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STRAŻNICY
ŁOMIANEK

STRAŻ MIEJSKA W ŁOMIANKACH została
powołana 1 listopada 1991 roku.
W tym roku obchodzi JUBILEUSZ 30-LECIA.
O jej początki zapytaliśmy Andrzeja
Chrzanowskiego, Grzegorza Dąbrowskiego
oraz Tomasza Lipskiego.
ŁOMIANKI.INFO: Wszyscy panowie jesteście
strażnikami Straży Miejskiej w Łomiankach od
początku jej istnienia. Jak 30 lat temu wyglądała Wasza praca?
Andrzej Chrzanowski: Od samego początku jest
Tomasz. Ja z Grzegorzem dołączyliśmy kilka miesięcy później...
Tomasz Lipski: Tak, ja jestem od samego początku. Pierwsze dni służby pełniliśmy bez mundurów,
w ubraniach cywilnym. Siedziba była w budynku
Domu Kultury przy Gościńcowej. Było nas w Straży
w sumie 21 osób, ale rotacja była duża. Ktoś przychodził, ktoś odchodził – ktoś się nie sprawdził,
a komuś taka praca nie odpowiadała.
Andrzej Chrzanowski: Ja dołączyłem w czerwcu 1992 roku. Wtedy były zupełnie inne warunki
pracy niż teraz. Pamiętam, że mieliśmy do dyspozycji starego Fiata 125p. Bywał awaryjny, więc
zdarzały się sytuacje, że nie było czym dojechać
na interwencje.
Grzegorz Dąbrowski: Jego stan techniczny był
taki, że jak wyjeżdżaliśmy w nocy z siedziby na
Gościńcowej, to na Armii Poznań już słyszeli, że
jedzie Straż Miejska. Niektórzy żartowali, że wystarczyło uruchomić samochód, by w całych Łomiankach zapanował spokój.
LOMIANKI.INFO: Czym głównie się zajmowaliście, które interwencje pamiętacie do dziś?
Tomasz Lipski: To były zupełnie inne czasy, inne
możliwości, inne Łomianki, no i też mieliśmy innego rodzaju interwencje.
Grzegorz Dąbrowski: Wtedy ze względu na brak
obsady w łomiankowskiej Policji wszelkie interwencje załatwiała Policja z Warszawy z posterunku na ul. Żeromskiego.
Andrzej Chrzanowski: Ludzie do nas dzwonili
nawet z tak poważnymi sprawami jak morderstwo. Byliśmy na miejscu, więc wszędzie byliśmy
pierwsi. Czasem bywało też niebezpiecznie.
Grzegorz Dąbrowski. W 1993 roku, 17 października dostaliśmy zgłoszenie, że ktoś w małych sklepikach rozprowadza fałszywe banknoty o nominale
miliona złotych. Z dwoma kolegami byłem na patrolu. Zlokalizowaliśmy tych ludzi na ul. Rolniczej
w Kiełpinie. Jeden był w samochodzie, drugiego
zatrzymaliśmy w sklepiku z plikiem banknotów.
Interwencja trwa, oczywiście żaden z zatrzymanych nie przyznawał się do winy, standardowa
procedura, wszystko przebiega spokojnie. Aż nagle jeden z nich sięga ręką za kurtkę. Po obezwładnieniu osobnika okazało się, że z tyłu w spodniach
miał przeładowany, odbezpieczony pistolet z tłumikiem. Drugi z osobników już leżąc skuty pod
płotem cmentarza kilkukrotnie nalegał by przełączyć coś na desce rozdzielczej, bo – jak twierdził
– tylko tak można będzie uruchomić samochód.
Nie daliśmy się namówić. Po przyjeździe Policji i po
oględzinach technika, okazało się, że ów przełącz-
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nik był połączony z bombą własnej roboty. Mogliśmy skończyć na pobliskim cmentarzu.
Wszyscy się wtedy dziwili, że podjęliśmy działania. Ale kto wiedział z kim będziemy mieli do czynienia. Interwencja to interwencja. Jedziemy.
Po tej akcji premią finansową docenił nas ówczesny burmistrz Andrzej Belka.
Andrzej Chrzanowski: W tamtych czasach interwencje dotyczące włamań, kradzieży samochodów,
rozbojów były na porządku dziennym. Mieszkańcy
z takimi sprawami dzwonili do nas, bo wiedzieli,
że do nas zawsze – tak jak i teraz – się dodzwonią.
Grzegorz Dąbrowski: Ale... pamiętam też jak
dostaliśmy zgłoszenie: „Panowie trumna leży na
polu”. Podjechaliśmy, patrzymy, jest trumna. Sprawdzamy – pusta. Okazało się, że ktoś włamał się do
zakładu pogrzebowego przy kościele. Widocznie
zdobycz była za ciężka, albo się czegoś wystraszyli
i ją porzucili. Takie interwencje też się zdarzały.
ŁOMIANKI.INFO: A teraz, dziś... czym się głównie zajmujecie?
Tomasz Lipski: Teraz jest więcej interwencji porządkowych. Współpracujemy z Policją, m.in. zabezpieczamy miejsca wypadków do ich przyjazdu. Patrolujemy ulice. W ramach akcji „Bezpieczna
szkoła” zabezpieczamy przejścia dla pieszych czy
okolice szkół.
Andrzej Chrzanowski: Rano przy szkołach jest
zamieszanie i bywa niebezpiecznie. W pośpiechu
dzieci często są „wystawiane” z samochodów niemal na środku ulicy, a niektórzy rodzice najchętniej
by samochodem wjechali do szkoły. Zdarza się,
że rodzic z dzieckiem przebiega przez ulicę, gdzie
w odległości kilkunastu metrów jest zabezpieczane
przez nas przejście dla pieszych. Zwracamy uwagę,
tłumaczymy, że to nie dość, że zachowanie jest niebezpieczne, to jeszcze uczy dzieci złych nawyków.
Grzegorz Dąbrowski: Mamy zgłoszenia dotyczące
wyrzucania śmieci czy wypompowywania szamba.
Kontrolujemy bardzo dużo pieców. Korzystamy ze
specjalistycznego sprzętu, pozwalającego zbadać
popiół. Mamy też wiele interwencji z osobami nietrzeźwymi. Jeżeli znamy osobę lub wiemy gdzie
mieszka, odwozimy ją bezpośrednio do rodziny.
Ale coraz częściej zdarzają się osoby zza granicy lub
będące w takim stanie, że nie potrafią powiedzieć
gdzie mieszkają. Wtedy przewozimy je na komisariat i pozostawiamy do dyspozycji Policji.
Tomasz Lipski: W okresie zimowym często kontrolujemy pustostany, w których wiemy, że mogą
przebywać bezdomni. Coraz rzadziej, ale w Łomiankach nadal jest kilka takich osób, które trzeba doglądać. Współpracujemy z gminą i opieką
społeczną. Dowozimy im i innym potrzebującym
posiłki, a ostatnio maseczki.
Andrzej Chrzanowski: Mamy też dużo zgłoszeń
do rannych zwierząt, psów, kotów. Mnóstwo ptaków odwozimy do azylu w Warszawie.

ŁOMIANKI.INFO: To, że pracujecie w Łomiankach od 30 lat i zapewne znacie dużo osób...
pomaga w pracy czy przeszkadza?
Tomasz Lipski: Nie ma to znaczenia. Traktujemy
wszystkich równo. Wszystko zależy od podejścia
człowieka – czy stosuje się do zaleceń, czy widać,
że nie traktuje ich poważnie.
Grzegorz Dąbrowski: Zdarzało mi się ukarać
członka rodziny mandatem. Najpierw, na ile to
możliwe, staramy się stosować pouczenia – niezależnie czy znajomy, czy nieznajomy – a jak powtarza się sytuacja raz, drugi... to trudno – musi
być mandat. Patrole mamy dwuosobowe, by nie
było żadnych podejrzeń, czy niejasności.
ŁOMIANKI.INFO: Jak Was odbierają i oceniają
mieszkańcy Łomianek?
Tomasz Lipski: Generalnie dobrze. Nawet jak
ktoś zapłaci mandat, to i tak odnosi się z szacunkiem – mówi „zasłużyłem i już”. Zdarzały się przypadki, że młodzieńcy, którzy kiedyś w przeszłości
mieli duże problemy z prawem teraz, po latach
– kiedy już mają rodzinę i dzieci – dziękują, że
również dzięki nam wyszli na ludzi.
Grzegorz Dąbrowski: Są też tacy którzy chcą wykazać się wyższością, chcą nas zwalniać z pracy, mówią, że „płacą podatki”, więc im wolno... Ale ja wtedy
mówię: „Nie Pan mnie zatrudniał, nie Pan będzie
mnie zwalniał”. Ale to są sporadyczne przypadki.
Andrzej Chrzanowski: Niestety, w dobie internetu niektórzy czują się „prawnikami”, znają
wszystkie paragrafy, wiedzą lepiej co wolno, czego nie, gdzie można parkować, a gdzie nie... Ale
jak są w potrzebie, to i tak dzwonią najpierw do
Straży Miejskiej. W większości jednak odbieramy
pozytywne sygnały. Są osoby, które potrafią podziękować za obecność na przejściu dla pieszych
przy szkole. To miłe.
ŁOMIANKI.INFO: Z perspektywy 30 lat jak oceniacie pracę w Straży Miejskiej? Czego byście
sobie i mieszkańcom Łomianek życzyli?
Andrzej Chrzanowski: Praca jest ciekawa – każdy telefon może zmienić życie strażnika.
Tomasz Lipski: Co dzień – coś innego. Trzeba być
psychologiem, nauczycielem. Atmosferę w pracy
też mamy dobrą, rodzinną, współpracujemy, nie
ma nieporozumień. Minęło jak jeden dzień.
Grzegorz Dąbrowski: Mamy teraz komendanta
z prawdziwego zdarzenia. Zna się na tej robocie,
potrafi zadbać o naszą jednostkę i jej wyposażenie.
Andrzej Chrzanowski: Czego byśmy sobie i innym życzyli? Zdrowia przede wszystkim, no i braku powodu do interwencji.
Grzegorz Dąbrowski: I tak na koniec... sobie życzymy, by wszyscy mieli numery i dzwonki na
ogrodzeniach swoich posesji. To bardzo ułatwia
pracę nie tylko nam, ale i innym służbom – policji,
służbom medycznym czy straży pożarnej.

RELACJĘ Z UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW JUBILEUSZU 30-LECIA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
ZOBACZ NA: www. strazmiejska.lomianki.pl
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KIEDY MODERNIZACJA WAŁÓW?
POROZUMIENIE PODPISANE

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak podpisała
porozumienie między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie a Powiatem Warszawskim Zachodnim oraz Gminami Łomianki
i Czosnów w sprawie modernizacji wału przeciwpowodziowego Wisły.
O konieczności modernizacji
wałów mówiono od wielu lat,
wielu kadencji. Jednak zamiast podejmować konkretne
działania, wydawano deweloperom kolejne „pozwolenia
na budowę”, czego efektem
jest coraz bardziej intensywna zabudowa – głównie szeregowa – terenów m.in. tuż
przy samej Wiśle.
Długo oczekiwana inwestycja zakłada
modernizację wału o długości 57,04 km,
który zabezpiecza obszar ponad 200 km2,
zamieszkały przez ponad 30 000 osób na
terenie gminy Łomianki, gminy Czosnów
oraz części m. st. Warszawa. Szacunkowa
wartość dokumentacji wynosi 1,136 mln zł,
z czego 62,15% sumy pochodzi ze środków
Wód Polskich, a pozostałe 37,85% od jednostek samorządu terytorialnego. Projekt wraz
z decyzjami powinien zostać zrealizowany
do 30 listopada 2023 r. Realizacji i fizycznego zakończenia całej inwestycji, zakładając,
że Wody Polskie będą dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi, możemy
się spodziewać do 2025 roku.
Burmistrz Żebrowska-Piotrak wyraziła nadzieję, że projekt, którego dotyczy porozumienie
powstanie i znajdą się fundusze na realizację
inwestycji – żebyśmy nie musieli przeżywać
chwil grozy przy podniesionej fali na Wiśle, jeżeli takowa się pojawi.
Fakt podpisania umowy skomentował radny
Rady Miejskiej Marcin Etienne.
– Wszyscy, którzy pamiętają wydarzenia, jakie
rozegrały się w Łomiankach w 2010 r. docenią
z pewnością fakt podpisania wielostronnej
umowy w sprawie przebudowy wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łomianki. Był
to od zawsze mój zasadniczy postulat kierowany do wszystkich kolejno urzędujących władz
gminy. Dlaczego? Bo nawet najbardziej oczeki-

wana inwestycja w gminie straci na znaczeniu,
gdy przyjdzie „wielka woda”...
Prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa
mieszkańców, od wielu już lat trwają w sąsiednich gminach. Przebudowany został m.in.
wał przeciwpowodziowy w gminie Czosnów
(5 km). Do modernizacji wałów od 2019 r. intensywnie przygotowuje się Jabłonna i Nowy
Dwór Mazowiecki. Również Białołęka zaangażowana jest od dwóch lat w prace nad budową
dodatkowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wszystko to sprawia, że nasza gmina pozostanie w niedługim czasie jedynym już
miejscem, w którym Wisła mogłaby znaleźć
swoje ujście z koryta rzeki.
Projekt „pod klucz” dla inwestycji będzie współfinansowany przez kilka podmiotów (PGW
Wody Polskie, Łomianki, Czosnów, Powiat).
To bardzo dobra decyzja. Rozkłada bowiem
odpowiedzialność za realizację wspomnianej
inwestycji. Dla przypomnienia, sfinansowany
z budżetu Gminy Łomianki za kilkaset tysięcy złotych dotychczasowy projekt nigdy nie
opuścił gmachu naszego Urzędu.
Istniejący wał przeciwpowodziowy w naszej
gminie jest w bardzo złym stanie. Ma kilkadziesiąt lat. Jak informują rodowici mieszkańcy, wybudowany został w dużej mierze na
bazie powojennego gruzu i złomu. Konstrukcja jego z założenia pozostaje więc niestabilna. Niekonserwowany przez lata, uległ on
wskutek działań natury (spróchniałe korzenie
wrastających drzew i krzewów,
bobry i nornice) znacznej degradacji. Wieloletnia polityka
władz gminy związana z masowym wydawaniem pozwoleń na
budowę na terenach pomiędzy
wałem a ul. Rolniczą (zabetonowywanie terenu) powoduje
dodatkowo zmiany poziomów
wód gruntowych, co stanowi
realne zagrożenie dla osiedlających się na tym terenie tysięcy
mieszkańców.
/ red.
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ZAKORKOWANE ŁOMIANKI
Uciążliwości, związane z niewydolnością łomiankowskich ulic, kilka lat temu były odczuwalne w godzinach
rannych i popołudniowych. Obecnie w zasadzie o każdej porze dnia Łomianki są zakorkowane.
Intensywna zabudowa, spowodowana decyzjami z wielu
lat, zwiększająca się liczba mieszkańców i samochodów
zmusiła radnych i burmistrz Łomianek oraz urzędników do
zastanowienia się nad rozwiązaniami, które mogłyby zapobiec totalnemu zakorkowaniu centrum miasta.
Poruszono m.in. temat udrożnienia ruchu z Łomianek Dolnych – znalezienia rozwiązania, które by było alternatywą
dla ruchu na ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej oraz konsekwencji wybudowania w przyszłości trasy S7.
/ red.
Nagranie spotkania zobacz na www.LOMIANKI.INFO

RUSZYŁA BUDOWA

NOWEGO PRZEDSZKOLA

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak podpisała umowę na budowę nowego dwukondygnacyjnego przedszkola oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi. Koszt inwestycji – 7 878 965,49 zł
Jak informuje Urząd Miejski w Łomiankach: Na działce przy ul.
Piaskowej ma powstać przedszkole sześciooddziałowe, w którym
każda grupa będzie liczyć około 25 dzieci. Na parterze znajdą
się szatnia i dwie toalety, w tym jedna przystosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także kuchnia z oddzielnym wejściem, sanitariatami i częścią socjalną. Przedszkole będzie miało
windę. Na piętrze planujemy część administracyjną, pokój dla
nauczycieli oraz trzy pokoje do pracy indywidualnej z dziećmi.
Powierzchnia użytkowa przedszkola wyniesie 1305,80 m2.
Budowę rozpoczęto we wrześniu 2021 r., natomiast zakończenie prac ma nastąpić w grudniu 2022 r.
/ red.

REMONT FABRYCZNEJ
NA UKOŃCZENIU

Kompleksowy remont ul. Fabrycznej dobiega końca. Pozostało ułożenie wartwy ścieralnej na ścieżce rowerowej i na
jezdni oraz prace porządkowe.
Ostatecznie remont ma się zakończyć w połowie listopada.
Pierwotny termin został aneksowany o ponad miesiąc, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku równie dużego
remontu ul. Warszawskiej w 2017 roku. Wtedy wykonawca
opóźnił się z zakończeniem prac o ponad pół roku.
Koszt inwestycji na ulicy Fabrycznej, której jednym z głównych założeń było m.in. wybudowanie kanalizacji deszczowej, to ponad 10,5 mln. złotych.
/ red.
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MECHANIZM SPOWOLNIŁ

HA

Druga edycja Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego nie zakończyła się sukcesem
– było mniej (o ponad 125) projektów, o 1/3 spadła liczba głosujących. Dlaczego?
Budżet partycypacyjny (obywatelski) – czyli proces, w którym mieszkańcy w sposób bezpośredni
decydują o tym, w jaki sposób wydać część lokalnego budżetu – ma już w Polsce 10-letnią tradycję. W Łomiankach poprzednie ekipy nie zgadzały
się na taką formę choćby symbolicznego współdecydowania o wydatkach. Pierwszy raz budżet
obywatelski, nazwany Łomiankowskim Mechanizmem Partycypacyjnym (ŁMP) władze samorządowe zaproponowały w 2019 r. (dotyczył budżetu
2020 r.). Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono wówczas 325 tys. zł. Po rocznej przerwie (z powodu COVID 19) w tym roku odbyła się druga edycja (wytypowane i wybrane przez mieszkańców
zadania mają być realizowane w r. 2022).
Generalnie (jak to mawia lub mawiała młodzież)
szacun dla władz miasta za podjęcie i realizację tej
inicjatywy. Ale są też pewne „ale”.
BĘDZIE TĘŻNIA SOLANKOWA,
DRZEWA, DEFIBRYLATORY, MOTYLE,
POMNIK LOTNIKÓW.
Tym razem mieszkańcy zdecydowali o wydaniu
1 mln. zł. W wyniku głosowania na 45 zgłoszonych
projektów wybrano 10 przedsięwzięć. Udział w głosowaniu wzięły 1184 pełnoletnie osoby. Najwięcej
głosów (516) otrzymał projekt zainstalowania przy
ul. Warszawskiej 30 budek lęgowych dla różnych
gatunków ptaków (koszt przedsięwzięcia – 500 zł).
Drugie miejsce (475 głosów) zajęła propozycja
organizacji zajęć i warsztatów dla dzieci i seniorów w Sadowej (koszt 9500 zł), a trzecie – projekt
ustawienia dodatkowych 10 ławek i stołu do planszówek na placu zabaw przy ul. Fabrycznej (koszt
13 500 zł). W głosowaniu przeszły też m.in. projekty:
– budowa jodowej tężni solankowej w Dąbrowie
Leśnej (koszt 235 000 zł),
– 
nasadzenia roślinności zimozielonej (drzewa
i krzewy) w Dziekanowie Leśnym i Sadowej
(260 000 zł),
– zakup i montaż w różnych miejscach Łomianek ośmiu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (70 000 zł),
– stworzenie enklaw motyli – nasadzenia odpowiednich roślin, budowa domków dla motyli
(30 000 zł),

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny jest oryginalną,
wypracowaną w Łomiankach
wersją budżetu obywatelskiego.
Wyróżnia go od innych podobnych rozwiązań uniwersalność,
czyli możliwość zastosowania do
różnych form udziału mieszkańców w decyzjach.
W 2019 roku zastosowano go do
podziału funduszu sołeckiego oraz
środków przyznanych poszczególnym osiedlom. W ten sposób powstały zajęcia w Domu Spotkań Są-

– budowa (przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym) pomnika załogi amerykańskiego
samolotu B-17G zestrzelonego przez Niemców
w 1944 r. (105 000 zł),
– 500 nowych drzew w różnych częściach Łomianek – z powodu braku środków projekt przyjęty
częściowo: z planowanego budżetu 600 000 zł
zostało 246 500 zł).
BEZ PARKU ARTYSTÓW, POIDEŁKA DLA LUDZI
I ZWIERZĄT, SKWERU MIEJSKIEGO KOŁO LIDLA.
Zbyt mało głosów dostały m.in. projekty: rewitalizacji świetlicy osiedlowej w Dąbrowie Leśnej (90 000
zł), zorganizowania punktu wymiany rzeczy używanych (100 000 zł), ścieżki sensorycznej w Burakowie
(33 000 zł), warsztatów zero waste (10 000 zl), realizacji Parku Artystów przy ul. Zachodniej (224 150
zł), budowy poidełka dla ludzi i zwierząt przy ul.
Wiślanej (48 000 zł), przebudowy studzienek deszczowych na Osiedlu Trylogia (800 000 zł) i monitoringu na tym osiedlu (125 400 zł), budowa skweru
miejskiego przy Lidlu (313 500 zł).
MNIEJ PROJEKTÓW,
SPADEK UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW.
W stosunku do r. 2019 do tegorocznego ŁMP zgłoszono znacznie mniej projektów. W 2019 można
było głosować na 153 propozycje mieszkańców,
natomiast w 2021 – tylko na 25. Powodem były zapewne: kiepska „polityka informacyjna” (o czym niżej) oraz wprowadzenie do regulaminu obowiązku
uzyskania przez projektodawcę dla swojego pomysłu pisemnego poparcia 20 osób (tyle samo co np.
w Warszawie). To dużo. Przepisy dotyczące funduszy obywatelskich mówią, że liczba podpisów popierających projekt nie może być większa niż 0,1%
mieszkańców danego terenu. Gmina Łomianki liczy
ok. 28 tys. mieszkańców, a zatem zdecydowano
się na prawie maksymalną barierę. To z pewnością
znacznie ograniczyło liczbę zgłoszonych projektów.
Warto chyba pomyśleć o zmniejszeniu tego limitu.
W 2020 r. o prawie 1/3 spadła (w stosunku do 2019
r.) liczba osób głosujących na projekty ŁMP. Swój
głos oddały zaledwie 1184 osoby, co daje frekwencję ok. 5,5%. Średnia frekwencja funduszy obywatelskich w małych polskich miastach wynosi

siedzkich w Burakowie i w Centrum
Kultury, łąki kwiatowe, nowe drzewa,
poidełka, ławki i kosze na śmieci, lustra drogowe, kurtyna wodna, progi
zwalniające na ul. Zachodniej, siłownia na osiedlu Baczyńskiego, renowacja świetlicy w Dąbrowie Leśnej, park
sąsiedzki przy ul. Chopina oraz analiza hydrologiczna niezbędna do zagospodarowania Strugi Dziekanowskiej. Przekazano też nowy sprzęt dla
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tegoroczny Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny dotyczy
wydatków roku 2022 i nie przewi-

www.lomianki.budzet-obywatelski.org/wyniki
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ok. 10%, ale są miejscowości z frekwencją w granicach 20%. Dlaczego u nas tak mało?
BRAK ZASILANIA
Główną przyczyną wydaje się być słaba informacja
oraz zbyt „urzędnicze” podejście do sprawy.
Przed drugą edycją ŁMP trudno znaleźć kompleksowe podsumowanie edycji pierwszej. Nie ma wyjaśnienia, dlaczego do realizacji przyjęto wówczas
projekty z poparciem 2 czy 4 osób, nie wiadomo,
które projekty zostały zrealizowane, a które nie
(i dlaczego), jakie są efekty realizacji poszczególnych zadań. Czy udało się zainstalować 500 budek
lęgowych dla jerzyków oraz jak się czują ich lokatorzy, ile odbyło się spektakli kin plenerowych na leżakach, jak działa kurtyna wodna na Zachodniej itp.
Nie przedstawiono analizy i wniosków pierwszej
edycji, powodów zmian w regulaminie (np. likwidacja funduszy dedykowanych poszczególnym
osiedlom i sołectwom, wprowadzenia obowiązku
uzyskania dla projektu poparcia 20 osób). Wszystko odbywa się w zaciszu gabinetów.
Wydział Promocji Urzędu Miasta nie potrafi zainteresować mieszkańców budżetem obywatelskim. W biuletynie „Łomianki” i mediach społecznościowych publikowane są suche informacje
o zasadach ŁMP, ogłoszenia o terminach, jakieś
zdawkowe wzmianki, ale nie ma tam prezentacji
projektów, ocen, dyskusji.
W ten urzędniczy sposób, bez emocji i inwencji,
bez szczerej rozmowy i pełnej informacji nie zbuduje się zainteresowania i szerszej partycypacji
mieszkańców w mechanizmie partycypacji.
W miastach, w których budżety obywatelskie cieszą się dużym zainteresowaniem i mają dużą frekwencję, powołuje się często zespoły, zajmujące
się wypracowaniem najbardziej optymalnych, dostosowanych do lokalnej specyfiki, zasad podziału
środków dla poszczególnych regionów i wyboru
projektów do realizacji. Zespoły takie składają się
z przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli
radnych, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Może w Łomiankach też by się to sprawdziło, a idea partycypacji miałaby szerszy rezonans
wśród mieszkańców? Bo przecież o to chodzi.
Juliusz Wasilewski

duje oddzielnych budżetów dla
poszczególnych sołectw i osiedli,
pozwalając mieszkańcom dowolnie
rozdysponować całą dostępną pulę
środków, wynoszącą milion złotych.
Do konkursu zgłoszono 42 projekty, z których 25 przeszło weryfikację formalną i merytoryczną. Odpadły pomysły dotyczące
budowania na działkach nie będących własnością gminy, zamierzenia, które już są w realizacji lub
przygotowaniu oraz przekraczające katalog zadań własnych gminy,
czyli takie, na których realizację
nie pozwala nam prawo.
W głosowaniu wzięło udział 1190
mieszkańców, co jest liczbą mniejszą niż w poprzedniej edycji. Przyczyny słabszej frekwencji trzeba będzie starannie przeanalizować.
W wyniku głosowania do realizacji
zakwalifikowało się 10 projektów.

OPISY WSZYSTKICH PROJEKTÓW ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE:

MŁ

Najwięcej głosów uzyskały:
1. Bioróżnorodność w Łomiankachbudki lęgowe dla ptaków – wartość 500 zł
2. Zajęcia tematyczne i warsztaty dla
dzieci i seniorów – wartość 9 500 zł,
3. Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej – wartość
13 500 zł.
Najdroższym z wybranych projektów okazało się „Pięćset nowych
drzew – zielone płuca Łomianek”.
Projekt ten zmieścił się w zaplanowanej puli środków tylko w części
wynoszącej 600 000 zł, więc liczba
drzew ulec będzie musiała redukcji.
Projekt promowany był przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Zieleni
i Ochrony Przyrody.
Witold Gawda
Zastępca Burmistrza Łomianek
ds.społecznych
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MŁODZIEŻOWY ŁOMOT #3
4 września 2021 odbyła się
3. edycja ŁOMOT FESTIWALU
– młodzieżowego festiwalu
muzycznego w Łomiankach,
zorganizowanego przez
Stowarzyszenie MŁODE
ŁOMIANKI przy wsparciu
Centrum Kultury.

W tegorocznej edycji na scenie plenerowej przy ul. Wiejskiej wystąpili:
Rock or Not, Gabi Belka, TrioCze,
Amelia Pełka, Półcień, Fuksja, Borderline Bob, Marzec i goście.
Ze sceny można było usłyszeć rocka
w różnych odmianach, nostalgiczne
delikatne ballady, ale też bezkompromisowy w treści i formie hiphop.
Imprezę z przytupem prowadził
– znany m.in. jako wokalista JangaSquad – Tomasz Dariusz Grabowski.
Niestety w tym roku, w porównaniu z poprzednimi edycjami, publiczność zdecydowanie słabiej dopisała.
Co jest tego przyczyną? Czy w Łomiankach nie ma młodzieży chętnej
posłuchać twórczości rówieśników,
czy zwyczajnie promocja wydarzenia była mało efektywna?
/red.

REKLAMA

Więcej zdjęć na: www.LOMIANKI.INFO i facebook/LOMIANKI.INFO
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TANIEC DAJE

DRUGĄ MŁODOŚĆ
Zespół Seniorów „Evitki”
prowadzony przez Panią
Ewę Czartoryską-Stanisławską
istnieje w Łomiankach od 8 lat.

POLECAMY!

16.10, g. 15 – W
 ielcy Polacy – kreatywne warsztaty dla
dzieci i młodzieży – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH

Evitki reprezentują Łomianki na
wielu wydarzeniach artystycznych
i kulturalnych, takich jak: dni seniora, WOŚP, biesiady łomiankowskie,
potańcówki na deskach. Grupa regularnie bierze udział w konkursach
tanecznych oraz przeglądach ogólnopolskich, na których zajmuje najwyższe miejsca na podium. Evitki miały
już w Łomiankach swój Benefis na 5-lecie istnienia zespołu oraz brały udział
w programie rozrywkowym w ogólnopolskiej telewizji.
Seniorki tańczą do porywającej muzyki w rytmach latynoamerykańskich, takich jak bachata, salsa, cha-cha oraz układy do muzyki filmowej, jak również
tańce towarzyskie takie jak: foxtrot oraz tańce charakterystyczne do muzyki
Jaremy Stępowskiego np. Stara Warszawa. Zajęcia cieszą się od lat dużym
powodzeniem, przynoszą uczestnikom wiele korzyści: poprawiają pamięć
i koncentrację, przestają boleć kręgosłupy, poprawia się refleks, jednym słowem WRACA MŁODOŚĆ.
Pani Ewa prowadzi w sezonie 2021/2022 w Centrum Kultury w Łomiankach
dwie grupy: grupę zaawansowaną w poniedziałki i środy godz. 9-10.30 oraz
grupę od podstaw w poniedziałki
i środy godz. 10.35-11.30
Zapraszamy wszystkich Seniorów
z Gminy Łomianki do Centrum
Kultury na zajęcia z Panią Ewą. Informacje: Centrum Kultury w Łomiankach, tel. 22 751 35 02.
Centrum Kultury w Łomiankach
Fot. Jarosław Wierzbicki

OD ROLNIKA DO KOSZYKA
2 października zakończyliśmy realizację cyklu targów
„Od rolnika do koszyka – targi żywności tradycyjnej i ekologicznej”.
Targi odbywały się przed sceną plenerową Centrum Kultury w Łomiankach
w trzy kolejne soboty tj. 18 września,
25 września i 2 października. Przez te
kilka targowych dni mieliśmy okazję
współpracować z kilkudziesięcioma
wystawcami, którzy sprzedawali zdrową żywność: owoce, warzywa, sery
krowie, kozie i owcze, soki, syropy,
wypieki, mąki, oleje, miód i jego pochodne, kiszonki oraz ciepłe i zimne
przekąski. Odwiedzający mieli niepowtarzalną możliwość zapoznania się
z różnorodną i zdrową ofertą kulinarno-spożywczą obszaru działania
Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz do zrobienia zakupów.
W trakcie targów odbywały się również degustacje i pokazy kulinarne
– serwowane potrawy inspirowane były produktami lokalnymi. Na najmłodszych
uczestników targów czekały warsztaty o zdrowym
jedzeniu oraz warsztaty
zero waste. Wielkim zainte-

CO, GDZIE, KIEDY?

resowaniem cieszyła się też nauka
dojenia krowy.
Mamy nadzieję, że targi „Od rolnika do koszyka – targi żywności
tradycyjnej i ekologicznej” na stałe
wpiszą się w kalendarz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie
„Między Wisłą a Kampinosem".
Partnerami wydarzenia byli: Gmina
Czosnów, Gmina Łomianki, Gminna
Biblioteka Publiczna w Czosnowie
oraz Centrum Kultury w Łomiankach.
Patronat nad targami objął Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz
Puda oraz Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik.
Stowarzyszenie
„Między Wisłą a Kampinosem"
_____________________________
Więcej na: www.LOMIANKI.INFO

17.10, g. 12

– Muzykowanie na dywanie – koncert dla dzieci
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

17.10, g. 18

– K oncert musicalowo-filmowy „Od nocy do
nocy” – Joanna Aleksandrowicz – CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH

Na wydarzenie obowiązują bilety dostępne w recepcji CK oraz za pośrednictwem
strony www.biletyna.pl .

22.10, g. 19 – Scena Zaułek – Tomasz Kordeusz – CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH
22.10, g.20

– Magda Ruta z zespołem, koncert – LEMON TREE

23.10, g. 15 – Bajkomat – spektakl dla dzieci – CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH
28.10, g.20

– Koncert Darek Kozakiewicz Live – jubileusz
50lecia na scenie – LEMON TREE

29.10, g.20

– Stand up – LEMON TREE

06.11, g. 19 – „Wąsik" – spektakl komediowy – ICDS
12.11, g.20

– Jam sassion Rock House – kocert + wspólne
muzykowanie w LEMON TREE

20.11, g.11

– Mecz: KS Łomianki vs. Dąb Wieliszew
– boisko przy ul. Fabrycznej

UWAGA!!!
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z pandemią,
daty, godziny wydarzeń należy weryfikować bezpośrednio u organizatora.
________________________
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
KALENDARIUM na www.LOMIANKI.INFO
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ŁOMIANKOWSKI ULICZNIK
ŁOM I A N K I P R OC H OWN I A

ULICA LALKOWA
Czasem mało reprezentacyjne ulice swą nazwą
upamiętniają epizody ważne dla historii miasta.
Do takich należy mała, do niedawna nieprzejezdna, uliczka na terenie osiedla Prochownia.
W chwili obecnej jest to już przelotowy przesmyk łączący ulice Lwowską i Dębową, częściowo utwardzony, przy którym wznoszony jest
rząd domów jednorodzinnych osiedla na tyłach
centrum handlowego przy „Lidlu”. Na całej długości uliczki nie znajdziemy tabliczki z nazwą.
Okoliczni młodzi mieszkańcy są przekonani, że
ona nazwy nie posiada. Tymczasem jest to odnotowana na planach Łomianek ulica Lalkowa.
W nazwie tej zamknięta jest pamięć o rozebranych w 2019 r. zakładach drzewnych, które były
drugim co do wielkości, po fabryce POLMO,
obiektem przemysłowym Łomianek. Ich historia
sięga 1939 r., kiedy to przybyły z Łodzi Roman
Klinger wzniósł pierwsze budynki produkcyjne. Po II wojnie zostały one znacjonalizowane
i podległe Ministerstwu Przemysłu Drobnego
i Rzemiosła. Produkowano tu galanterię drewnianą do użytku domowego m.in. składane
suszarki do bielizny. Zakład dawał zatrudnienie
mieszkańcom, a kupowane za grosze odpady drzewne, ogrzewały w zimie niejeden dom
w Łomiankach.

W 1950 r. rozpoczął się w życiu przedsiębiorstwa epizod związany z produkcją drewnianych
zabawek.
Wówczas utworzono Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego (od 1955 roku znaną
pod nazwą „Cepelia”), której zadaniem była też
produkcja zabawek. Oprócz doświadczonych
„zabawkarzy” zatrudniano m.in. artystów, psychologów i pedagogów, dlatego zabawki sygnowane przez Cepelię były bardzo dobrej jakości.
W Łomiankach powstał Zakład Doświadczalny,
którego zadaniem było wykonywanie prototypów, wzorów i modeli zabawek z drewna
(m.in. kolejek). Zakład podlegał utworzonemu
wówczas Biuru Studiów i Projektów Przemysłu
Zabawkarskiego. Po trzech latach w Łodzi utworzono Zarząd Przemysłu Zabawkarskiego, który
przejął istniejące wytwórnie zabawek, a także
Zakład Doświadczalny. Pewnie już niezbyt długo
wykonywano w Łomiankach modele i prototypy zabawek. Ta skierowana do dzieci produkcja
spowodowała, że mieszkańcy potocznie o fabryce mówili „Lalkowa”.
W kolejnych latach w zakładach, które zostały rozbudowane, można było kupić tarcicę
i wszelkiego typu deski. Zasłynęły jednak najbardziej z produkcji domków letniskowych i całorocznych, pawilonów i ośrodków wypoczynkowych. Budyneczki te stawiano w licznych

pracowniczych ośrodkach wczasowych nad
morzem i na Mazurach. Sprzedawano je też za
granicę. Największym powodzeniem cieszyły
się gdy za czasów Edwarda Gierka, w połowie
lat 70. XX w., otworzyły się możliwości posiadania własnej rodzinnej działki rekreacyjnej.
Charakterystyczne drewniane domki z Łomianek można jeszcze spotkać na wielu działkach
w okolicach Warszawy.
Nazwa uliczki „Lalkowa” utrwaliła pamięć
o, działających w tym miejscu prawie 70 lat,
zakładach drzewnych w sposób niematerialny.
Natomiast zupełnie materialną ich pamiątką
pozostało dorodne drzewo. Jest nim stary dąb,
który ocalał na tym terenie. Stał kiedyś między
budynkami, dając w swym cieniu chwilę wypoczynku pracownikom zakładów.
EPK

JAK SZCZEPIMY SIĘ W ŁOMIANKACH?
FAKTY I LICZBY

[stan na dzień 12.10.2021]

Pandemia COVID-19 w Polsce wchodzi właśnie w tzw. czwartą falę.
Odnotowuje się coraz więcej zachorowań i, co bardzo martwi, wzrosła także liczba zgonów.
Jak podają lekarze, do szpitali z powodu niewydolności oddechowej trafiają głównie ludzie niezaszczepieni. By uzyskać odporność populacyjną i zminimalizować skutki „czwartej fali” namawia się społeczeństwo
do szczepień.
W skali kraju w pełni zaszczepionych jest 51,8%
populacji (19,6 mln osób w wieku powyżej 12 lat).
Na stronie www.gov.pl/web/szczepienia-gmin można
znaleźć szczegółowe informacje liczbowe dotyczące
wykonanych szczepień przeciw SARS-CoV-2 w poszczególnych gminach i regionach.
Na czele najbardziej „wyszczepionych” gmin znajduje się podwarszawska Podkowa Leśna, w której w pełni zaszczepionych jest 69,5% mieszkańców – 2 721 osób.
Najgorzej w rankingu wypada Czarny Dunajec (województwo małopolskie), gdzie zaszczepiło się tylko 21,5%
mieszkańców – 4 866 osób.
Łomianki we wspominanym rankingu szczepień plasują się na 18 pozycji w skali kraju, na 8 pozycji w województwie mazowieckim i na pierwszym miejscu
wśród gmin powiatu warszawskiego zachodniego.
W powiecie warszawskim zachodnim najmniej szczepień w ujęciu procentowym wykonano w gminie Kampinos – liczba w pełni zaszczepionych to 55,1% ogółu
mieszkańców (2348 osób).
/ AM.
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ŁOMIANKI
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką

17 968

Wiek Zaszczepieni min.1 dawką

Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych

17 504

12-19

1 581

Liczba mieszkańców

27 705

20-39

4 602

Procent zaszczepionych min. 1 dawką

64,8%

40-59

6 557

Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych

63,1%

60-69

2 747

70+

2 481

Miejsce w rankingu ogólnopolskim
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POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Liczba zaszczepionych
min. 1 dawką

Liczba w pełni
zaszczepionych

Procent w pełni
zaszczepionych

Łomianki

17 968

17 504

63,1%

Gmina

Błonie

13 737

13 388

61,9%

Izabelin

6 658

6 465

61,2%

Ożarów Mazowiecki

16 057

15 569

59,5%

Stare Babice

12 032

11 662

59,4%

Leszno

6 159

6 003

59,0%

Kampinos

2 400

2 348

54,0%

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA W ŁOMIANKACH
Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach powstała w 1995 roku (Kuratorium Oświaty Wydział Kształcenia – wpis do ewidencji szkół
Nr 13/Z/95 z dnia 25.07.1995; Centrum Edukacji Artystycznej – wpis do ewidencji Nr 73/96 z dnia 05.07.1996). Decyzją Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego otrzymała status szkoły publicznej.

Dzieci uczą się w rozmaitych sekcjach instrumentalnych pod kierunkiem znakomitych pedagogów, posiadających wyższe wykształcenie muzyczne i kwalifikacje pedagogiczne. To laureaci międzynarodowych konkursów
muzycznych, aktywnie koncertujący artyści. Prowadzimy edukację muzyczną w różnych formach:
– w trybie szkoły muzycznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczymy gry na instrumentach indywidualnie: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, śpiewu (Wokalne Studio Piosenki). Grupowo jest prowadzony chór, zespół kameralny, orkiestra szkolna, a także zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu, audycje
muzyczne i rytmika (uczniowie otrzymują świadectwa z „Orzełkiem”).
– w trybie ogniska muzycznego z dowolnym doborem przedmiotów muzycznych.
– Dział dla Przedszkolaków dla dzieci od lat 4, którym proponujemy zajęcia adaptacyjne kształcenia słuchu
z rytmiką, prowadzone przez bardzo doświadczoną i miłą nauczycielkę, i lekcje gry na wybranym instrumencie.
Organizujemy koncerty dające możliwość prezentacji na scenie w pięknych salach koncertowych Warszawy: Filharmonii Narodowej, na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich...
Organizujemy Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego dla dzieci i młodzieży
(www.konkurs-zarebski.eu) i Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Leopolda Godowskiego „Młody Wirtuoz” (www.godowski-konkurs.eu). Bierzemy udział
w projektach międzynarodowych w ramach współpracy zagranicznej w Belgii, Rosji, Portugalii... Zapraszamy do naszej Szkoły!

Oto nasze adresy: Łomianki, ul. Warszawska 73 (Szkoła Podstawowa nr 1); Dąbrowa Leśna, ul. Partyzantów 31 (Szkoła Podstawowa nr 2)
www.szkolamuzycznalomianki.pl; www.konkurs-zarebski.eu; tel: 601 65 80 20, 603 789 154; e-mail: lucpin@o2.pl

7. BIEG SZTAFETOWY
W ŁOMIANKACH

9 października odbył się kolejny, siódmy, Bieg Sztafetowy,
którego pomysłodawcą i organizatorem jest Łomiankowska Grupa Biegowa.
Bieg Sztafetowy w Łomiankach organizowany przez Łomiankowską Grupę Biegową już na dobre wpisał się w kalendarz
imprez sportowych w Łomiankach. W tym
roku, tradycyjnie na początku października,
odbyła się już siódma edycja biegu.
Tegoroczna edycja zachowała tę samą formułę co zwykle: dwuosobowe sztafety rywalizowały na dystansie 2 razy 6 km, natomiast
zawodnicy Nordic Walking mieli do przejścia
6 km. Przed biegiem głównym na czterech
różnych, dostosowanych do wieku, dystansach ścigały się dzieci i młodzież. Wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali na mecie pamiątkowe medale.
W biegu głównym nagrodzono po trzy najlepsze pary w kategoriach: sztafeta damska,
męska i mieszana. Najszybsi zawodnicy Nordic Walking również dostali statuetki zwycięzców. Wszyscy zawodnicy biegu głównego
w pakietach startowych otrzymali pamiątkową koszulkę biegu.
Po sportowych zmaganiach na zawodników
czekał posiłek regeneracyjny – pomarańczowa i aromatyczna zupa z dyniowa, a przy
ognisku można było ogrzać się i samodzielnie upiec kiełbaskę.

Bieg Sztafetowy w Łomiankach ma formułę pikniku rodzinnego, a jego celem – obok
integracji i dobrej zabawy – jest promowanie
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Cudownie jesienna pogoda umiliła zawodnikom rywalizację. Trzeba przyznać, że las o tej
porze roku i w tak pięknym słońcu prezentuje
się wyjątkowo malowniczo, a dzięki uprzejmości Kampinoskiego Parku Narodowego
trasa główna zawodów może przebiegać
parkowymi ścieżkami i szlakami.
Imprezę jak co roku poprowadził najlepszy
łomiankowski konferansjer – Mariusz Walczak
(naprowadzeniu.pl), a w wydawaniu pakietów
i rozdawaniu medali pomogli wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach.
Przy organizacji biegu pomagały też, jak co
roku, łomiankowskie firmy m.in.: LEMON TREE,
PRACOWNIA.NET (projekt i produkcja medali, statuetek, koszulek), DIETBOX (catering),
SALON MASAŻU VADA Sylwester Piechowski,
Biuro Rachunkowe PIONIEW, GIMAT.
Wydarzenie współfinansowane zostało z budżetu Gminy Łomianki.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i... do zobaczenia za rok.
/ AM.

BĘDZIE NOWA BIEŻNIA PRZY ICDS
Ruszyła przebudowa bieżni przy Integracyjnym
Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Nowa nawierzchnia powinna być wykonana i oddana do
użytku w pierwszej połowie listopada.
To dobra wiadomość zwłaszcza dla biegaczy, gdyż
z biegiem czasu użytkowanie bieżni było – subtelnie ujmując – coraz mniej komfortowe.
Prace, w trakcie których obiekt będzie zamknięty,
będą obejmowały m.in. wymianę całości syntetycznej nawierzchni oraz naprawę podbudowy.

Koszt inwestycji to około 480 000 zł, z tego 200 000
zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych
z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
Po przebudowie na boisku przy ICDS ma zostać
rozstawiony namiot pneumatyczny. Podobnie jak
w zeszłym roku nie zasłoni on bieżni, która go okala.
Do użytku pozostaną 3 z 4 torów.
/ red.
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CO SŁYCHAĆ W OSIEDLACH I SOŁECTWACH?
SOŁECTWO DZIEKANÓW POLSKI
Wygląda na to, że rok 2021 w temacie realizacji przedsięwzięć Sołectwa
Dziekanów Polski zaliczymy do udanych. W 2020 roku w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii
nie udało nam się zrealizować wszystkich projektów, ale mogliśmy przeznaczyć niewykorzystane środki na
zakup niezbędnych w dobie pandemii komputerów dla Szkoły Pod-

Ilona Pawluk – radna Sołectwa

stawowej w Dziekanowie Polskim.
W przyszłym roku wraz z Sołectwem
Dziekanów Bajkowy mamy zamiar
wyposażyć Szkołę w Miasteczko Ruchu Drogowego.
Jesteśmy dumni, że w roku bieżącym udało nam się zrealizować nowe
przedsięwzięcie, które ma stać się cyklicznym wydarzeniem, nazwane
Dniem Dziekanowa. Było to m.in.
wydarzenie kulturalne – zagrał dla nas zespół The Warsaw Dixielanders, składający
się ze znanych warszawskich jazzmenów, a pani
Ania Federczyk – półfinalistka The Voice of Senior
zaśpiewała przeboje muzyki rozrywkowej. Celem tego
wydarzenia jest też tworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy (w tym roku

SOŁECTWO DZIEKANÓW BAJKOWY
Sołectwo Dziekanów Bajkowy wzięło
swoją nieoficjalną nazwę „Bajkowy”
od nazw ulic znajdujących się w nim,
m.in.: Koszałka Opałka, Kopciuszka czy
Kota w Butach.
W dniu 21 września bieżącego roku odbyło się Zebranie Sołeckie w ramach,
którego dokonano podsumowania
ubiegłorocznych zadań oraz podziału
środków w budżecie na 2022 rok.
W ramach realizacji budżetu z bieżącego roku na terenie sołectwa powstały
podajniki oraz kosze na psie odpady w celu poprawy czystości. Jeszcze
w październiku zostaną zainstalowane

czujniki smogu wraz z tablicą ledową, która będzie wskazywać poziom
czystości powietrza.
Na ulicach Dziekanowa Bajkowego
niedługo pojawią się latarnie solarne.
Realizację tego zadania zapoczątkowaliśmy już w poprzednim budżecie.
Udało nam się już zakupić lampy,
Gmina obecnie jest w trakcie wykonania projektu, który pozwoli na ich
montaż. W kolejnym roku budżetowym wraz z mieszkańcami zaplanowaliśmy zakup masztów do lamp. Mamy
nadzieję, że niedługo nastąpi ich
montaż, który jest niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
W ramach tegorocznego budżetu, jak i w poprzednim
roku, wsparliśmy działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej
poprzez zakup wyposażenia oraz Szkołę Podstawową im. por. Adolfa Pilcha ps.
Góra-Dolina w Dziekanowie
Polskim zakupując dla szkoły

OSIEDLE ŁOMIANKI PAWŁOWO
W ostatnim czasie, ze względu na Covid, spotkania z mieszkańcami były
ograniczone głównie do kontaktów
telefonicznych.
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konkursy były prowadzone przez 11
animatorów w tym 7 wolontariuszy)
i realizacji celów poznawczych (np.
w formie pogadanek historycznych,
czy prezentacji OSP). W przyszłym
roku chcemy uhonorować najstarszych mieszkańców Dziekanowa Polskiego (niespodzianka!) budując tym
pozytywne wzorce dla młodszych
w temacie okazywania szacunku
osobom starszym. Co roku chcemy
zaskakiwać mieszkańców czymś nieoczekiwanym (np. w tym roku pokaz
historycznych samochodów).
W okresie Bożego Narodzenia zaprosimy mieszkańców do wspólnego kolędowania z profesjonalnymi muzykami. Spotkanie z Mikołajem, konkursy, zabawy, degustacja potraw
wigilijnych przyczynią się do upowszechnienia i podtrzymywania kultury i tradycji świątecznych. Liczy-

my też na to, że przedsięwzięcie powieszenia w przestrzeni publicznej
tablic historycznych pozwala mieszkańcom poznać historię Sołectwa.
Doceniając poświęcenie naszych strażaków część pieniędzy sołeckich
przeznaczamy corocznie na wsparcie OSP. W przyszłym roku będziemy
współuczestniczyć w organizacji obchodów 100-lecia OSP w Dziekanowie Polskim.
Wszyscy mieszkańcy Sołectwa są
jego gospodarzami, dlatego zapraszamy do współpracy – można np. dzielić
się pomysłami na Forum Dziekanowa
na FB. Dziękujemy Urzędowi Miasta
Łomianki, a zwłaszcza pani burmistrz
za wsparcie w realizacji naszych zamierzeń, a ŁOMIANKI.INFO za zaproszenie
do podzielenia się naszymi działaniami.

Monika Wenda – sołtyska

korytarzowe gry edukacyjne. W 2022
roku dalej będziemy kontynuować
wsparcie dla OSP oraz rejonowej Szkoły. Szkołę wyposażymy w grę edukacyjną – „Miasteczko Ruchu Drogowego”, natomiast strażacy otrzymają
specjalne ubranie ochronne.
Nie udało nam się zrealizować imprez
integracyjnych: z okazji Dnia Dziecka
oraz Szukamy Wielkanocnych Jajek
z powodu pandemii Covid-19. Ale
pamiętamy o naszych najmłodszych
i dlatego też po konsultacjach z Dyr.
szkoły Małgorzatą Korulczyk będziemy współorganizatorem imprezy
mikołajkowej, która odbędzie się
w szkole. Zakupimy dla uczniów prezenty. Doposażymy również placówkę
w materiały piśmiennicze dla świetlicy.
W 2022 roku zostanie zorganizowana
impreza „Szukamy Wielkanocnych
Jajek”, która integruje zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych
mieszkańców naszego sołectwa. Jest
to nasz piknik rodzinny organizowany
przez Radnego Marcina Etienne.

Największym problemem w Sołectwie
Dziekanów Bajkowy jest brak kanalizacji oraz nieuregulowane grunty
naszych ulic. Jeżeli chodzi o kanalizację to jej realizacja rozpoczęła się
na ulicach: Kopciuszka, Sienkiewicza
i Baśniowej. W kolejnych latach projekt będzie realizowany na kolejnych
trzech ulicach i tak będzie się działo,
aż nie zostanie on zrobiony na wszystkich ulicach sołectwa. Jako Rada Sołecka zachęcamy do przekazywanie
udziałów w drogach na rzecz Gminy. Uregulowanie gruntów to jedyna
możliwość na poprawę jakości dróg.

Jarosław Lewandowski – przewodniczący Zarządu Osiedla

Wystąpiliśmy do Gminy z petycją o zamontowanie dodatkowych progów
spowalniających na ul. Spokojnej
(na wniosek mieszkańców) oraz o remont ul. Bołtucia, która po opadach
deszczu jest nieprzejezdna (wiosek został uwzględniony w budżecie Gminy).
Wystąpiliśmy także o nasadzenie
kompensacyjne drzew, wyciętych
podczas budowy ul. Spokojnej, oraz
monitorowaliśmy naprawę zwaliska
w ulicy Spokojnej.
W Parku przy ulicy Fabrycznej wnioskowaliśmy o montaż poidełka,

a także o postawienie toalet i ławki do przewijania niemowląt.
W ramach budżetu partycypacyjnego,
zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu
Osiedla, 25 tys. przeznaczono na analizę zlewni „Struga Dziekanowska”.
Nasze Osiedle było współorganizatorem pikniku międzypokoleniowego, który odbył się 5 września
na Osiedlu Baczyńskiego.
Przybyły też dwie tablice informacyjne, na których mieszkańcy osiedla
mogą znaleźć najważniejsze informacje na temat osiedla i gminy.

ZAPRASZAMY SOŁTYSÓW, RADY SOŁECKIE I OSIEDLOWE
DO PREZENTACJI SWOICH DOKONAŃ... email: redakcja@lomianki.info
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STUDIO GRAFICZNE
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e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772

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

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

AMENO

W dniu 11 września 2021 roku w Łomiankach został poświęcony
i uroczyście otwarty przez księdza z parafii św. Małgorzaty, proboszcza
z Cząstkowa Mazowieckiego i prezesa Polskiej Izby Pogrzebowej
Dom Pogrzebowy Ameno. Jest to inwestycja długo wyczekiwana
i odpowiadająca na potrzeby wszystkich mieszkańców Łomianek.
Nowoczesny budynek z przestronnym parkingiem, elegancką kaplicą,
najnowocześniejszą chłodnią spełnia wszystkie standardy i wymogi
zarówno europejskie i higieniczne.
Obiekt powstał ku zadowoleniu
okolicznych mieszkańców Łomianek, którzy do tej pory aby skorzystać
z usług Ameno dojeżdżali do Warszawy do punktów na ul. Aleja Zjednoczenia 44 i ul. Broniewskiego 44.
Właścicielami i założycielami firmy
są Iwona i Paweł Petrykowscy od nie-

dawna również mieszkańcy Łomianek z ul. Działkowej.
Dom pogrzebowy Ameno to firma
będąca liderem na rynku Warszawskim. Wyróżniająca się najwyższą
jakością i profesjonalizmem. Świadcząca kompleksowe usługi pogrzebowe z zachowaniem tradycji

związanych z polskimi obrzędami
żałobnym w obrządku zarówno religijnym jak i świeckim.
Firma dysponuje flotą 6 karawanów
marki mercedes-benz w tym również
mercedesa e-klasy tzw. ,,prezydencki'.
Bogate zaplecze techniczne Ameno
stanowi niepodważalny fundament
firmy będący wzorem od kilkunastu
lat dla całej branży.
AMENO oferuje pomoc we wszelkich formalnościach, transmisję
z pogrzebów online oraz darmowe e-Nekrologi. W nowej trzeciej
– filii Łomiankowskiej dostępny
jest szeroki asortyment trumien,
urn, relikwiarzy oraz odzieży żałobnej.

Informujemy również że od 1 września 2021 firma Ameno świadczy
usługę w zakresie kopania, murowania i sprzedaży grobów na terenie
Cmentarza Komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej 20
Wszystkie ceremonie pogrzebowe
przeprowadzone przez Ameno podlegają kredytowaniu na podstawie zasiłku
pogrzebowego, niezależnie od sytuacji
materialnej rodziny a każda uroczystość przeprowadzona jest z wielką
dbałością o najmniejszy szczegół.
Dom Pogrzebowy Ameno znajduje
się pod adresem Brukowej 6A w Łomiankach. To miejsce, w którym
każda pogrążona w żałobie rodzina
otrzyma pomoc.

Z włascicielami AMENO można kontaktować się przez całą dobę pod
numerem telefonu 602 892 079 lub 660 100 855. Więcej informacji
dostępnych jest na stronie internetowej https://ameno.com.pl/
REKLAMA
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USŁUGI

NAUKA

ANGIELSKI – pomoc w nauce/test ósmoklasisty/
konwersacje – tel. 660-334-807
ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty, matura,
egzaminy YLE, PET, KET, własne materiały,
dojazd, online – tel. 500-191-492
ANGIELSKI – egzaminy, konwersacje, korepetycje.
Metodyczka z doświadczeniem. Dojeżdżam/online
– tel. 515-136-216

PRACA

Pracownika do ogrodu na pół etatu, 17 zł netto –
Tel. 660-546-147
Pielęgniarka do punktu pobrań – 605-224-666
Zaopiekuję się starszą osobą (chodzącą) – tel.
500-512-279
Posprzątam biura, firmy, przedszkola – tel. 500512-279
Firma sprzątająca zatrudni panie i panów do Galerii
Łomianki – tel. 508-151-388

REKLAMA

INNE

Wynajmę rębak spalinowy do gałęzi – tel.
530-245-758

MYCIE ELEWACJI, DACHU, KOSTKI BRUKOWEJ
MALOWANIE ELEWACJI
TARASY DREWNIANE, STROPY
REMONTY, PODBITKI DACHOWE

tel. 608 259 760

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 tarasowe, balkonowe, garażowe. Izolacje.
Gwarancja. Tel. 789-262-387
DACHY – uszczelnianie, naprawa, likwidacja przecieków, serwis. GWARANCJA – tel. 517-673-324
KIEROWNIK BUDOWY – Łomianki. Tel. 793-538-600
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa. Gwarancja – tel. 789-262-387
Kompleksowa pielęgnacja drzew, przycinki drzew,
usuwanie suszu, redukcja korony, wycinka drzew
trudnych (metodą alpinistyczną), Potrek J. –
tel. 510-775-015

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

Lokal 30 m2 na I piętrze, ul. Wiślana 5 (przy Biedronce). Z klimatyzacją. Tel. 600-071-145
Wynajmę pokój – tel. 517-554-230, 22 751-17-63

LASEROWE wycinanie, grawerowanie: sklejka,
plexi, laminat, pieczątki – tel. 603-299-772
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu,
montaż listew – tel. 517-336-017
ŚLUSARZ narzędziowy podejmie współpracę
lub przyjmie drobne zamówienia – 501-107-760
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). GWARANCJA.
Tel. 789-262-387
KUNY, SZERSZENIE, OSY... eliminacja, likwidacja
gniazd – tel. 789-262-387
Ocieplenie budynków, elewacja, glazura,
terakota, malowanie, sufity podwieszane,
układanie paneli – tel. 503-155-750
MALOWANIE elewacji, dachów oraz naprawa
i reperacja, tel. 517-673-324
USŁUGI GRAFICZNE, druk, wizytówki, ulotki,
plakaty – tel. 605-599-603
MALOWANIE, szpachlowanie, prace wykończeniowe. Ceny na każdą kieszeń. Tel. 516-172-416
HYDRAULIKA, woda, kanalizacja, centralne
ogrzewanie, gaz – tel. 602-282-757
USŁUGI DEKARSKIE – uszczelnianie, mycie, malowanie dachów, elewacji, prace remontowe.
Tel. 513-482-173
WYCINKA DRZEW, usługi rębakiem – tel.
530-245-758
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). GWARANCJA.
Tel. 517-673-324
Usługi remontowo-budowlane i remontowe –
tel. 604-967-542
Tani transport busem, Łomianki i okolice, koszenie
trawników – tel. 501-147-312
USŁUGI OGRODNICZE – tel. 604-831-024
Sprzątanie mieszkań, domów, garaży, czyszczenie
piwnicy, mycie okien. Tel. 796-198-232
Mycie okien, sprzątanie po remoncie, prace w ogrodzie. Tel. 508-310-423
Docieplenia poddaszy, układanie paneli deski Berlinackiej, malowanie, wstawianie ścianek działowych – tel. 608-259-760
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
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
PEDIATRA dr n. med. Joanna Brett-Chruściel, wizyty domowe, tel. 501-163-947
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, tel. 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
NEUROLOG, INTERNISTA, MEDYCYNA PRACY,
ul. Warszawska 135, tel. 783-236-333
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – tel. 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 783-236-333
OKULISTA Bogumiła Bartha – dzieci i dorośli,
tel. 22 751-82-22, 500-530-921
OKULISTA Michał Szot – dzieci i dorośli, tel. 22
751-82-22, 500-530-921
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
LEKARZ RODZINNY Krystyna Kamińska. Wizyty
domowe, dorośli i dzieci, tel. 794-710-485
Gabinet tlenoterapii hiperbarycznej, ul. Zachodnia 2B, Łomianki, tel. 790-617-485

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli
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