
Oświetlenie
Jesienno-zimowa pora to czas szczególnej próby dla oświetlenia 
naszych osiedlowych ulic i uliczek. Teraz jasno widać, gdzie bywa 
ciemno  świadczą o tym wnioski dotyczące oświetlenia, jakie 
spływają od mieszkańców, szczególnie Osiedla Kwiatowego. 
Tu awarie zdarzały się co kilka dni. Remont całej sieci oświetle-
niowej jest już na ukończeniu. Pozostała jeszcze wymiana kabli 
na ulicach Irysa i Sasanki. Jeśli awarie zaczną pojawiać się 
tu ponownie, elektrycy powrócą, by je wymienić.
Prawdziwym kuriozum był stały brak możliwości rozwiązania 
problemu dwóch latarni przy wylocie ul. Francuskiej na opaskę. 
W tym niebezpiecznym miejscu oświetlenia brakowało od ponad 
dwudziestu lat. Teraz jednak, dzięki intensywnym staraniom 
mieszkańców, coś się wreszcie ruszyło. Jest projekt, a realizacja 
jest spodziewana w 2016 roku.
Kolejna „czarna dziura” naszego osiedla, ulica Sierakowska 
(na odcinku pomiędzy opaską i Zachodnią), jest na podobnym 
etapie. Nie ma natomiast dobrych wieści dla mieszkańców 
niedawno zasiedlonej końcówki ul. Zawilca. Problemem 
w podjęciu robót jest własność ulicy. Należy ona w ułamkowych 
częściach do właścicieli poszczególnych mieszkań. Jako zarząd, 
wielokrotnie namawialiśmy do przekazania drogi na rzecz gminy, 
co otworzyłoby możliwość budowy zarówno nawierzchni, jak 
i oświetlenia. Apelujemy o to nadal, tym bardziej, że cząstkowa 
własność nie daje wymiernych korzyści.
Oświetlenie Sierakowskiej do Łuże zostało zgłoszone do planu 
2016, jednak w rozmowach z referatem inwestycji nie robiono 
nam wielkich nadziei ze względu na niewielką liczbę 
mieszkańców na tym odcinku. 
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Nawierzchnia innych ulic
Na 2016 rok w planach uwzględnione jest położenie nawierzchni  
na ulicy Michałowicza. To już ostatnia część z dużego zadania 
dotyczącego Osiedla Kwiatowego. Nie widać żadnych powodów 
do niepokoju, ale szczegółowy harmonogram jeszcze nie 
powstał. 
Ostatnią z ulic o charakterze przelotowym bez utwardzonej 
nawierzchni jest ulica Prosta, na odcinku od Sierakowskiej do 
Kołłątaja. Zgłosiliśmy ją do planu na 2016. Ponieważ jednak  jest 
to zadanie, którego nie było w wieloletniej prognozie, konieczna 
jest decyzja Rady Miejskiej. Bez niej trudno jest przewidywać, 
jakie szanse ma ta inwestycja. 

Rondo Zachodnia / Wiślana
To inwestycja na terenie innego osiedla, ale żywo nas 
obchodząca, bo jeździmy tamtędy wszyscy. Jest ona w gestii 
władz powiatowych (Wiślana to droga powiatowa). Gmina 
podjęła stosowne decyzje, przekazała uzgodnione środki do 
powiatu, tam jednak wciąż  pojawiają się nowe przeszkody. 
Najpierw był to protest mieszkańca, od którego trzeba wykupić 
kawałek gruntu. Postępowanie właśnie dobiega finału. Budowa 
jednak musiała zostać przesunięta na 2016 rok. Z drugiej strony, 
zważywszy na to, jak wygląda obecnie Zachodnia, może to i 
lepsze rozwiązanie, bo realizacja jeszcze jednej inwestycji tak 
utrudniającej przejazd, czy w ogóle wjazd na Nasze Osiedle, 
mogłaby odciąć nas od świata. 

Sierakowska
To jedna z kilku ulic o wyższej randze (jest to 
tzw. droga gminna), której funkcją jest obsługiwanie 
ruchu pomiędzy różnymi częściami gminy. 
Z tego powodu zainstalowanie spowalniaczy 
nie jest tu możliwe. W piśmie do Burmistrza 
sugerowaliśmy inne, zgłaszane przez mieszkań-
ców, sposoby uspokojenia ruchu, jednak 
do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 
W zadziwienie wprawiają wszystkich wysokie 
krawężniki. Nie jest to jednak błąd wykonawcy  jest to konie-
czne w związku z planem położenia kolejnej warstwy nawierzchni.
Zgodnie z naszymi sugestiami, przygotowywana jest też budowa 
ścieżki rowerowej, wiodącej do puszczy. Dlatego projekt ulicy 
jest modyfikowany i dokończenie prac może się przedłużyć. 
Znacznie poważniejszy problem jest z odcinkiem Zachodnia   
Łuże. Na przeszkodzie jakimkolwiek inwestycjom stoi perspekty-
wa przecięcia tej ulicy przez trasę S-7. Zgłosiliśmy zarówno 
budowę nawierzchni, jak i oświetlenia do planu, ale zdajemy 
sobie sprawę, że inwestycje te mają niewielką szansę uwzglę-
dnienia w planach
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Wyjazd z Osiedla Kwiatowego
Problemem jest brak bezpośredniego połączenia z ulicą 
Zachodnią. Osiedle Kwiatowe zaprojektowano w latach 
dziewięćdziesiątych. Już wtedy nie było przejrzystej koncepcji 
skomunikowania go od południa. Wtedy nie wydawało się to tak 
istotne, bo czynne było skrzyżowanie Kolejowa  Wiosenna. 
Przed kilkunastoma laty sytuacja się zmieniła. Osobą, która ma 
w swoim ręku decyzje mogące prowadzić do korzystnych 
rozwiązań, jest likwidator Spółdzielczego Zrzeszenia, budującego 
osiedle. Zrzeszenie to obecnie nie ma już członków, którzy 
mogliby pracę likwidatora kontrolować. On zaś od blisko 20 lat 
sprzedaje po trochu kawałki gruntu i wypłaca sobie z tego 
wynagrodzenie. To sprzedawanie mogło być podporządkowane 
interesom osiedla, ale dzieje się inaczej. Dziś jedynym 
rozwiązaniem jest porozumienie z właścicielami działek, przez 
które chcielibyśmy przejeżdżać. Na to, że UMiG znajdzie 
pieniądze na wykup gruntu, nie możemy liczyć  potrzeby 
wykupowe, związane z drogami w skali całej gminy, szacowane 
są na 40 mln zł. Jako zarząd, podjęliśmy temat jakiś czas temu. 
Uzyskaliśmy wstępną deklarację ze strony państwa 
Szlupowiczów (działka, na której jest restauracja Lemon Tree), 
że gotowi są rozmawiać o przejeździe przez ich teren. Dalsze kroki 
uzależnione są od planu zagospodarowania, który właśnie 
powstaje w gminie. Monitorujemy temat i będziemy szukali 
najlepszych rozwiązań. Przy okazji warto wspomnieć, że również 
z naszej inicjatywy i przy naszym udziale udało się uruchomić 
przejście przez ten teren, stanowiące poważny skrót z Osiedla 
Kwiatowego na ulicę Zachodnią. Postulat, by był tam chodnik 
z prawdziwego zdarzenia, nie jest przy obecnym stanie prawnym 
możliwy do realizacji (droga biegnie przez użyczoną nieodpłatnie 
prywatną działkę). Również w tej sprawie zmiany może przynieść 
plan zagospodarowania.
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Zachodnia
Uciążliwe prace kanalizacyjne dobiegają końca. 
Mają zakończyć się z końcem roku. Zapewniono 
nas, że wszystkie uszkodzenia (włącznie 
z chodnikami, krawężnikami i podjazdami), 
związane z budową, zostaną naprawione. 
Zabiegaliśmy, by budowa nowej nawierzchni 
połączona została z zakończeniem prac kana-
lizacyjnych tak, by nie odtwarzać najpierw starej 
nawierzchni, a następnie zrywać ją by położyć 

nową. Niestety, nie udało się i budowa będzie realizowana później. 
Dodatkowo, ze względu na spory zakres planowanej przebudowy: 
dołożenie ścieżki rowerowej oraz skweru, a tym samym znaczne 
koszty, zadanie realizowane będzie etapami. Budżet na 2016, który 
niebawem ma zostać uchwalony przez Radę Miejską, pokaże, jak 
duża część inwestycji zmieści się w nadchodzącym roku.

Światłowody
To nie jest zadanie ani obszar kompetencji władz gminnych. Mimo 
to, zajęliśmy się nim, bo jest ważnym czynnikiem jakości życia 
na naszym osiedlu. Za pośrednictwem gminy wysyłaliśmy pisma 
do wszystkich dużych operatorów, z Orange włącznie. Nie dały 
one żadnych inwestycyjnych rezultatów. Dowiadywaliśmy się 
o możliwościach, związanych z rządowym programem budowy 
światłowodowej sieci szkieletowej na Mazowszu. Niestety, 
to inwestycja dotycząca głównych magistrali, która nie rozwiązuje 
naszych problemów. Nawiązaliśmy wreszcie kontakt z lokalnym 
dostawcą Internetu, firmą IBS. Prowadzi ona inwestycje światło-
wodowe na terenie naszego osiedla, co daje możliwość skorzysta-
nia z ich usług. O poszczególnych lokalizacjach musicie Państwo 
rozmawiać indywidualnie,bo w grę wchodzą uzgodnienia doty-
czące poszczególnych inwestycji.

Autobusy
Wpłynęło do nas kilka postulatów, z którymi udaliśmy się do 
Komunikacji Miejskiej w Łomiankach. Negocjacje dotyczące 
przesunięcia granicy pierwszej strefy tak, by znalazła się w niej cała 
linia 701, toczyły się w ubiegłych latach.  Z początkiem tego roku 
przerwano je, w związku z pracami nad ustawą metropoli-talną. W 
tej chwili pojawiły się kolejne wątpliwości, związane 
z propozycjami utworzenia województwa stołecznego warszaw-
skiego, zgłaszanymi przez środowisko PiS. 
Lepiej rokuje pomysł przedłużenia linii 701 do ul. Sierakowskiej. 
Rozmowy są zaawansowane, lecz trudno podać konkretne terminy. 

Zieleń
Drzewka uszkodzone w trakcie prac budowlanych, a także 
uschnięte, rosnące wzdłuż Sierakowskiej, między Kolejową 
a Zachodnią, są obecnie odtwarzane. Zwróciliśmy też uwagę 
na potrzebę przeglądu drzew uszkodzonych przy inwestycjach 
na innych ulicach oraz na krzewy zawężające ulice i ograniczające 
widoczność. Nie są to duże zadania i jako takie nie są ujęte 
w urzędowych harmonogramach, konieczne więc będzie 
monitorowanie ich realizacji.
W ramach nasadzeń zastępczych pojawi się też szereg drzew 
wzdłuż niezabudowanej części ulicy Krokusa. Pięknie wykończona ulica Przebiśniega.

Monitoring
W budżecie gminy na 2016 r. przewidziano na ten cel 400 000 zł. 
W planie finansowym bieżącego roku znalazło się opracowanie 
koncepcji. Wynik tego zlecenia nie znalazł jednak uznania władz 
i powołano zespół złożony z radnych rządzącego ugrupowania oraz 
pracowników urzędu w celu opracowania kolejnej wersji koncepcji. 
Według przedstawicieli tego zespołu, po jej przygotowaniu 
odbędzie się publiczna dyskusja, a następnie rozpocznie się 
projektowanie, po którym nastąpi realizacja. Konkretne terminy nie 
są jeszcze znane.

Czy rondo ułatwi wyjazd z naszego osiedla?

Wspomniana "końcówka" Zawilca, 
bez zmiany statusu własności trudno będzie
tu cokolwiek zmienić.

Krawężnik gigant na Sierakowskiej.

Szybki Internet w światłowodach? 


