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MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2019

 4 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy 
Sadowne Burmistrz Robert Gołaszewski 
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika 
Katarzyny Matusik podpisał z Członkami 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc 
umowy na dofinansowanie realizacji 5 zadań 
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw.
 W ramach tego projektu będą 
zrea l izowane następu jące pro jek ty : 

Zagrodniki - utworzenie placu zabaw, Matały - 
wyposażenie świetlicy wiejskiej, Łosiewice - 
utworzenie placu zabaw, Kamionna - budowa 
oświetlenia drogowego ul. Brzozowa, 
Gwizdały - zakup strojów ludowych dla 
Zespołu "Gwizdalanki”. 
Wartość dofinansowania wynosi 42 101,00 zł. 

OKIEM PO 
GMINIE

Przebudowa ul. Chopina w Łochowie - Lipiec 2019 r.

Budowa kanalizacji na ul. Różanej w Łochowie - Lipiec 2019 r. 

Budowa łącznika między drogą Budziska - Jasiorówka
a DK 62 - Lipiec 2019 r.

Festyn Rodzinny w Matałach zorganizowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich i Radę Sołecką. 30.06.2019 r.

SPOTKANIE W GDDKiA W SPRAWIE OBWODNICY

 28 czerwca 2019 r. Burmistrz 
Łochowa Robert Gołaszewski wziął udział      
w posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych działającym przy Generalnym 
Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad na 
temat koncepcji przebiegu obwodnicy 
Łochowa.
 Po przeanalizowaniu wszystkich 

uwag i czynników wariantem skierowanym do 
decyzji środowiskowej został wariant 2Y, czyli 
w części północnej oznaczony kolorem 
niebieskim a w części południowej kolorem 
zielonym. 
 Po uzyskaniu decyzji środowiskowej 
inwestor ogłosi przetarg na wykonanie 
obwodnicy w formule „zaprojektuj   i wybuduj”. 

c.d. str. 3



Z SESJI RADY MIEJSKIEJ ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA ŁOCHOWA
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 Na IX/2019 Zwyczajnej Sesji 

Rady Miejskiej w Łochowie w dniu        

26 czerwca 2019 podjęto uchwały:

IX/74/2019 
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 

Łochowa. 

IX/75/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego Gminy Łochów za 2018 r. 

IX/76/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa 

absolutorium za 2018 rok. 

IX/77/2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Łochów na lata 2019 – 2038.
 
IX/78/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Łochów na 2019 r.
 
IX/79/2019
w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku zachowania trybu przetargowego 

zawarcia umowy dzierżawy. 

IX/80/2019
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy 

finansowej dla Powiatu Węgrowskiego.
 
IX/81/2019
w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy  

Łochów. 

IX/82/2019
zmieniająca Uchwałę Nr  VII/59/2019 Rady 

Miejskiej w Łochowie z dnia 27 marca 2019 r.      

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów 

w 2019 roku. 

IX/83/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do sądów pow-

szechnych. 

więcej na www.bip.gminalochow.pl

 26 czerwca 2019 r. w Łochowie 
odbyła się IX sesja Rady Miejskiej              
w Łochowie. Rada zdecydowała o udzie-
leniu absolutorium burmistrzowi Łochowa 
Robertowi Gołaszewskiemu.
 Burmistrz Robert Gołaszewski  
przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2018 rok oraz podziękował za 
pracę nad budżetem Zastępca Burmistrza 
Łochowa Małgorzacie Łotarskiej, Pani 
Skarbnik Marii Komuda, Pani Sekretarz 
Katarzynie Kulik, radnym Rady Miejskiej      
w Łochowie oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Łochowie. Następnie radni 
zapoznali się z pozytywną Opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania 
budżetu za 2018 r. i podjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Łochów za 2018 r. oraz uchwałę           
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łochowa 
absolutorium za 2018 rok.
 Burmistrz Robert Gołaszewski 
otrzymał absolutorium przy 13 głosach 
radnych – uchwałę podjęto jednogłośnie.
 B u d ż e t  G m i n y  w  2 0 1 8  r o k u 
przewidywał realizację dochodów w kwocie 
91.201.599,86 zł. Dochody wykonano           
w kwocie 91.319.689,67 zł, co stanowiło 
100,13% planu, w tym planowane dochody 
bieżące na kwotę 75.279.104,79 zł, wyko-
nanie w kwocie 75.981.448,38 zł, co stanowi 
100,93 % planu. Planowane dochody 
majątkowe: 15.922.495,07 zł wykonano 
15.338.241,29 zł tj. 96,33%. Plan wydatków 
b u d ż e t o w y c h  p r z e w i d y w a ł  k w o t ę 
95.387.135,38 zł. Wydatki zrealizowano        
w kwocie 93 184 232,88 zł, co stanowi 97,69 
% planu.

 Na realizację inwestycji zapla-
n o w a n o  w  b u d ż e c i e  G m i n y  k w o t ę 
24.295.850,10 zł, co stanowiło 25,47% 
ogólnego planu wydatków. Wydatkowano 
kwotę 23.761.977,97 zł co stanowi 97,80 % 
planowanych wydatków na inwestycje.
 Na wydatki bieżące budżetu zapla-
n o w a n o  k w o t ę  7 1 . 0 9 1 . 2 8 5 , 2 8  z ł ,                    
a zrealizowano w kwocie 69.422.254,91 zł, co 
stanowi 97,65 % ogółu planu. Z powyższej 
kwoty 66,43% stanowiły wydatki na zadania 
własne, a 33,57 % wydatki na zadania 
zlecone.
 Budżet Gminy za 2018 rok zamknął 
się wynikiem ujemnym i stanowi deficyt          
w kwocie 1.864.543,21 zł.
 P r z y c h o d y  s t a n o w i ł y  k w o t ę 
6.329.772,12 zł, w tym przychody z kredytów    
i pożyczek zaciągnięto w kwocie 4.874.172 zł 
oraz wolne środki w kwocie 1.455.600,12 zł. 
Ze środków budżetu Gminy w 2018 roku 
spłacono raty zaciągniętych pożyczek              
i kredytów w kwocie 2.144.236,60 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku          
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
wyniosło kwotę 33.104.615,05 zł z terminem 
spłaty w latach 2019-2037 i stanowi 36,3% 
wykonanych dochodów.
 Stan należności wymagalnych ogó-
łem, na koniec 2018 r. wynosił 5.162.031,37 
zł.
 Przedsięwzięcia planowane w ra-
mach funduszu sołeckiego zostały zreali-
zowane w 96,51% planu.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie 
http://bip.gminalochow.pl/artykul/197/2645/absolut
orium-dla-burmistrza-za-2018-r



Nowy Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospo-
darki  Komunalnej  w  Łochowie
dr n. społ. inż. Krzysztof Marciniak

Socjolog i inżynier. Specjalista logistyki oraz organizacji                
i zarządzania. Jest absolwentem wydziału mechanicznego 
Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania logistycznego w przed-
siębiorstwie  na Wojskowej Akademii Technicznej oraz z zakresu 
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w  Wyższej Szkole 

Bezpieczeństwa Publicznego i  Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. W 2017 roku 
uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych z zakresu socjologii na 
Uniwersytecie Wrocławskim.  Do 2017 roku pełnił zawodową służbę w Wojsku Polskim. 
Jest autorem i współautorem wielu rozwiązań systemowych z zakresu logistyki              
i optymalizacji kosztów funkcjonowania jednostek. Posiada doświadczenie                  
w zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami ludzkimi. Jest członkiem Międzynarodowego 
komitetu do walki z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i korupcją – 
ICOCRIM. 
Interesuje się sportami motorowymi, bezpieczeństwem oraz socjologią organizacji. 

INWESTYCJE W ŁOCHOWIE
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c.d. SPOTKANIE W GDDKiA W SPRAWIE OBWODNICY

 W Łochowie sezon inwestycyjny     
w pełni. Rozpoczęła się budowa sieci kanali-
zacyjnej na Zatorzu.

 Trwa budowa sieci wodociągowej na 
ulicach Sienkiewicza, Chopina i Sęczyka.  
 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz            
z pompownią w ulicy Targowej. Sieć grawi-
tacyjna z przyłączami na osiedlu Węgrowska - 
Bis i ul. Laskowska. Zakończenie tych 
inwestycji planowane jest jesienią br.
 
 Cały  czas t rwają pracę przy 
tworzeniu parku „Dębinka”. Zakres zadania 
obejmuje uporządkowanie, odnowienie oraz 
uzupełnienie zieleni na przedmiotowym 
terenie, wybudowanie ścieżek (chodników), 
utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz 
napowietrznej siłowni. W ramach zadania 
wybudowana zostanie również fontanna 
posadzkowa, boisko do piłki siatkowej oraz 
strefy gier. Zakończenie tej inwestycji 
planowane jest na jesieni br.

 
 Nie sposób nie zauważyć postępów 
prac przy realizacji zadania P+R w Łochowie. 
Prace przy zatoce autobusowej cały czas 
trwają, został położony asfalt i wykonawca 
będzie przystępował do układania chodników 
i miejsc parkingowych.

 

 
 Do końca września zakończy się 
również przebudowa trzeciego już odcinka ul. 
Chopina. 

 W t rakc ie  prac pro jektowych 
GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z projek-
tantem zorganizował trzy tury spotkań 
informacyjnych (9.02.2018, 27.04.2018, 
18.07.2018), na których przedstawiane były 
warianty przebiegu przyszłej nowej trasy. Po 

każdym ze spotkań wpływały liczne uwagi       
i wnioski, które projektant przeanalizował pod 
kątem technicznym, środowiskowym i ekono-
micznym. Wnioski, które były możliwe do 
uwzględnienia, zostały wprowadzone do 
projektu.



NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W ŁOCHOWIE
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 Próbując ocalić od zapomnienia stare obrzędy polskie, powstał projekt 
“Noc Świętojańska”, współorganizowany przez Miejski i Gminny Ośrodek 
Kultury w Łochowie, Miasto Łochów oraz Grupę Arche. 
 Noc Świętojańska już po raz kolejny zgromadziła na błoniach Pałacu Łochów. 
Imprezę honorowym patrona-tem objął Burmistrz Łochowa - Robert Gołaszewski. 
 Nazywana również Nocą Kupały, bądź Sobótką - noc świętojańska związana   
z letnim przesileniem słońca i obchodzona jest podczas najkrótszej nocy w roku. To 
święto połączenia żywiołów, wody i ognia, słońca i księżyca, radości i miłości.
 Radości podczas tegorocznego święta nie brakowało. Wystąpiły zespoły 
ludowe biorące udział w Sobótkowych Spotkaniach Folklorystycznych, które to 
odbywały się przez trzy dni 21-23 czerwca w Sadownem, w Węgrowie i Łochowie,       
a także Gwizdalanki, Kapela Łochowska i zaproszeni goście, wśród których znalazły 
się zespoły z Kosiva.



SŁODKI III FESTYN RODZINNY W ZAMBRZYŃCU

 Już po raz trzeci w Zambrzyńcu zor-
ganizowano festyn wiejski. Jego inicjatorem była 
sołtys Agata Janiszewska – Grzymała. Impreza, 
trwająca od godziny 15:00 w nie-dzielę 7 lipca 
obfitowała w wiele atrakcji i niezwykłą atmosferę 
wspólnej zabawy tanecznej przy muzyce DJ 
Adama. 
 Podczas tegorocznego festynu otworzy-
l iśmy wybudowaną ze środków funduszu 
sołeckiego wiatę biesiadną. Społeczność 
Zambrzyńca doceniła osoby udzielające się 
społecznie na rzecz sołectwa i uhonorowała 
statuetkami Liderów Lokalnej Społeczności: 
Leszka Michalika, Janusza Samsela i Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Zambrzyniec.
 W trakcie imprezy odbyło się wiele 
ciekawych gier, zabaw dla najmłodszych, które 
poprowadziła Pani Edyta Tulwin. Mali uczestnicy 
z radością oraz ciekawością brali udział we 
wszystkich konkursach.
 Zgromadzeni goście zasiedli przy 
wspólnym stole biesiadnym, można było 

skosztować przysmaków oraz domowych 
wypieków przygotowanych przez mieszkańców 
Zambrzyńca. 
 Już tradycyjnie w czasie trwania festynu 
odbył się konkurs na najlepsze wypieki domowe. 
Jedenaście osób wzięło udział w konkursie „Mistrz 
Wypieków”. Jury zadecydowało, że w Zambrzyńcu 

królową wypieków w 2019 roku została Agnieszka 
Michalik, drugie miejsce zajęła Mirosława 
Kiełek, a Teresa Wyszyńska - trzecie. 
 Festyn w Zambrzyńcu cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem nie tylko miesz-
kańców ale również licznie zgromadzonych gości   
z sąsiednich miejscowości. 
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 6 czerwca 2019 roku w szkole Podsta-
wowej Nr 1 im. Baonu” Nadbużańskiego” Armii 
Krajowej w Łochowie, w związku z obchodami 
pięćdziesięciolecia nadania praw miejskich, 
odbyła się uroczysta gala rozdania nagród      
w gminnym konkursie fotograficznym 
„Łochów dawniej i dziś”.
 Do konkursu przystąpiły trzy szkoły 
podstawowe z terenu gminy Łochów: Szkoła 
Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, Katolicka 
Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” w Kaliskach 
oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu 
„Nadbużańskiego: Armii Krajowej w Łochowie.
 Celem konkursu było ukazanie piękna 
naszego miasta i gminy. 
Laureaci konkursu: 
Piotr Suchta – I miejsce, Katolicka Publiczna 
Szkoła Podstawowa „Julin” w Kaliskach,
Sebastian Kalata – I miejsce, Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego: Armii Krajowej w 

Łochowie.
Oliwia Osemka - II miejsce, Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej  
w Łochowie,
Kacper Tryc - II miejsce, Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej         
w Łochowie,
Karolina Kościesza – III miejsce, Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” 
Armii Krajowej w Łochowie,
Cezary Fedorczyk - III miejsce, Szkoła Podst. Nr 1 
im. Baonu „Nadbużańskiego: Armii Krajowej         
w Łochowie,
Julia Trojan – wyróżnienie, Szkoła Podstawowa 
Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie,
Lena Świętochowska -  wyróżnienie, Szkoła 
Podst.  Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie,
Patrycja Gołos - wyróżnienie, Szkoła Podst. Nr 3 
im. Marii Konopnickiej w Łochowie,
Wiktoria Nowak - wyróżnienie, Szkoła Podst. Nr 3 

im. Marii Konopnickiej w Łochowie.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 pod 
opieką pani Beaty Sosnowskiej, pani Katarzyny 
Ziółkowskiej i pana Waldemara Lubeckiego 
uświetnili galę wręczenia nagród wierszami             
i piosenkami o tematyce patriotycznej. 
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu, ich opiekunom i dyrektorom szkół za 
pomoc w realizacji tego projektu. Szczególne 
podziękowania kierujemy na ręce pana Roberta 
Gołaszewskiego burmistrza Łochowa i Małgorzaty 
Łotarskiej wiceburmistrz za wsparcie, jakie 
okazano organizatorom tego konkursu.
Opiekunowie konkursu: Beata Sosnowska,  
Katarzyna Ziółkowska,  Ewa Sawicka,  Marta 
Maliszewska i Waldemar Lurbecki.

ŁOCHÓW W FOTOGRAFII - DAWNIEJ I DZIŚ

ESPERANTO ŻYJE

 Pomiędzy 31 maja a 2 czerwca 
2019 odbył się w Łochowie 38. Polski 
Kongres Esperancki. 
 Został on zorganizowany w roku 
jubileuszu 50 lecia miasta Łochów, pod 
honorowym patronatem Burmistrza 
Łochowa Roberta Gołaszewskiego
 Kongres został poświęcony historii 
rodziny Zamenhoff (Ludwik Zamenhof był 

twórcą języka esperanto).
 Organizatorem tego wydarzenia był 
Polski Związek Esperantystów z prezesem 
Aleksandrem Zdechlikiem na czele.
 Istnieją stacje radiowe, które nadają      
w nim audycje, oraz prasa. Ilu obecnie na 
całym świecie jest esperantystów, dokładnie 
nie wiadomo. Szacuje się, że biegle w tym 
języku porozumiewa się kilkaset tysięcy osób.
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BURMISTRZ ŁOCHOWA ROBERT GOŁASZEWSKI
Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących Gminy oraz skarg               
i wniosków dotyczących Gminy Łochów w każdy wtorek w godz. 13.00 - 17.30.

Uprzejmie prosimy o uzgadnianie terminu i godziny Państwa spotkania z Burmistrzem lub Zastępcą 
Burmistrza pod numerem telefonu 25 643 78 06 lub adresem e-mail: sekretariat@lochow.pl

www.gminalochow.pl
e-mail: 
kancelaria@gminalochow.pl 
sekretariat@lochow.pl

URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE
Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów
tel: 25 64 37 800
tel./fax: 25 64 37 883  

GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOCHOWIE
poniedziałki, wtorki i czwartki  - w godz.:  8.00 - 16.00 • środy  - w godz.:  8.00 - 17.00 • piątki  - w godz.:  8.00 - 15.00

URZĄD MIEJSKI TELEFONY

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
tel. 25 643 78 00

SEKRETARZ - KATARZYNA KULIK

tel. 25 643 78 00 wew. 805
sekretarz@gminalochow.pl

SKARBNIK - MARIA KOMUDA

tel. 25 643 78 00 wew. 803
skarbnik@gminalochow.pl

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 
(MGOPS) 

Sekretariat MGOPS 
I Piętro Urzędu Miejskiego 
pok. Nr 115

tel. 25 643 78 41
fax. 25 643 78 45
sekretariat@mgops.gminalochow.pl

WYMIAR PODATKÓW

tel. 25 64 37 824

GOSPODARKA NIERUCHOM.
I ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE

tel. 25 64 37 811

GEODEZJA GMINNA

tel. 25 64 37 833

DOWODY OSOBISTE

tel. 25 64 37 832

EWIDENCJA LUDNOŚCI

tel. 25 64 37 831

DROGI

tel. 25 64 37 816

OCHRONA ŚRODOWISKA

tel. 25 64 37 813

PROMOCJA GMINY

tel. 25 64 37 814

Marek Górniaczyk i Tomasz Gródkowski . Lednica 2016

 Ponad 70 zawodników startowało w Gmin-
nych Zawodach Sportowo-Pożarniczych  w niedzielę 
16 czerwca na boisku sportowym w Budziskach.
 Rywalizacja jednostek rozpoczęła się wspólną 
zbiórką druhów o godz. 10.00. W zawodach udział wzięło 
8 jednostek, w tym jedna kobiet. Zawody o puchar 
Burmistrza Łochowa przeprowadzono w dwóch 
konkurencjach – sztafeta pożarnicza  z przeszkodami 
7x50 i i ćwiczenie bojowe.  
 Po kilkugodzinnej rywalizacji, pod czujnym 
okiem komisji sędziowskiej z PSP w Węgrowie                
w składzie: mł. kpt. Piotr Ziomacki, st. kpt. Piotr 
Małyska, st. ogn. Łukasz Krzesiewicz, ogn. Karol 
Kałuski i mł. asp. Rafał Szydłowski, najlepsza okazała 
się drużyna z Łochowa z ul. Węgrowskiej.
 O miejscu zajętym przez drużynę decydował 
łączny czas ukończenia obu konkurencji. Wszystkie 
jednostki zacięcie walczyły o jak najlepszy czas. Licznie 

zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać sprawność 
jednostek ze swoich miejscowości. 
 Klasyfikacja Gminnych Zawodów Sportowo – 
Pożarniczych Gminy Łochów:
Kategoria: drużyny mężczyzn
I miejsce – OSP Łochów ul. Węgrowska
II miejsce – OSP Gwizdały
III miejsce – OSP Budziska
Na dalszych miejscach uplasowały się drużyny: 
Pogorzelec, Baczki, Ostrówek, Brzuza i Laski
Kategoria: drużyny kobiet
I miejsce – OSP Laski
 29 czerwca odbyły się Powiatowe Zawody 
Sportowo Pożarnicze OSP, gdzie drużyna OSP 
Gwizdały zajęła 2 miejsce a OSP Łochów Al. Węgrowska 
- 3 miejsce.
Dziękujemy Druhnom i Druhom za udział w zawodach       
i gratulujemy osiągniętych wyników. 

ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE


