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WSPÓLNIE MOŻNA WIĘCEJ
Harcerscy instruktorzy rozpoczęli oddolną, spontaniczną, dobrowolną akcję szycia
maseczek. Zaangażowanie mieszkańców powiatu warszawskiego-zachodniego
i nowodworskiego przerosło najśmielsze oczekiwania – wspólnie uszyto 70 034 maseczek!
WIDZIALNA RĘKA MA MOC!!!

Koronawirus wywołujący chorobę Covid-19 rozprzestrzenił
się na całym świecie. Nie oszczędził Polski, dotarł do naszych
miast i wsi. Niestety zakażenia
wystąpiły także w Powiecie Warszawskim-Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim.
Pierwsze dni stanu epidemii
zrodziły w społeczeństwie olbrzymią niepewność, a niekiedy
również strach. W sklepach z półek znikały makarony, mąka, ryż,
konserwy, sosy, drożdże, środki
dezynfekcyjne, a nawet papier
toaletowy. Masowo wykupowane były środki ochrony indywidualnej – maseczki i rękawiczki.
Ceny szły w górę, stany magazynowe malały z minuty na minutę,
szpitale w całym kraju informowały o brakach maseczek, kombinezonów, rękawiczek. Apel
o wsparcie wystosował również
Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego.
Harcerze z Hufca ZHP Nowy
Dwór Mazowiecki im. Korpusu
Kadetów Nr 2, skupiającego
m.in. drużyny harcerskie i gromady zuchowe z Łomianek, ruszyli z pomocą. W ciągu kilku godzin w portalu społecznościowym
powstały grupy Widzialna Ręka –
Nowy Dwór Mazowiecki, Łomianki, Pomiechówek, Zakroczym.
Harcerscy instruktorzy rozpoczęli oddolną, spontaniczną akcję szycia maseczek dla nowodworskiego szpitala. Zaangażowanie mieszkańców powiatu
warszawskiego-zachodniego
i nowodworskiego przerosło
najśmielsze oczekiwania zarówno harcerzy, wolontariuszy, jak
i przedstawicieli władz samorzą-

dowych. Do wolontariuszy dołączyli przedsiębiorcy, samorządowcy,
działacze społeczni.
Po kilku dniach działaniami
rozpoczętymi
przez Hufiec ZHP Nowy
Dwór Mazowiecki zainspirowała się cała Chorągiew Stołeczna, która
terytorialnie obejmuje
M. St. Warszawa oraz okołowarszawskie powiaty.
Jeden z nowodworskich zakładów na bieżąco przekazywał produkowaną przez siebie
fizelinę, inni podarowali bardzo potrzebną
gumkę, starsi i młodsi
wydobyli maszyny do
szycia, w ten przepiękny sposób
dając cząstkę siebie innym. Wojska Obrony Terytorialnej zajmowały się transportem i dystrybucją maseczek.
Harcerze oraz mieszkańcy
z Łomianek, Nowego Dworu
Mazowieckiego, Czosnowa, Leoncina, Pomiechówka, Izabelina i Zakroczymia zaopatrzyli
w maseczki szpitale w Nowym
Dworze Mazowieckim, Dziekanowie Leśnym, Leżajsku, wszystkie
lokalne DPSy i OPSy, seniorów
60+, pracowników sklepów, strażaków ochotników, strażników
miejskich, urzędników, medyków
na ulicy i wiele innych osób potrzebujących takiego wsparcia.
Łącznie nasi harcerze wraz
z mieszkańcami w około 2 miesiące uszyli 70 034 maseczki!
Akcja szycia maseczek to nie
wszystko. Harcerze organizowali zbiórkę środków czystości,
książek, zbiórkę słodyczy.
Członkowie nowodworskiego Hufca ZHP zainicjowali akcję wsparcia seniorów poprzez robienie
zakupów, dostarczanie leków, pomoc przy wyprowadzaniu psa. Komendant Hufca uczestniczył
w spotkaniach gminnych sztabów zarządzania kryzysowego, będąc
gotowym do zaangażowania wolontariuszy i delegowania zadań.

WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
URZĘDU MIEJSKEGO
W ŁOMIANKACH
W CZASIE PANDEMII:

– Kampanie informacyjne dla mieszkańców
gminy dotyczące postępowania w czasie
pandemii (język polski i ukraiński), bieżące
informacje o Covid 19 prowadzone wspólnie
ze Strażą Miejską.
– Pomoc dla przedsiębiorców – możliwość odroczenia terminu zapłaty, rozłożenie płatności
na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.
– Nie pozwolimy Ci się zamknąć – promocja
lokalnych przedsiębiorców oraz przekazywanie informacji o możliwych formach pomocy
w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.
– Cykliczna dezynfekcja przystanków przy
współpracy m.in. z OSP Łomianki i OSP Dziekanów Polski oraz codzienna dezynfekcja autobusów Komunikacji Miejskiej Łomianki.

foto: OSP Łomianki

– Chciałbym podziękować
wszystkim za trud, za czas poświęcony dla drugiego człowieka.
Dzięki Wam nikt już chyba nie ma
wątpliwości, że ludzi dobrej woli
jest wielu. Każdy z Was był ważnym elementem skomplikowanej
układanki. Zarówno szyjący, jak
i tnący i przygotowujący materiały, wożący, pozyskujący niezbędne
rzeczy do naszej wspólnej akcji.
Chcę również podkreślić, że wszyscy, którzy zgłosili się do pomocy
byli równie ważnymi postaciami.
Dawaliście nam i sobie nawzajem
motywację do działania, czuliśmy
wszyscy wsparcie i wiedzieliśmy,
że w każdej chwili możemy na każdego liczyć! Przyjaźń i Braterstwo
oraz wrażliwość na drugiego człowieka, przyświecały na każdym
kroku naszym działaniom – powiedział do osób zaangażowanych w działanie grupy Widzialna Ręka Komendant Hufca ZHP
Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów Nr 2 – hm. Marcin
Janiszewski.
Rota Przyrzeczenia Harcerskiego, które składa każdy harcerz
brzmi „Mam szczerą wolę, całym
życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.
Nowodworscy harcerze swoją
postawą i czynami bez wątpienia
dotrzymali słów złożonej przysięgi, a mieszkańcy pokazali, że dziś
wszyscy jesteśmy harcerzami.

– Współpraca z „Widzialną Ręką – Łomianki”
i Stowarzyszeniem Proobronnym ,,Amor
Patriae” podczas akcji #Maseczka dla seniora, #Maseczka dla sprzedawcy.
– Pomoc dla seniora – program pomocowy
Ośrodka Pomocy Społecznej „Paczka dla seniora” – cotygodniowe bezpłatne zakupy dla
seniorów i osób niepełnosprawnych.
– Świąteczne posiłki dla 150 podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej – akcja zorganizowana wraz z lokalnymi przedsiębiorcami
i restauratorami.

foto: UM Łomianki

– Cykliczna dezynfekcja budynków komunalnych i montaż dozowników i uzupełnianie płynów do dezynfekcji rąk.
– Wsparcie psychologiczne organizowne
przez Ośrodek Pomocy Społecznej – telefoniczne konsultacje z psychologiem.
– Akcja „Kwarantanna domowa” – pomoc
Ośrodka Pomocy Społecznej osobom w kwarantannie.
– Teleporady dla osób uzależnionych i ich
bliskich organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
– Maseczkomat w ICDS (bezpłatne maseczki).
– Pomoc dla osób bezdomnych – żywność,
rękawice ochronne, maseczki i środki higieny
osobistej.
– Zdalna szkoła w Łomiankach – doposażenie
szkół w sprzęt komputerowy sfinansowane ze
środków Gminy Łomianki oraz z grantu w ramach programu „Zdalna szkoła+”.
– Wsparcie dla placówek medycznych z terenu gminy (szpital w Dziekanowie Leśnym,
przychodnie).
źródło: UM Łomianki
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KRYZYS
W
RADZIE
MIEJSKIEJ
ODBIJA SIĘ NA FUNKCJONOWANIU ŁOMIANEK
15 maja odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej. Obok przyjętych uchwał i stanowisk radni podjęli decyzję o odwołania Adama Salwowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. W zwołanej przez wiceprzewodniczącą RM Marię Pszczółkowską sesji wzięło udział tylko
12 radnych, Burmistrz Łomianek i zastępcy, urzędnicy i pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele osiedli i sołectw.
Radni obecni na XXIV Sesji: Maria Pszczółkowska, Agnieszka Zdunek, Agnieszka Gawron-Smater, Mariola Niecikowska, Magdalena Cłapińska, Janusz
Skonieczny, Jerzy Serzysko, Mateusz Krogulec, Marcin Etienne, Grzegorz Lenard, Tomasz Dąbrowski, Krzysztof Wawer. Radni nieobecni: Maria Zalewska, Joanna Zabłocka Łudzeń, Piotr Bartoszewski, Cezary Astrau, Adam Salwowski, Michał Naftyński, Tomasz Henryk Dąbrowski, Grzegorz Bryk.
O opinie na ww. temat poprosiliśmy burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, radne: Marię Pszczółkowską, Mariolę Niecikowską, Agnieszkę Gawron-Smater, Marię Zalewską oraz radnych: Adama Salwowskiego, Grzegorza Lenarda, Marcina Etienne, Tomasza Dąbrowskiego, Krzysztofa Wawra,
Janusza Skoniecznego, Cezarego Astrau, Michała Naftyńskiego, Jerzego Serzysko, Grzegorza Bryka. Otrzymane opinie publikujemy poniżej.
MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
Wielokrotnie składałam wnioski do
przewodniczącego o zwołanie sesji
oraz robili to radni (w sumie siedem
wniosków). Bez skutku. Po niemal trzymiesięcznej
bezczynności przewodniczącego radni powiedzieli
dość. Determinacja wśród radnych, którzy chcieli pracować, sięgnęła zenitu, gdy musieliśmy unieważniać
kolejne postępowania przetargowe na kluczowe zadania i inwestycje planowane w gminie. Należy pamiętać, że burmistrz ma jedynie władzę wykonawczą.
Uchwały (czyli wszystkie decyzje finansowe o realizowanych zadaniach, przeznaczaniu na nie środków,
przesunięciach w budżecie) podejmują radni. Tak jak
podjęli w styczniu uchwałę budżetową na rok 2020 na
podstawie zaplanowanych obligacji, tak każda kolejna zmiana w budżecie powinna wynikać z podjętych
wtedy decyzji. Unikanie odpowiedzialności nie jest
rozwiązaniem! Jeśli przewodniczący zmienił zdanie
(do tej pory nie zostało to jasno przez niego przekazane, wnioskuję to jedynie z opowieści radnych, którzy
mieli kontakt z p. Salwowskim), powinien zwołać sesję Rady Miejskiej i zagłosować przeciwko uchwałom,
mógł przekonać do swojej wizji innych radnych, a nie
sabotować pracę urzędu i powodować straty. Twierdzenie też, że przeszkodą był stan epidemii, jest bezpodstawne – właśnie w sytuacji kryzysowej wymaga
się znacznie więcej od osób, od których zależą decyzje
istotne dla mieszkańców, czyli właśnie od włodarzy
samorządowych, radnych, pracowników instytucji gminnych i państwowych, posłów i senatorów!
Dwunastu radnych uznało, że nie można już czekać.
Dlatego wiceprzewodnicząca Maria Pszczółkowska
zwołała, na wniosek radnych, XXIV Sesję Rady Miej-
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skiej. Adam Salwowski nie chciał pracować, działał na
szkodę mieszkańców, więc radni odwołali go z funkcji
przewodniczącego.
Niestety, sytuacja jest nadzwyczajna, bo sesję ma obowiązek zwołać przewodniczący. Nie ma jednak przepisów, które nakładają na niego sankcje za niezwołanie
sesji. Musi zwołać, ale kary nie ma, gdy się uchyla. Prawodawca po prostu nie przewidział takiej sytuacji! Na
szczęście na straży prawa stoi jeszcze prokurator i są
sankcje karne za niedopełnienie obowiązków i działanie
na szkodę mieszkańców gminy. Postępowanie trwa.
Jako urząd ścigamy się dziś z czasem, szukamy rozwiązań awaryjnych, tracimy cenne chwile na sprawy,
które w normalnych warunkach dawno byśmy rozstrzygnęli. Oczywiście robimy wszystko, by mieszkańcy jak najmniej odczuli skutki braku chęci do pracy
przewodniczącego, ale nie wszystko da się rozwiązać
w ekspresowym tempie i nie wszystko da się naprawić. Straciliśmy 3,5 miesiąca. My wszyscy.
MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Brak sesji od prawie trzech miesięcy
i podejmowania uchwał w sprawach
niezbędnych dla funkcjonowania
gminy skutkuje paraliżem organów gminy.
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że na
wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego
składu rady gminy przewodniczący „obowiązany jest
zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od
dnia złożenia wniosku.”
Obowiązany oznacza „konieczność zrobienia czegoś,
wynikającą z nakazu zarówno administracyjnego, jak
i prawnego”. Obowiązek to „skierowany do jednostki
nakaz lub zakaz określonego zachowania się w danej

sytuacji (Encyklopedia Prawa s. 426). Powyższe świadczy jednoznacznie nie o dowolności, lecz o obowiązku
zachowania tego terminu. Działania Pana Przewodniczącego Rady to niewątpliwie uchylenie się od wykonania ustawowo nałożonego na niego obowiązku
zwołania sesji rady, czego radni w żadnym zakresie nie
chcieli autoryzować ani sankcjonować bezczynnością.
Radni uznali, że bezprawne niewykonywanie obowiązków przez Przewodniczącego Rady szkodzi gminie, a tym samym mieszkańcom.
W tym stanie faktycznym jako wiceprzewodnicząca
rady przychyliłam się do kolejnego wniosku o zwołaniu sesji, na której obok wielu innych uchwał radni
podjęli decyzję o odwołaniu Pana Adama Salwowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady.
JANUSZ SKONIECZNY
Radny Rady Miejskiej
Rada wybiera przewodniczącego,
by zorganizował jej pracę. Przewodniczący ma wspierać radnych, a nie
nimi kierować. Przewodniczący nie
jest pracodawcą ani przełożonym radnych.
Pan Adam Salwowski zapomniał o tym i postanowił
działać wbrew woli radnych. Zachował się nagannie, gdy 13 lutego wykorzystał swoją funkcję do gry
politycznej i przerwał posiedzenie rady po zaledwie
18 sekundach. Zwykle rozpoczęcie obrad zajmowało
mu przynajmniej kilka minut, ale 13 lutego zależało mu
na zablokowaniu uchwał i śpieszył się, by radni, będący
już w budynku, nie zdążyli wejść na salę obrad.
Pan Przewodniczący zapomniał, że ma radnym służyć,
gdy wykorzystał pandemię do walki politycznej i od
26 marca torpedował kolejne próby zwołania sesji.
Wybraliśmy przewodniczącego, by organizował prace rady miejskiej, jednak od 11 marca, od przeszło

Miesięcznik ŁOMIANKI.INFO / Redakcja: Maciek Moraczewski. Kontakt z redakcją: tel. 603 299 772, redakcja@lomianki.info
Reklama: reklama@lomianki.info, tel. 603 299 772 Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32, Nakład: 7000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia.
Za treść reklam, artykułów sponsorowanych, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

tecznych decyzji. Bez decyzji radnych gmina nie może
sprawnie funkcjonować.

2 miesięcy, nie przeprowadził żadnej sesji i nie potrafił
zorganizować posiedzenia. Radni musieli wziąć sprawy w swoje ręce.
Nie chcemy przewodniczącego, który będzie nam
przeszkadzał, chcemy przewodniczącego, który
sprawnie zorganizuje pracę w radzie i nie będzie wykorzystywał swojej funkcji do gry politycznej.
AGNIESZKA GAWRON-SMATER
Radna Rady Miejskiej
Bezsilność, brak możliwości działania jako radna, destabilizacja pracy
całej gminy – to główne powody,
które zadecydowały o moim udziale
w 24 Sesji Rady Miejskiej. Nie każdy mieszkaniec wie,
że bez decyzji podejmowanych przez Radę Miejską na
sesjach, praca urzędu, w tym Burmistrz, jest mocno
ograniczona. Wszelkie zapowiadane inwestycje, dalszy
rozwój gminy stają pod dużym znakiem zapytania.
Odwołanie przewodniczącego RM Adama Salwowskiego, który mimo składanych wniosków m.in. przez
część radnych, nie zwoływał sesji, było jedynym, słusznym rozwiązaniem. Trudno jest rozmawiać z kimś, kto
nie chce rozmawiać. Trudno jest działać z kimś, kto
blokuje działanie i nie chce wyjaśnić swoich destrukcyjnych decyzji. Tak właśnie się czułam czekając długie
tygodnie na zwołanie sesji, gdzie w innych gminach,
mimo pandemii, prace Rady Miejskiej odbywały się
bez większych kłopotów. W Łomiankach, z nieznanych
przyczyn, według przewodniczącego RM Adama Salwowskiego było to niemożliwe.
GRZEGORZ LENARD
Radny Rady Miejskiej
Jestem bardzo zaniepokojony paraliżem pracy Rady. 15 maja br. odbyła
się, zwołana przez wiceprzewodniczącą, XXIV Sesja Rady Miejskiej.
Uczestniczyłem w niej, ponieważ nie mam wątpliwości, że potrzebna jest ciągłość pracy rady, a decyzje
w sprawach kluczowych dla gminy są konieczne. Pracujemy dla mieszkańców. Mamy obowiązek realizować zadania, do których zostaliśmy wybrani.
Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady
Miejskiej oraz jej komisjach. Pandemia nie może przeszkodzić nam w wypełnianiu obowiązków spoczywających na nas jako radnych. Wkrótce też przekonamy
się, czy Wojewoda Mazowiecki zwróci uwagę na szczególne okoliczności towarzyszące zwołaniu przedmiotowej sesji, czy weźmie pod uwagę dobro gminy i jej
mieszkańców. Głęboko wierzę, że tak będzie. Bardzo
zależy mi na dalszym działaniu na rzecz mieszkańców,
na możliwości podejmowania przemyślanych i sku-

MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Na wniosek Wiceprzewodniczącej
Rady Miejskiej, radnej Marii Pszczółkowskiej, 15 maja odbyła się XXIV
Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach.
Musieliśmy spróbować. Piszę „spróbować”, bo nadal
brak jest rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Jeśli
Urząd Wojewódzki do sprawy podejdzie ze zrozumieniem, to będziemy mogli nareszcie ruszyć z inwestycjami z miejsca. Błyskawicznie zwołamy sesję i dokonamy
na niej niezbędnych przesunięć w budżecie. Jeśli nie
– to mamy problem. Czekamy na zaplanowaną przez
przewodniczącego sesję, porządkujemy nasze sprawy
samorządowe (odwołujemy A. Salwowskiego z funkcji
przewodniczącego) i mierzymy się z inwestycjami, które z powodu niemal czteromiesięcznej przerwy w obradach zostały całkowicie zatrzymane. Najpoważniejszym dla nas problemem pozostaje dziś niepodpisana
umowa na odbiór odpadów. Na tydzień przed zaplanowaną przez A. Salwowskiego sesją, zgodnie z przepisami, Urząd będzie zmuszony unieważnić przetarg. To
dla Burmistrz, ale i dla Mieszkańców, gigantyczny problem. Dziś nie mam pomysłu, jak nie narażając gminy
na dodatkowe niezaplanowane wydatki, można będzie ponownie uruchomić proces odbioru odpadów od
naszych mieszkańców.
TOMASZ DĄBROWSKI
Radny Rady Miejskiej
24 Sesja Rady Miejskiej była chyba najbardziej nieszablonowym posiedzeniem od czasu istnienia samorządu
w Łomiankach. Niestety nie chodzi mi
w tym przypadku o wyjątkowy czas pandemii Covid-19
i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu każdego z nas. Nie mam na myśli również decyzji radnych
o odwołaniu Przewodniczącego Rady Miasta. Specyfika
tej Sesji polegała na niesamowitym zamęcie prawnym,
a właściwie niejasnej interpretacji prawnej możliwości
jej zwołania przez Vice Przewodniczącą. Przesyłanie
pism i oświadczeń za pośrednictwem Biura Rady między
Przewodniczącym a Vice-Przewodniczącą trwało praktycznie do samego momentu rozpoczęcia obrad.
Moja decyzja o uczestnictwie w Sesji wynikała z poczucia obowiązku wobec mieszkańców, bo przecież
uczestnictwo w Sesji jest obowiązkiem każdego radnego. Mimo rozterek kompetencyjnych oraz całego
zamieszania związanego ze zwołaniem Sesji, liczę na
jak najszybsze rozstrzygnięcie Wojewody w kwestii
stwierdzenia ważności podjętych uchwał i powrót do
normalnej pracy Rady, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Gminy.
MARIOLA NIECIKOWSKA
Radna Rady Miejskiej
15 maja br. odbyła się długo oczekiwana przez radnych w Łomiankach
XXIV Sesja Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym. W warunkach
przestrzegania wszelkich obowiązujących środków
ostrożności 12 radnych udowodniło, że mimo trudnych okoliczności pandemii, można uczestniczyć
w sesji. Nie ma wątpliwości, że jest to dla nas radnych
czas trudny, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i nie
wiemy co nam kolejny dzień może przynieść, ale nie
oznacza, że powinniśmy zaprzestać wypełniać obo-

wiązki radnego. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem
musimy ze zdwojoną energią podejmować działania, które umożliwią stabilne funkcjonowanie Gminy.
Nie można w nieskończoność dezorganizować pracy
Urzędu. Czas najwyższy, aby wszyscy radni bez wyjątku w sposób odpowiedzialny zaczęli podejmować
niezbędne uchwały, dzięki którym planowane i bardzo ważne inwestycje będą realizowane.
GRZEGORZ BRYK
Radny Rady Miejskiej
11 marca 2020 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, sesja miała odbyć się w trybie zdalnym. Pani Burmistrz
występowała czterokrotnie z wnioskiem o zwołanie sesji. Przewodniczący Rady, chcąc spełnić wymagane procedury demokratyczne występował
o udzielenie Radzie pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu sesji w trybie zdalnym, do czego władze
gminy są zobowiązane. Według stanowiska Przewodniczącego te warunki nie zostały spełnione. Następna Sesja
została zwołana na 30 czerwca. Termin ten nie wykracza
poza ustawowy obowiązek zwoływania RM raz na kwartał. Przewodniczący był w kontakcie z Biurem Rady, wobec
tego zwołanie sesji bez upoważnienia Przewodniczącego
w dniu 15 maja było niezgodne z prawem.
MICHAŁ NAFTYŃKI
Radny Rady Miejskiej
Burmistrz zamiast zadbać o to, by
posiedzenie Rady odbyło się 17-stego
kwietnia w trybie on-line zakwestionowała sam sposób przeprowadzenia
sesji i nie udzieliła wsparcia technicznego. Przypominam,
że to Rada jest organem stanowiącym i kontrolującym
Panią Burmistrz, a nie na odwrót.
Vice Przewodnicząca oraz część radnych popierających
Panią Burmistrz zorganizowali spotkanie, które oficjalnym posiedzeniem Rady nie było. Dzięki temu spotkaniu, mamy całkowity paraliż prac Rady. Nie zapadają
żadne decyzje. Zbliża się 30 czerwca. Czy Burmistrz
znowu przekroczy swoje kompetencje? Jeśli pracownicy Biura Rady nie będą wykonywać poleceń Przewodniczącego, to prawdopodobnie dyscyplinarnie wylecą
z pracy, a sprawa oprze się o prokuraturę.
JERZY SERZYSKO
Radny Rady Miejskiej
Prawo samorządowe jest dziurawe
i ułomne. Tak świadomie lub przypadkowo zostało napisane.
Z jednej strony Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w (Art. 20
ust.1 ustawy o Samorzązie Gminnym) oraz zadaniem
przewodniczącego (Art.19 ust.2) jest organizowanie
pracy rady oraz prowadzenie obrad.
Z kolei zgodnie z zapisami Art. 20.ust.3, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję, na wniosek burmistrza lub ¼ ustawowego składu Rady Miejskiej na dzień
przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Niestety robił różne uniki i sesji nie zwoływał.
Przewodniczący powinien poważnie traktować swoją
funkcję, na którą został wybrany przez radnych, zachowywać się odpowiedzialnie, nie ośmieszać i dewaluować
powagi Rady oraz nie lekceważyć radnych. Sytuacja była
patowa, należało ją przerwać i to Rada uczyniła. Nie
zwoływanie sesji jest naruszeniem Art. 20.ust.3 ustawy
o SG i zwołanie sesji było naruszeniem Art.19 ust.2. Które z tych naruszeń ma większą wagę, zadecyduje organ
nadzoru.
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ŻENADA W CZASACH ZARAZY

Dobrą miarą wartości i charakteru osób pełniących funkcje publiczne jest ich postawa w trudnych czasach,
wymagających współpracy i skupienia się na najważniejszych celach. W Łomiankach chwilami bywało żenująco.
W czasie kwarantanny, zarządzonej
w marcu przez rząd RP, ludzie podejmowali różne działania, żeby próbować zbyt szybko nie zwariować lub
nie popaść w depresję z powodu
konieczności siedzenia w domu,
nadmiaru wolnego czasu i poczucia
niepewności. Wzrastała oglądalność
seriali z Neflixa, wzrastało spożycie
alkoholu, wzrastała aktywność na
portalach społecznościowych. Była
to też wyjątkowa okazja do zdobycia
internetowej popularności. Rozgłos
zdobywały szczególnie przejawy
niesienia pomocy, wspierania potrzebujących, rozładowywania napięcia poczuciem humoru.
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foto: facebook.com/bartoszewskipl

DAWAĆ MASECZKI!
Z tej okazji próbowali też korzystać
niektórzy radni z Łomianek. Z różnym skutkiem. I tak np. w czasie
gdy w szpitalach brakowało podstawowych środków ochrony i gdy
ludzie dobrej woli organizowali
charytatywne akcje szycia maseczek, które przekazywali do potrzebujących, radny Piotr Bartoszewski
postanowił pokazać swoją jakże

6

głęboką troskę o bezpieczeństwo
i dobrostan mieszkańców Łomianek.
W tym celu systematycznie bombardował wszystkie łomiankowskie
media społecznościowe żądaniami
szybkiego wydania rezerwy finansowej i natychmiastowego zakupu
z budżetu miasta maseczek, a także
płynów dezynfekujących dla wszystkich mieszkańców. W dodatku
szybko okazało się, że wcale nie był
to żenujący żart dla rozładowania
napięcia spowodowanego kwarantanną. Jako wzór właściwego postępowania radny podawał przykłady
kilku miejscowości, których władze
w celach propagandowych takich
zakupów dokonały.
Radny unikał odpowiedzi na pytania, dlaczego podatnik (także ten
ledwo wiążący koniec z końcem)
miałyby być współfundatorem maseczek dla wszystkich mieszkańców, również tych bardzo dobrze
sytuowanych, dla których zakup maseczki nie jest żadnym problemem.
Myślę, że gdyby radny Bartoszewski
był burmistrzem Łomianek, to z całą
pewnością w kwietniu lub maju na
ul. Warszawskiej odbyłaby się uroczysta ceremonia powitania przez
władze Łomianek helikoptera transportowego z maseczkami i mydłem
dla mieszkańców, zakupionymi z rezerwy finansowej miasta.
Gdy okazało się, że w Łomiankach
są pierwsze osoby z potwierdzonym
rozpoznaniem Covid 19, radny domagał się od władz miasta podania do
publicznej wiadomości ich danych.
A gdy w drugiej połowie kwietnia odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną

w powiecie warszawskim zachodnim, krzyczał z Facebooka
(zapewne myśląc, że spowoduje
to co najmniej zamieszki): „Dlaczego
burmistrz milczy?!”.
Witold Gombrowicz uważał, że tzw.
miejscowy pajac, któremu wydaje
się, że jest miejscowym mędrcem, to
zjawisko pożyteczne, bo skłania ludzi do myślenia. Być może miał rację.
PRZEWODNICZĄCY
NIE PRZEWODZI
Z kolei w kwietniu i w maju trwało
namawianie przewodniczącego Rady
Miejskiej, Adama Salwowskiego, do
zwołania sesji Rady Miejskiej. Była
ona potrzebna do podjęcia niezbędnych, zastrzeżonych do kompetencji
Rady, decyzji, bez których władze
wykonawcze nie mają podstaw
prawnych do prowadzenia czynności
związanych z kontynuowaniem inwestycji czy rozstrzygnięciem przetargu
na wywóz śmieci. Zgodnie z przepisami prawa sesję rady miejskiej może
zwołać tylko przewodniczący. Przewodniczący jednak stwierdził, że jego
zdaniem najbliższy bezpieczny termin na obrady Rady Miejskiej będzie
dopiero pod koniec czerwca. Więc
wcześniej sesji nie zwoła.
Pojawiła się więc koncepcja zorganizowania obrad zdalnych (jak zajęcia w szkołach), ale przewodniczący
i część radnych uznała, że tablety,
w które radni zostali wyposażeni na
początku kadencji, nie gwarantują
odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa obrad w takim trybie, a w dodatku nie wiadomo, czy wszyscy radni mają odpowiednie kompetencje
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cyfrowe, by w obradach zdalnych
skutecznie uczestniczyć. Zasugerowano jednak, że jeśli Urząd Miejski
kupi radnym laptopy z odpowiednim oprogramowaniem, to jest jakaś nadzieja, że sesja przed końcem
czerwca może się udać, chociaż
gwarancji nie ma.
W tym miejscu warto przypomnieć, że wszyscy radni otrzymują
z budżetu miasta (więc od mieszkańców) co miesiąc 1600-2000 zł.
Nie jest to wynagrodzenie jak za pracę, lecz zryczałtowany i niepodatkowany zwrot kosztów ponoszonych
w związku z pełnieniem funkcji radnego. W sytuacji, gdy radni z powodu kwarantanny przez dwa miesiące
nie ponoszą kosztów, bo nie uczestniczą w zebraniach i sesjach, nie tracą czasu na dyżury itp., to upominanie się o dodatkowe zakupy sprzętu
do uczestniczenia w pracach Rady
może wydawać się trochę nie na
miejscu. Jeśli ktoś nie ma prywatnego laptopa (w co można wątpić),
to przeznaczenie części miesięcznej
diety na jego zakup byłoby dobrą
formą poniesienia jednak jakichś
kosztów, wynikających z pracy radnego i w jakimś sensie dawałoby
moralne prawo do przyjęcia diety za
czas „zamrożenia” prac samorządu.
Wszystko wskazuje na to, że przewodniczący i część radnych postanowili wykorzystać epidemię do
realizacji jakiegoś szerszego planu
z zakresu lokalnej polityki. Pewnie
niebawem dowiemy się, jakiego.
Juliusz Wasilewski

CO, GDZIE, KIEDY?
POLECAMY!

19.06, g. 20 – Koncert: Tribute To Soul
Divas – Natalia Kwiatkowska
i Robert Kapkowski
– LEMON TREE
21.06, g. 20 – Koncert: Nocna Zmiana
Bluesa – Scena Plenerowa
CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH

26.06, g. 20 – Koncert: Mamadou
& Sama Yoon – etnofolk, jazz
i reggae – LEMON TREE
28.06, g. 20 – Spektakl: „CASTING.
Poczekalnia”, Scena
Plenerowa CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH
03.07, g. 20 – Koncert: Styczyński (Dżem)
& Górecki (The Liverpool)
– LEMON TREE
03.07, g. 21 – Kino plenerowe: Pewnego
razu… w Hollywood
– Scena Plenerowa
CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
05.07, g. 15 – Teatrzyk dla dzieci: Magiczny Duet, Jo Art. Show
– Scena Plenerowa CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
10.07, g. 20 – Koncert: SKUBAS
– LEMON TREE
10.07, g. 21 – Kino plenerowe: Narodziny
gwiazdy – Scena Plenerowa CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
12.07, g. 20 – Koncert: Golden Hours –
Scena Plenerowa CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA TANECZNE
Swing-Duet zaprasza mieszkańców Łomianek
(6-26 lat), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do udziału w nieodpłatnych zajęciach
tanecznych.
Organizatorem jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, projekt jest współfinansowany
przez PFRON.
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Tańca Swing,
ul. Równoległa 22a, Łomianki-Dąbrowa.
Rozpoczęcie projektu: 1 lipca 2020. Liczba uczestników: 10.
Więcej informacji, zgłoszenia: Iwona Ciok, tel. 604 534 990

17.07, g. 21 – Kino plenerowe: Pół żartem, pół serio – Scena
Plenerowa CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
19.07, g. 20 – Koncert: KWIAT JABŁONI
– Scena Plenerowa
CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
24.07, g. 21 – Kino plenerowe: Fałszerze – Scena Plenerowa
CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
31.07, g. 21 – Kino plenerowe: Zimna wojna – Scena Plenerowa
CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
________________________
CENTRUM KULTURY, ul. Wiejska 12a, www.kultura.lomianki.pl, 22 751 35 02
LEMON TREE, ul. Zachodnia 38, www.lemondabrowa.pl, 798 110 522
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wiejska 12a, www.biblioteka.lomianki.pl, 22 751 32 23
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51
JAZZ CAFE, ul. Warszawska 69, www.jazzcafe.com.pl, 22 751 41 12

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty?
A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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ZAPRASZAMY

TRENINGI

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPORTOWE

BAZUJĄCE NA BOKSIE

WTORKI i CZWARTKI godz. 15.00
oraz NIEDZIELE godz. 11.00

Zapraszamy dzieci od 9 lat i młodzież

ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097
Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2
@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach
www.lolomianki.edu.pl tel.: 22 751 60 84

OFERTA W ROKU SZKOLNYM

2020/2021

JĘZYK ANGIELSKI w zakresie podstawowym i rozszerzonym od I klasy
rozszerzenia od I klasy z przedmiotów:
BIOLOGIA Z CHEMIĄ lub HISTORIA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE
nauka drugiego języka: NIEMIECKI lub ROSYJSKI
Jesteśmy dla CIEBIE blisko
zajęcia dodatkowe: KOŁO FILMOWE

AKCJA „ROWER”
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim
zainicjowali zbiórkę rowerów dla dzieci z Domu Dziecka w Dziekanowie Leśnym.
Pomyśleliśmy, że w tym trudnym
czasie pandemii dzieciom przydałoby się polepszyć życie, a także
zmotywować je do aktywnego spędzania czasu. Dzieciom z Domu
Dziecka w Dziekanowie Leśnym
potrzebnych było 14 sztuk. Wrzu-

ciliśmy prośbę na swój fanpage na
Facebooku, gdzie spotkała się z szerokim odzewem. Już po dwóch
dniach od jej publikacji, chętnych,
aby przekazać nam rower było więcej niż potrzeba. Postanowiliśmy
wtedy skontaktować się również
z okolicznymi domami dziecka, aby pomóc także innym.
Ludzie kontaktowali się
z nami, informując gdzie możemy odebrać rower. Były to
miejsca nie tylko na terenie
gminy Łomianki, ale również
poza: Warszawa, Leoncin,
Pomiechówek,
Czosnów,
Nowy Dwór Mazowiecki,
Mińsk Mazowiecki, Nasielsk,
Żyrardów oraz inne.
Przekazane zostało nam
140 rowerów, a także hu-

lajnogi, rolki, a nawet dziecięcy
traktor. Każdy z rowerów został poddany gruntownemu serwisowi. Rowery, które należało naprawić, bądź
wymienić jakąś uszkodzoną część,
sami doprowadzaliśmy do wzorowego stanu. Ponieważ było ich bardzo
dużo i nie mieściły się w naszej remizie, umieściliśmy je na podwórku
naszej druhny, a jej tata w ramach
wolontariatu przeprowadzał ich pełny serwis.
Otrzymanym sprzętem mogliśmy
do tej pory obdarować dzieci: z Domu
Dziecka w Dziekanowie Leśnym,
Domu Dziecka w Błoniu, Rodzinnego Domu w Nasielsku, Rodziny
zastępczej, a także z Domów Dziecka w Warszawie ( Domu Dziecka nr
16, Domu Dziecka na ul. Barcickiej,
Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom”

im. Maryny Falskiej filia Wolfkego,
Domu Dziecka Nr 2 im. J. Korczaka
filia Lipska).
Podjęliśmy także współpracę z Urzędem Gminy w Łomiankach, który zakupił dla części obdarowanych kaski
rowerowe. Centrum Rowerowe Łomianki w Burakowie udzieliło nam
rabatu na części rowerowe, ponieważ wszystkie części sfinansowaliśmy z własnego budżetu.
Karol Banaszkiewicz
OSP Dziekanów Polski
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Piąta edycja wystawy
ARTystyczne ŁOMIANKI
Projekt ARTystyczne ŁOMIANKI to wystawa organizowana przez Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, promująca twórców z Łomianek,
naszych sąsiadów, którzy w czasie wolnym rozwijają swoje artystyczne
zainteresowania.
W pierwszych czterech edycjach swoją twórczością postanowiły się podzielić
z mieszkańcami Łomianek zarówo osoby
bardzo młode, jak i seniorzy, amatorzy
i profesjonaliści – w sumie 52 artystów.
Wszystkie prace można zobaczyć na
www.artystyczne.lomianki.info
Prace łomiankowskich twórców można było podziwiać m.in. podczas DNI DĄBROWY oraz w GALERII ŁOMIANKI przy ulicy Brukowej, podczas BAZARU ZABAWEK UŻYWANYCH, na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, przy
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Wiślanej, w Bibliotece Publicznej na Bielanach.
Aktualnie wystawa jest prezentowana na ogrodzeniu Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej.

MALUJESZ, RYSUJESZ
FOTOGRAFUJESZ, RZEŹBISZ?
TWORZYSZ?
Zapraszamy do udziału w 5. edycji wystawy

ARTystyczne ŁOMIANKI

Zgłoszenie (krótki opis + podgląd prac, dane kontaktowe)
prosimy przesyłać na kontakt@pracownialomianki.org , tel. 603 299 772
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW GMINY ŁOMIANKI
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> www.artystyczne.lomianki.info <

BOŻE CIAŁO W BURAKOWIE

W tym roku w Burakowie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa świętowaliśmy
nietypowo. Z powodu pandemii nie można było zorganizować tradycyjnej procesji.
Ksiądz proboszcz Jerzy Wikieł znalazł inny sposób. Zdecydował, że tym razem to on z Najświętszym Sakramentem odwiedzi mieszkańców. Objechał cały Buraków. Specjalnie przygotowane
auto jednego z parafian dotarło do najdalszych
zakątków osiedla, na ulicę Łąkową i Pancerz.
Buraków pięknie się przygotował. Mieszkańcy sprzątnęli ulice i podwórka. Przystroili okna,
bramy. Było to niezwykłe wydarzenie. Czuło się
poruszenie wśród mieszkańców. Sąsiedzi wyszli

przed domy. Ci, którzy z powodu koronawirusa
unikali spotkań, mieli okazję zobaczyć się po raz
pierwszy od wielu tygodni. Całe rodziny przed
swoimi domami czekały na ważnego Gościa.
Nad bezpieczeństwem samochodowej procesji
czuwała, jak zawsze, łomiankowska policja i straż
miejska, za co serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Szczurek
fot: K. Gutowski

WSPOMNIENIE O KAZIMIERZU MEDYŃSKIM (1936-2020)
Jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy o przypadającej w tym
roku trzydziestej rocznicy pierwszych po wojnie wolnych wyborów samorządowych, że trzeba
coś napisać, póki jeszcze pamiętamy… Bo pamięć dla Kazimierza
była bardzo ważna! Cała jego aktywność w ostatnich latach była
poświęcona kultywowaniu pamięci o historii Łomianek od czasów wojennych. Z tego był znany
i powszechnie szanowany, ale to
tylko fragment jego życiowych
dokonań. Warto je przywołać, bo
jest o czym pisać.
Poznałem Kazimierza w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
gdy po zwolnieniu z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji otworzył
w Dąbrowie warsztat naprawy Fia-

ta 126p. Jako właściciel tego „cudu”
socjalistycznej motoryzacji byłem
częstym gościem jego warsztatu
i tak się zaprzyjaźniliśmy. Gdy w roku
1989 wybuchła druga Solidarność
Kazimierz mocno zaangażował się
w łomiankowski Komitet Obywatelski. W styczniu następnego roku pojawiła się inicjatywa zorganizowania
w Łomiankach, słynących w owych
czasach z bardzo licznych zakładów
rzemieślniczych, powołania Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców, Kazimierz pierwszy poparł ten
pomysł i tak, jak to robił zawsze, zaangażował się całym sercem. W majowych wyborach samorządowych
uzyskał mandat radnego. Dzisiaj
pewnie niewiele osób pamięta, ale
własna komunikacja autobusowa
w Łomiankach to było, między inny-

mi oczywiście, jego dzieło. Podobnie
było z Gazetą Łomiankowską, którą
od maja 1990 roku wydawało Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców. Kazimierz był dobrym duchem tej gazety. Pisał dużo i dobrze.
Warto w tym miejscu dodać, że była
to prawdopodobnie jedna z pierwszych w Polsce gazet lokalnych.
Jego kolejnymi lokalnymi aktywnościami było działanie w Stowarzyszeniu Mieszkańców Dąbrowy
Leśnej oraz w Stowarzyszeniu Nasze
Łomianki, przy którego wsparciu
ukazała się jego pierwsza książka
„Wojenne Łomianki”. Ostatnia pozycja to „Ilustrowane Kalendarium Łomiankowskie” wydane przez Urząd
Miejski. Wiele jego tekstów zawiera „Wirtualne Muzeum Łomianek”
(www.muzeumlomianki.pl). Przez os-

tatnie lata, mimo zaawansowanego
wieku i kłopotów ze zdrowiem, pełnił funkcję prezesa łomiankowskiego Koła Kombatantów.
W 2010 roku prezydent Bronisław
Komorowski odznaczył Kazimierza
Medyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Niewielu tak jak On zasłużyło
na to wyróżnienie.
Cześć Jego Pamięci!
Andrzej Kaliński
Stowarzyszenie Nasze Łomianki

BURAKÓW ŻEGNA PANIĄ MARIANNĘ ROMAŃSKĄ
3 czerwca br. odeszła śp. Pani Marianna Romańska, z domu Miecznikowska.
Pani Marianna urodziła się w Burakowie. Tu przeżyła 95 lat pracowitego i niełatwego życia. Jako młoda
dziewczyna była świadkiem bitwy
pod Łomiankami. To ona wskazała
miejsce pochówku majora Leszka
Lubicza-Nycza, który wtedy poległ.
Była ostatnią sołtyską wsi Buraków. Tę rolę pełniła przez wiele lat.
Lubiła ludzi. Była otwarta na ich

problemy, służyła im radą i pomocą. Angażowała się w ważne dla
osiedla sprawy. Dbała o groby ofiar
wojny, które są przy ul. Parkowej.
Szykowała też przez wiele lat jeden
z ołtarzy na procesję Bożego Ciała.
Miała wiele talentów. Jej haftowane obrusy od lat zdobią ołtarze
w parafialnym kościele w Burakowie. Lubiła śpiewać i recytować

wiersze. Była pogodna, umiała
cieszyć się życiem. Zawsze była na
wszystkich osiedlowych uroczystościach i wydarzeniach: Dniu Sąsiada, obchodach 15 sierpnia, jubileuszu Parafii, na ulicznym Polonezie,
śpiewach patriotycznych, na potańcówkach. Lubiła być z ludźmi.
Pani Marianna zostawiła po sobie
ważny ślad w Burakowie.
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WAŁY, WAŁY, WAŁY...
Dziesięć lat temu, w maju i czerwcu 2010 roku Wisła dwukrotnie zagrażała
Łomiankom. Może wydawać się to dość niewiarygodne z dzisiejszej „suchej”
perspektywy, ale poziom wody, po intensywnych opadach na południu Polski, w ciągu kilku dni w niektórych miejscach w Łomiankach zbliżał się do
połowy wysokości wału przeciwpowodziowego.

REKLAMA

Czy taka sytuacja, którą widać na zdjęciach
obok, może się powtórzyć? Co przez te 10 lat
zrobiono dla poprawienia bezpieczeństwa tzw.
terenów zalewowych, które pokrywają znaczną część Łomianek? Czy podobnie jak to było
10 lat temu w sytuacji realnego i widocznego
zagrożenia powodziowego mieszkańcy osiedli
położonych bliżej Wisły będą swój dobytek wynosili na piętra budynków?
Łomiankowski, około 11-kilometrowy, odcinek wałów przeciwpowodziowych powstawał
w dwóch etapach. Część obwałowania wybudowano przed 1939 rokiem, a pozostałe odcinki około 1950 roku. Ostatnia przebudowa
miała miejsce w 1997 roku. Zarządcą wałów
jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY
POLSKIE, która to instytucja jest odpowiedzialna m.in. za cykliczne wykaszanie wałów oraz
przeprowadzaniea ich kontroli. Podczas ostatniej kontroli, która miała miejsce 5.08.2019 r.
skategoryzowano stan techniczy wałów jako
zadowalający, a stan bezpieczeństwa jako niezagrażający bezpieczeństwu.
Remonty cząstkowe są zlecane sukcesywnie
po przeprowadzanych przeglądach rocznych.
Natomiast poważniejsze remonty i ich realizacja wynikają z obowiązkowych przeglądów
pięcioletnich. Remonty obejmowały m.in. uzupełnienie ubytków w skarpach i w koronie wału
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spowodowanych przez zwierzęta ryjące, usunięcie zakrzaczenia i zadrzewienia z podstawy
obwałowania oraz utwardzenie korony wału.
Jak informuje zastępca Burmistrz Łomianek
ds. technicznych Paweł Bohdziewicz – „Urząd
od początku roku 2019 jest w ciągłym kontakcie
ze wszystkimi szczeblami nadzoru wodnego.
Szukamy wspólnie rozwiązań, które pozwolą
nam doprowadzić stan obwałowania i zabezpieczenia przeciwpowodziowego do stanu, który
uchroni naszą gminę przed katastrofą. Do tego
są potrzebne ogromne środki finansowe i bez
udziału funduszy zewnętrznych, podchodzących
w dużej mierze z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, będzie to praktycznie niemożliwe. [...] Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy to koszt szacunkowy około 100 mln zł,
bez odszkodowań za grunty będące własnością
prywatną. Z budżetu gminy Łomianki w poprzednich kadencjach zostało łącznie przekazane na dotacje celowe około 462 000 zł na dokumentację, która nie została zrealizowana”.
Czy teraz zostaną podjęte jakieś konkretne decyzje, ustalenia, działania dające szanse
na zwiększenie bezpieczeństwa Łomianek,
zwłaszcza w kontekście powstających od kilku
lat osiedli i zabudowań jednorodzinnych lokalizowanych coraz bliżej Wisły? Zobaczymy...
/red.

Łomianki, czerwiec 2010 r., foto: Tomek Kordek

ZIELEŃ JEST WAŻNA
W ubiegłym roku Burmistrz Łomianek powołała
Komisję Dialogu Społecznego do spraw Zieleni i Ochrony Przyrody.
Jej celem jest proponowanie i opiniowanie działań związanych
z ochroną środowiska oraz poprawą stanu zieleni w Gminie.
W skład działającej społecznie Komisji Dialogu Społecznego wchodzą mieszkańcy Łomianek, przedstawiciele organizacji społecznych, radni i urzędnicy. Spotkania członków Komisji są jawne, każdy
może przyjść, przedstawić swój pomysł lub zaangażować się do planowanych przez KDS działań.
Członkowie KDS przekonują, że zieleń nie jest
tylko dodatkiem zdobiącym teren wokół nas. Jest
nieodzownym elementem budującym zrównoważoną, przyjazną ludziom i zwierzętom przestrzeń. Szczególnie w czasach gwałtownych i narastających zmian pogodowych, przedłużających
się okresów suszy i ulewnych opadów deszczu.
Nie tylko upiększa i podkreśla granice działek, ale
filtruje powietrze, zapewnia cień, redukuje podmuchy wiatru, obniża temperaturę powietrza
i magazynuje wodę. Ma też pozytywny wpływ na
zdrowie ludzi i odgrywa zasadniczą rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Dlatego KDS od kilku miesięcy przygotowuje
i przekazuje urzędnikom propozycje rozwiązań,
które docelowo mają wspierać zazielenianie miasta
i wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Do tej pory KDS opracował Program kształtowania zieleni i ochrony przyrody „Zielone Łomianki”, który w styczniu 2020 r. został przyjęty przez
Radę Miejską do realizacji. Program wskazuje typy
działań i określa harmonogram ich realizacji. Ma on
m.in. wpływać na sposób prowadzenia inwestycji
gminnych oraz nadawać kierunki w zakresie ochrony przyrody na terenie Gminy Łomianki.
KDS namawia do inwentaryzacji terenów zielonych, wskazywania obszarów cennych przyrodniczo w celu otoczenia ich specjalną opieką, powiększania zielonych zasobów gminy, w tym ciągów
zieleni, miniparków, łąk kwietnych, tworzenia i uzupełnianie zieleni przyulicznej wzdłuż głównych ulic
Łomianek. Proponuje również rewitalizację Strugi

Dziekanowskiej oraz utworzenie we współpracy
z GDDKiA pasów wysokiej zieleni ochronnej wzdłuż
planowanego na terenie Łomianek przebiegu trasy
ekspresowej S7, a także stworzenie wieloletniego
planu zadrzewiania gminy przy udziale mieszkańców, m.in. poprzez akcje społeczne typu „Wskaż,
gdzie posadzić drzewo i urządzić łąkę kwietną”.
KDS zwraca też uwagę na konieczność edukacji
w zakresie m.in. zachowań proekologicznych.
Członkowie KDS przygotowują obecnie broszurę
zachęcającą mieszkańców do tworzenia ogrodów
naturalnych, w których przeważać będą rodzime
gatunki roślin, przyjazne dla ptaków i owadów.
Sylwia Maksim-Wójcicka

PARK LINOWY PO TUNINGU
Ponowne otwarcie parku linowego przy ulicy Łyżwiarskiej w Dąbrowie Leśnej, niedostępnego w czasie
izolacji spowodowanej wirusem Covid-19, zaplanowane jest na 1 lipca.
Podczas przymusowego zamknięcia
w parku dokonano modernizacji,
wzbogacając go o nowe atrakcje.
Zbudowano zadaszoną piaskownicę,
koło młyńskie napędzane siłą grawitacji oraz cztery ławy i stoły dębowe.

Dodatkowo zainstalowano modułowy park linowy z przeszkodami
zawieszony na wysokości do 50 cm,
który służyć ma najmłodszym dzieciom, dla których wcześniejsze trasy
linowe parku były niedostępne.
Projekt sfinansowano częściowo ze
środków własnych Gminy, częściowo
z funduszy unijnych.
Wstęp do parku linowego jest bezpłatny.
REKLAMA
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CZYSZCZENIE TAPICEREK – tel. 604-831-024
ANTENY TV-SAT montaż, ustawianie, naprawa, profesjonalnie i szybko. Tel. 883-997-800
GARAŻE – żywiczne powierzchnie, trwałe i dekoracyjne. Gwarancja, tel. 789-262-387
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna, iniekcje – tel. 513-123-894
Ocieplenie domów, gipsowanie, malowanie,
glazura, terakota, elektryka, płyty karton-gips. Tel. 503-155-750
GLAZURA, przeróbki hydrauliczne, solidnie – tel.
604-403-682
Kompleksowa pielęgnacja drzew, przycinanie drzew, wycinka drzew trudnych (metodą
alpinistyczną). Potrek J. – tel. 510-775-015
DACHY, PRZECIEKI, papa termozgrzewalna, rynny,
obróbki, renowacja starych pokryć z papy i blachy.
Tel. 510-795-039
Układanie KOSTKI BRUKOWEJ na wjazdach, na podjazdach na posesję do garażu, także przekładanie,
tel. 510-795-039
Usługi podnośnikowe, mycie elewacji, dachów,
kostki, tarasów, malowanie – tel. 501-782-240
REMONTY. Firma budowlana wykona remonty
Łomianki i okolice (gładź, karton-gips, malowanie, glazura, elewacje), tel. 790-498-364
ODKOMARZANIE, usuwanie szerszeni, osy itp. (spokojne wypoczywanie – tel. 663-538-582
FIRMA BUDOWLANA wykona elewacje (styropian,
siatka, klej, tynk), hydroizolacja, papa termozgrzewalna, tel. 790-498-364
TARASY, HYDROIZOLACJE fundamentów, iniekcje,
mycie i malowanie elewacji, mycie kostki – tel.
510-795-039
SPRZĄTANIE, mycie okien, prace w ogrodzie, sprzątanie po remoncie, tel. 511-171-630, 735-647-598

REKLAMA

USŁUGI

REKLAMA

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty, YLE, PET,
KET, dojazd. Tel. 500-191-492

PRACA
Zatrudnię gospodarza posesji-ogrodnika,
Łomianki, tel. 792-571-271
Do opieki nad starszą kobietą z zamieszkaniem,
tel. 690-136-321, 22 751-47-00, 691-031-780
Zatrudnię legalnie do zbioru truskawek
– Czerwińsk, Wyżywienie, nocleg + kasa.
Tel. 505-114-558

REKLAMA

ELEKTRYK ŁOMIANKI – usługi elektryczne w domu
i firmie. Przerabianie rozdzielni elektrycznych, naprawy, modernizacje instalacji. Wieczory, weekendy, Em-ma Maciej Błocki, tel. 501-121-493
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
HYDRAULIK, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne – tel. 602-282-757
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, tel. 603-210-677
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu,
montaż listew – tel. 517-336-017
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 517-673-324
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon,
taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia,
mycie i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
GLAZURA, TERRAKOTA, REMONTY. Solidnie – tel.
602-670-035
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NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
dobre warunki, tel. 603-210-677
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności
Robotniczej 15, 504-235-266
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
DERMATOLOG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA, Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
NEUROLOG, INTERNISTA, ORTOPEDA, MEDYCYNA
PRACY, ul. Wiślana 5, tel. 500-530-921
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 783-236-333
NEUROLOG – wizyty domowe i w gabinecie
w Polmo – tel. 601-816-445
MEDYCYNA PRACY, badania kierowców.
Lek. Bożena Bielecka, tel. 601-96-30-31

INNE
Kupię stare monety, banknoty itp., tel. 884-657-311,
mail: andrzej.lech@vp.pl. Zadzwoń, dojadę.

OGŁOSZENIA DROBNE

NOWY PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
MARUDA CAFE, ul. Warszawska 138 (przy Bołtucia)
CENY: 10 pln za ogłoszenie,
wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)

USŁUGI GRAFICZNE DRUK CYFROWY
ULOTKI PLAKATY WIZYTÓWKI STRONY WWW
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM
GRAWEROWANIE LASEROWE

TEL. 603 299 772
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OPTYK

KATALINA
www.optyk.katalina.pl

OKULISTA

PEŁNE BADANIE OKULISTYCZE
Łomianki, ul. Wiślana 5, tel. 22 751 82 22
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KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli

REKLAMA
REKLAMA

12 lat

Od

w Łomiankach

PORTAL + GAZETA

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO
e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772

CENY MODUŁÓW: 210x297mm – 920 pln | 200x126 mm – 490 pln | 200x62mm – 260 pln | 99x126mm – 260 pln
99x62mm – 140 pln | 48x62mm – 80 pln | 99x32mm – 80pln netto | 1 i 4 strona+50%

