy-
ka prezentowana na koncertach jest różnorodna, bogata w przestrzeń 
i kolory. Trio wykonuje autorskie kompozycje oraz własne interpreta-
cje standardów jazzowych.

26.09 STAND-UP: WOJTEK FIEDORCZUK
Ekscentryk sceny i mikrofonu. Duchem wyrastający z komedii absur-
dalnej i szaleństwa scenicznego. Mówi monotonnie i dziwnie. Jego 
występy przesiąknięte są zabawami językowymi, abstrakcyjnym hu-
morem i serdecznym podejściem do publiczności. 

9.10 KONCERT: „MUZYKOWANIE NA DYWANIE”.
Kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem to nie tylko dobry sposób 
na wspólny rodzinny czas, ale też rozwijanie wrażliwości artystycznej 
dziecka. Zapraszamy do wspólnego muzykowania, tańczenia, śpiewa-
nia oraz grania na małych i dużych instrumentach. To nauka przez za-
bawę oraz odkrywanie świata tańca i muzyki. Wspólne muzykowanie 
dodatkowo urozmaicają pokazy oraz animacje taneczne.

Hala sportowa ICDS, ul. Staszica 2
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Cyfrowa wypożyczalnia 
Od sierpnia br. za pośrednictwem Biblioteki Pu-
blicznej w Łomiankach można korzystać z cyfro-
wych zasobów udostępnianych przez Bibliotekę 
Narodową. 

Dzięki darmowej wypożyczalni Academica czytel-
nik zyskuje dostęp do ponad 3 milionów publikacji, 
m.in. monografii, podręczników, skryptów, artyku-
łów oraz czasopism ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
również tych najnowszych, objętych ochroną pra-
wa autorskiego. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji 
Naukowych Academica powstała na bazie trady-
cyjnego systemu wypożyczeń międzybibliotecz-
nych. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, 
a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wy-
pożyczeń międzybibliotecznych wypożyczaniem 
publikacji w postaci cyfrowej, które mogą trafić do 
szerszego niż do tej pory grona czytelników. / mk 

Pierwsze muzeum Norwida
We wrześniu przypada 200 rocznica urodzin Cy-
priana Kamila Norwida, poety, dramatopisarza, 
grafika i filozofa, jednego z tegorocznych patro-
nów literackich. 

Sejm RP ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kami-
la Norwida. Z tej okazji odbywa się wiele wystaw, 
koncertów i konkursów przypominających życie 
i twórczość artysty. W sierpniu ogłoszono, że 
w pałacu w Dębinkach koło Wyszkowa powsta-
nie pierwsze w Polsce muzeum Norwida. Miejsce 
jest nieprzypadkowe – to tu artysta mieszkał po 
śmierci rodziców, a potem wracał w latach mło-
dości i przed wyjazdem na emigrację. / mb

O literaturze w plenerze
Po przerwie wracają Warszawskie Targi Książki. 
We wrześniu (9–12.09) na placu Defilad przed 
Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie spotkają 
się czytelnicy i twórcy książek. 

Targom od lat towarzyszy rozbudowany program 
wydarzeń literackich, edukacyjnych i branżo-
wych. Na kilku scenach równolegle odbywać się 
będą spotkania z autorami, ilustratorami i tłuma-
czami organizowane w sekcjach dla dorosłych 
i dzieci. Miłośnicy komiksów będą mogli skorzy-
stać z oferty Festiwalu Komiksowa Warszawa, 
a na tych, którzy lubią kryminały, czekają spo-
tkania w ramach Festiwalu Kryminalna Warsza-
wa. W roli gościa honorowego targów wystąpią 
Czechy. / WTK
Więcej informacji: www.targiksiazki.com.

CZYTELNICZY RAJ

„Kocia Szajka i ucho różowego jelenia” 
Agata Romaniuk
Pewnego dnia nieznany sprawca uszka-
dza ucho różowego jelenia. Rzeźba od 
lat zdobi wzgórze zamkowe w Cieszynie. 
Anatol Szalbot, właściciel miejscowej 
kawiarni, jest załamany, bo jeleń przy-
ciągał tłumy. Komu zawadzał? Sprawa 
jest poważna. Pomóc może tylko Kocia 
Szajka, którą dowodzi sam Komandos, 
były oficer kocich oddziałów specjal-
nych. Śledztwo prowadzą także Lola 
i Poziomka, dwie przebojowe kotki.
 
„Dziedzictwo dobra” 
Nora Roberts
Adriana Rizzo miała siedem lat, gdy po-
znała ojca. Tego dnia niemal ją zabił. Aby 
ochronić córkę, matka wywozi Adrianę 
do domu swoich rodziców w stanie Ma-
ryland. Dziewczynka nawiązuje tam sil-
ne więzi z dziadkami. W szkole średniej 
nagrywa i zamieszcza w sieci lekcje jogi, 
potem zdobywa wykształcenie w dzie-
dzinie dietetyki i odnosi sukces. I wtedy 
dostaje pierwszy list z pogróżkami…

„Cud dynamiki umysłu” 
Joseph Murphy
Jak z pomocą podświadomości zarzą-
dzać własnym losem? Autor bestsellera 
„Potęga podświadomości” w kolejnej 
książce przekonuje, że życie może być 
spokojne i radosne. Należy jednak wy-
pracować dobre nawyki i być konse-
kwentnym. W klarowny sposób prze-
kazuje zasady, które należy w tym celu 
wprowadzić, porusza takie tematy jak 
przezwyciężanie strachu, a także radzi, 
jak nie skupiać się na negatywnych emo-
cjach.

„Narzeczona nazisty” 
Barbara Wysoczańska
Koniec sierpnia 1938 r. Polka Hania 
Wolińska, na co dzień studentka germa-
nistyki, jest damą do towarzystwa za-
możnej niemieckiej hrabiny i poznaje jej 
wnuka – Johanna von Richtera. Młodzi 
zakochują się w sobie w czasach rosną-
cego w siłę nazizmu i zbliżającej się woj-
ny. Dziewczyna wkracza na niemieckie 
salony jako narzeczona hrabiego i rów-
nocześnie zostaje zwerbowana przez 
polski wywiad…

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 września.
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: Parking leśny w Dziekanowie Leśnym 
w KPN. Nagrodę wygrała pani Sylwia Mężyńska. Po jej od-
biór zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicz-
nym (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. Bańka szklana z żarnikiem.
2. Mieczyk (kwiat) inaczej.
3. Antylopa afrykańska.
4. Błotnisty staw.
5. Żeglarskie określenie 
    oznaczające brak wiatru.
6. Rasa niedużych, łagodnych 
    psów.
7. Rzucana ze statku.
8. Można z niej zrobić korale.

Pionowo
1. Magazyn na budowie.
2. Jedyne naturalne siedlisko 
    lemurów.
3. Najdroższa przyprawa świata.
4. Z niego mizeria.
5. Rozpoczęcie biegu przed 
    sygnałem startera.
6. W psychologii rozwój osobisty 
    przez akceptację siebie.
7. To prawo do wyłącznego 
    korzystania z wynalazku.
8. Ósemkowy dystans na 
    klawiaturze.
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WAŻNE! 
Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady 
naliczane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór 
odpadów wynosi 11,20 zł za 1m3 zu-
żytej wody na cele bytowe w całym 
gospodarstwie domowym. Średnie 
miesięczne zużycie wody można obli-
czyć na podstawie rocznego zestawie-
nia zużycia wody przekazanego przez 
ZWiK. 
Jeśli nieruchomości nie są podłączone 
do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
czyli nie są opomiarowane, wówczas 
stosuje się uśrednioną stawkę 3 m3 

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

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

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

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

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

PA
ŹD

ZIE
RN

IK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

4.10, 11.10, 
18.10, 25.10

4.10, 11.10, 
18.10, 25.10

4.10, 11.10, 
18.10, 25.10

1.10, 8.10, 15.10, 
22.10, 29.10

5.10, 12.10, 
19.10, 26.10

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

WR
ZE

SIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 6.09, 20.09 6.09, 20.09 6.09 6.09 6.09

REJON 2    wtorek 7.09, 21.09 7.09, 21.09 7.09 7.09 7.09

REJON 3    środa 8.09, 22.09 8.09, 22.09 8.09 8.09 8.09

REJON 4    środa 8.09, 22.09 8.09, 22.09 8.09 8.09 8.09

REJON 5    czwartek 9.09, 23.09 9.09, 23.09 9.09 9.09 9.09

REJON 6    piątek 10.09, 24.09 10.09, 24.09 10.09 10.09 10.09

REJON 7    poniedziałek 13.09, 27.09 13.09, 27.09 13.09 13.09 13.09

REJON 8    wtorek 14.09, 28.09 14.09, 28.09 14.09 14.09 14.09

REJON 9    środa 1.09, 15.09, 29.09 1.09, 15.09, 29.09 15.09 15.09 15.09

REJON 10    środa 1.09, 15.09, 29.09 1.09, 15.09, 29.09 15.09 15.09 15.09

REJON 11    czwartek 2.09, 16.09, 30.09 2.09, 16.09, 30.09 16.09 16.09 16.09

REJON 12    piątek 3.09, 17.09 3.09, 17.09 17.09 17.09 17.09

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

3.09, 10.09, 
17.09, 24.09

7.09, 14.09, 
21.09, 28.09

22 września 2021 r.  – gabaryty odbierane będą tylko z zabudowy wielorodzinnej
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URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

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

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

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

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

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

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

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

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

REJON 1A  14.09, 28.09 12.10, 26.10

REJON 1B  2.09, 16.09 7.10, 21.10

REJON 2A  14.09, 28.09 12.10, 26.10

REJON 2B  9.09, 23.09 14.10, 28.10

REJON 3    8.09, 22.09 13.10, 27.10

REJON 4    2.09, 16.09 7.10, 21.10

REJON 5    7.09, 21.09 5.10, 19.10

REJON 6A 8.09, 22.08 13.10, 27.10

REJON 6B 10.09, 24.09 8.10, 22.10

REJON 7A 7.09, 21.09 5.10, 19.10

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl
ZWiK

ODPADY ZIELONE

REJON 7B 13.09, 27.09 11.10, 25.10

REJON 8A 6.09, 20.09 4.10, 18.10

REJON 8B 1.09, 15.09 6.10, 20.10

REJON 9    10.09, 24.09 8.10, 22.10

REJON 10A 1.09, 15.09 6.10, 20.10

REJON 10B 3.09, 17.09 1.10, 15.10

REJON 11 3.09, 17.09 1.10, 15.10

REJON 12 9.09, 23.09 14.10, 28.10

REJON 13 6.09, 13.09, 
20.09, 27.09

4.10, 11.10, 
18.10, 25.10

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



W PROGRAMIE:

26
WRZEŚNIA
UROCZYSTOŚĆ
PATRIOTYCZNA 

82. rocznica wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Łomiankami 
oraz 77. 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

HISTORYCZNA 
GRA MIEJSKA
11.00–18.00

Szlakiem miejsc pamięci 
i wydarzeń z lat 1939–1945

Wydarzenie współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.


