WWW.LOMIANKI.INFO
FIRMY•LUDZIE•WYDARZENIA

1/2011 – 25 s t ycznia 2011
N AKŁAD: 6500 egzemplar zy

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Kochać trudno
i nie kochać się nie da

Jakie problemy
komunikacyjne mają
obecnie mieszkańcy Łomianek,
nie trzeba nikomu wyjaśniać...

Juliusz Wasilewski

to też piękne domy z zadbanymi ogrodami, urocze zakątki, klimatyczne wierzby
wzdłuż drogi, jeziorka, wielki cień bielika
nad Wisłą 17 km od Pałacu Kultury, sarna
uciekająca przed rowerem czy uparty łoś
stojący na drodze w Kampinosie…
No i Łomianki to ludzie: przedziwna
mieszanka autochtonów (żyjących tu
od pokoleń), zasiedziałych już przybyszów z kilkunasto- i kilkudziesięcioletnim stażem, a wreszcie najnowszych
mieszkańców – najczęściej młodych
ludzi. Wszyscy ze swoimi specyficznymi
wadami, zaletami, doświadczeniami,
oczekiwaniami, światopoglądami żyją
obok siebie, chodzą do tych samych
sklepów, restauracji, fryzjerów, punktów wyborczych, kościołów i urzędów,
wysyłają dzieci do tych samych szkół
i przedszkoli. Zaczynają się poznawać,
obwąchiwać, wpływać na siebie, nawiązują oficjalne kontakty, sąsiedzkie znajomości, romanse, przyjaźnie. I chociaż
znaczna część mieszkańców traktuje

Łomianki jak kobietę, z która spędza
się tylko noce i niektóre weekendy,
a faktycznie przebywa w Warszawie, to
i tak Łomianki wchodzą w ich życie,
a oni w życie Łomianek. Powstaje coś
nowego, nieprzewidywalnego.
Łomianki bardzo trudno kochać, bo
są tandetne, źle zarządzane, mamione
i wykorzystywane przez zwyrodnialców
i pasożytów, którzy podając się za ich
oddanych wielbicieli nie potrafią uporać się z elementarnymi problemami,
spożytkować swojego potencjału (także ludzkiego). Ale jednocześnie trudno
Łomianek nie pokochać – zwłaszcza gdy
uda się zobaczyć, że pod tandetnym
i siermiężnym okryciem schowana jest
zmysłowa tajemniczość i urok. Warto
spróbować tam zajrzeć. Kobiety potrafią
pięknie odwzajemnić zainteresowanie.

Za co kochamy Łomianki?
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WIELKA
WODA
Puszcza wraca do swojego
stanu pierwotnego,
kiedy większość pasów
bagiennych była podmokła
przez cały rok...
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Gdyby Łomianki porównać do kobiety,
raczej nie byłaby to kobieta, w której
można się zakochać od pierwszego wejrzenia. A już na pewno trudno mówić
o eleganckiej damie.
Pierwsze wrażenie nie jest dobre – wieś
rozbudowana bez większego ładu
i składu wzdłuż szosy Warszawa-Gdańsk,
całkowity chaos architektoniczny, dużo
tandety, nawet w tzw. centrum polne,
dziurawe drogi z błotem po kostki,
smród przepełnionych lub wręcz wypompowywanych wprost na działki
szamb, walające się torby ze śmieciami,
a wszystko to upstrzone jakimiś „reklamami” krzywo nabazgrolonymi na starych prześcieradłach i kawałkach dykty…
Więc może i dobrze, że w nocy na wielu
ulicach latarnią jest tylko księżyc…
Ale – jak to niekiedy bywa z kobietami
– Łomianki zyskują przy bliższym poznaniu: chociaż na pierwszy rzut oka tego
nie widać, okazują się czarujące, trochę
tajemnicze, nieokiełznane. Bo Łomianki

KIEDY
ZBUDUJĄ?

HOROSKOP NA ROK 2011

INFORMATOR aadresy,telefony...
dresyy,teleffony...

DLA MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115, t: 22 768 6300, ul. Warszawska 71, t: 22 768 6203
Policja ul. Warszawska 87, t: 24h: 22 751 1007, tel alarm: 997, kom: 112,
Straż Miejska t: 24h: 22 751 3503, Pogototowie energetyczne t: 991, 22 774 2727
Pogototowie Gazowe t: 992, 022 628 4587, Straż pożarna t: 998, 22 751 3222
Pogotowie ratunkowe t: 999, Szpital dziecięcy w Dziek. Leśnym t: 22 751 3003
Nocna pomoc lekarska (20.00-8.00) ul. Żeromskiego 13, t: 22 834 2431
Przych. lekararskie Szpitalna 6, t: 22 751 1055; Warszawska 31, t: 22 751 6991; Wiślana 36, t: 22 250 1445
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Szpitalna 7, t: 22 751 3504,
Komunikacja Miejska Łomianki ul. Rolnicza 248, t: 22 751 3379
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, t:: 22 751 9057
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego t: 22 733 72 00
Apteki 22 751 3108, 22 751 7080, 22 751 0001, 22 751 4600, Apteka24h 22 834 5804
Dom Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 22 751 7059, 22 751 3502
Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 022 751 3223,
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, t: 22 751 0474

ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
CENY MODUŁÓW (netto):
1/1: 200x254mm – 900 pln
1/2: 200x126 mm – 470 pln
1/4: 99x62mm – 240 pln

PROFESJONALNY
1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln PROJEKT GRAFICZNY
1/16b: 99x32mm – 50 pln W CENIE REKLAMY
dopłaty: 1 strona+50%
NAKŁAD: 6500 egz.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772

REKLAMA NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO

NAJTANIEJ I NAJEFEKTYWNIEJ
BANER INTERNETOWY 750x100px – 1 odsłona = 1 grosz

netto

ZAMAWIAJĄC REKLAMĘ W MIESIĘCZNIKU,
BANER NA PORTALU DOSTAJESZ ZA 50% CENY
Portal www.LOMIANKI.INFO: ponad 60 000 odsłon/miesiąc

na podstawie solariusza na rok 2011 dla dnia otrzymania praw miejskich 01.01.1989 r.

To będzie dobry rok dla pracy twórczej,
artystycznej, nowatorskiej, dotyczącej
nowych technologii, innowacji, finansów, ubezpieczeń i zabezpieczeń. Dobry rok dla wyrażania samego siebie
i swojej aktywności.
Słuchajmy INTUICJI z rozsądkiem,
a rok zakończy się pomyślnie!!! Dotyczy to także nowo wybranych
władz miejskich, które tworząc prawo i w oparciu o nie działając, mają
kierować się dobrem mieszkańców.
Wszystkich.
W tym roku wykażemy się brakiem
poczucia bezpieczeństwa materialnego, a tym samym nawet skrajnym
oszczędzaniem aż do skąpstwa. Silnie
odczuwane będą wszelkie problemy
i straty, może nawet dojść do ochłodzenia stosunków z przyjaciółmi
i w domach. W tradycjonalnych domach, dość nietypowo, zachcianki i fanaberie będą przeplatane radykalnymi
działaniami aspołecznymi. Jakieś wydarzenie lub wydarzenia powinny uruchomić mechanizm łączący mądrość
i współczucie. W przeciwnym wypadku
społeczeństwo w Łomiankach czeka
izolacja i cierpienie. To samo wydarzenie ujawni potrzebę zapewnienia sobie
środków do przeżycia (jedzenie, woda,
środki czystości) oraz zabezpieczenia
przed niebezpieczeństwem i agresją
ze strony innych. Może to wywołać kryzys emocjonalny i przerażenie. Jedynie
grupowe działania zabezpieczające
wspólne dobra mogą przywrócić równowagę.

a działania zabezpieczające rozpocząć
wczesną wiosną w marcu, o ile pogoda
i stan ziemi na to pozwoli.
Małżeństwa w tym roku zawarte będą
szczęśliwe, pełne wewnętrznej harmonii i równowagi. Zabawy, wesela,
domówki, imprezy rodzinne i inne
spotkania towarzyskie będą udane,
wielokrotnie z tańcami i śpiewem aż
do białego rana.
Rok 2011, to rok wypełniony pracą,
domem i rozrywką. Jednocześnie
w każdym momencie życia będziemy
analizować, badać, zgłębiać problemy
i zadawać pytania wymagające znalezienia potwierdzenia w nauce, wiedzy
i mądrości autorytetów. Niestety będzie się to działo pod presją czasu, co
oznacza wzrost i rozwój, nas samych
oraz naszych firm i rodzin. Pamiętajmy
o włączeniu do działania oprócz rozumu, współczucia i zrozumienia innych
(motywów ich postępowania, sposobu
myślenia), co ułatwi socjalizację i uruchomi współdziałanie, niezbędne dla
wszelkich wspólnych działań w grupie,
razem z innymi.
Tematyka roku 2011 dla miasta
i gminy Łomianki to: Zabezpieczenie
finansowe – Dom i Rodzina – Zabawa, Dzieci – Praca – Rozwój duchowy
– Indywidualizm
Horoskop opracowała:
Barbara Banaszewska

____________________________
Jeśli tym wydarzeniem miałaby być
powódź, to należy spodziewać się jej
z północy lub północnego-zachodu,

Salon Ezoteryczny i Herbaciarnia Basi
GALERIA 41, Łomianki, ul. Warszawska 41
tel. 601 278 961, www.tekira.pl
REKLAMA

DARMOWE STRONY INTERNETOWE
DLA FIRM Z ŁOMIANEK

PROSTA OBSŁUGA
DARMOWY HOSTING
GOTOWE GRAFIKI
ZAŁÓŻ TERAZ...

www.TwojaFirma.lomianki.info
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Za co kochamy
ŁOMIANKI??
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Dzień Świętego Walentego

WOLNY OD PRACY

Walenty Łomiański

Katarzyna
34 lata
Łomianki Chopina

Za różnorodność i niespójność, za kalejdoskopp ludzkich charakterów,
charakterów za to,
to
że nieudolność władz zwalcza się zaangażowaniem mieszkańców, za to że
wszyscy wszystko wiedzą, ale nikogo nic nie obchodzi, za to że nic się nie
dzieje, ale jest dużo fanu, za urok podwarszawskiej sypialni i bliskość stolicy, za
wielką wodę, która potrafi jednoczyć, za wały, które wciąż chronią, za bażanty
pod oknem, za przyjaźnie i uprzedzenia, za to że zawsze jest problem ze
wszystkim, a jednak da się z tym żyć – kocham i nienawidzę.

Andrzej
18 lat
Łomianki Centralne

Kochać to jak mogę Gombrowicza – nie Łomianki :)
Ale generalnie jest spoko. Lubię to miejsce. Lubię wyskoczyć nad Wisłę
i spojrzeć na drugi brzeg. Trochę mało opcji dla ludzi w moim wieku
– zwłaszcza jak ktoś nie bardzo lubi biegać bez sensu za piłką.
Przydałoby się więcej kultury, ale takiej z jajami, koncerty, wystawy. Więcej
abstrakcji. Choć i tak jest to miejsce totalnie odjechane – wystarczy spojrzeć
na budynki przy Warszawskiej. Totalny odjazd.
Jak mówił mistrz: Rzeczywistość jest zawsze bogatsza od naiwnych iluzji
i kłamliwych fikcji.

Martin
35 lata
Łomianki Chopina

Jako obcokrajowiec, ufając przeczuciu mojej żony, rodzimej Warszawianki,
prawie bezmyślnie i nagle zamieniłem mieszkanie w Warszawie na Łomianki.
Polubiłem to miejsce od pierwszego kontaktu i nic się do tej pory nie zmieniło.
Mieszkając całe życie w dużych miastach, tu odkrywam nową rzeczywystość,
szukam inspiracji w lokalnych miejscach i ludziach.

Krzysiek
24 lata
Dąbrowa Leśna

Mieszkam tu, ale żyję w Warszawie. Łomianek nie kocham, bo trudno kochać
coś, czego się nie zna. Jestem zbyt pragamtyczny, żeby kochać miejscowość,
w której dziś mieszkam, a jutro może już nie, bo się wyprowadzę.

Iwona
39 lat
Buraków

Kocham Łomianki, jak małe dziecko kocha rodziców – bezwarunkowo. Znam
je od urodzenia, lubię od urodzenia, wiążą się z nimi fajne wspomnienia.
Mam tu wielu znajomych, wiele miejsc jest dla mnie ważnych i nie wyobrażam
sobie, że mogłabym się stąd wyprowadzić. Łomianki zmieniają się, niektóre
z tych zmian nie podobają mi się, ale to nadal są moje Łomianki.

Aleksandra
36 lat
Łomianki Majowe

Kiedyś było fajniej: mało domów, mały ruch samochodowy, na mojej ulicy
można było grać w zbijaka, badmintona, a nawet w kapsle, co zresztą jako
dzieci robiliśmy nader często. Teraz się nie da. Teraz sąsiedzi zaglądają sobie
w okna, bo zabudowa jest tak gęsta, moją ulicą przejeżdża samochód
za samochodem, więc moje dziecko raczej na niej w kapsle nie pogra...
Kiedyś spotykałam w ogrodzie jeża i wiewiórkę, teraz spotykam czasem psa
sąsiadów. Ale cóż, wszystko się zmienia. Może więc pora poszukać nowego
miejsca na ziemi...?

CZTERNASTEGO KAŻDEGO LUTEGO
szczyty dachów wystają nad zaspy
termometrom brakuje alkoholu
mężczyźni pod spożywczym
wymieniają prognozy

na Kolejowej pługi
wyznaczają nowy ślad starego toru
w parku trwa prestiżowy
turniej czterech górek

furtki wypuszczają tancerzy na lód
zgrabne obcasy wywijają kozaka
gwiazdy chronią dzieła fryzjerów
ogrzewając uszy diamentami

latarnie zastępują słońce
w aptekach nie ma już kropli do nosów
bałwanki w ogródkach
są spokojne o przyszłość

łopaty szukają śladów chodników
archeologowie-amatorzy
dokonują ciągle nowych
odkryć z epoki przedlodowcowej

a my nie myślimy o rosyjskim gazie
płynie do wycieraczek ocieplaniu budynków
czternastego każdego lutego
nasza miłość ma kolor podczerwieni
Miłosz Kamil Manasterski

W lutym – od kilkunastu lat – obchodzimy święto zakochanych. I nic w tym dziwnego, jesteśmy przecież narodem lubiącym świętować i systematycznie powiększającym kalendarz
świąt narodowych. Niestety pomiędzy 6 stycznia a Wielkanocą
nie mamy żadnych świąt państwowych, co z pewnością warto
uzupełnić. Wśród kandydatów, najpoważniejszym jest Dzień
Świętego Walentego.
14 lutego powinien być dniem wolnym od pracy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to święto religijne – bo choć dotarło do nas
z Ameryki, to przecież Walenty był jak najbardziej naszym europejskim i katolickim świętym. Po drugie, święto to ma w sobie ogromny potencjał obchodów, zarówno duchowych jak i świeckich. Po
trzecie, jest to święto bardzo popularne, zwłaszcza wśród młodych
ludzi, którym nie trzeba by szczególnie uzasadniać jego istnienia
(w przeciwieństwie do 15 sierpnia czy 11 listopada). Po czwarte,
w Chełmnie mamy relikwie świętego Walentego, co nas upoważnia do nadania świętu lokalnego charakteru. Po piąte, ze względu
na kurczący się przyrost naturalny ustanowienie Dnia Świętego
Walentego jest niemalże naszym obowiązkiem. Od zakochania
do przyrostu naturalnego droga jest wszak prosta i oczywista.
Walka z niskim przyrostem naturalnym jest dzisiaj patriotycznym
obowiązkiem każdego z nas, a dzień świętego Walentego mógłby
być symbolem tej walki, ważnym przejawem polityki prorodzinnej
państwa. Z całą pewnością becikowe i ulga rodzinna nie są póki co
wystarczającym bodźcem dla młodych ludzi.
Zwalniając od obowiązku pracy 14 lutego państwo umożliwiłoby obywatelom swobodne umawianie się na randki i odpowiednie przygotowanie do nich (byłby to wielki ukłon w stronę pań).
Poważne potraktowane przygotowanie walentynkowej kreacji
zajmuje przeciętnie od 2 do 3 godzin, co w zasadzie dzisiaj uniemożliwia pracującej damie umówienie się z kimkolwiek przed
godziną 20 (biorąc pod uwagę korki). Umówienie się o 20 na satysfakcjonującą randkę też nie jest niczym pewnym, zwłaszcza, że
tego dnia wieczorem brakuje miejsc w kawiarniach, restauracjach
i pubach. Gdyby walentynki były wolne od pracy, byłoby możliwe
rozpoczęcie randek od mniej więcej 15-tej, kiedy robi się ciemno
i romantycznie, co rozłożyłoby ruch. Gdyby ktoś chciał uczestniczyć w większej liczbie randek mógłby zacząć już do południa.
Wiem, wiem, pracodawcy z pewnością zaraz zaczną protestować
i wyliczać straty jakie poniesie gospodarka i ich portfele, jeśli
w kalendarzu pojawi się kolejne święto. Ale są to straty pozorne.
W rzeczywistości 14 lutego pracownicy i tak nie zajmują się niczym innym jak wysyłaniem walentynek, rezerwowaniem stolików
w lokalach i poprawianiem makijażu. Nie ma sensu udawać, że
14 lutego kogokolwiek obchodzi praca. Zwolnienie pracowników
do domów (czy raczej na randki) uchroniłoby pracodawców przed
niepotrzebnymi stratami i szkodami jakie mogą oni tego dnia spowodować marząc i fantazjując.
Święto powinno znaleźć poparcie ze strony lobby gastronomiczno-hotelarskiego, ale obroty powinny wzrosnąć także w sektorze
usługowym, handlu, przemyśle spożywczym i lekkim. Walentynki
wymagają wszakże odpowiedniej oprawy odzieżowej, kulinarnej,
artystycznej i upominkowej. Dzisiaj wiele osób miga się od obchodzenia walentynek zasłaniając się brakiem czasu. Wiele osób bierze
w pracy w nadgodziny byle nie wydawać na kosztowne randki czy
walentynkowe prezenty dla ukochanych osób. Gdyby walentynki
były wolne od pracy nie tylko miłość rozkwitłaby tego dnia, ale
także niemal cała gospodarka. Polacy uwielbiają przecież robić sobie prezenty, kupować ogromne ilości żywności i alkoholu, a kto
wie, może nawet chętniej kupowaliby płyty z walentynkowymi
przebojami i tomiki z poezją miłosną. W końcu w długi lutowy wieczór należałoby godnie zaspokoić potrzeby ciała, serca i ducha...
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PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO...
Jak zostać
wiceburmistrzem Łomianek?
esscort

To proste. Wystarczy nie zostać wybranym do Komisji Rewizyjnej.
Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Miejskiej wybierano Komisję Rewizyjną. Radni
z klubu „Twoje Łomianki” uparli się, by ich przedstawicielem w Komisji był albo Piotr Rusiecki,
albo Bogdan Kłódkiewicz. Pozostali członkowie Rady konsekwentnie głosowali przeciw. Klub
„Twoje Łomianki” nie chciał wystawić innego kandydata. Przepychanki i formalności trwały
prawie trzy godziny. Kilka dni później radni Rusiecki i Kłódkiewicz zostali mianowani na
wiceburmistrzów. Na otarcie łez zapewne, bo przecież, gdyby burmistrz wcześniejrozważał
ich kandydatury na swoich zastępców, to po co marnowano tyle czasu?
Nie chcecie
nas w Komisji
Rewizyjnej?

RAZEM CZY
Jolanta Niegrzybowska

„Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”.
To pierwsze ale i najważniejsze zdanie z encyklopedii samorządowca
czyli ustawy o samorządzie gminnym.
Najważniejsze, bo to mieszkańcy właśnie dokonują najistotniejszych
wyborów determinujących rozwój swojej miejscowości. Wybierają
radnych i wybierają burmistrza. Później to właśnie ci radni i ten
burmistrz zdecydują o rzeczach dla nas najważniejszych, choć każdy
z nich ma inne uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność.
Zarówno radni jak i burmistrz są
przedstawicielami władzy lokalnej,
od których mamy prawo oczekiwać
najwyższych standardów zachowania,
obiektywizmu i świadomości podejmowanych decyzji. Powinni oni poczuwać się do odpowiedzialności nie
tylko za to, co było ich bezpośrednim
udziałem, lecz również za wszystko to,
na co mogli mieć wpływ. Powinni dbać
o prawidłowe wykonywanie zadań
publicznych i prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. I radny
i burmistrz powinni działać zgodnie
z zasadami: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, uczciwości
i rzetelności, uprzejmości i życzliwości
w kontaktach z mieszkańcami. Radni

Spokojnie,
mamy czas...

Ewentualnie
możemy być
wiceburmistrzami!

zobowiązani są do udziału w pracach
rady, w tym poszczególnych komisjach.
Rada jest organem stanowiącym
i kontrolnym. Decyduje o znakomitej większości spraw dotyczących
gminy. Uchwala programy gospodarcze i społeczne ale też plany zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje
budżet gminy i decyduje o wysokości
zaciąganych pożyczek i kredytów.
Tworzy i likwiduje gminne jednostki
organizacyjne, osiedla i sołectwa ale
też zgadza się lub nie na wprowadzenie funduszu sołeckiego. W końcu
rada właśnie kontroluje działalność
burmistrza i gminnych jednostek

KOMENTARZ RADNYCH NA TEMAT DOPŁAT

Amen...

Radna SYLWIA MAKSIM-WÓJCICKA (Klub Platforma Obywatelska)
Radni otrzymali przed sesją projekt uchwały ustalającej dopłaty do taryf
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na poziomie zaproponowanym przez
burmistrza. Projekt został przedyskutowany na wspólnym zebraniu komisji budżetowej, społecznej i technicznej. Nie mając wpływu na wysokość
cen ustalonych przez ZWiK, a jednocześnie nie godząc się na znaczącą podwyżkę cen, jakie
mieliby zapłacić mieszkańcy, radni postanowili zwiększyć głównie wysokość dopłat za ścieki
odprowadzane przez gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji. Przyjęty przez trzy
komisje nowy projekt uchwały został przedstawiony podczas sesji. Ponieważ burmistrz nie zgodził się na formalne wprowadzenie tego projektu do porządku obrad, radni zmienili projekt burmistrza i przegłosowali wypracowane podczas komisji stawki, korzystniejsze dla mieszkańców.

grafika: mm.

do wodociągów,
kanalizacji i szamb
mm.

Podczas III Sesji Rada Miejska w Łomiankach debatowała nad uchwałą w sprawie dopłat dla
grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjncyh z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie od 1.01. do 31.12.2011 roku.
Burmistrz Dąbrowski zaproponował projekt uchwały, który nie został przyjęty przez radnych.
Sami radny też nie mieli jednakowego stanowiska w sprawie dopłat.
Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła, że od 1 stycznia 2011 roku dopłaty do taryf ogłoszonych
przez ZWiK Łomianki zostały ustalone dla gospodarstw domowych/odbiorców indywidualnych
w następujących kwotach:
TARYFA ZWIK

DOPŁATA

CENA

3

3

Woda: gospodarstwa domowe

4,62 pln/m

0,60 pln/m

4,02 pln/m3

Ścieki: gospodarstwa domowe

10,48 pln/m3

4,73 pln/m3

5,75 pln/m3

Wywóz szamba z terenu Łomianek

11,11 pln/m3

2,42 pln/m3

8,69 pln/m3

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzami radnych oraz Zakładu Wod-Kan. w Łomiankach >>>
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Radny JAN GRĄDZKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Projekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza dotyczący dopłat dla grup
taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, czyli tak naprawdę ile mieszkaniec Łomianek zapłaci za wodę i ścieki, był nie do przyjęcia. Wprowadzał drastyczne podwyżki. Przyjęta uchwała wypracowana
przez radnych na połączonych komisjach złagodziła te skutki, ale i tak każdy z nas odczuje to
w swoim domowym budżecie. Moja propozycja była inna. Zaproponowałem utrzymanie przez
pół roku dopłat do wody i ścieków na poziomie z 2010 roku. W tym czasie Burmistrz powinien
przeprowadzić audyt w Spółce wod.-kan., zaproponować i wprowadzić program naprawczy,
czyli sposób obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki, które powodują tak wysoką cenę
naszej wody. Wprowadzenie tak drastycznych podwyżek, bez restrukturyzacji Spółki i racjonalizacji kosztów – to zrzucenie całej odpowiedzialności za źle zarządzaną Spółkę na mieszkańców.
To przerzucenie problemu na barki rodzin żyjących w Łomiankach jest niedopuszczalne.
Zdecydowanie poparłem Pana Tomasza Dąbrowskiego w drugiej turze wyborów, ale nie będę
popierał decyzji sprzecznych z interesem mieszkańców. Projektów, które pieniędzy na inwestycje
szukają tylko w kieszeni podatnika. Szukajmy środków zewnętrznych, wprowadźmy oszczędności, a dopiero wtedy będziemy mieli moralne prawo zwrócić się o pomoc do mieszkańców.

W W W. V I D E O . L O M I A N K I . I N F O

Y OSOBNO
organizacyjnych takich jak Ośrodek
Pomocy Społecznej, ICDS, Biblioteka,
Dom Kultury itd., z wyłączeniem spółek komunalnych (Zakład Wodociągów
i Kanalizacji oraz Komunikacja Miejska).
Tu kontrolę przeprowadzić może jedynie właściciel, którego obowiązki wykonuje burmistrz. Odpowiedzialność
rady odnosi się wyłącznie do odpowiedzialności etycznej, moralnej,
społecznej wobec wyborców. Ustawy
przewidują co prawda możliwość rozwiązania rady w przypadku nagminnego naruszania przepisów prawa ale
w praktyce sytuacja taka występuje
sporadycznie.

Burmistrz kieruje sprawami bieżącymi gminy, reprezentuje ją na
zewnątrz, wykonuje uchwały rady,
zarządza mieniem komunalnym, wykonuje budżet czyli realizuje zadania
inwestycyjne i bieżące na podstawie
i w granicach tegoż budżetu. Wydaje decyzje administracyjne, inicjuje kierunki
rozwoju społecznego i gospodarczego.
Ponosi odpowiedzialność, również
karną, za podejmowane decyzje.

?

W praktyce to właśnie burmistrz
przedstawia radzie sprawy do zaopiniowania i przygotowuje swoje
stanowisko ujęte w formie projektu
uchwały. Z propozycją tą rada może
ale nie musi się zgodzić. Może wprowadzić do niej poprawki zmieniając
tym samym w części lub całości jej
ostateczne brzmienie. Tak dzieje się
w znakomitej większości spraw. Istnieją jednak obszary działalności
gminy, w których to wyłącznie burmistrzowi przypisane jest uprawnienie
wprowadzenia zmian do projektu
uchwały – np. zmiany w budżecie
gminy czy określenie granic okręgów
wyborczych. I tu najwyraźniej zauważalna jest współpraca obu organów.
Burmistrz może ale nie musi wyrazić zgody na wprowadzenie zmian
zaproponowanych przez radnych.
W takich patowych sytuacjach rozstrzygnięć co do istoty sprawy dokonują wskazywane w ustawach organy
– Regionalna Izba Obrachunkowa czy
Komisarz Wyborczy.
Tak więc razem czy osobno?

Radny GRZEGORZ POROWSKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Uchwała w sprawie dopłat do wody i kanalizacji nie jest idealna. Z jednej strony dopłat nie powinno być, bo jest to sztuczne regulowanie cen,
a z drugiej strony ceny powinny być akceptowalne przez mieszkańców.
Obecnie dopłaty nie traktują mieszkańców równo. Inaczej traktują osoby
które mają dobrodziejstwo sieci wodno-kanalizacyjnej i tych, którzy korzystają z własnych
studni i szamb. Mam nadzieję, że ta sytuacja szybko się zmieni i wszyscy będziemy mogli
korzystać z sieci wodno-kanalizacyjnej. Jednak by sieć powstała, muszą znaleźć się środki
w budżecie na tę inwestycję.
I tu poważny dylemat – czy lepiej zwiększyć środki na dopłaty, czy lepiej przekazać je
na budowę sieci? Podjęta uchwała to forma kompromisu, a przyszłość pokaże na ile ten
kompromis jest dobry.
Klub Twoje Łomianki
Drastycznie wysokie taryfy za wodę i kanalizację obowiązujące od nowego roku zostały zaakceptowane przed wyborami przez burmistrza Pszczółkowskiego. Wynikają wprost
z wysokich kosztów, jakie generuje ZWIK sp.z o.o. Zwrócimy się do burmistrza Dąbrowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie audytu spółki, zaproponujemy także rozwiązania, które zmniejszą koszty.
Zmiany w spółce są niezbędne, jeżeli chcemy w przyszłych latach płacić mniej, a także przyspieszyć
rozbudowę sieci wod-kan. Zupełnie oddzielnym problemem jest dopłata, uchwalona przez Radę
Miejską. W projekcie budżetu, autorstwa pana Pszczółkowskiego, wpłata do ZWIKu wynosi tylko
2 mln zł. Przygotowane i przegłosowane przez klub PO propozycje dopłat dzielą mieszkańców
na lepszych i gorszych. Wyższa dopłata dla posiadaczy wodociągów i kanalizacji i dużo niższa dla
posiadaczy szamba jest niesprawiedliwa społecznie. Koszty podjęcia uchwały zostały oszacowane na 3 mln zł. Przed wyborami radni z innych klubów mówili o pilnej potrzebie budowy sieci
wod-kan, niestety po wyborach zapomnieli o tym. Na budowę sieci potrzeba w tym roku już
ok. 5 mln na gotowe projekty, a także kolejne kilka milionów złotych na przygotowywane przez
ZWIK projekty. Klub Twoje Łomianki na pewno będzie przypominał radnym z innych klubów
o priorytecie, jakim na tę kadencję jest budowa wod-kan. Wkrótce przedstawimy propozycje
zmian w budżecie, które umożliwią przesunięcie środków na budowę sieci wod-kan.
(Prosiliśmy o komentarz radnego Piotra Rusieckiego, który w międzyczasie przestał być radnym.
Więc... dla zachowania równowagi publikujemy komentarz radnych Klubu TŁ. // Redakcja)

K A L E N D A R I U M

U R Z Ę D O W E

2.12.2010 – I Sesja RM VI kadencji. Ślubowanie 21 radnych. Wybrano przewodniczącego
– Wojciecha Bergera (ŁnŁ).
5.12.2010 – II tura wyborów na burmistrza Łomianek. 119 głosów zdecydowało o wygranej Tomasza Dąbrowskiego startującego z listy KW Twoje Łomianki.
13.12.2010 – zaprzysiężenie nowego burmistrza – Tomasza Dąbrowskiego
22.12.2010 – powołanie Klubów Radnych. Klub Łączą nas Łomianki: J. Grądzki (przew.)
G. Porowski, W. Berger, K. Kaczyński, J. Mazan. Klub Twoje Łomianki: B. Kłódkiewicz,
S. Laskowska, P. Nastula, P. Rusiecki (przew.), K. Wawer. Klub Platforma Obywatelska: M. Etienne, P. Iwaszko, K. Kućkowska, S. Maksim-Wójcicka (przew.), R. Nawotka,
T. Rusinek, H. Staniak, P. Wolanin, M. Zielski. Radna "bezklubowa" M. Zalewska podczas III Sesji RM wyrażała chęć dopisania się do klubu TŁ (do rady weszła z KW TŁ) ale
radny Kłódkiewicz poinformował, że lista jest już zamknięta oraz, że radna nie była
wcześniej zainteresowana klubem TŁ.
22.12.2010 – Powołanie Komisji Rewizyjnej (przewodnicząca Ewa Sidorzak), Komisji
Społecznej (przew. Sylwia Maksim-Wójcicka), Komisji Technicznej (przew. Grzegorz
Porowski), Komisji Budżetowej (przew. Maria Zalewska) oraz Komisja do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego (przew. Tomasz Rusinek).
22.12.2010 – Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Henryka Staniaka (PO).
31.12.2010 – Rada Miejska uchwaliła dopłaty z budżetu gminy do ustalonych przez ZWiK
w Łomiankach taryf za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
5.01.2011 – Odwołanie Jolanty Niegrzybowskiej – zastępcy burmistrza do spraw społecznych oraz Wojciecha Tarnawskiego – zastępcy do spraw rozwoju.
10.01.2011 – Burmistrz Dąbrowski powołał Bogdana Kłódkiewicza na stanowisko
zastępcy burmistrza do spraw rozwoju i Piotra Rusieckiego na stanowisko zastępcy
do spraw społecznych. Obaj panowie zostali wcześniej wybrani do Rady Miejskiej
z listy KW Twoje Łomianki.
13.01.2011 – burmistrz upoważnia na czas nieokreślony swoich zastępców do podejmowania większości decyzji dotyczących spraw zwiazanych z funkcjonowaniem urzędu
i gminy (w tym finansowych, administracyjnych i indywidualnych).

INFORMACJA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH
Sposób obliczania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz tryb wprowadzania ich w życie regulują:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. przedstawił Burmistrzowi Łomianek
wniosek taryfowy przygotowany w oparciu o w/w przepisy w dniu 21 października 2010. Do
wniosku, zgodnie z przepisami ustawy, ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. dołączył szczegółową
kalkulację cen i stawek opłat, aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (tryb przyjmowaniaWPI określony jest w w/w ustawie)
a także sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r.
Zgodnie z Art. 24., Ust. 4. Burmistrz sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodnie
z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia.
Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia
wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie
z przepisami. Ustawowy termin podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Łomiankach upłynął 5 grudnia 2010 r. Zgodnie z ustawą, jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, taryfy zweryfikowane przez Burmistrza wchodzą w Życie po
upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Wobec braku stosownej uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach podjętej w terminie do
5 grudnia 2010 r. nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przygotowane przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. weszły w życie 30 grudnia 2010 r. i obowiązują,
zgodnie z wnioskiem Spółki od 1 stycznia 2011 r.
Przepisy w/w ustawy pozwalają jednocześnie Radzie Miejskiej podjąć uchwałę o dopłacie
dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Rada Miejska
w Łomiankach podjęła stosowną uchwałę podczas sesji w dniu 31 grudnia 2010 r.
ZWIK sp. z o.o. - Mirosław Nieścioruk
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S7

Robert Chwiałkowski
Wiceprezes SISKOM
– Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji

- KIEDY ZBUDUJĄ?

W grudniu 2010 roku Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło publicznie projekt Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Oficjalnym powodem stworzenia nowego programu są trudności
finansowe kraju i konieczność przeprowadzenia cięć wydatków na inwestycje drogowe w Polsce. Rząd
też mówi o konieczności urealnienia programu budowy dróg krajowych, który został stworzony przez
PiS jeszcze w 2007 roku i opierał się na całkowicie nierealnych założeniach inwestycyjno-finansowych.
Niestety w nowym programie drogowym cięcia nie ominęły inwestycji realizowanych w Warszawie
i okolicach. W tym też zakłada się, że realizacja drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Płońsk
będzie rozpoczęta po 2013 roku (bez podania konkretnej daty - może więc to być rok 2014, 2015
lub później). Co to oznacza dla Łomianek? Czy jest szansa na rozpoczęcie budowy S7 wcześniej?

Łomianki potrzebują S7
Jakie problemy komunikacyjne mają obecnie mieszkańcy Łomianek, nie trzeba nikomu wyjaśniać. Łomianki są silnie związane z Warszawą, która większości
mieszkańców daje zatrudnienie. Istniejące drogowe
połączenie ze stolicą opiera się praktycznie na jednej
drodze krajowej nr 7, która straciła przepustowość już
prawie dwie dekady temu. Zbudowanie wysokiej klasy nowej trasy wlotowej do Warszawy, wpisującej się
w system warszawskich obwodnic, w znacznym
stopniu opróżniłoby ciąg ulic Kolejowa-Pułkowa, co
z kolei dałoby szansę na zwiększenie roli komunikacji publicznej w dojazdach do węzła przesiadkowego
„Młociny” i skróciło ogólny czas przejazdu dla pracujących lub uczących się w Warszawie.
Aktualna procedura dla budowy drogi ekspresowej
S7 na odcinku Bemowo-Czosnów, rozpoczęła się
w 2006 roku. W maju 2009 roku została wydana decyzja środowiskowa dla trasy w wariancie wykorzystującym rezerwę terenu przy granicy z Puszczą Kampinoską. Decyzja ta w tej chwili jest ostateczna w trybie
administracyjnym.
Jeszcze w 2009 roku rozpoczęło się tworzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
W lipcu 2010 r. odbyły się wstępne konsultacje społeczne we wszystkich zainteresowanych gminach
podwarszawskich i dzielnicach Warszawy, podczas
których prezentowane były konkretne już rozwiązania
projektowe dla drogi. Mieszkańcy Łomianek aktywnie
w nich uczestniczyli, składając kilka merytorycznych
uwag do projektu.
W połowie 2011 roku projekt budowlany, wraz z ponowną oceną oddziaływania na środowisko, miał być
skończony i rozpoczęta procedura uzyskiwania decyzji realizacyjnej dla drogi. Szacowany czas uzyskania
tej decyzji to przełom 2011 i 2012 roku.
Sama budowa drogi mogłaby ruszyć późną jesienią
2012 od wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, a oddanie do ruchu odcinka S7 pomiędzy
Trasą AK na Bemowie a Czosnowem mogłoby się dokonać pod koniec 2014 roku.

nej i otrzymanie gwarancji finansowania inwestycji
przez Państwo. Istnieje jednak realne zagrożenie, powstania wieloletnich opóźnień z powodu braku funduszy. S7 pomiędzy Warszawą a Czosnowem to m.in.
dwa tunele drogowe na Bemowie i Chomiczówce,
osiem węzłów drogowych i wiele innych obiektów inżynierskich. Szacowany koszt budowy może wynieść
4 miliardy złotych. Istnieje możliwość etapowania
budowy, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Inwestycję można podzielić na dwa etapy: od węzła
„Kolejowa” do węzła „NS” (z Trasą AK) i od Czosnowa
do węzła „Kolejowa”. Pierwszy etap stworzyłby już obwodnicę Łomianek, jednak i tak koszty jego budowy
byłyby znaczne, przekraczające 3 mld. zł. Czy Państwo
znajdzie potrzebne fundusze na tą inwestycję? Odpowiedź jest prosta – Państwo nie ma innego wyjścia.
Nie wiadomo tylko kiedy rozpocznie się budowa S7.
W szykowanym Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2011-2015 droga S7 została potraktowana jako
jedna inwestycja pomiędzy Warszawą a Płońskiem
i przeznaczona do realizacji po 2013 roku. Mieszkańcy
Łomianek masowo wysyłali wnioski do Ministerstwa Infrastruktury by podzielić tą inwestycję na dwa niezależne zadania: Płońsk-Czosnów i Czosnów-Warszawa. Jest
to całkiem logiczne, gdyż te inwestycje były do tej pory
traktowane niezależnie w procedurze środowiskowej
i są na różnym etapie projektowania. Po wydzieleniu S7
pomiędzy Czosnowem a Warszawą, można ten odcinek
zacząć budować przed 2013 rokiem. Jak się okazało,
w czasie trwania konsultacji dla nowego programu
drogowego wpłynęło około 3 tys. wniosków, z czego
najwięcej dotyczyło właśnie podziału S7 na dwa zadania i przesunięcia odcinka Czosnów-Warszawa do działu „możliwego rozpoczęcia realizacji przed 2013 rokiem”. Nowy program drogowy zostanie przyjęty przez
Radę Ministrów na przełomie stycznia i lutego 2011.
Czy zostaną uwzględnione uwagi składane masowo
przez mieszkańców i władze Łomianek? Tego dziś nie
wiadomo. Jednak Rada Ministrów będzie musiała odnieść się do wszystkich wniosków i ich przyjęcie lub
odrzucenie uzasadnić.

giczne dla Warszawy jako łącznik komunikacyjny do
budowanego właśnie lotniska w Modlinie. Jest też na
tak zaawansowanym etapie procedury inwestycyjnej,
że możliwe jest rozpoczęcie budowy pod koniec 2012
roku. Praktycznie jedyny problem, to znalezienie funduszy w budżecie centralnym.
Stowarzyszenie SISKOM, które aktywnie od lat wspiera Łomianki w dążeniu do budowy S7, nie tylko wnioskowało o rozpoczęcie budowy tej drogi przed 2013
rokiem, ale też przeanalizowało cały program budowy
dróg krajowych i znalazło fundusze na realizację obwodnicy Łomianek.
Okazało się, że w konsultowanym programie znalazło
się wiele inwestycji drogowych przeznaczonych do
rozpoczęcia budowy przed 2013 rokiem, a nie posiadających nawet decyzji środowiskowych. To między
innymi droga S6, tzw. Trasa Kaszubska, pomiędzy
Gdańskiem a Lęborkiem. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi ponad 4 miliardy złotych, a brak decyzji
środowiskowej oznacza, że trasa ta jest zapóźniona
już w tej chwili o ponad półtora roku w stosunku do
łomiankowskiego odcinka S7. Gdyby nawet dziś została wydana decyzja środowiskowa na Trasę Kaszubską, to jej budowa ruszy najwcześniej w połowie 2014
roku. Rzeczą oczywistą jest, że w takim przypadku planowanie rozpoczęcia budowy S6 przed 2013 rokiem
(a przekładanie budowy obwodnicy Łomianek na „po
2013”) jest nieporozumieniem.
11 stycznia 2011 roku ukazała się informacja o unieważnieniu decyzji środowiskowej dla obwodnicy Janek i Raszyna (tzw. Trasy Salomea-Wolica). W związku
z tym realizacja południowego wylotu z Warszawy
na Katowice, będzie możliwa dopiero po 2014 roku.
Trasa Salomea-Wolica była planowana do rozpoczęcia
budowy przed 2013 rokiem. Siłą rzeczy ta inwestycja
będzie musiała ustąpić miejsca innej, i najlogiczniejsze byłoby gdyby na zwolnione miejsce przez jedną
z warszawskich wylotówek, wskoczyła inna. Co prawda koszt obwodnicy Raszyna to niecałe 2 mld. jednak
SISKOM, analizując program budowy dróg krajowych,
znalazł kilka inwestycji bez ważnych decyzji środowiskowych, przeznaczonych do realizacji przed 2013.
Łączny koszt tych przedsięwzięć przekracza 8 miliardów złotych. Żadna z tych inwestycji nie ma szans na
rozpoczęcie budowy przed końcem 2013 roku.
Pieniądze na budowę S7 można więc znaleźć a to, czy
się one rzeczywiście znajdą, zależy jedynie od decyzji
politycznych polskiego rządu. Zależy też od tego, jak
władze i mieszkańcy Łomianek oraz Warszawy będą
naciskać na rząd, by dokonał kilku oczywistych przesunięć w inwestycjach i nadał drodze S7 większy priorytet. Póki co Łomianki spisują się znakomicie, co było
widać po ilości złożonych wniosków w konsultacjach
do nowego programu drogowego.

Kiedy pojedziemy drogą S7
pomiędzy Łomiankami a Trasą AK?
WARIANT OPTYMISTYCZNY:

koniec 2014 / początek 2015
WARIANT RZĄDOWY:

Problemem są pieniądze
Podane wyżej terminy zakładają bezproblemowe
przeprowadzenie całej dalszej procedury inwestycyj-
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Argumenty są po naszej stronie
Natężenie ruchu na projektowanej S7 będzie na tyle
duże, że gwarantuje wysoką efektywność ekonomiczną inwestycji. Droga ma duże znaczenie strate-

pomiędzy 2016 a 2020
WARIANT PESYMISTYCZNY

najwcześniej około 2020
jeżeli ważność utraci decyzja środowiskowa

UWAGA! SEZON NA WSZY

Kocham Łomianki

Aby nie zburzyć zbyt zbrutalnie walentynkowego romantyczno-miłosnego nastroju zacznijmy od cytatu z "Wyspy dnia poprzedniego" Umberto Eco:
"... Siedziała z pochyloną głową, obnażoną różaną szyją i twarzą zasłoniętą kaskadą włosów. Za jej placami stała jakaś matrona, żeglująca po tych lwich
falach czymś, co przypominało raczej zgrzebło niż grzebień, i co pewien czas odkładała ten przyrząd, by chwycić w palce bestyjkę... Robert, któremu nieobcy
był rytuał iskania, po raz pierwszy docenił jego urok i wyobrażał sobie, jak wsuwa palce w tę jedwabistą toń, naciska opuszkami kark, całuje te fale, własnoręcznia zabija stada brukających je myrmidonów."
Choć od opisanej wyżej sceny iskania minęło już prawie 400 lat i nasze nawyki higieniczne są zupełnie inne,
to różne "bestyjki" czasami się pojawiają na naszych
głowach. A najchętniej i najczęściej na główkach naszych dzieci.
Problem wszy zupełnie niesłusznie uważany jest za
wstydliwy, gdyż wszy uwielbiają CZYSTE włosy. Przenoszą się z głowy na głowę w szkołach i przedszkolach
w błyskawicznym tempie. Podczas zabawy lub pracy
w bliskiej odległości z zakażoną osobą, przepełzają po
włosach. Nie potrafią skakać ani latać. Niestety nie istnieją żadne środki, które mogą zapobiec zarażaniu się
wszami. W pewnym zakresie ich rozprzestrzenianie się
można ograniczyć związując lub spinając długie włosy.
I to wszystko co można zrobić...
Zgodnie z przepisami dziecko, u którego wystąpiły
wszy musi być wyłączone z zajęć do czasu rozpoczęcia
oczyszczania. Głowę trzeba oczyścić wieczorem i następnego dnia dziecko może iść do szkoły. Tylko zmasowana równoczesna akcja rodziców może przerwać
łańcuch zakażeń. Dlatego po stwierdzeniu przypadku
wszawicy tak ważna jest natychmiastowa reakcja szkoły lub przedszkola i informowanie wszystkich rodziców
o problemie. Szkoła nie może się wstydzić i ukrywać
problemu – jeśli w grupie dzieci choć jedno nie zostanie poddane oczyszczaniu – w krótkim czasie problem
wróci w całej grupie rówieśników zarażającej się wzajemnie i nieustająco.
Ponieważ wszy są malutkie, potrafią pełzać i chować
się; czasami znalezienie ich pomiędzy włosami może
być nie lada wyzwaniem. Można przeglądać włosy
w dobrym świetle i przez szkło powiększające, lub zastosować metodę balsamu: wczesać w suche włosy

jakikolwiek balsam do włosów, czesać dokładnie grzebieniem przeciwwszowym, wytrzeć balsam zebrany
grzebieniem z włosów w chusteczkę i poszukać wszy
i jaj lub gnid na grzebieniu i w chusteczce. Czynnośc
należy powtórzyć kilka razy tak, aby uzyskać pewność
czy robaków na pewno nie ma.
A jeśli są, to oczyszczanie włosów można przeprowadzić kilkoma sposobami. Nie jest potrzebna wizyta
u lekarza – wystarczy apteka. Można w niej kupić
środki owadobójcze ale nie gwarantują one niestety
sukcesu. Wszy uodporniły się na składniki aktywne
i może się zdarzyć, że środek ich nie zabije. Należy
wtedy zastosować inny specyfik, z innymi składnikami
aktywnymi. Lub zastosować sposoby "ekologiczne"
nie wymagające użycia trucizny. Więc po pierwsze,
diagnostykę z użyciem balsamu do włosów można
powtarzać do momentu wyczesania z włosów wszystkich owadów lub balsam zastąpić 100% olejem silikonowym Pedicul Hermal. Olej przyniesie dziecku ulgę,
gdy skóra głowy bardzo swędzi. Balsam lub silikon powodują ogłuszenie wszy i utrudniają im przyczepianie
się do włosow, więc mechaniczne usuwanie staje się
całkiem łatwe. Problemem są jednak jajeczka, które
bardzo mocno trzymają się włosa. Trzeba dokładnie
przejrzeć włosy i ściągnąć je palcami. Na włosach w
odcieniu blond trudno je zauważyć, ponieważ mają
szaro-beżowy kolor. Największe skupiska można znaleźć za uszami i nad karkiem. Jeśli znajdziesz jaja lub
gnidy, zwróć uwagę, gdzie dokładnie są umiejscowione. Wesz składa jaja tuż przy skórze głowy; wraz ze
wzrostem włosa odsuwają się coraz bardziej od skóry
głowy. Jeżeli zauważysz jaja np. centymetr od głowy,
jest to najprawdopodobniej ślad po starym zakażeniu,
który wcześniej został przeoczony. Jeśli jednak gnida

znajduje się tuż przy głowie, to znaczy, że dziecko ma
nawrót infekcji.
Terapia z użyciem środków chemicznych musi być
przeprowadzona 2 razy w tygodniowym odstępie. Metoda wyczesywania powinna być powtarzana co 2 dni
do czasu gdy przestanie się znajdować wszy w przeciągu 10 dni. Celem pierwszego zabiegu jest usunięcie
wszystkich doroslych wszy i larw, a następne zabiegi
usuwają robaki, które w międzyczasie wylęgły się z jaj
przyklejonych do włosów.
Różne są wskazania dotyczące sprzątania domu. Część
ekspertów twierdzi, że wystarczy wyprać poszewkę
z poduszki i to wystarczy. Inni zalecają gruntowne
sprzątanie z praniem wszystkiego, co się da w 60°C,
a to czego się nie da wyprać, należy schować do plastikowych worków na co najmniej 2 tygodnie. Czy jest
to przesadna ostrożność? Na pewno lepiej zrobić za
dużo, niż ryzykować ponowne pojawienie się robaków na włosach...
Na koniec przypomnijmy to co jest najważniesze
w walce z wszami - NATYCHMIASTOWA INFORMACJA udzielona WSZYSTKIM rodzicom. Nie można
wstydzić się problemu. Jeżeli do oczyszczania włosów nie przystąpią WSZYSCY rodzice ROWNOCZEŚNIE nawracające zakażenia mogą ciągnąć się miesiącami! Dyrekcja, pielęgniarka i nauczyciele – wszyscy
otwarcie i bez wstydu muszą informować o pojawieniu się pasożytów i o sposobach walki z nimi.
Życzymy wszystkim zwycięskiej walki z robakami – tak,
abyśmy bez obaw mogli się przytulać i całować główki
naszych dzieci i wszystkich innych, których kochamy.
Zwłaszcza w Walentynki!

20 000 KILOMETRÓW
Bogdan Marcińczyk - Prezes Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o

Minęły właśnie trzy miesiące od wprowadzenia do eksploatacji nowych
autobusów SOLARIS URBINO. Zakupione zostały z funduszy gminy
w miejsce starych wyeksploatowanych Jelczy (siedem z nich zostało
przekazanych już do złomowania).
Dziewięć nowych pojazdów przejęło na siebie główny ciężar przewozów pasażerskich
realizowanych przez naszą spółkę. Poza godzinami szczytu, kiedy to uruchamiamy
jednocześnie 20 jednostek, stanowią one przeważającą część taboru obsługującego
nasze linie. O tym jak solidnie pracują świadczą ich przebiegi – w zdecydowanej większości przekraczające już 20 tys. km. Po pierwszym okresie użytkowania, po dotarciu
się podzespołów i wychwyceniu wszystkich drobnych usterek, autobusy powinny
teraz bezawaryjnie, i miejmy nadzieję bezwypadkowo, obsługiwać mieszkańców
naszej gminy. Znakomicie sprawdziły się w ciężkich warunkach atmosferycznych
w okresie silnych mrozów, jakie miały miejsce tej zimy. Uruchamianie silników nie
nastręczało żadnych trudności. Wydajność automatycznie włączanego ogrzewania
wnętrza, nawet przy najniższych temperaturach była satysfakcjonująca.
Dzięki niskopodłogowej konstrukcji zdecydowanie łatwiej jest wsiadać i wysiadać
z autobusu. Mamy z wózkami oraz osoby niepełnosprawne nie mają z tym najmniejszego problemu. Drzwi posiadają specjalne czujniki zabezpieczające przed
przycięciem i uniemożliwiające ruszanie bez ich zamknięcia – wzrosło bezpieczeństwo pasażerów. Komfort jazdy niech ocenią sami pasażerowie. Niespodzianką dla

użytkowników (również dla nas) było dodatkowe wyposażenie wykonane przez
producenta w postaci głosowego zapowiadania przystanków. Nowością, która
wprowadzona została z inicjatywy gminy są monitory zamontowane na ścianie kabiny kierowcy. Są na nich przekazywane aktualne informacje dotyczące lokalnych
wydarzeń. Stanowią element integrujący mieszkańców, zbliżający władze samorządowe do społeczeństwa, a także skracający dłużącą się podróż. Nie bez znaczenia
jest wyposażenie nowych SOLARISÓW w silniki spełniające najbardziej wyśrubowane normy ekologiczne. Do przeszłości odchodzą stare, dymiące, wyeksploatowane
egzemplarze. Nowy zakup sprawdza się i zdał egzamin praktyczny.
Należy sobie i mieszkańcom Łomianek życzyć, aby pozostała część taboru jak najszybciej osiągnęła tak wysoko ustawioną poprzeczkę jakości.
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14 stycznia 2011 roku w galerii Klubu KOKKO-ART odbył się wernisaż malarstwa
mieszkanki Łomianek – Maliny Kokoszczyńskiej
zatytułowany „Zagubienie – Poszukiwanie – Odnalezienie”.

MALINA KOKOSZCZYŃSKA

REKLAMA

Od 10 lat mieszka w Łomiankach. Tu też
prowadzi wraz z mężem firmę. Artystyczne
pasje doprowadziły ją na Europejską Akademię
Sztuk w Warszawie, gdzie ukończyła studia
magisterskie na wydziale malarstwa
w pracowni prof. Fałata i prof. Szubińskiej.
Miała szczęście pracować z profesorem
Starowiejskim, Garbolińskim, słuchać
wykładów prof. Zina. Jej inspiracją do
twórczej pracy są wyjątkowe miejsca i ludzie.
Obecnie zajmuje się głównie malarstwem
sztalugowym, grafiką warsztatową
oraz projektowaniem wnętrz.
Od 2009 roku prowadzi własną galerię
KOKKO-ART w Łomiankach, w której organizuje
wernisaże i spotkania poświęcone sztuce,
dla ludzi ze świata sztuki i tęskniących
do świata sztuki.

Magdalena Gałczyńska: "Zagubienie
– Poszukiwanie – Odnalezienie" – to
rzecz o szukaniu przez każdego z nas
własnej drogi życiowej, o tym, że wielokrotnie stajemy na rozwidleniu ścieżek i musimy dokonywać wyboru. Dlaczego wybrała Pani właśnie ten temat
przewodni na cykl swoich obrazów?
Malina Kokoszczyńska: Tak, jest to
temat dotyczący każdego z nas. Od
pierwszych świadomych chwil czujemy
się zagubieni w wielkim świecie, potem
poszukujemy własnej tożsamości, poczucia bezpieczeństwa, pozytywnych
i życzliwych relacji... Szczęściem jest jeśli w miarę szybko odnajdujemy własną
drogę. Wejście na tę właściwą ścieżkę
może nam dać wewnętrzną moc istnienia i budowania własnego życia.
A może też dawać przyzwolenie na
ponowne błądzenie, szukanie i odnajdywanie.
MG: Carl Gustav Jung powiedział kiedyś, że w każdym z nas jest ktoś kogo

nie znamy. Czy Pani też w przeszłości
poszukiwała samej siebie? Czy Panią
też można zobaczyć wśród postaci na
obrazach?
MK: Oczywiście, codziennie odnajduję nowe cząstki siebie... Mam nawet
wrażenie, że każdego dnia wyglądam
inaczej... Żartuję oczywiście.
Poważnie jednak ujmując pani pytanie, odpowiedzi możemy poszukiwać
w tematach transcendentalnych,
a potem skupić się na podświadomości, która jest kopalnią wiedzy na temat
każdej osobowości... Nasze smutki,
trudności, ograniczenia, blokady, niewytłumaczalne reakcje i zachowania,
wynikają często z nieuświadamianych
potrzeb. To temat rzeka.
Odpowiadając na Pani pytanie – mam
poczucie, że nadal jeszcze jestem dla
siebie zagadką.
Czy jestem na swoich obrazach? Tak,
pojawiam się na niektórych, choć nie
są to moje portrety. Jest tu bardziej
kontakt z moimi potrzebami, pytania-

mi do Wszechświata. Oddaję raczej
coś, co pozostaje w nas nienazwane.
Może jest to stan napięcia, nastrój
chwili, coś niewyrażonego, nieokreślonego. Pozwalam sobie podpatrywać
też innych ludzi i czasem udaje mi się
utrwalić ich w specyficznej pozie lub
grymasie.
MG: Jest Pani kobietą sukcesu. Zarządza Pani firmą, maluje, a od niedawna
prowadzi także swoją własną galerię
Kokko Art. W której z tych dziedzin
spełnia się Pani najbardziej? Czy podziela pani zdanie, że człowiek musi
mieć swoją przystań, by móc ładować
akumulatory aby realizować też inne
życiowe cele? Czy dla Pani takim miejscem jest Klub?
MK: Powiedziałabym tak: uwielbiam
malować i tworzyć. Jestem wdzięczna
Opatrzności, że mogę sobie pozwolić
na taki komfort. Malarstwo czy rzeźba
to jednak izolacja od świata. Tworzenie to osobliwy kontakt ze sobą samym

Ł
m

i z tym wszechogarniającym, nieokreślonym przepływem...
Ja nie mogę żyć z dala od ludzi,
w ciszy pracowni czy natury. Muszę być
wśród ludzi, rozmawiać z nimi, żartować i „uziemiać się” w pracy. Jest mi
to niezbędnie konieczne, by normalnie funkcjonować. Dlatego staram się
dzielić swój czas na te dwie kompletnie
różne sfery mojego życia.
Trzecią sferą życia jest moja cudowna
rodzina, która stanowi bazę wszelkiego
działania i jest dla mnie największą inspiracją. Spełnienie natomiast przychodzi wtedy, gdy te trzy sfery są ze sobą

w harmonii. I wtedy się ładuję. A przystań... cóż przystań jest dla mnie tam,
gdzie są moi najbliżsi.
Kokko Art jest natomiast tylko pomysłem na rozpowszechnianie twórczej
energii, jaka jest we mnie i w naturze
wielu moich znajomych…
MG: Czy łatwo jest odrzucić życie
w biegu, zapomnieć o goniących terminach, spotkaniach, wejść do pracowni w której Pani maluje, zamknąć
drzwi za sobą, odrzucić cały świat,
który zostaje na zewnątrz i przenieść
własne myśli i uczucia na płótno?

MK: Bardzo trudno. Trzeba być wstrętnym egoistą i zabiegać o czas dla siebie. Ale tego można się nauczyć gdy
pojawia się „wewnętrzna konieczność”
ekspresji, która potrafi od środka mocno dręczyć …
MG: Skąd czerpie Pani inspiracje? Czy
każdego dnia życie przynosi Pani nowe
obrazy, które tkwią gdzieś w Pani głowie i przeobrażają się pod wpływem

pędzla w zjawiskowy świat marzeń,
tęsknoty, nadziei? Czy jest to tak, że
zatrzymuje się Pani na ulicy i próbuje
dostrzec świat w swej skrytości, w metaforycznej postaci.
MK: I jedno i drugie, wspaniale pani
to ujęła. Wszystko się ze sobą zazębia.
Najbardziej mnie zachwyca niezwykłość chwili w swojej wymowie. Staram
się ją przeżyć, zapamiętać i utrwalić...

P R Z E C Z Y TA J W I Ę C E J O A R T Y S T C E I K L U B I E K O K K O - A R T :
MALINA KOKOSZCZYŃSKA :: www.malina-kka.com
KLUB KOKKO-ART :: www.kokkoart.com

Mieszkańcy
Łomianek
nie zawiedli

Sztab WOŚP jak co roku miał siedzibę w Domu Kultury w Łomiankach.
To właśnie tam trafiały wszystkie
pieniądze, zebrane podczas tegorocznego XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

mm.

Jak potwierdził Kamil Tonkiel (koordynator łomiankowskiego Finału), łomiankowscy wolontariusze – między innymi
młodzież z łomiankowskich szkół, łomiankowska drużyna ZHP – zebrali 24.534,80
złotych.
Na ulicach Łomianek można było również spotkać wolontariuszy, których puszki rozliczane były przez inne sztaby, niż
łomiankowski Dom Kultury.

MALARSTWO DLA DZIECI
Kocham Łomianki

W Galerii 41 (ul. Warszawska 41) łomiankowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku organizuje zajęcia malarskie
dla dzieci.
W co drugą sobotę od 11:00 do 13:00
dzieci pod okiem prowadzącej uczą
się zasad mieszania kolorów, kompozycji i rysunku. Rodzice w tym czasie
mogą napić się świeżo mielonej kawy,
herbaty lub zrobić zakupy w galerii.
Najbliższe zajęcia odbędą się 29 stycznia. Dzieci przynoszą farby plakatowe
i bloki techniczne A3. Koszt zajęć: 20 zł.

Śmiało można stwierdzić, że mimo braku kwesty i występów w siedzibie Domu
Kultury – co spowodowane było trwającą
rozbudową budynku – również w tym
roku mieszkańcy Łomianek nie zawiedli.
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WIELKA WODA
Magdalena Kamińska, Kampinoski Park Narodowy

Okresowe wylewy rzek i sporadyczne powodzie wpisane były do tej pory w rytm życia przyrody. Niestety, wyjątkowo wysokie opady deszczu i śniegu w 2010 roku stały się przyczyną rozległych podtopień i niemal kryzysowej sytuacji w wielu gospodarstwach położonych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Dziennie do dyrekcji parku
w Izabelinie dzwoni kilka osób z prośbą o pomoc. Tymczasem tego typu zdarzenia zgłaszać należy do właściwych
dla naszego miejsca zamieszkania gmin. To nie park, a warunki atmosferyczne winne są zaistniałej sytuacji.
KPN chroni rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, zajmując tarasy nadzalewowe, które tworzą
dwa pasy bagienne i dwa pasy wydmowe. Na północ od
nich położone są dwa pasy tarasów zalewowych i współczesne koryto Wisły ograniczone wałami przeciwpowodziowymi.
Pierwotnie na obszarze Puszczy nie było większych rzek.
Odpływ wód odbywał się małymi strumykami do Bzury,
a jedyne cieki zaznaczone na mapie z 1850-57 to Łasiczka
płynąca przez południowy pas bagienny, do której wpada
strumyk ze środkowego pasa bagiennego. W połowie XIX
wieku bagna Puszczy Kampinoskiej zaczęto sukcesywnie
osuszać, co trwało do lat 70. XX wieku.
Obecnie park przecina sieć kanałów, z których największym, odwadniającym północny pas bagienny, jest Łasica. Wpadają do niej kanały – Zaborowski, Olszowiecki
i Ł-9. Północny skrawek Puszczy odwadniany jest przez
Kanał Kromnowski. Cieki te zbierają wody z obszaru
o powierzchni 600 km2, który obejmuje zarówno Kampinoski Park Narodowy, jak i przedmieścia Warszawy oraz
Równinę Łowicko-Błońską. Kanały skutecznie przyczyniły się do osuszenia bagien. Systematycznie prowadzone
pomiary wód wykazały, że ich zwierciadło obniżyło się
w ciągu ostatniego półwiecza. Oznaczało to zmianę warunków życia roślinności bagiennej, która wymaga lustra
wody powyżej powierzchni ziemi na wiosnę i tuż pod
powierzchnią jesienią. Ubytek wody stał się więc jednym
z głównych zagrożeń dla przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Tegoroczne opady, które są przyczyną
dużej ilości podtopień gospodarstw znajdujących się
w gminach, nie są zagrożeniem dla przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego.

– Wieloletnie pomiary wielkości opadów pokazują, że na terenie Puszczy Kampinoskiej średnio rocznie spada od 500 do
600 mm (l/m2) opadu. W poszczególnych latach opady są
jednak bardzo zróżnicowane i na ogół notuje się na zmianę
sekwencje lat mokrych i suchych. Szczegółowe pomiary opadu w miejscowości Granica prowadzone są od 1988 r. i rozszerzone w 2001 roku o 8 kolejnych punktów pomiarowych.
Na przykładzie posterunku opadowego znajdującego się
w Dziekanowie Leśnym można stwierdzić, że lata 20012006 należały niewątpliwie do okresu suchego, z najsuchszym rokiem 2006, w którym odnotowano zaledwie 482
mm opadu. Począwszy od roku 2007 rozpoczęła się sekwencja lat wilgotnych. W roku 2010 zanotowano najwyższe opady od początku pomiarów. W Dziekanowie Leśnym
spadło 906 mm (l/m2). Jeszcze większe opady zanotowano w Izabelinie (932 mm). Stosunkowo niższe w zachodniej części Kampinoskiego Parku – 633 mm w Miszorach.
W poszczególnych miesiącach wielkość opadu była nierównomierna, jednak niemal we wszystkich przekraczała
średnie miesięczne wielkości z wielolecia. Niezwykle wyso-

Roczne opady atmosferyczne (w mm) w Dziekanowie Leśnym w latach 2001-2010
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ŁOMIANKOWSKA OSP W 2010 ROKU
mina

Styczeń był miesiącem podsumowań, również w łomiankowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2010
roku druhowie OSP pełnili różnorakie funkcje na
rzecz mieszkańców gminy i nie były to bynajmniej
jedynie wyjazdy do pożarów. Mieszkańcy mogą być
dumni ze swoich ratowników w białych hełmach.
Gdy popatrzymy na statystyki wyjazdów okaże się,
że łomiankowska straż z liczbą 288 wyjazdów zajęła
w 2010 roku drugie miejsce wśród wszystkich OSP
w powiecie. To dużo, ale bywało więcej (359 w 2008
roku). Dla porównania – zawodowi strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Błoniu mieli w zeszłym
roku tych wyjazdów 368.
Dzieci w przedszkolach, które wizytują nasi strażacy,
kojarzą ich służbę z gaszeniem pożarów na co wskazuje sama nazwa formacji. Jednak w dzisiejszych czasach praca strażaków ma dużo większy zakres.
Spośród rzeczonych 288 wyjazdów – 95 razy syrena
rzeczywiście wzywała strażaków do pożaru. 179 razy
przeciwdziałali oni różnym zagrożeniom, a w 14 wypadkach alarm, który poderwał ich do akcji okazał się
fałszywy.
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kimi opadami charakteryzowały się maj i listopad. W maju
suma opadu wyniosła 162 mm. Wyjątkowy był 30 maja,
kiedy to spadło w ciągu jednego dnia w Dziekanowie Leśnym 62 mm opadu, czyli niemal dokładnie wielkość przeciętnego opadu majowego z całego miesiąca. To właśnie
po tych majowych opadach wystąpiły w Polsce powodzie.
W następnych miesiącach woda opadała bardzo powoli, a w wielu od dawna suchych miejscach utrzymywała
się na powierzchni przez całe lato. Kolejnym miesiącem
o niezwykle wysokich opadach był listopad. W Dziekanowie
Leśnym zanotowano 156 mm opadu. W tym całym miesiącu nie wystąpiły tak spektakularne jednodniowe opady, jednak tylko siedem dni było bez opadów.
Tegoroczna zima przyszła bardzo szybko. Już 25 listopada zanotowano średnią dobową temperaturę poniżej 0°, wtedy też
spadł pierwszy śnieg. W grudniu śniegu szybko przybywało,
pokrywa śnieżna dochodziła do 36 cm, co po roztopieniu dało
67 mm. Styczeń 2011 roku przywitał nas kolejnymi opadami,
najpierw śniegu, a potem roztopami i deszczem. To spowodowało kolejne znaczne podniesienie poziomu wód podziemnych i zagrożenie powodzią – mówi kierownik działu Nauki
i Monitoringu przyrody w KPN Anna Andrzejewska.
Obecnie wielu mieszkańców żali się, że ich piwnice toną
w wodzie i upatrują się w tym winy parku. Należy podkreślić, że przeplatające się sekwencje lat z dużymi i niskimi
opadami są zjawiskiem naturalnym. KPN ubolewa nad
sytuacją wielu rodzin, których piwnice i posesje zostały
zalane. Z punktu widzenia ochrony przyrody cała ta sytuacja jest jednak jak najbardziej naturalna. Puszcza wraca
do swojego stanu pierwotnego, kiedy większość pasów
bagiennych była przez cały rok podmokła.

Interwencje – obok tzw. kotów na drzewach – to coraz częściej akcje dużo poważniejsze. Fakt przecinania
naszej gminy przez krajową siódemkę powoduje, że
działania strażaków w dużej mierze dotyczą kolizji
i wypadków drogowych. Czasem są to kwestie drobne,
w których praca ogranicza się do odłączenia akumulatora w samochodzie i ewentualnego zakręcenia
zaworów gazowych. Czasem jednak wypadki są poważniejsze, a osoby poszkodowane trzeba wycinać
z samochodów i wydobywać je z pojazdów za pomocą specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Czasem
akcje te przebiegają dość dramatycznie jak choćby wydobywanie spod samochodu poszkodowanej
kobiety w dniu 23 czerwca.
2010 rok pokazał mieszkańcom Łomianek, że oprócz
ognia i wypadków drogowych istnieje jeszcze jedna
kwestia, w której mało kto potrafi strażaków zastąpić. Wisła dwa razy w 2010 roku poważnie zagrażała
Łomiankom i dwa razy mundur strażacki na ulicach
stawał się codziennością. Łomiankowscy strażacy
oprócz bezpośredniej walki z zagrażającym żywiołem
pełnili również funkcje logistyczne oraz patrolowe.
W dniach, gdy Łomiankom w obronie wałów pomaga-
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li strażacy z całego powiatu, nasza OSP jako najlepiej
zorientowana w miejscowej topografii zajęła się logistyką działań oraz współpracą z setkami mieszkańców
Łomianek, którzy czynnie brali udział w zabezpieczaniu wałów.
Czym jeszcze zajmują się nasi strażacy? Jako jedyna
służba w gminie posiada uprawnienia do prac wysokościowych: wiesza flagi na słupach, zdejmuje śnieg i lód
z dachów szkół, przedszkoli i szpitala. Zabezpieczają
również imprezy masowe.
Od dwóch lat nasza OSP angażuje się w zbiórkę pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W 2010 strażacy oprócz honorowych przejazdów
i pięknie polakierowanych hełmów, które zostały
wystawione na licytację, zafundowali mieszkańcom
pokaz swojej sprawności bojowej w postaci symulowanego wycinania poszkodowanego z samochodu
z użyciem specjalistycznego sprzętu.
Zapytani o plany na 2011 roku strażacy... wzdychają.
Remiza się rozbudowuje – to dobrze, ale strażakom
marzy się nowy sprzęt do ratowania ludzi. Urządzenie do cięcia karoserii nie jest już pierwszej młodości,
a akcja z Panią pod samochodem poszłaby sprawniej,
gdyby strażacy dysponowali specjalnymi poduszkami. Na to wszystko potrzebne są jednak środki, a tych
jak zwykle brakuje.
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MÓJ ULUBIONY
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SKLEPIK OSIEDLOW Y
Co jest takiego w sklepikach osiedlowych, że często korzystamy z nich chętniej, niż z wielkich hiper-super-mega-samów?
Hmmm... chyba to, że są blisko, są tu i teraz. Nie musimy
w nich walczyć z promocjami, a brak pokusy wrzucenia do koszyka 362 zbędnych gadżetów nie uszczupli naszego konta.
Oczywiście sklepiki osiedlowe mają też swoje wady... ograniczona różnorodoność towaru – nie ma np. 12 rodzajów jogurtu
truskawkowego. Nie doświadczymy też w nich niespodzianek
w postaci gratisowych dodatków do papieru toaletowego...
Sklepiki osiedlowe mają jednak jedną zasadniczą zaletę – nie
jesteśmy w nich anonimowi, a i sprzedawca czy właściciele są
nam dobrze znani – więc szansa np. nabycia "chodzącej" polędwice jest zdecydowanie mniejsza...
Ja osobiście korzystam, z dużą pzyjemnością, ze sklepiku osiedlowego na ulicy Osiedlowej :) Dla mnie atutem tegoż jest jego
lokalizacja, dość różnorodny asotyment, mało wyśróbowane
ceny i sympatyczna, swojska atmosfera. Tu właśnie, podczas
zakupów, często mogę się dowiedzieć co słychać u sąsiadów...
kto, co i komu, a czasem nawet dlaczego. Niewątpliwie dużym
plusem jest możliwość zakupów na tzw. "kreskę" w sytuacji kiedy akurat środki płatnicze zostały w innej kieszeni... Polecam.
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Lokalny Konsument

Na Warszawskiej 160 stosunkowo niedawno otwarto sklep w którym pieczywo sprzedawane jest bezpośrednio po jego wypieku. Sklep jest otwarty od godziny 6:30, ale już przed 4:00 rusza piec. Najwięcej czasu na to, aby trafić na półki potrzebują... kajzerki. Potem piec wypełnia się chlebem. Jak mówi kierownik –
Małgorzata Gromadka – dziennie do klientów trafia ponad 250 różnego rodzaju bochenków chleba oraz
ponad 2000 bułeczek. Sklep oferuje również paczkowane pieczywo pełnoziarniste i razowe oraz ciastka.
Wszystko jak zapewnia p. Małgorzata bez żadnych (choćby w śladowych ilościach) konserwantów...
Pieczywo jest wypiekane na bieżąco, a ostatnie ciepłe sztuki można złapać w okolicach godziny18:00.

Najdroższe kawy świata

Joanna Kostkowska

Kopi Luwak – jest to kawa uprawiana w Indonezji. Jest wyjątkowa ze względu na sposób jej przetwarzania. W przeciwieństwie do innych kaw, których owoce tradycyjnie zrywa się ręcznie lub mechanicznie, Kopi Luwak "zbierają" ssaki zwane Cywetami. Wybierają tylko najlepsze, dojrzałe, zdrowe
owoce, trawią ich miąższ i wydalają ziarna, które następnie wygrzebywane są z suchych odchodów
i oczyszczane. Ziarno przechodząc przez przewód pokarmowy ssaka jest nadtrawione i lekko sfermentowane przez bakterie produkujące kwas mlekowy. Dzięki temu, kawa traci częściowo swoją goryczkę
i nabiera nowego, bogatego i aksamitnego smaku. Jej roczna produkcja sięga około 500 kg, a za kilogram musimy zapłacić blisko tysiąc dolarów. Warto spróbować!!!
Jamaika Blue Mountain – jest kawą uprawianą w gospodarstwach na terenie Błękitnych Gór na Jamajce. Rozwija się w żyznej, wulkanicznej glebie, regularnie nawadnianej deszczem, w klimacie chłodnym i mglistym. Wszystkie te czynniki pomagają w rozwijaniu kawy o wyjątkowej słodyczy i aromacie,
bogatym smaku i z łagodną kwasowością. Podkreślając niezwykle małą produkcję i ekskluzywność,
Jamaika Blue Mountain jest jedyną kawą na świecie, pakowaną w drewniane beczki, a nie w worki.
Większość tej kawy eksportuje się do Japonii, której mieszkańcy rozsmakowali się w tej wyjątkowej
i luksusowej kawie. Jej cena to około tysiąc złotych za kilogram. Trzeba spróbować!!!
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MASZ SWÓJ ULUBIONY SKLEPIK OSIEDLOWY?
NAPISZ, PRZYŚLIJ ZDJĘCIE... OPUBLIKUJEMY!
e-mail: redakcja@lomianki.info

PROSTO Z PIECA
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MARIA ANTONINA
CZY JACKIE KENNEDY?
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Agnieszka Dachterska
www.manufakturamody.pl

No i mamy karnawał – czas zabaw, imprez – tych większych i mniejszych. Każda
z nas – co zupełnei oczywiste – chce ubrać się jak najlepiej. Mamy wybór – w sklepach z ciuchami – szał, a dla mnie najlepszy czas na to, żeby się poprzyglądać sklepowej ofercie od strony kroju, koloru, jakości tkanin i wykonania.
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Nasuwa mi się tylko jeden wniosek – jest jak zwykle. W dalszym ciągu króluje poliester z wiskozą i elastanem, tkaniny śliskie, sztywne i migotliwe, no i ta wszechobecna
sztuczność. Na sam widok tych sukienek jest mi zimno! Do zakupu nie zachęca też
krój. Jakieś marszczenia, zakładki, cekinki i kokardki – tyle, że bez ładu i składu.
Dlaczego w masowym krawiectwie hasło „elegancja” przestało cokolwiek znaczyć?
Czy rzeczywiście gust się tak bardzo zmienił (a może wypaczył?), że kreując stosunek ilości (tkaniny) do jakości (ubioru i jego odbioru wizualnego) wzorem do naśladowania – mam nieodparte wrażenie – jest raczej postać Marii Antoniny niż Jackie
Kennedy?
Otóż z licznych rozmów, jakie miałam przyjemność przeprowadzić w ramach badań
rynkowych niezbędnych dla mojego przedsięwzięcia, okazuje się, że odpowiedź jest
negatywna na oba powyższe pytania. Gust się nie ujednolicił, co sugerowałaby oferta
sklepowa. Dalej jest liczna grupa odbiorców (odbiorczyń właściwie), która ceni sobie
i preferuje prostotę, funkcjonalność i szeroko pojętą dobrą jakość ubioru – ma być
wygodnie, ciepło jesienią i zimą albo przyjemnie chłodniej latem i ma to być strój
w miarę uniwersalny, czyli zwycięża dewiza, którą sobie postawiłam za cel przy tworzeniu nowych kolekcji.
Od lat obserwuję też pewien paradoks, który potwierdza moją ocenę obecnej sytuacji na rynku odzieżowym. W różnego rodzaju rankingach modowych zwyciężają panie – często od lat te same, które noszą kreacje ... proste, eleganckie i nie mające nic
wspólnego z wzorami dominującymi w masowej sprzedaży.
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A zatem jak to jest naprawdę z tym byciem modnym? Myślę, że to dobre pytanie nie
tylko na początek Nowego Roku.
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OGŁOSZENIA DROBNE
LEKARZE

Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664

INNE
Nauka gry na gitarze, 507 668 397, www.gitara.lomianki.info
Angielski, 604 696 091, www.fridayenglish.com
Darmowe strony www. dla ﬁrm z Łomianek: www.twojaﬁrma.lomianki.info
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OGŁOOSZEENIAA DROBN
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Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 2, dzieci i dorośli, wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, Baczyńskiego 26/8. 22 751 3907
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, 601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański 504 235 266, ul. Jedności Robotniczej 15

Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 8222
Psycholog, dr Gizela Maria Rutkowska, Dąbrowa. 668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie, ul. Kołątaja 1, 602 346 955
Dermatolag, E.Tekieli, choroby skóry, włosów, paznokci, 607 780 848
Kardiochirurg, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751 3597
Logopeda, neurologopeda, konsultacje i terapia zaburzeń mowy, 501 124 416
Pediatra, Anna Matusiak, wiztyty domowe, 604 868 527
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NAKŁAD: 6500 egzemplarzy
JAKOŚĆ: Profesj
Profesjonalny
jonalnyy druk w ppełnym
ełnyym kolorze

ZASIĘG: Miasto i Gmina Łomianki + INTERNET
DYSTRYBUCJA: bezp
bezpośrednio
pośrednio do drzwi odbiorcyy

ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772
REKLAMA

CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 50pln netto | 1 strona+50%
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