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29. FINAŁ
Kolejny już raz, tradycyjnie w styczniu, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 29. Finał WOŚP odbył się w ostatnią
niedzielę miesiąca. Ze względu na pandemię koronawirusa i obowiązujące w kraju obostrzenia nie był tak huczny jak zazwyczaj, nie zorganizowano wielkich
finałowych koncertów, większość imprez odbywała się on-line bez zwyczajowych licytacji wośpowych fantów, które w dużej mierze zastąpione zostały przez licytacje Allegro.
Ale i tak tegoroczny finał udał się świetnie dzięki małym, średnim i całkiem dużym wolontariuszom, którzy jak co roku z puszkami w dłoniach przemierzali ulice wiosek i miast,
oraz dzięki darczyńcom, którzy hojnie wrzucali pieniądze do puszek lub przelewali do
e-skarbonek. Wolontariusze naszego Sztabu #2577 zebrali w sumie 126 785,01 zł, nie licząc aukcji Allegro.
W tym roku Orkiestra zbierała fundusze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyki głowy. Wspólnymi siłami znowu udało się zebrać rekordową sumę. Deklarowana kwota 29. Finału WOŚP to 127 495 626 PLN. Ostateczną kwotę poznamy 29 marca.
Aleksandra Moraczewska

To był zupełnie inny finał WOŚP.
Sytuacja pandemiczna wybudowała
przed nami górę problemów
teoretycznie nie do rozwiązania.
Jednak już w listopadzie zaczęliśmy
pracę nad naszym zdalnym finałem.
CK w Łomiankach i CK Izabelin podjęli się wspólnego dzieła zorganizowania koncertu on-line.
W tym dziele pracowników etatowych obu
Centrów Kultury wspierali zewnętrzni eksperci
oraz dwóch członków Stowarzyszenia Młode Łomianki (Dominik Zawistowski i Igor Naftyński).
Promocją wydarzenia oraz wsparciem medialnym zajęli się Harcerze z Izabelina (424 Szczep).
Szczególne podziękowania dla druha Janka
Kieniewicza oraz komendanta harcmistrza Jacka Smury. Mógłbym teraz zacząć wymieniać
wszystkich artystów, polityków i celebrytów,
którzy pokazali się na ekranie, ale oni i tak są widoczni, więc tym razem chcę doświetlić tych, co
zazwyczaj stoją w cieniu.
W tym roku mieliśmy niespełna 80 wolontariuszy. Ale za to jakich. W tym roku ranking wolontariuszy kwestujących przedstawia się następująco: 1. Amelka Grzechnik – 10.052,14 zł;
2. Nicol Matuszewska – 6800,57 zł; 3. Ola Bednarek – 4003,05 zł; 4. Maria Kranc – 3229,59 zł;
5. Marta Rypina – 3026,48 zł; 6. Bartosz Dębski – 2779,59 zł; 7. Maria Raczyńska – 2545,90
zł; 8. Grzegorz Gromadka – 2526,92 zł; 9. Blue
Supronowicz – 2325,39 zł; 10. Zofia Horubała
– 2315,39 zł; 11. Michał Różycki – 2196,43 zł;
12. Joanna Russek – 2056,59 zł...
Wielkie dzięki dla wszystkim, którzy zapewnili produkty spożywcze do napełnienia garów
ekipy gastronomicznej Andrzeja Kucharskiego.
W tym roku szczególnie doceniamy wkład kucharzy, bo czasy dla gastronomii nieciekawe
i panowie ledwo wiążą koniec z końcem. Ostatecznie w puszce Antka Kucharskiego (syna)
wylądowało 7378,69 zł, a dodatkowo wykarmiliśmy wszystkich okolicznych wolontariuszy.

Izabelińska pizzeria Mięta zabrała 2072,05 zł i to
też jest świetny wynik, a Lemon Tree 1416,06 zł
(+licytacje Allegro). Zbierały nauczycielki ze SP
w Dziekanowie Leśnym. Zbierała Nasza Szkoła.
Zbierała szkoła muzyczna Gra Mi.
Tradycyjnie chciałem podziękować naszym
wspaniałym księgowym, czyli komisji liczącej
pieniądze: Kasi Galas, Ani Petrulewicz i Kasi Wojtyńskiej. Jak zwykle liczenie odbywało się z aktywnym wsparciem Stowarzyszenia Pracownia
Łomianki. Komisja chce podziękować firmie Walor sp. z o.o. z Gdańska oraz panu Sławomirowi
Adamkiewiczowi za udostępnienie liczarek do
pieniędzy.
Przypominamy, że sztab WOŚP 2577 jest już od
kilku lat tworzony przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Strażacy aktywnie wspierają WOŚP od lat. W tym roku duże brawa należą
się Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. OSP zebrało do swojej puszki 1426,16 zł.
Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Zarówno
tym, którzy zaczynają przygodę z WOŚP i nie
mają jeszcze tysięcy złotych na zaświadczeniu
i tym, którzy zbierają z nami od lat i w tym roku
dołożyli kilkanaście setek do wyniku. Wasza praca jest bardzo ważna. Za pomoc z koordynacją
zbiórki w Auchan dziękuję Nicol, a za przyjęcie
porannej kontroli Policji i Inspekcji Sanitarnej
mojemu synowi Igorowi.
Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
mimo zamieci politycznej w kraju znajdują w sobie takie pokłady miłości i chęci dzielenia się nią
z innymi.
W przyszłym roku jubileuszowy 30. Finał.
Michał Naftyński
Sztab WOŚP w Łomiankach
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DZIAŁKA ZA LICEUM?

Gmina Łomianki ma podpisać porozumienie z Powiatem Warszawskim Zachodnim, którego efektem będzie przejęcie
przez Łomianki obowiązku prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły oraz przejęcie działki
w Łomiankach Dolnych, na której ma powstać szkoła podstawowa. Czy tak się stanie? Zadecyduje Rada Miejska.

WITOLD GAWDA
Wiceburmistrz Łomianek
ds. spraw społecznych
Już na początku kadencji Łomianki
stanęły przed dwoma zagrożeniami w obszarze edukacji. Pierwszym
narastającym problemem stał się brak miejsc w szkołach podstawowych. Sytuację poprawi niebawem
budowa szkoły z oddziałami integracyjnymi w Sadowej. Natomiast prawdziwa „bomba” demograficzna
zlokalizowana jest w Łomiankach Dolnych. Tam kolejna szkoła jest niezbędna. Potwierdziły to analizy
przeprowadzone w Urzędzie.
Drugim zagrożeniem stał się zamiar wygaszenia
Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach prowadzonego przez Starostwo Powiatowe. Potrzeba posiadania na naszym terenie dobrej szkoły średniej była
wielokrotnie podnoszona przez uczniów tracących
wiele godzin na dojazdy do Warszawy. Jedynym sposobem na zachowanie tej potrzebnej placówki jest
przejęcie jej przez gminę, co zresztą deklarowane było
przez władze Łomianek, gdy Liceum powstawało.
Oba te tematy stały się przedmiotem długich i angażujących szereg pracowników negocjacji. W ich
wyniku powstał projekt porozumienia, do którego
ustosunkują się teraz Rada Miejska w Łomiankach
i Rada Powiatu.
Oto zarys uzgodnionych warunków.
Łomianki otrzymają od Powiatu działkę wielkości
2,8449 ha w Łomiankach Dolnych przy ul. Brzegowej
wartości ok. 8 mln zł. Na działce tej zamierzamy zbudować szkołę podstawową. Na marginesie warto dodać, że nie dysponujemy żadną inną nieruchomością
w tej okolicy.
Gmina przejmie obowiązki organu prowadzącego
Liceum z początkiem 2022 roku. Pełne finansowanie
placówki przejmie natomiast 1 stycznia 2023 roku.
Dodać tu należy, że subwencja oświatowa jaką organ
prowadzący otrzymuje ze skarbu państwa nie pokrywa wszystkich kosztów prowadzenia liceum. Jeżeli
subwencja nie zostanie urealniona, co roku dopłacać
trzeba będzie ok. 300 tys. zł. Porozumienie przewiduje
prowadzenie tej placówki przez okres co najmniej 20 lat.
Zamiarem Urzędu jest przywrócenie Liceum znaczenia i nadanie mu nowej dynamiki. Liczymy na współpracę z powstającym w Dziekanowie Leśnym silnym
ośrodkiem naukowym, Centrum Cyfrowej Nauki
i Techniki UKSW.

2017 r. – „Osiemnastka” Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego w Łomiankach
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JOANNA ZABŁOCKA-ŁUDZEŃ
Radna Łomianek
Czy w Łomiankach potrzebne jest liceum? – TAK i to bardzo. Ale liceum
im K. Wojtyły jest od kilku lat niechcianym dzieckiem Powiatu.
Czy więc przetrwa z takim nastawieniem organu prowadzącego, mimo, że do 1 klasy było w ubiegłym roku
więcej chętnych niż miejsc i wszyscy zdali maturę?
Czy potrzebujemy działki na Brzegowej pod budowę
nowej szkoły? TAK, nowa szkoła podstawowa jest Łomiankom konieczna jak powietrze i to jak najszybciej.
Czy Liceum może się rozwinąć pod kuratelą Gminy? –
tak, ale pod warunkiem, że powiększy się jego powierzchnię np. dobudowując piętro nad ICDS, co jest możliwe.
MICHAŁ NAFTYŃSKI
Radny Łomianek
Wciąż bez odpowiedzi pozostaje
wiele pytań.
Czy powiat jest w stanie wygasić liceum jeśli Łomianki go nie przejmą?
Dlaczego powiat nie chce utrzymywać liceum, skoro
to na nim ciąży obowiązek prowadzenia szkół ponadpodstawowych? Dlaczego lepsza w tej roli ma być
gmina i co realnie zmieni się dla uczniów i nauczycieli jeśli Łomianki przejmą finansowanie liceum? Ile co
roku będziemy dokładać do liceum? Skąd weźmiemy
na to pieniądze? Kosztem jakich inwestycji? Po co
powiat pozyskał od Skarbu Państwa działkę na cele
edukacyjne w Łomiankach Dolnych? Czy wyceniając
ją na 8 mln nie zachowuje się przypadkiem jak spekulant? Powiat nie chce na niej nic budować, ale dzięki
niej może pozbyć się liceum i kosztów związanych
z jego prowadzeniem. Czy opłaca nam się zerwać
obecne negocjacje i wysłać na rozmowy kogoś, kto
umie walczyć o interes gminy?
MARCIN ETIENNE
Radny Łomianek
W rękach Burmistrz Łomianek jest
projekt porozumienia w sprawie
przejęcia, prowadzonego od ponad
20 lat przez powiat, Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach. Dla dobra obecnych
i ewentualnych przyszłych abiturientów sprawę należy „przeciąć". Prowadzenie liceum może dziś przejąć Gmina. Otrzyma w darowiźnie działkę wartą

8 mln. zł. Jednak to, czy liceum pozostanie w budynku ICDS, czy będzie przeniesione w inne miejsce
pozostaje sprawą wtórną. Jedno jest pewne, odrzucenie przez radnych porozumienia będzie wiązało
się z powolnym wygaszeniem istniejącej placówki.
Według mnie, będzie to ze stratą dla wszystkich.
Świetnie zarządzane dwujęzyczne liceum, z dobrą
kadrą pedagogiczną, interesującymi klasami profilowanymi oraz zrównoważonym naciskiem na
nauczanie wszystkich przedmiotów może stać się
atrakcyjną ofertą dla miejscowej młodzieży. Szansą
na podniesienie kompetencji oraz zapewnieniem jej
komfortu związanego z lokalizacją szkoły.
MAGDALENA CŁAPIŃSKA
Radna Łomianek
Głównym celem działań nas radnych powinno być zabieganie o to,
aby nasze miasto i gmina były jak
najlepszym miejscem do życia. Dla
wszystkich jej mieszkańców. Łomianki bardzo dynamicznie się rozwijają, przybywa mieszkańców, głównie młodych. W naszych szkołach podstawowych jest
aktualnie 13 klas ósmych. W łomiankowskim liceum
– jedna klasa pierwsza! Bez odważnej decyzji władz
skazujemy dużą grupę młodych ludzi na coraz bardziej uciążliwe dojazdy do Warszawy. Chciałoby się
powiedzieć, skoro nie daliśmy rady poprawić dojazdu
do szkoły, stwórzmy im dobrą, nowoczesną szkołę na
miejscu. Jesteśmy świadomi, że do tego są niezbędne: odważna decyzja, środki finansowe, znalezienie
osoby z wizją, która przyciągnie świetnych nauczycieli i pokieruje szkołą tak, że nie będzie problemów
z naborem kandydatów. Ale czy tylko sloganem jest
stwierdzenie, że warto inwestować w tych, którzy są
naszą przyszłością? Po lekcjach nowy budynek szkoły
mógłby służyć mieszkańcom jako miejsce edukacji na
różnych poziomach i w różnych dziedzinach, miejsce
integracji społecznej oraz promocji sportu i kultury.
JANUSZ SKONIECZNY
Radny Łomianek
Słyszymy groźby, że jeśli Łomianki
nie przejmą Liceum to Powiat to Liceum wygasi. Gdy Szpitalowi Dziecięcemu w Dziekanowie Leśnym
groziło zamknięcie, Gmina Łomianki nie rozważała
jego przejęcia i ponoszenia kosztów jego działalno-

2018 r. – Studniówka w ICDS
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W licznych dyskusjach na temat przejęcia przez Łomianki funkcji organu
prowadzącego liceum pojawiają się argumenty i wizje świadczące o tym,
że sporo osób żyje w jakiejś równoległej rzeczywistości stworzonej chyba
w wyniku picia zbyt dużych dawek koktajlu własnych wyobrażeń i szlachetnego
chciejstwa, zmieszanych z wysokoprocentową naiwnością.
ści, zależało nam na jego istnieniu i dlatego zabiegaliśmy o zmianę nastawienia Radnych Sejmiku
Wojewódzkiego.
W przypadku Liceum powinniśmy postępować podobnie. Prowadzenie Liceum to zadanie własne
Powiatu Warszawskiego Zachodniego i nasi Radni
Powiatowi powinni zabiegać, by Powiat inwestował
w Liceum i budował placówkę na poziomie.
Zależy mi na inwestycjach w edukację, jednak tak
jak nie łatamy dziur w drogach krajowych, tak nie
powinniśmy być zmuszani do finansowania zadań
Powiatu – jesteśmy mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego, tam trafiają nasze podatki i możemy wymagać by zostały przeznaczone
m.in. na Liceum.
Przed nami trudna decyzja, której nie powinniśmy
podejmować pochopnie i pod wpływem emocji, musimy oprzeć się o rachunek ekonomiczny i rzetelnie
ocenić stanowisko powiatu.
WIESŁAW PSZCZÓŁKOWSKI
Radny Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach, mieszczące
się w ICDS funkcjonuje w trudnych
warunkach lokalowych bez możliwości ich poprawy.
Powiat płaci Gminie za wynajem zajmowanej powierzchni. Liceum zostało uruchomione na prośbę
władz Łomianek z deklaracją jego przejęcia i prowadzenia jako organ prowadzący.
Zarząd i Rada Powiatu złożyli propozycję przejęcia i prowadzenia LO przez gminę od 2022 roku.
W zamian gmina Łomianki otrzymałaby działkę
o pow. 3 ha i wartości 8 mln zł, będącą własnością
powiatu, w Łomiankach Dolnych pod budowę
zespołu szkół, tj. Szkoły Podstawowej i przejętego LO. Obecnie zajmowana powierzchnia w ICDS
mogłaby być zwolniona dla potrzeb funkcjonującej placówki.
Od decyzji Rady Miejskiej zależy czy przejąć LO
i działkę czy kupować nową działkę i budować Szkołę Podstawową, która musi w najbliższych latach
powstać dla Łomianek Dolnych i osiedla Chopina.
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2019 r. – „Dzień Otwarty” dla kandydatów

LICEUM NA MIARĘ
NASZYCH MOŻLIWOŚCI.
W dyskusji pojawiły się głosy,
że skoro Powiat Warszawski Zachodni nie chce już prowadzić
w Łomiankach liceum, bo jest
ono za drogie i brakuje uczniów,
to bez łaski. Pokażemy, na co
nas stać! Sami zbudujemy prestiżową szkołę średnią, do której
za kilka lat będzie aplikowało
po pięciu kandydatów na jedno
miejsce. Nie tylko zatrzymamy
w Łomiankach naszą najzdolniejszą młodzież, ale także zaczną tu przyjeżdżać największe
kujony i geniusze z Warszawy.
Powstanie nowoczesna siedziba, zatrudniona będzie świetna
kadra nauczycieli, wprowadzi
się bardzo nowoczesne metody
nauczania. Wizja liceum na miarę naszych możliwości zaczęła
unosić się nad ulicą Warszawską
niczym słomiany miś z filmu
Stanisława Barei.
Tymczasem sytuację mamy
taką, że wciąż słyszy się o problemach z naborem dostatecznej liczby uczniów do istniejącego liceum, co pewnie jest
głównym powodem chęci jego
pozbycia się przez powiat. Stawiam dolary przeciw złotówkom, że takie problemy będą
się powtarzały, niezależnie od
tego, czy organem prowadzącym tę szkołę będzie Powiat
Warszawski Zachodni czy Gmina Łomianki.
BO SAMORZĄD
PODEJMIE UCHWAŁĘ?
Bo niby dlaczego miałoby się to
zmienić? Bo taka będzie uchwała organu samorządowego?
Skąd się wezmą ci świetni nauczyciele? Zrezygnują z pracy
w Staszicu, Czackim czy Batorym, żeby dojeżdżać do pracy
na kawałek etatu do Łomianek?
Skąd się nagle wezmą dodatkowe pieniądze, skoro teraz nie widać, żeby szkoły w Łomiankach
opływały w dostatek, a miasto
ma wielkie potrzeby także w innych dziedzinach? Skąd wreszcie w niewielkich Łomiankach
te tłumy wybitnych absolwentów podstawówek, którzy będą

skłonni współtworzyć przyszłą
świetność naszego liceum, więc
dla dobra następnych pokoleń
zrezygnują z nauki w szkołach
warszawskich? Rozumiem lokalny patriotyzm i sam mam takie
skłonności, ale zakładanie, że
młodzież z Warszawy zacznie
zapisywać się do szkoły w Łomiankach, to już by był objaw
chorobowy.
CHCĄ DO WARSZAWY
Dobra szkoła średnia nie powstaje z dnia na dzień czy
w ciągu kilku lat. Na to trzeba
kilkudziesięciu lat konsekwentnych wysiłków organizacyjnych
i finansowych, osobowości
nauczycielskich i dużych zasobów najbardziej uzdolnionych
uczniów, którzy przecież poziom szkoły w równym stopniu
kreują i współtworzą. Łomianki są za małe, leżą zbyt blisko
Warszawy, która jest zagłębiem
szkół o różnych profilach i poziomach nauczania, a jednocześnie atrakcyjnym dla młodzieży
miejscem. Trudno byłoby z tą
ofertą konkurować. Szczególnie
jeśli się nie ma w tej dziedzinie
żadnych rokujących sukces
osiągnięć.
Poza tym wielu młodych mieszkańców Łomianek wybiera
szkołę w Warszawie nie tylko
(chociaż pewnie przede wszystkim) ze względu na bogatą stołeczną ofertę edukacyjną. Sporo
z nich chce po prostu chodzić
do liceum w Warszawie – z bardzo wielu powodów (niekoniecznie „rozsądnych”). Można
ich spytać. Zresztą bardzo często wspierani są w tych dążeniach przez rodziców.
Pewnie to nie dla wszystkich
brzmi dobrze, ale Łomianki
przez swoją wielkość i położenie
są na razie skazane na niewielkie
liceum borykające się z problemem zbyt małej liczby uczniów,
do którego będą chodzić ci nasi
młodzi ziomale, którzy z jakichś
(bardzo różnych) powodów nie
będą chcieli lub nie będą mogli
jeździć do Warszawy albo po
prostu (tak bywa) do żadnej innej szkoły się nie dostaną. Nie

IAN
KI

chcę przez to powiedzieć, że
nasza młodzież jest gorsza. Jest
taka sama jak w Warszawie – są
osoby wybitne, są przeciętne,
są słabe. Jak wszędzie. Mamy
ich jednak za mało, szczególnie
że tuż za miedzą kuszą atrakcje
wielkiego miasta.
Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że z planowanym
obowiązkiem zbudowania, a
następnie samodzielnego finansowania przez 20 lat liceum
Łomianki mogą zostać jak Himilsbach z angielskim.
PUSZCZANIE
KOLOROWYCH BALONÓW?
Z pewnością mniejszym ryzykiem byłoby wynegocjowanie
z powiatem warunków wspólnego pokrywania kosztów utrzymania liceum w Łomiankach.
Prowadzenie szkół ponadpodstawowych jest ustawowym
zadaniem własnym powiatów,
więc nasz powiat nie może się
od współodpowiedzialności za
młodzież z Łomianek zupełnie
odciąć. Przecież to nasz powiat,
przez nas współfinansowany,
mamy w nim swoich radnych
i swoje prawo do równego traktowania.
W tej sytuacji zadaniem władz
i radnych Łomianek raczej nie
powinno być pompowanie
i wypuszczanie w powietrze
edukacyjnych kolorowych balonów, lecz po pierwsze – próba wypracowania (wspólnie
z władzami powiatu) realnego
modelu organizacyjnego i finansowego liceum, pozwalającego na doprowadzenie przez
kilka lat do sytuacji, w której nad
szkołą przestałaby wisieć groźba
likwidacji z powodu zbyt wysokich kosztów na ucznia. A po
drugie – efektywna realizacja
ustawowego zadania własnego
gminy, czyli zapewnienia dzieciom z Łomianek jak najlepszych
warunków do nauki w szkołach
podstawowych. Bo trudno porywać się na wspinaczkę po Himalajach, gdy się ma problemy
z chodzeniem po Górach Świętokrzyskich.
Juliusz Wasilewski
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
PODSUMOWANIE 2020

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W ŁOMIANKACH
Strażacy z Łomianek od lat znajdują się w czołówce wyjazdów OSP w województwie mazowieckim.
W ubiegłym roku było ich 296, co jest zbliżone do
wartości z poprzednich lat. Pomimo znacznego
angażowania sił straży pożarnej w działania związane z ograniczaniem skutków pandemii SARS-CoV-19 w naszym przypadku nie wpłynęło to
znacząco na liczbę interwencji.
Do akcji wyjeżdżało 29 druhów. Tegoroczny rekordzista, Zbigniew Kilijańczyk, był przy 175 interwencjach. On, tak jak i dwóch innych strażaków z grupy najaktywniejszych, to osoby, które
dołączyły do nas podczas zeszłorocznego naboru.
Dzięki zwiększeniu zasobów ludzkich częściej też
wyjeżdżaliśmy w szerokim składzie osobowym,
co umożliwiło skuteczne działanie oraz podejmowanie dwóch różnych interwencji w tym samym
czasie. Największa jednorazowa ilość strażaków
na jednej akcji to 14 druhów. Jednak 22 czerwca
podczas wyjazdów do usuwania skutków nawałnicy, jaka nawiedziła Łomianki, w obsadzie 4 zastępów pracowało w sumie 16 strażaków.
Wyzwaniem dla każdej jednostki jest realizacja
interwencji w godzinach 8-16, w których spora
część z nas pracuje. W tych godzinach interwencji
jest też najwięcej. OSP w Łomiankach nie posiada strażaków-konserwatorów na etacie, dlatego
wszystko jest po prostu w rękach i nogach na-

szych druhów, którzy wspólnym wysiłkiem dbają,
abyśmy wyjeżdżali do akcji o każdej porze dnia
i nocy. Nie było sytuacji abyśmy nie odpowiedzieli
na wezwanie, nawet gdy w pewnym momencie
spora grupa najaktywniejszych strażaków przebywała na kwarantannie.
Głównym obszarem naszych działań jest miasto
Łomianki oraz pobliskie wsie: Łomianki Dolne,
Dziekanów Leśny i Kiełpin. Ze względu na ilość
mieszkańców i ruch ludzi oraz pojazdów to tu
dzieje się najwięcej. Akcje na terenie innych gmin
w 3 sytuacjach dotyczyły pomocy w odpompowaniu wody po intensywnych opadach na terenie
gmin Ożarów Mazowiecki i Izabelin.
W 2020 roku wzbogaciliśmy się o nowy średni
samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu
Scania P360. Pojazd wypełnił lukę po Mitsubishi
Canter przekazanym do OSP Dziekanów Polski
przed kilku laty. Nowa Scania od grudnia jest samochodem pierwszego rzutu, wyposażona jest
w sprzęt do gaszenia pożarów czy działań przy
wypadkach drogowych.
Dzięki wsparciu mieszkańców, w ramach Budżetu
Partycypacyjnego udało nam się pozyskać środki
na zakup ubrania do pracy w wodzie, niezwykle
potrzebnych elektronarzędzi czy na wyposażenie siłowni w strażnicy. Również dzięki wsparciu
tych środków oraz za sprawą dofinansowań Wo-

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W DZIEKANOWIE POLSKIM
Rok 2020 był dla nas wyjątkowo pracowitym rokiem. Łącznie odnotowaliśmy 160 interwencji,
w tym 21 razy działaliśmy przy pożarach, 132 razy
przy miejscowych zagrożeniach oraz mieliśmy
7 alarmów fałszywych.
Najczęściej interweniowaliśmy na terenie Gminy
Łomianki – 139 razy, a poza naszą gminą mieliśmy
21 interwencji, z czego większość była związana
z usuwaniem skutków ulew w czerwcu. Najwięcej
zdarzeń związanych było z pandemią COVID-19
i jej przeciwdziałaniem – dowoziliśmy żywność
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www.straz.lomianki.pl

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udało się nam wymienić znaczą
cześć ubrań ochronnych dla strażaków na sprzęt
z najwyższej półki. W sumie zakupiono 16 kompletów ubrań specjalnych oraz 22 kurtki lekkie do
działań przy akcjach ratowniczych.
W 2020 roku, pomimo pandemii, zorganizowaliśmy kolejny nabór dla mieszkańców zdecydowanych na dołączenie do OSP. Zgłosiło się 10 osób,
a ich szkolenie wciąż trwa przy zachowaniu zasad
reżimu sanitarnego. Pozwala nam to z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo OSP to przede
wszystkim ludzie, którzy bezinteresownie przez
całą dobę chcą pomagać swojej społeczności
w trudnych sytuacjach wymagających pomocy
strażaków.

www.ospdziekanowpolski.pl

osobom w kwarantannie, dezynfekowaliśmy place zabaw, przystanki i domy komunalne na terenie całej gminy Łomianki.
Warto nadmienić, że w tym roku tylko 8 razy wzywani byliśmy do pożaru traw, co jest najniższym
wynikiem w historii jednostki.
Wzbogaciliśmy się o sporo nowego sprzętu. Dzięki funduszom sołeckim wsi Dziekanów Nowy,
Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Dziekanów
Bajkowy oraz Sadowa zakupiliśmy zestaw 2 poduszek pneumatycznych, defibrylator, 6 hełmów,

6 par butów. Ze środków Urzędu Gminy zakupiliśmy szlifierkę kątową, 2 komplety mundurów
oraz wiele pomniejszego sprzętu.
Sami wykonaliśmy remont garażu oraz łazienki,
a także rozpoczęliśmy remont głównego pomieszczenia socjalnego. Dzięki internetowej
zbiórce zakupiliśmy pralkę oraz suszarkę. Wymieniliśmy 2 bramy garażowe i zamontowaliśmy
napędy do wszystkich bram. Nasz Mercedes został profesjonalnie oklejony dzięki firmie ARTEO.
Przeprowadziliśmy zbiórkę rowerów dla dzieci
z domów dziecka, która cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem – zebraliśmy ponad 60 rowerów dla podopiecznych kilku domów dziecka na
terenie całego województwa.
Aktywnie włączyliśmy się w pomoc medykom
w ramach akcji #RatownikomDziękujemy – pomogliśmy przy rozwożeniu żywności oraz napojów do stacji pogotowia ratunkowego w Warszawie i okolicach.

STRAŻ MIEJSKA W 2020 ROKU
Od lutego 2019 roku przyjęto i wprowadzono w życie dwa strategiczne
dokumenty nadające kierunek działań
i rozwoju Straży Miejskiej oraz modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. W związku z powyższym zmieniony został Regulamin
Organizacyjny Straży Miejskiej. Nasze
działania zostały rozszerzone o działalności tzw. „Eko patrolu”, powstało
miejsce do obsługi interesantów, uruchomiony został telefon alarmowy
986, została utworzona strona internetowa Straży Miejskiej. Zwiększono
zatrudnienie o 2 etaty, a strażnicy
przeszli dodatkowe szkolenia między
innymi z zakresu: przepisów ruchu
drogowego, prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych, pierwszej pomocy przedmedycznej, interwencyjnej
pomocy zwierzętom domowym, gospodarskim, dzikim i egzotycznym.
Doposażono jednostkę w dodatkowy
sprzęt m.in. profesjonalny miernik
wilgotności drzewa oraz urządzenie

rozruchowe do pojazdów mechanicznych. Położono szczególny nacisk na
pracę dla społeczności lokalnej. W codziennych obowiązkach przyświeca
nam treść przysięgi: „Służyć Państwu
i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi,
przestrzegać porządku prawnego,
dyscypliny służbowej, dbać o etykę
i dobre imię służby".
Działania podjęte przez Straż Miejską w 2020 roku:
– Zintensyfikowane działania mające na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez usuwanie z dróg publicznych pojazdów,
których stan wskazuje na to, że
nie są użytkowane.
– 
Rozpoczęcie działań związanych
z ochroną środowiska i zwierząt.
– 
Wzmożone działania na rzecz
ochrony środowiska – walka z nielegalnym pozbywaniem się odpadów
stałych i ciekłych na terenie gminy.

ŁOMIANKI NA PODIUM

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie najbogatszych miast w Polsce pod względem przychodów
mieszkańców. Łomianki zajmują trzecie miejsce.
Mediana, czyli wartość środkowa przychodów, w Łomiankach
wynosi 45 403 zł rocznie. Oznacza to, że połowa mieszkańców
ma przychody mniejsze niż 45 403 zł rocznie (około 3780 zł miesięcznie), a połowa większe.
Więcej niż w Łomiankach zarabiają mieszkańcy Warszawy
(48 399 zł rocznie) oraz mieszkańcy Podkowy Leśnej (46 396 zł
rocznie). W pierwszej dziesiątce, oprócz Warszawy, uplasowało się też aż pięć miast z aglomeracji warszawskiej. Obok
Podkowy Leśnej i Łomianek: Ząbki (45 002 zł), Piaseczno
(44 882 zł) oraz Marki (43 754 zł).
Badania GUS opublikowane 14.01.2021 r. opierają się na danych z rejestrów podatkowych – PIT za 2018 rok.
MEDIANA PRZYCHODÓW (w złotych) w 2018 r. według miast

– Aktywne włączanie się strażników
do wszelkiego rodzaju akcji realizowanych przez Urząd Miasta
i Ośrodek Pomocy Społecznej.
– 
Wdrożenie zajęć i programów
profilaktycznych w przedszkolach
i szkołach dotyczących szeroko
pojętego bezpieczeństwa.
– Współpraca z Sołtysami i Radami
Osiedli, a także Jednostkami Gminy.
– 
Działania związane z informowaniem oraz przeciwdziałaniem
COVID-19.
– Akcja „miska z wodą dla Twojego
pupila”.
– Akcja „podziel się odblaskiem”.
– Akcja „Paka dla Medyka – razem
możemy więcej”.
– Działania Strażników Miejskich skierowane do kierowców, którym pojazd
odmówił posłuszeństwa ze względu
na rozładowany akumulator.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI: WWW.STRAZMIEJSKA.LOMIANKI.PL

WYMIEŃ KOPCIUCHA

Gminny Program Wymiany Pieców funkcjonuje w gminie Łomianki od 2018 roku. W ramach programu mieszkańcy mogą ubiegać się o otrzymanie dotacji na inwestycję, polegającą na wymianie źródła ciepła zasilanego
paliwem stałym na źródło ciepła zasilane paliwem gazowym lub gruntową pompę ciepła.
Jak informuje Paweł Bohdziewicz, wiceburmistrz Łomianek
ds. technicznych... Dofinansowaniu podlegają koszty poniesione po zawarciu umowy o udzielenie dotacji na: demontaż starego pieca, zakup i montaż nowego źródła ciepła. Wysokość dofinansowania wynosi:
70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7.000,00 w przypadku montażu pieca na paliwo gazowe; 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 10.000,00 w przypadku montażu
gruntowej pompy ciepła.
W latach 2018–2020 zrealizowano 49 umów na udzielenie dotacji i wypłacono łącznie
dofinansowanie do wymiany pieców w wysokości 329.213,63 PLN. W 2018 roku zrealizowano 7 umów, w 2019 roku 17 umów, a w 2020 roku 25 umów.
W 2021 r. Gminny Program Wymiany Pieców został wznowiony i działa na takich samych zasadach przyznawania dotacji jak w latach ubiegłych. Wnioski przyjmowane są do
15 września 2021 roku. Mimo zimowej pory roku pierwsze umowy na udzielenie dotacji
zostały już zawarte, a realizacja inwestycji wymiany pieców już rozpoczęta przez mieszkańców, którzy takie umowy podpisali – dodaje wiceburmistrz Bohdziewicz.

KIEDY BALON I BIEŻNIA?
Gmina Łomianki jest w trakcie m.in. procedur administracyjnych związanych
z zawiadomieniem o zakończeniu budowy
i zamiarze o przystąpieniu do użytkowania obiektu (planowany termin otrzymania wszystkich uzgodnień to 12.02. br.). Po
tych formalnościach obiekt zostanie udostępniony mieszkańcom z zachowaniem
rygorów sanitarnych.
Korzystanie z bieżni jest uzależnione od
zabezpieczenia wewnętrznego toru bieżni
jako toru wyeliminowanego z użytkowania w czasie gdy powłoka hali jest rozło-

żona. Taka konieczność istnieje ze względu
na wyjścia ewakuacyjne z hali. Mając na
uwadze panujące trudne warunki pogodowe, wszystkie założone terminy realizacyjne mogą niestety ulec zmianie, jednakże
Urząd Miejski będzie dążył, aby udostępnić
mieszkańcom bieżnię w pierwszej połowie
marca – informuje Urząd Miejski w Łomiankach.
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NA CO STARCZY

O krótki komentarz nt. przyjętej przez Radę Miejską Uchwały Budżetowej na 2021 rok poprosiliśmy
burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak oraz radne: Agnieszkę Gawron Smater, Mariolę Niecikowską, Marię Pszczółkowską, Marię Zalewską, Agnieszkę Zdunek i radnych: Cezarego Astrau, Piotra Bartoszewskiego, Grzegorza Bryka, Tomasza Dąbrowskiego, Tomasza Henryka Dąbrowskiego, Mateusza
Krogulca, Grzegorza Lenarda, Adama Salwowskiego, Jerzego Serzysko, Krzysztofa Wawra, Macieja
Wroniewskiego. Otrzymane komentarze publikujemy poniżej.

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
Przygotowanie tegorocznego projektu
budżetu dla gminy Łomianki było wyzwaniem dla wszystkich, którzy przy nim
pracowali. Dochody gminy zostały zdeterminowane
przez skutki pandemii i dziesiątki decyzji rządu, które
obciążyły finansowo samorządy.
Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2021 rok jest
wynikiem wieloetapowych analiz. Pod uwagę wzięliśmy przede wszystkim najważniejsze potrzeby mieszkańców, zadania własne gminy nałożone ustawą
o samorządzie gminnym, zaciągnięte wieloletnie
zobowiązania inwestycyjne i propozycje radnych, sołectw i osiedli.
Każdą pozycję w budżecie analizowaliśmy przede
wszystkim pod kątem konieczności jej realizacji
w 2021 roku. Z wielu musieliśmy zrezygnować ze
względu na brak wystarczających środków. Część zaplanowanych pierwotnie pozycji wróci z pewnością do
budżetu w trakcie roku, gdy pojawią się wolne środki.
Najważniejszym źródłem dochodów gminy są wpływy
z podatków PIT i CIT. W Łomiankach stanowią aż 41,22
proc. wszystkich dochodów bieżących. Te pieniądze
wykorzystywane są na budowę dróg, szkół, placów
zabaw. Nie bez powodu ustawodawca zdecydował, że
podatki powinno odprowadzać się zgodnie z adresem
zamieszkania, do czego bardzo zachęcam.

budynków nie da się dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. To tylko niektóre z inwestycji oczekiwane i potrzebne mieszkańcom. W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano ich znacznie więcej.

KASY W KASIE?

Radna AGNIESZKA GAWRON-SMATER
Budżet na rok 2021 może nie jest budżetem marzeń – z perspektywy mniejszych
inwestycji ważnych dla poszczególnych
sołectw czy osiedli. Zakłada jednak realizację kilku kluczowych inwestycji dla całej naszej
gminy, m.in. budowę szkoły podstawowej w Sadowej,
przebudowę ul. Fabrycznej, budowę budynku komunalnego.
Jako radna z sołectwa Kiełpin, w roku bieżącym nie
spodziewam się tak dużych – jak w latach ubiegłych –
nakładów na inwestycje w tym sołectwie. Warto jednak
podkreślić, że ostatnie dwa lata były bardzo dobrym
czasem dla Kiełpina, dla którego wydatki inwestycyjne
wyniosły: w roku 2019 – 5 497 349 PLN, a w roku 2020
– 5 093 725 PLN.

MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Walka z covid-19 sporo kosztuje i poważnie rzutuje na budżet gminy. W budżecie na rok 2021 ustalono dochody
w łącznej kwocie 194.424.412,00 zł, wydatki w kwocie 194.744.829,31 zł, w tym majątkowe w kwocie
26.397.000,00 zł. Podejmując uchwałę radni wiedzieli,
że nie jest to budżet doskonały. Rada Miejska zatwierdziła budżet uznając, że istotną przyczyną tej niedoskonałości jest pandemia, niewystarczająca subwencja oświatowa czy spadek dochodów z podatków,
które rząd bez konsultacji z samorządami zmienił.
Jesteśmy zmuszeni ograniczyć wydatki na podstawowe usługi, oraz ograniczyć inwestycje w infrastrukturę.
Jednakże główne kierunki działania pozostają bez
zmian. Radni byli zgodni co do przeznaczenia środków na budowę kanalizacji, budowę szkoły w Sadowej
i budowę dróg, a także ogromnych środków na wydatki bieżące. Miejmy nadzieję, że sytuacja finansów
gminy nie zmieni się drastycznie i pozwoli na realizację
innych zadań w drugiej połowie roku.

Radny GRZEGORZ LENARD
Wszystkie samorządy w Polsce borykały się
w tym roku z ułożeniem zrównoważonych
budżetów. Covid-19 i nowe zadania przerzucone na samorząd przez rząd skutecznie utrudniały wpisanie w uchwały budżetowe wcześniej założonych planów. Przede wszystkim konieczna
była rezygnacja z zadań, które mogą poczekać. Tak
samo było w Łomiankach. Wszyscy byliśmy zawiedzeni,
że proponowane przez nas inwestycje i zadania nie znalazły się w przyjętym budżecie. Podchodzę do tego ze
zrozumieniem, bo mam świadomość, że liczba środków
jest ograniczona. Wierzę, że kolejno zrealizujemy nasze
pomysły, które nie znalazły się w tegorocznym budżecie.
Cieszy, że będą realizowane ważne dla mieszkańców
zadania np. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.
Rolniczej w Dziekanowie Polskim i Nowym oraz w ul.
Waligóry w Dziekanowie Bajkowym, budowa ul. Przy
Jeziorze i ul. Błotnej, budowa oczekiwanej od dawna
nowej Szkoły Podstawowej w Sadowej, czy przebudowa ul. Fabrycznej w Łomiankach. Do kolejnych zadań
– ważnych dla mieszkańców, których jestem reprezentantem – będę się starał przekonać koleżanki i kolegów
radnych, gdy pojawią się wolne środki. Będę zabiegał
o zakup działki i budowę nowego budynku OSP Dziekanów Polski wraz ze świetlicą dla młodzieży, budowę ulic
Wędkarskiej, Mikołajczyka, Kownackiej oraz ul. Rolniczej
w kierunku śluzy przy wale Wiślanym w tym roku, jak
i latach następnych.

KRZYSZTOF WAWER
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jeszcze w grudniu Rada Miejska przyjęła
uchwałę budżetową na 2021 rok. Całościowy budżet jest adekwatny w stosunku
do zaproponowanych przez Panią Burmistrz wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Przewiduje on
rozpoczęcie m.in. budowy: szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych, przedszkola czy budynku ratusza.
Zakłada budowę kolejnych kilometrów sieci wod-kan,
a następnie rozbudowę infrastruktury drogowej. Przy
ul. Armii Poznań powstaje duże osiedle, które z pewnością wypełnią rodziny z dziećmi. Już w minionych
latach gmina zmagała się z problemem braku miejsc
w szkołach i przedszkolach i wraz z napływem nowych
mieszkańców problem będzie się pogłębiał. Budynek
Urzędu Miejskiego mieści się z kolei w czterech lokalizacjach, co bardzo utrudnia mieszkańcom dostęp do
załatwienia wszelkich spraw urzędowych. Obecnych

Radny MATEUSZ KROGULEC
Budżet został znacznie uszczuplony przez
niższe wpływy z podatków wywołane
pandemią. Budżet przygotowany jest
w sposób zrównoważony. Konieczne było
ujęcie w budżecie wieloletnich inwestycji, które już się
rozpoczęły, choćby szkoła w Sadowej, dalszy rozwój
sieci wodno-kanalizacyjnej, ogromna inwestycja w ulicę Fabryczną, która może nie jest najbardziej „piarowo”
korzystna, ale bardzo potrzebna mieszkańców, na którą
urząd pozyskał częściowe dofinansowanie, co uważam
za sukces. Oczywiście zadania własne gminy (np. odbiór
odpadów), programy (gminne programy wymiany pieców, gromadzenia wody), modernizacja oświetlenia na
terenie gminy, budowa i modernizacja placów zabaw
będą dalej realizowane. Budżet to nie tylko widowiskowe inwestycje dla dzieci i młodzieży, ale też te wszystkie
niewidoczne na co dzień zadania. Mimo znacząco gorszej sytuacji niż w poprzednich latach, udało się nam
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zabezpieczyć środki na inwestycje. A jeśli zostaną wolne
środki to będziemy realizować inwestycje takie jak budowa nowych budynków socjalnych, które są w opłakanym stanie i wymagają natychmiastowej interwencji.
Zachęcam do zapoznania się z bardzo dobrym merytorycznie artykułem w biuletynie informacyjnym urzędu
w wersji papierowej lub na stronie Lomianki.pl
Radny TOMASZ DĄBROWSKI
Decyzja o przyjęciu uchwały budżetowej
na 2021 rok nie należała do najprostszych. Projekt zakładał kluczowe inwestycje takie jak budowa Szkoły w Sadowej
czy dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.
W projekcie budżetu zabrakło przedsięwzięć, o które
wnioskowałem wraz z radnym Grzegorzem Lenardem.
Okrojony zakres inwestycji w budżecie jest jednak skutkiem trwającej wciąż pandemii Covid-19 oraz nowych
zadań – zleconych przez administrację rządową. Mój
głos „za” przyjęciem tego projektu to głos za rozpoczęciem kluczowych inwestycji w Gminie w bieżącym
roku, ale również nadzieja na poprawę kondycji finansowej Miasta i uwzględnienie naszych wniosków do
budżetu w najbliższym czasie. Przyznane 28 grudnia
niespełna 9 mln dofinansowania na budowę ul. Fabrycznej i Długiej utwierdziły mnie tylko w przekonaniu, że podjąłem słuszną decyzję.
Radna MARIOLA NIECIKOWSKA
Uchwała budżetowa w przyjętym przez
Radę Miejską kształcie uwzględnia najważniejsze i najpilniejsze potrzeby mieszkańców. Budżet na 2021 rok nie jest oczywiście wymarzony, ale nie może takim być, bo ostatni
rok z pandemią w tle spowodował, że do gminnej kasy
wpłynęło mniej pieniędzy (niższe wpływy z podatków),
a jednocześnie ogrom środków trzeba było przeznaczyć na zadania narzucone przez rząd.
Przyjęty budżet uwzględnia realizację wielu, długo
oczekiwanych przez mieszkańców, inwestycji i zadań.
Powstaną: nowoczesna szkoła z oddziałami integracyjnymi w Sadowej, kolejne kilometry sieci wodno-kanalizacyjnej, budynek socjalny. Zostanie wyremontowana ulica Fabryczna.
Każdy z nas chciałby więcej, każdy miał „swoje” priorytety inwestycyjne, oczekiwania, marzenia. Musieliśmy
je jednak dostosować do realnych możliwości finansowych. Dziś skupiamy się na zadaniach koniecznych,
wciąż jednak planujemy nowe i wierzę, że kolejno uda
się je zrealizować.
Radny PIOTR BARTOSZEWSKI
Budżet 2021 nie służy mieszkańcom. Zaplanowano wydatki 194,7 mln zł, w tym
na inwestycje 26,3 mln zł, co stanowi zaledwie 13,5% wydatków ogółem.
Dochody Gminy Łomianki z podatków opłat CIT i PIT
na jednego mieszkańca podane przez GUS wynoszą
6312,00 zł przy średniej krajowej 2098,22 zł – jesteśmy
więc dość bogatą gminą, którą stać na rozwój poprzez
inwestycje służące wszystkim mieszkańcom. Jednak
w tym budżecie nie ma inwestycji takich jak: budowa
żłobka, przedszkola czy domu dziennego pobytu dla
seniorów. Zrezygnowano z dokończenia budowy boiska sportowego (budowy zaplecza sanitarnego).
W budżecie 2021 są trzy sztandarowe i kosztowne inwestycje: 1. budowa szkoły w Sadowej dla kilkudziesięciu
dzieci (łącznie: 20 mln + 2 mln zakup działki); 2. budowa
ulicy Fabrycznej (łącznie: 13,5 mln); 3. budowa budynku
komunalnego (łącznie ok. 9 mln = prawie 8 tys. zł/m2
pow.). Głosowaliśmy przeciw temu budżetowi.

ŁOMIANKOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA
Wiele lat temu na terenie Łomianek, zupełnie niezależnie od siebie, osiedliło się kilkoro artystów.
Znaleźli tu miejsce inspiracji, twórczych poszukiwań i wytchnienia od zgiełku miasta. Tak zaczęła
się piękna artystyczna tradycja tego miejsca, która
w kolejnych pokoleniach ciągle o sobie przypomina. Mimo wielu działań dotyczących sztuki wizualnej, przestrzeń muzyczna do niedawna pozostawała niezagospodarowana, a lokalni, mniej znani
muzycy i instrumentaliści, jak dotąd nie znaleźli ujścia dla swojej twórczej pasji w żadnym wspólnym

projekcie. Z odpowiedzią na potrzebę
stworzenia przestrzeni dla tych muzyków przyszedł pan Błażej Sroczyński, który wraz z Centrum Kultury w Łomiankach
zapoczątkował projekt Łomiankowskiej
Orkiestry Kameralnej.
Prace nad utworzeniem orkiestry rozpoczęły się już latem 2020 roku, kiedy
otworzyliśmy pierwsze nabory, jednak
szybko pandemia wykluczyła możliwość
przesłuchań stacjonarnych. Przenieśliśmy więc nasze działania do sieci. Około
grudnia okazało się, że marzenie o utworzeniu reprezentacyjnego zespołu dla Łomianek
jest niezwykle bliskie realizacji i już z końcem roku
udało się skompletować pełen skład koncertowy.
Skład Koncertowy orkiestry stanowią wybitni muzycy, którzy swój pierwszy wspólny występ pod
szyldem Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej
zaprezentowali 30 stycznia 2021 roku.
Premierowy koncert doczekał się wielu przychylnych opinii, w tym tej od znanego muzykologa
i krytyka muzycznego, pana Piotra Iwickiego:
Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale – co zdaje się
być dzisiaj kluczowe, łączy ludzi. Pasja muzykowania, kontaktu ze sztuką jest tym czymś, co pozwala
na chwilę zapomnieć, oderwać się od codzienności
i poszybować na skrzydłach nut. Łomiankowska
Orkiestra Kameralna to zespól brzmiący absolutnie
profesjonalnie, swobodnie balansując między gatunkami i stylami. Prowadzony pewną ręką Błażeja
Sroczyńskiego zabiera melomanów do świata piękna ku radości zarówno słuchaczy, jak i tych, którzy
siedzą za pulpitami. To również ucieleśnienie często
nadużywanej maksymy: myśl globalnie działaj lokalnie. Rzecz w tym, że w wypadku ŁOK znakomicie
oddaje ona stan faktyczny. Tym bardziej cieszy, że

lokalne centrum kultury z jednej strony miało ambicje posiadania solidnej orkiestry, z drugiej znaleźli
się ludzie pełni pasji, tak niezbędnej do jej realizacji.
Brawo! Słucha się tego znakomicie!
Orkiestra to nie tylko Skład Koncertowy, ale
również mniej zaawansowani muzycy, którzy
na sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach mają możliwość doskonalić umiejętności gry
na instrumentach, aby w przyszłości zasilić szeregi
grupy mistrzowskiej.
Projekt nabiera rozgłosu i mamy nadzieję, że już
niebawem będzie mógł koncertować po całej Polsce reprezentując naszą małą, lokalną ojczyznę!
Najbliższy koncert Łomiankowskiej Orkiestry
Kameralnej zaplanowany jest na 7 marca 2021
roku o godz. 19:00. Mamy nadzieję, że będziemy
mieć wówczas możliwość zaprezentować Państwu
repertuar przygotowany na okazję Święta Kobiet
stacjonarnie, z publicznością, ale zachęcamy do
śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie oraz social mediach Centrum Kultury.
Nabór do grupy mniej zaawansowanej jest ciągle
otwarty, zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na
adres: paulina.kocik@kultura.lomianki.pl

BIBLIOTEKA W ŁOMIANKACH WYDŁUŻA GODZINY PRACY
Biblioteka w Łomiankach wypożycza
książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe oraz książki
w języku angielskim.
Od 15 lutego, dla wygody czytelników, biblioteka główna przy ul. Wiejskiej 12a wydłużyła godziny pracy.
Dotychczas (poza środą) była czynna
od godziny 12:30 do 18:30.

Biblioteka Publiczna
w Łomiankach, ul. Wiejska 12a
tel. 22 398 32 24, tel. 22 751 32 23
Poniedziałek 11.00 – 19.00
Wtorek 11.00 – 19.00
Środa 11.00 – 16.00
Czwartek 11.00 – 19.00
Piątek 11.00 – 19.00
Sobota (w roku szk.) 9.00 – 13.00

Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym
ul. Rolnicza 435
(budynek Szkoły Podstawowej),
tel. 519-563-498
Poniedziałek 16.00 – 19.00
Wtorek 16.00 – 19.00
Środa 16.00 – 19.00
Czwartek 16.00 – 19.00
Piątek – nieczynne

WWW.BIBLIOTEKA.LOMIANKI.PL

Filia nr 2 w Dąbrowie
ul. Partyzantów 31
(budynek Szkoły Podstawowej nr 2)
tel. 519-563-472
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – nieczynne
Środa 15.00 – 19.00
Czwartek 15.00 – 19.00
Piątek 15.00 – 19.00
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ŁOMIANKOWSKI ULICZNIK
Ulicznik jest synem Spacerownika*. O ulicach wie dużo. Zwłaszcza
od kogo lub czego pochodzą ich nazwy. Dzieli się swą wiedzą w stałym
cyklu, którego celem jest stworzenie przewodnika po ulicach Łomianek.
Zadaniem ULICZNIKA będzie wyjaśnianie Czytelnikom genezy nazw ulic. Ich patronami bywają bohaterowie z różnych czasów. Z tymi
postaciami miejscy urzędnicy znający niezbyt
dokładnie historię, czasami miewają kłopoty.
Przykładem może być krótka, urokliwa, zamknięta uliczka, której patronują, no właśnie nie
wiadomo – jeden czy dwaj – generałowie. Obaj
związani byli z Łomiankami. Bardziej powszechnie znanym był wszechwładny minister króla
Augusta III Sasa, Henryk von Brühl (1700-1763),
od połowy XVIII w. właściciel Łomianek. Był on
również generałem artylerii, którego głównym

zajęciem była rozbudowa warszawskiego arsenału. Niewiele zabiegał o wypełnienie tegoż arsenału bronią, wyposażył
go za to w luksusowe „mieszkanie służbowe” dla siebie.
Jego syn Alojzy Fryderyk, również właściciel dóbr młocińsko-łomiankowskich,
też był generałem artylerii, ale koronnej
– i w latach 1764-1788 na wielką skalę
zreorganizował siły artylerii polskiej, stawiając ją na europejskim poziomie. To
on założył przy granicy Burakowa z Łomiankami
wytwórnię prochu strzelniczego – Prochownię.
Który zatem jest patronem ulicy?
Zobaczmy, co widać na planach
Łomianek. Na tym z 1997 r., dołączonym do informatora miasta i gminy, jest na uliczce napis:
„H. von Brühla”. W spisie ulic znajdziemy ją pod literą H. Czyli patronem byłby Henryk, znienawidzony
przez Polaków minister króla Augusta III Sasa. Na kolejnych planikach Łomianek, głównie z reklamami, zobaczymy na ulicy napis
„Bruhla”, bez „umlaut”, a w spisie
ulic próżno jej szukać.
Na planach z okazji 20-lecia nadania praw miejskich Łomiankom
z 2009 r. na rysunku znów tylko

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 oraz
w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 (ICDS)
prowadzony będzie nabór uczniów do oddziału
sportowego.
W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Kownackiej
w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 (informacje: tel. 22 751 15 54) planuje się utworzyć klasę IV
sportową: siatkówka – dziewczęta, piłka nożna
– chłopcy, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 3
(informacje: tel. 22 751 56 10) : koszykówka – dziewczęta, pływanie – dziewczęta i chłopcy.
Wniosek o przyjęcie do klasy IV sportowej składa się
w sekretariacie szkoły, która prowadzi postępowanie rekrutacyjne do oddziału sportowego, w terminie od 19 do 30 kwietnia 2021 r. Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym
wyżej, nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym do oddziału sportowego.
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_____________________
* „Spacerownik po Łomiankach” to mini przewodnik prezentujący siedem propozycji spacerów po
najciekawszych miejscach gminy Łomianki.
Spacerownik po Łomiankach. Ewa Pustoła-Kozłowska, Łomianki: 2010.
REKLAMA

KLASY
SPORTOWE
ROK SZKOLNY 2021/2022

„Bruhl”, ale w spisie widnieje: „Brühla generała
Alojzego Fryderyka von”. Na kolejnym jubileuszowym planie miasta z 2019 r. patronem ulicy
jest... „H. von Brühl”...
Z trudnej sytuacji „wybrnęli” urzędnicy zamawiając po prostu tabliczkę z napisem „ul. Bruhla”.
Ale, jeśli chce się kogoś uhonorować, trzeba wiedzieć – kogo. Podać imię, nie kaleczyć nazwiska.
Więcej o więzach obu postaci z Łomiankami
w książce „Łomianki – spotkania z historią”, do
nabycia w kawiarni HARMONIA przy ul. Warszawskiej 107.
(EPKTS)

REKLAMA
REKLAMA

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY – ULOTKI – PLAKATY
BROSZURY – WIZYTÓWKI – KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY

STUDIO GRAFICZNE

e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772
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REKLAMA

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI – zapraszam od 7 klasy. Konwersacje,
egzaminy, korepetycje. Metodyk. Dojeżdżam/
online. Tel. 515-136-216
ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty, matura,
egzaminy YLE, PET, KET, własne materiały,
dojazd, online – tel. 500-191-492
Przyjrzyj się na nowo sobie, pracy, relacji. Sesje
coachingowe online i z dojazdem do klienta.
Tel. 885-533-578
Nauka GRY NA PERKUSJI (zajęcia indywidualne,
prywatnie) – tel. 792-073-074

PRACA
Zatrudnię, praca biurowa 1/2 etatu – tel. 513-098-758

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)

REKLAMA

ELEKTRYK ŁOMIANKI – usługi elektryczne w domu
i firmie. Wieczory, weekendy – tel. 501-121-493
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 517-673-324
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
– tel. 517-336-017
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104

REKLAMA

USŁUGI

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na pierwszym
piętrze. Osiedle Równoległa – tel. 506-179-066
Lokal usługowo-handlowy 30 m2, koło Biedronki na
ul. Wiślanej, 1 piętro –tel. 600-071-145

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY. Solidnie – tel.
602-670-035
ANTENY TV-SAT montaż, ustawianie, naprawa, profesjonalnie i szybko. Tel. 883-997-800
GARAŻE – żywiczne powierzchnie, trwałe i dekoracyjne. Gwarancja, tel. 789-262-387
Kompleksowa pielęgnacja drzew, przycinanie drzew, wycinka drzew trudnych (metodą
alpinistyczną). Potrek J. – tel. 510-775-015
DACHY, przecieki, papa termozgrzewalna, mycie,
malowanie, docieplenia, obróbki blacharskie, rynny. Tel. 510-795-039
CZYSZCZENIE TAPICEREK – tel. 604-831-024
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja,
naprawa... Gwarancja – tel. 517-673-324
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 789-262-387
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe... Gwarancja – tel. 517-673-324
REMONTY – kompleksowe wykończenia wnętrz:
gładzie, tynki, karton-gips, malowanie, glazura,
umowa/FV. Tel. 512-052-929
ŚLUSARZ narzędziowy podejmie współpracę
lub przyjmie drobne zamówienia – 501-107-760
HYDRO-IZOLACJE tarasów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja. Tel. 789-262-387
USŁUGI OGRODNICZE, wertykulacja, przygotowanie ogrodu do sezonu – tel. 604-831-024
A-Z remonty, hydraulika, glazura, terakota, zabudowy, płyty g/k, gipsy, tapety, malowanie – 510-673-520
KIEROWCA. Zawiezie, przywiezie samochodem
24/h i inne propozycje – tel. 796-985-986
KUNY, SZERSZENIE, OSY... eliminacja, likwidacja
gniazd – tel. 789-262-387
Ocieplenie budynków, elewacja, glazura,
terakota, malowanie, sufity podwieszane,
układanie paneli – tel. 503-155-750
GŁADZIE, malowanie – solidnie, jakość i doświadczenie, tel. 514-679-472
DACHY – uszczelnianie, naprawa oraz wszelkie reperacje. GWARANCJA – tel. 517-673-324
MALOWANIE, gładzie – solidnie, jakość i doświadczenie, tel. 514-679-472
REMONTY A-Z, kompleksowe, solidnie, z doświadczeniem, łazienki, ścianki, sufity, inne – tel. 600213-002
MALOWANIE, szpachlowanie, prace wykończeniowe – tel. 516-172-416

REKLAMA

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, tel. 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, tel. 22 751-88-74
DERMATOLOG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, tel. 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, tel. 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, tel. 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA, Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl, tel. 532-562-000
NEUROLOG, INTERNISTA, MEDYCYNA PRACY,
ul. Warszawska 135, tel. 783-236-333
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – tel. 572-712-552
OKULISTA Bogumiła Bartha – dzieci i dorośli,
tel. 22 751-82-22, 500-530-921
OKULISTA Michał Szot – dzieci i dorośli tel. 22 75182-22, 500-530-921
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
Medycyna pracy, badania kierowców, uczniów,
studentów, sanitarne, na broń – tel. 696-045-883

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli
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O CZYM SZUMIĄ WIERZBY...
Wierzba ma swój niepowtarzalny urok, który jednak nie każdy potrafi docenić,
ale przede wszystkim pełni wiele pożytecznych funkcji...
Wierzba biała to, obok wierzby
kruchej, najczęściej występujący
gatunek wierzby w Polsce, będący stałym elementem polskiego
krajobrazu. Nieprzycinana jest
wysokim i okazałym drzewem
liściastym o szerokiej koronie.
Często jednak obcina się jej gałęzie do samego pnia (tzw. ogławianie), a wtedy drzewo uzyskuje
charakterystyczną formę z grubym i dość krótkim pniem rozszerzającym się ku górze i tworzącym tam zgrubienie, z którego
wyrastają proste gałęzie. Drzewa
te są niezwykle żywotne i wyjątkowo dobrze znoszą przycinanie. I to właśnie takie ogłowione
wierzby zrosły się z mazowieckim
(a tym samym i łomiankowskim)
krajobrazem, stając się wręcz jego
symbolem.
Wierzby lubią wodę, co w połączeniu z niezwykłą witalnością
pozwala tym drzewom rosnąć
w trudnych warunkach oraz łatwo rozmnażać się. Roślina szybko rośnie i tworzy bardzo rozbudowany system korzeniowy,
dlatego nadaje się do umacniania
wałów i rekultywacji terenów.
A dzięki temu, że pobiera dużo
wody z podłoża, sadzona na terenach podmokłych może pomagać w ich osuszaniu oraz chronić
ziemię przed erozją.
Rzeki, brzegi jezior, strumienie,
wiejskie drogi otaczały niegdyś
szpalery wierzb rosnąc tam z pożytkiem dla ekosystemu rzecznego i lokalnych społeczności, które
korzystały z darmowego opału,
przy okazji poprzez przycinanie
kształtując charakterystyczny kulisty wygląd tych drzew. Niestety
te typowe dla krajobrazu dolin
rzecznych i terenów wilgotnych
drzewa znikają. Wypierane są
m.in. przez regulacje rzek i melioracje, zastępuje się je kamieniami
i betonowymi płytami. Jeszcze
nie tak dawno powszechnie występowały w nadrzecznych krajobrazach oraz wśród łąk i pól, dziś
są często wypalane i wycinane.
Coraz większa ekspansja budowlana na niegdyś rolniczych
lub zalewowych terenach Łomianek Dolnych i Kępy Kiełpińskiej
powoduje wypieranie wierzb
z krajobrazu. Pomimo wielu zalet
są to drzewa pogardzane przez
ludzi. Wierzba nie wpisuje się do-
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brze w krajobraz miejski czy podmiejski z jego pięknymi domami
otoczonymi wypielęgnowanymi
trawnikami. Bywa kłopotliwa –
jest krucha i łamliwa, nieprzycinana tworzy olbrzymią koronę,
z której sypią się drobne listki
zaśmiecając okolicę. Ma trochę
mroczny wygląd, może dlatego
w dawnych ludowych podaniach
była utożsamiania z czarcimi mocami, wierzono, że dziuple starych drzew zamieszkują diabły.
Wierzba ma swój niepowtarzalny urok, który nie każdy potrafi docenić, ale przede wszystkim pełni wiele pożytecznych
funkcji: chłonie wodę kiedy jest
jej w glebie za dużo, oddaje ją
poprzez parowanie kiedy jest sucho, dodatkowo oczyszcza wodę
z zanieczyszczeń i pestycydów
spływających z pól wraz z deszczem do cieków wodnych oraz
zasilających wody gruntowe,
daje cień i schronienie dla wielu
stworzeń, ptaków i ssaków.
Funkcję melioracyjną wierzb
doceniali osadnicy Olenderscy,
którzy od XVI do XIX wieku zamieszkiwali tereny wzdłuż Wisły,
od Żuław po Mazowsze. Osiedlali

się w miejscach bezpośrednio
sąsiadujących z rzeką, osuszając
podmokłe tereny, budując kanały, groble i zbiorniki retencyjne,
zamieniając bagna w pola i pastwiska. Wznosili wokół domostw
wiklinowe ogrodzenia, które miały
za zadanie zatrzymywać na polu
żyzne namuły. Konstrukcje te były
wzmacniane rzędami drzew –
głównie wierzbami czy topolami.
Swoje drewniane domostwa i pomieszczenia gospodarcze budowali na usypanych wzniesieniach
w celu ich ochrony przed powodziami, kiedy nie istniały jeszcze
wały przeciwpowodziowe.
Niestety, dzisiejszy brak świadomości o znaczeniu wierzb i łęgów
wierzbowo-topolowych, może doprowadzić do ich całkowitego
zniszczenia, a tym samym wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz
zwiększenia zagrożenia powodziowego. Warto więc je zachować w naszym łomiankowskim,
nadwiślańskim krajobrazie.
AM
____________________________
foto: Agnieszka Gawron-Smater
Wierzba w Kiełpinie – cztery pory roku

ROLA WIERZB ORAZ LASÓW ŁĘGOWYCH
W EKOSYSTEMACH RZECZNYCH:
• dają cień, co ogranicza zarastanie koryt rzecznych i zapobiega
nagrzewaniu się wody, a na terenach miejskich cień ogranicza
zarastanie wałów, co przekłada się na mniejsze koszty wykaszania traw;
• pełnią funkcje wzmacniające brzegi, zapobiegając ich erozji;
• 
w okresie letnim łagodzą skutki suszy, a podczas powodzi
zmniejszają prędkość i siłę wody, zatrzymując część wody i chroniąc przed zalaniem tereny położone niżej. Wierzba biała oddaje
poprzez parowanie aż 159 l wody z 1 m2 liści, najwięcej spośród
wszystkich drzew liściastych;
• zastosowanie wierzby w miejsce tradycyjnych rozwiązań umacniania brzegu (kamień, siatka, beton) przynosi znaczne oszczędności i daje bardziej przyjazny środowisku wygląd;
• pas porastający brzeg rzeki tworzy strefę ochronną dla terenów intensywnie użytkowanych rolniczo. Wierzba to naturalna
oczyszczalnia ścieków nie wymagająca nakładów finansowych,
pobierająca azot, fosfor, pestycydy bezpośrednio z wody. Akumuluje metale ciężkie bez widocznych oznak chorób i zahamowania wzrostu;
• pas roślin tworzy zieloną ścianę ograniczającą emitowanie spalin
i hałasu;
• pojedyncze gatunki wierzb głowiastych to naturalne wylęgarnie
ptaków i schronienie dla drobnych ssaków. Oferują możliwość
lęgów dla prawie 100 gatunków ptaków, co stanowi ponad 40%
ptaków gniazdujących kiedykolwiek w naszym kraju;
• podmyte korzenie wierzb porastających brzegi rzek, tworzą kryjówki dla ryb i innych organizmów wodnych.

@katalinaoptyk

@optykkatalina

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2021
zmieniamy siedzibę
salonu optycznego KATALINA
wraz z gabinetem okulistycznym.

OPTYK-KATALINA

PROCHOWNIA
ŁOMIANKI
ul. Warszawska 122
obok LIDL
tel. 22 751 82 22, 500 530 921

Będzie miło
powitać Was
w nowej siedzibie!
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ZAPRASZAMY
pn-pt: 9.00-20.00
soboty: 10.00-17.00
niedziele handlowe: 10.00-17.00

Jednocześnie powiadamiamy, że asortyment, ceny,
rabaty, promocje i obsługa pozostają bez zmian.
W gabinecie okulistycznym nadal będą przyjmować
w Łomiankach
okuliści dr Bogumiła Barha i dr Michał
Szot.
e-mail:
reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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