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IDź NA WYBORY!
Najbliższe miesiące w Łomiankach upłyną pod hasłem wyborów. Tym razem będziemy decydować o tym kto zostanie naszym sołtysem lub przewodniczącym osiedla, kogo wybierzemy do rady sołeckiej lub osiedlowej. Kompetencje obu tych instytucji określa
ustawa o samorządzie gminnym oraz statuty osiedli i sołectw. Ważne jest jednak to, że osoby te reprezentują nasze interesy przed
władzami Gminy. Warto więc mieć realny wpływ na to kogo wybierzemy.
Aby wybory były ważne, w zebraniu musi uczestniczyć 25 osób – mieszkańców konkretnego osiedla czy sołectwa. Głosować
mogą wyłącznie osoby dorosłe a wybieramy spośród kandydatów zgłoszonych w trakcie zebrania.

Wybory do zarządów osiedli:
Buraków – 3.04.2013, g. 18, Filia Domu Kultury, ul. Kościuszki 10
Łomianki Centralne – 4.04.2013, g.18, Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 73
Dąbrowa Rajska – 9.04.2013, g. 18, Lemon Tree, ul. Zachodnia 38
Dąbrowa Leśna – 10.04.2013, g. 18, Budynek komunalny, ul. Akacjowa 20a
Łomianki Baczyńsksiego – 11.04.2013, g.18, Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 73
Dąbrowa Zachodnia – 16.04.2013, g.19.30, Centrum Tańca SWING, ul. Równoległa 22a
Łomianki Majowe – 17.04.2013, g.18, Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 73
Łomianki Górne – 18.04.2013, g. 18, ICDS, ul. Staszica 2
Łomianki Prochownia – 23.04.2013, g.18, Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 73
Łomianki Stare – 24.04.2013, g. 18, Dom Kultury, ul. Wiejska 12a
Łomianki Pawłowo – 25.04.2013, g.18, Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 73
Łomianki Trylogia – 7.05.2013, g. 18, Dom Kultury, ul. Wiejska 12a
Łomianki Równoległa – 8.05.2013, g. 19, Centrum Tańca SWING, ul. Równoległa 22a
Łomianki Powstańców – 9.05.2013, g. 19, ICDS, ul. Staszica 2
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Wybory sołtysów i rad sołeckich
Dziekanów Leśny – 14.05.2013, Dziaknanów Bajkowy – 15.05.2013,
Kępa Kiełpińska – 16.05.2013, Dziakanów Nowy – 21.05.2013,
Dziakanów Polski – 22.05.2013, Kiełpin – 23.05.2013, Łomianki Chopina – 28.05.2013,
Łomianki Dolne – 29.05.2013, Sadowa – 06.06.2013
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Inkubator kultury
Z Miłoszem Manasterskim – poetą, dyrektorem Domu Kultury w Łomiankach
spotkałam się na początku stycznia, w momencie kształtowania się oferty
programowej tej instytucji. Już po naszej rozmowie Teatr Miejsce,
działający przy Domu Kultury w Łomiankach, wystawił przedstawienie na
podstawie jego wierszy z tomiku SEPIA.

Sylwia Maksim-Wójcicka: Dom Kultury – co to za miejsce?
Miłosz Manasterski: To trudne pytanie. Jest to instytucja, która zaprasza różnych odbiorców, nie specjalizuje się
w jakimś konkretnym obszarze kultury jak kino, teatr czy
muzeum. To konglomerat tych miejsc. Oferujemy odbiorcom
teatr, balet, kino, zajęcia plastyczne, muzyczne, wernisaże, konkursy artystyczne, edukujemy. Nasi goście oczekują
miejsca zaspokajającego wszelkie artystyczne potrzeby i zainteresowania. Kiedy robimy przedstawienie teatralne to
słyszymy pytanie o naukę tańca, kiedy pojawia się taniec
to okazuje się, że ktoś czeka na zajęcia plastyczne. Najważniejsze jest aby dawać możliwość samorealizacji artystycznej, kulturalnej, społecznej. Z drugiej strony naszą rolą jest
edukacja, przygotowanie odbiorcy na nowe doznania, pokazywanie różnorodnych możliwości po to, aby koncert operowy w Łomiankach stał się dla odbiorcy zachętą do obejrzenia
w przyszłości przedstawienia w Teatrze Wielkim.
SMW: Czyli trampolina do różnych wymiarów sztuki?
MM: Tak, swoisty inkubator nowych treści, nowych doznań.
Zarówno wśród odbiorców jak i artystów, też lokalnych,
mieszkających tu, którzy często są nam zupełnie nieznani.
SMW: Jakość ma znaczenie. W jaki sposób starasz się na co
dzień pogodzić tworzenie instytucji „dla wszystkich”, czyli
młodych, starych, lubiących sztukę awangardową i klasyczną, z wyborem oferty, która swoim poziomem może konkurować z niedaleką Warszawą?
MM: To jest misja, którą rozstrzygamy każdego dnia. Codziennie decydujemy czy kolejny pomysł jest adekwatny
do naszych możliwości, środków i wizji przyszłości. Nie ma
szablonu na jakość, na powodzenie.
SMW: Jakich więc dokonujesz wyborów?
MM: To zależy od wielu czynników, w tym finansowych.
Specyfiką domu kultury jest jego wszechstronność. Oprócz
wydarzeń, które promujemy w sposób szczególny, chcemy
żeby stały się naszym symbolem, czymś na kształt „marki”,
nie możemy zapominać o działalności codziennej. O tych
systematycznie prowadzonych zajęciach grupowych, których jakość ocenia się liczebnością i frekwencją uczestników.

Myśląc o tym co nas wyróżnia teraz lub w przyszłości, widzę
m.in. Kwartalnik Literacki Wisła, którego pierwszy numer
ma się niebawem ukazać. Być może stanie się on „listem
z Łomianek”, który poprzez półki księgarskie trafi do odbiorców i pokaże ludzi stąd, którzy czytają, piszą i chcą to pokazywać innym. Widzę również teatr, zarówno profesjonalny,
jak i amatorski. Czyli Teatr Miejsce, który poprzez realizację
kolejnych przedstawień znajduje swoje grono odbiorców
i nabiera kształtu oraz festiwal Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich ŁATA*, skierowany do grup teatralnych
działających właśnie w placówkach kultury i szkołach.
SMW: Gościcie u siebie dwa uniwersytety.
MM: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zagościło u nas na dobre i rozwija swoją ofertę. Nowym nabytkiem
jest Uniwersytet dla Dzieci kształtujący zainteresowania
dzieci nauką, badaniami, odkryciami, poprzez wzorowane
na akademickich warsztaty i wykłady.
SMW: Mija pierwszy rok twojej pracy na stanowisku Dyrektora
poprzedzony 10 latami pracy tutaj. Spróbujesz ocenić ten rok?
MM: Cały czas jeszcze jestem na etapie tworzenia, budowania. Już wiem, że to jest przygoda, daje możliwość kreacji. Nowy budynek, znacznie większy, wymaga nowych
pomysłów, rozbudowanej oferty. To wyzwanie, bo powstaje
coś nowego.
SMW: Inne wyzwania?
MM: Przed oczami mam coraz wyraźniejszą wizję domu kultury za kilka lat, widzę też problemy, z którymi musimy sobie
poradzić. Bardzo ważna jest np. zmiana stosunku do zajęć.
Będziemy próbowali przyzwyczajać odbiorców do tego, że
nasze zajęcia są pewnego rodzaju kursem i efekt może być
widoczny pod warunkiem systematycznego uczestnictwa.
Dojście do tego wymaga pracy, długofalowego planowania i to jest nasze zadanie. Mówię nasze, bo myślę o całym
zespole pracowników i współpracowników, których zaangażowanie jest dla mnie widoczne i bardzo istotne.
SMW: Czym przyciągniesz ludzi do Domu Kultury w 2013 r.?
Co zobaczymy, usłyszymy, w jakich wydarzeniach będziemy mogli uczestniczyć?

Miłosz Kamil Manasterski – urodził się w 1977 r.
w Kaliszu, dyrektor Domu Kultury w Łomiankach, poeta, prozaik, członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, redaktor naczelny Magazynu Związku
Literatów Polskich www.literaci.eu, autor kilku tomików poezji (m.in. Sepia, Portfolio, Notebook Norwida),
zbioru opowiadań Tramwaj zwany 805N, laureat wielu
nagród literackich. Dwukrotnie Teatr Miejsce wystawił
na scenie jego wiersze, ostatnio w spektaklu „Sepia”
z udziałem fenomenalnej Stanisławy Celińskiej i młodych mieszkańców Łomianek.
MM: To trudny rok, głównie ze względu na finanse. Niestety większy budynek generuje wyższe koszty utrzymania,
a budżet nie jest z gumy, co przekłada się na możliwości zapraszania artystów z zewnątrz. Przygotowujemy obchody
Światowego Dnia Poezji, ale nie tylko w formie standardowych wieczorów literackich. Moim planem jest pewnego
rodzaju „odtrucie poezji”, pokazanie jej oraz jej twórców w
sposób nietypowy, nowoczesny, z zastosowaniem np. technik multimedialnych. Oczywiście kontynuujemy działania
systematyczne, muzyczne, plastyczne, rozwijamy zajęcia taneczne – różnego typu. Ponadto jesteśmy otwarci na pomysły
i nastawiamy się na wyszukiwanie i promocję osób stąd, które chcą rozwijać swoje talenty, brać udział w organizowanych
przez nas wydarzeniach już jako twórcy, a nie tylko widzowie.
Właśnie na zasadzie inkubatora, o którym już mówiłem.
SMW: Dziękuję za rozmowę.
*Festiwal ŁATA 2013 odbędzie się w kwietniu 2013 r.

NIE G R Z E C Z NE D Z IE C I

20 kwietnia 2013 - ICDS - koncert charytatywny
Wielu mieszkańców Łomianek drażni widok młodych ludzi z krzywo założonymi czapkami w za dużych ubraniach. Dziwnie mówią, dziwnie tańczą, słuchają muzyki, w której zamiast śpiewać recytuje
się słowa, a często niewybredne wulgaryzmy. Co za młodzież? Niegrzeczne dzieci. Czy aby na pewno?
Przypominamy, że kiedyś tak samo patrzono na fanów The Beatles i Czesława Niemena. Hip-hop, bo tak
nazywa się ten styl, to wyraz buntu współczesnej młodzieży. Buntu przeciw temu światu, jego obłudzie
i zakłamaniu. Łomiankowskie środowisko hip-hopowe integruje się, zwiera szeregi, a co ciekawsze zaczyna działać na rzecz innych. Te niegrzeczne dzieci organizują koncert charytatywny, który odbędzie
się 20 kwietnia w auli ICDS. Koncert współorganizuje Stowarzyszenie Pracownia Łomianki, patronat honorowy nad imprezą roztoczył Burmistrz Łomianek, a patronat
medialny LOMIANKI.INFO. Cały dochód z koncertu będzie przekazany Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera. Dzieci dotknięte chorobą zwaną zespołem Aspergera często postrzegane są jako niegrzeczne. Możemy więc powiedzieć, że 20 kwietnia niegrzeczni zagrają dla NIE-grzecznych.
Więcej o hip-hopie w Łomiankach oraz o koncercie można znaleźć na www.facebook.com/hiphopwlomiankach, a o chorobie Aspergera na www.niegrzecznedzieci.org

3

Niewielki budynek, infrastrukturalny relikt lat 60. Wewnątrz malutkie klasy pełniące często wiele funkcji. Sala komputerowa, to jednocześnie
pracownia plastyczna i szkolna biblioteka. To tu właśnie wydzielono 3 odrębne „pomieszczenia” biblioteczne – 3 szafy, które z trudem mieszczą
szczątkowe egzemplarze szkolnych lektur. Próżno w szkole tej szukać sali gimnastycznej, stołówki, czy świetlicy. Nigdy ich tu nie było. Malutka
szatnia 6 m2. Sekretariat „do spółki” z pokojem dyrektorskim (wielkości portierni w Urzędzie Miejskim)... W niewielkim pomieszczeniu wydawane jest dzieciom mleko, przyjmuje pielęgniarka, podejmowani są interesanci. Nieopodal, połowę mniejszy pokoik… nauczycielski.

Szkoła w Sadowej
fakty i mity

Wigilia szans
W grudniu 2010 roku na spotkaniu wigilijnym mieszkańców Sadowej rozmawiałem z burmistrzem Dąbrowskim.
Zgodził się, że szkoła w Sadowej wymaga doinwestowania. Kilka miesięcy później, podczas połączonych Komisji
Społecznej i Technicznej problem rozwoju oświaty w naszej Gminie uznano za priorytetowy. Radni ustalili plan
inwestycji oświatowych na najbliższe lata. W pierwszej kolejności – ze względu na posiadane już zezwolenia – rozbudowa szkoły w Dziekanowie Leśnym, w drugiej – szkoła
w Sadowej, również posiadająca pełną dokumentację, w tym projekt oraz pozwolenie na budowę. Pod rozbudowę zakupiono
kilka lat temu grunt. Wydano już na wstępne prace blisko pół miliona złotych…
W gminie naszej jest jeszcze jedna szkoła
podstawowa, w Dziekanowie Polskim. Szkoła ta, choć nie posiada dokumentacji, również wymaga jak najszybszej rozbudowy.
Radni byli zgodni, że należy niezwłocznie
rozpocząć przygotowania niezbędnej dokumentacji.
Zajęcia sportowe
Wydawało się, że w sprawach oświatowych
odbywają się
radni wypracowali wspólne porozumienie
na wąskim korytarzu...
z burmistrzem. Jak się okazało, nie na długo.

Szkoła powstała niegdyś w czynie społecznym mieszkańców wsi Sadowa. Z potrzeby chwili. I dobrze zasłużyła się
okolicznej społeczności. Dziś czasy się zmieniły, inne są potrzeby i standardy. Szkoła, znana z przyjaznego, otwartego
stosunku do dzieci, prowadzi zajęcia w sposób nowoczesny,
zarówno pod względem metodyki nauczania, jak i dydaktyki. Jako jedyna w całej gminie wprowadziła np. e-dziennik.
Warto wspierać takie placówki i takich ludzi.
Palącym problemem staje się rozbudowa szkoły i dostosowanie jej do wymogów współczesnej placówki oświatowej…

Mała szkoła – większe koszty
Nieoczekiwanie, władze gminy diametralnie zmieniły zdanie. Od pewnego czasu przeciwko rozbudowie szkoły w Sadowej prowadzona jest zupełnie niezrozumiała negatywna
kampania. Niemerytoryczna i nieetyczna. Deprecjonowane
są kompetencje nauczycieli, umniejszane są osiągnięcia
uczniów, padają absurdalne argumenty z pogranicza rzeczywistości i fantastyki naukowej, jak np. zagrożenie powodziowe czy deszcz meteorytów...
Najczęściej pojawiającym się argumentem za utrzymaniem
obecnego stanu przez kolejne lata jest wysoki koszt utrzymania placówki. Koszt jest wysoki, to prawda. Przyczyną jest
jednak ograniczona możliwościami lokalowymi – liczebność uczniów! Szkoła nie może przyjąć więcej dzieci w tych
warunkach. Jej rozbudowa leży zatem w interesie gminy.
Zwłaszcza w okresie kryzysu, gdy liczy się każda złotówka –
pieniądze trzeba wydawać racjonalnie.
W chwili obecnej, w tej najmniejszej gminnej szkole, w której
praca odbywa się w systemie dwuzmianowym, uczy się 63
dzieci. W rozbudowanej szkole w Sadowej mogłoby się ich
uczyć wielokrotnie więcej, bo z pewnością placówka ta stałaby się atrakcją dla dzieci z terenu całej gminy.
Gminny dokument „Analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta i gminy Łomianki wraz z przewidywanymi kierunkami działań dotyczącymi przyszłego rozwoju”

POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
Wyrażam sprzeciw...

...przeciwko artykułowi opublikowanemu w ostatniej Gazecie Łomiankowskiej
podpisanego przez Panią Renatę Filipek.
Szanowna Pani
Skoro nie ma Pani dzieci w Szkole w Sadowej to na jakiej podstawie ocenia Pani
poziom nauczania i przygotowanie kadry
nauczycielskiej.
Nasza społeczność jest bardzo związana ze
szkołą w Sadowej. Począwszy od tego, że
wybudowano ją czynem społecznym, rodzice uczniów jak i mieszkańcy czynnie uczestniczą w jej życiu i pomimo ukończenia szkoły
bardzo chętnie do niej wracają.
Dlaczego ocenia Pani nauczycieli tej
szkoły na czele ze wspaniałą Panią
Dyrektor, która przez ponad dwudziestoletni okres swojej pracy uzyskiwała
najwyższe oceny pracy – wyróżniające.
Oprócz oceny fachowców najważniejsza jest ocena lokalnej społeczności,
która jest równie wysoka .
Pani Joanna Cackowska oprócz tego, że
jest Dyrektorem jest wielką przyjaciółką
szkoły i dzieci, społecznikiem i osobą bardzo wykształconą i według mieszkańców
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,,odpowiednią osobą na odpowiednim
miejscu”.
Pani Dyrektor w przeciwieństwie do innych
szkół nie boi się przyjmować dzieci z terenu
gminy, które nie mogą często znaleźć swojej drogi, a odnajdują ją właśnie w Sadowej
dzięki atmosferze , fachowości i wykształceniu kadry nauczycielskiej.
Pani Renato może jako kilkuletnia mieszkanka Sadowej nie czuje Pani więzi z naszą
społecznością, może nie wie Pani jak bardzo
ważna jest dla nas ta szkoła, jacy wspaniali
ludzie mieszkają w Sadowej.
Nie jest dla nas zrozumiała propozycja zamknięcia naszej szkoły i przekształcenia jej
w świetlicę dla Dziekanowa Leśnego – zupełnie nie widzimy logicznego związku po
co? Skoro Szkoła w Dziekanowie Leśnym ma
świetlicę. Dziwi fakt, że mieszkanka Sadowej
– rozumiem, że z wyboru nie z przymusu
wypisuje oszczerstwa przeciw swojemu środowisku.
Zapraszam Panią wraz z rodziną na imprezy, uroczystości i spotkania, aby mogła Pani
poznać naszych mieszkańców, obejrzeć
szkołę, która pomimo skromnych warunków
jest zawsze otwarta .
Z poważaniem Sołtys, rada sołecka

Miałem sen....

Ilu mieszkańców Łomianek pamięta te gorzkie słowa, które wypowiedział pastor Martin
Luter King? Słowa, które przeszły do historii.
A jak mają się one do łomiankowskiej rzeczywistości? Ano prawdę mówiąc – wszystko można uzasadnić. Śnią wielcy o wielkich
sprawach, śnią maluczcy o sprawach wcale
nie mniejszych.
Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby podzielić się z Czytelnikami takimi sobie marzeniami sennymi wiejskiego nauczyciela pracującego na peryferiach Gminy w dobie, gdy
tutaj, na miejscu, w samym Centrum Małej
Ojczyzny rozgrywają się RZECZY WIELKIE,
a ich animatorzy zajęci są sprawami daleko
odbiegającymi od rozterek wspomnianego
wyżej. Są demiurgami, animatorami strategicznymi naszej rzeczywistości.
Mamy demokrację. Wielu z nas czegoś żąda,
komuś grozi z racji pretensji uzasadnionych
i nieuzasadnionych, ma żale do wszystkich
– określanych zaimkiem ONI. Czujemy się
pokrzywdzeni, oszukani, sfrustrowani, przerażeni, agresywni, niedocenieni – uff, dosyć!
Ja, uciekając w sen od tego przerażającego
świata określanego przymiotnikiem – współczesny, relaksuję się, ponieważ tam, w tym
moim intymnym sennym świecie, jawi mi się

piękny i kolorowy obraz zrealizowanych pragnień. Niestety, niezrealizowanych jeszcze
na jawie. Pragnień obywatela wspomnianej
Małej Ojczyzny – bynajmniej nie osobistych.
A cóż to takiego, przynoszącego ukojenie
śni się „panu od fikołków” i informatyki? Już
w przeszłości część z tych marzeń przelałem
na papier i do adresata przesłałem. Nic nie
szkodzi zgodnie z zasadą, że kropla drąży
skałę uczynić to raz jeszcze.
Śni mu się, że Urząd Gminy pod egidą
odpowiedzialnego burmistrza do spraw
Oświaty organizuje i finansuje cyklicznie
powtarzaną coroczną akcję badania stanu zdrowia łomiankowskiej młodzieży
szkolnej. Nazwa do wyboru: „Proste plecy”,
„Trzymaj się prosto” „Ja i pajączek”, itp.
Śni mu się, że przeglądu dokonują lekarze pobliskiego Szpitala Dziekanowskiego, tego –
w obronie, którego nie tylko on składał podpis w przeszłości. Śni mu się, że zalecenia
lekarskie z takiego przeglądu (głównie ortopedycznego) docierają poprzez nauczycieli
wychowania fizycznego lub Internet do rodziców. Śni mu się, że nauczyciele uwzględniają
te zalecenia w codziennej pracy z uczniami.
Śni mu się, że pracę tę weryfikuje następny lekarski przegląd a nie następny puchar stojący
w gablocie w gabinecie u dyrektora szkoły.

> > > > > > Zapraszamy do przesyłania swoich OPINII, KOMENTARZY, POLEMIK
na adres: redakcja@lomianki.info

określa Sadową, jako teren sukcesywnie zagospodarowywany poprzez nowe inwestycje ze stopniowo zagęszczającą
się zabudową mieszkalną. Potwierdzają to już aktualne działania władz gminy. Opublikowano w styczniu tego roku obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sadowej
Południe. W rejonie szkoły podstawowej znajduje się ponad
450 domów, w tym 140 na terenie Izabelina Dziekanówka,
położonego 5 minut drogi od budynku szkoły.
Pierwsza szkoła z oddziałami integracyjnymi
Szkoła w Sadowej znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Rozbudowa szkoły to szansa,
zwłaszcza dla dzieci z dysfunkcjami. Dzieci te przyjmowane są do szkoły tej od zawsze – bez żadnych warunków
wstępnych. Dziś uczy się w niej blisko 30 dzieci o różnym
stopniu dysfunkcji. Kadra pedagogiczna z ukierunkowanym wykształceniem, przyjazna dzieciom – prezentuje
najwyższy poziom i kwalifikacje. Organizacja w tej szkole,
w przyszłości, oddziałów integracyjnych przyniosłaby
gminie wymierne korzyści i oszczędności. Obecnie wydaje się bowiem rocznie dziesiątki tysięcy złotych na dowóz dzieci z deficytem do szkół warszawskich oraz tych
w gminach ościennych.
Osiągnięcia dzieci – pomniejszane i deprecjonowane
Jak bardzo trzeba być nieczułym na krzywdę ludzką? Jak
bardzo obojętnym na sprawy społeczne, by zestawiać
wyniki w nauce dzieci ze szkoły w Sadowej z wynikami
dzieci z innych szkół! (gazeta urzędowa – „Łomiankowska.
pl” Nr 22 z dn. 08.03.2013 r., autor Piotr Rusiecki, wiceburmistrz ds. SPOŁECZNYCH). Jak bardzo trzeba nie lubić
dzieci, by tak niesprawiedliwie, bez żadnego uzasadnienia – dewaluować ciężką pracę nauczycieli i ich wychowanków. Uczniowie szkoły w Sadowej pod opieką fachowej, niezwykle oddanej kadry nauczycielskiej, radzą sobie
w szkole doskonale. Przykładem niech będą liczne nagrody
i wyróżnienia zdobywane w konkursach przedmiotowych:
kuratoryjnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Wiceburmistrz Rusiecki prezentuje niezwykle skomplikowane zestawienia analizy staninowej. Daje tym świadec-

two całkowitej ignorancji na
temat egzaminów gimnazjalnych i braku wiedzy, jak należy
z analizy staninowej korzystać.
Rzetelność wymagałaby szkolną analizę przeprowadzić w
oparciu o zdawalność, dobór
przedmiotów, a także różny
stopień złożoności zadań dla
poszczególnych uczniów.
Szkoła w Sadowej od lat wychodziła naprzeciw wprowadzanym reformom oświaty.
Jak choćby program „5-latki do
zerówki”. To szkoła w Sadowej
w 2005 roku, jako pierwsza,
z dwuletnim wyprzedzeniem,
zorganizowała w swej placówce oddział przedszkolny.
Jako pierwsza, na 2 lata przed wprowadzeniem reformy,
wprowadziła język angielski w pierwszych klasach. Jako
jedyna w gminie posiada wspomniany już e-dziennik. To
tu, nie mając żadnego zaplecza sportowo-edukacyjnego,
przygotowuje dzieci na zajęciach wf lekkoatleta, sprinter,
skoczek w dal, dwukrotny mistrz Polski – oddany dzieciom
bez reszty, Jerzy Homziuk. Bez sali gimnastycznej, bez boiska – po prostu, na wąskim szkolnym korytarzu. A dzieci,
mimo wszystko, zapraszane przez burmistrza do udziału
w zawodach międzyszkolnych – biorą w nich udział.
„Niechciane dzieci”… z Czosnowa
Innym, często podnoszonym zarzutem jest, iż do szkoły
w Sadowej uczęszczają dzieci z gminy Czosnów. Ale – nikt
nikomu łaski nie robi. To rejonizacja decyduje, że dzieci
z Izabelin Dziekanówka, wsi położonej w odległości 300
metrów od szkoły, mają prawo uczęszczać do tej szkoły. Nie
pan burmistrz! Gdyby nie rejonizacja, dzieci te musiałyby do
najbliższej szkoły w Czosnowie dojeżdżać aż 8 km. Nie mówiąc o tym, że gmina nasza otrzymuje za każde dziecko spoza granic administracyjnych gminy z budżetu państwa tzw.
subwencję oświatową. Tak więc, do dzieci z gminy Czosnów
nie dopłacamy tak naprawdę NIC.

Sala komputerowa, to jednocześnie
pracownia plastyczną i szkolna biblioteka
Wielką wodą w… Sadową
Niechęć burmistrza Dąbrowskiego do rozbudowy szkoły
w Sadowej ma jeszcze jeden, powiedzmy „meteorologiczny” aspekt. Stara się udowodnić za wszelką cenę, iż rozbudowa szkoły w Sadowej pozbawiona jest sensu ze względu
na… zagrożenie powodziowe. Jednak z mapy opracowanej przez Urząd z oznaczonym terenem, który potencjalnie
mógłby zostać podtopiony w przypadku przerwania wału
w okolicy śluzy Jeziora Dziekanowskiego wynika jasno, iż
zagrożeniem takim objętych jest 80% terenu gminy, zaś
sama szkoła w Sadowej położona jest najwyżej wśród wiejskich szkół.
Pomnik dla naszego burmistrza!
Burmistrz Dąbrowski jest tak zdeterminowany, by nie dopuścić do rozbudowy szkoły w Sadowej, że chce ogłosić
w tej sprawie aż referendum. Brawo! Wyrzućmy jeszcze więcej pieniędzy w błoto!
Szkoła – gigant w Dąbrowie – to nowy konik Tomasza Dąbrowskiego. Zadłużmy się jeszcze bardziej... na pomnik dla
naszego burmistrza.
Marcin Etienne
Radny Gminy Łomianki
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Śni mu się, że integrujemy się w gminie
poprzez komunikację międzyludzką i profesjonalny przepływ informacji. Czyli
GMINNI INFORMATYCY – wystąp!
Śni mu się, że wspomniani Panowie lobbują
we władzach gminy za utworzeniem gminnego, spójnego systemu sieciowego opartego o Internet i dążą do jego utworzenia. Śni
mu się, że oto zrobiono już pierwszy krok
i udostępniono w gminie wszystkim gminnym podmiotom (m.in. szkołom) serwer
z lokalną domeną, na którym nie tylko one,
umieszczają strony WWW, skrzynki pocztowe, bazę danych o uczniach itp. Korzystają
też z każdej następnej uruchamianej na
nim usługi.
Śni mu się, że szkoły, jako pełnoprawny członek społeczności lokalnej, korzystają z usług
Panów Informatyków, gdy są w potrzebie.
Śni mu się, że dzieci w szkole w Sadowej
mają boisko sportowe (nie przesadzajmy
– nie o Orlika chodzi) oraz salę gimnastyczną
z miejscem na zapleczu na więcej niż 4 materace. A miało nie być nic osobistego!
Analizując te sny, wprawny czytelnik – analityk dostrzeże dwa ich rodzaje. Rodzaj pierwszy – sny o zdrowiu młodzieży w oparciu
o szkolny warsztat, drugi rodzaj – sny o gminnej integracji informatycznej.

Trochę kolorowe te sny? No cóż – tak już śnię.
A może innym „śpiochom” w gminie przyśni się coś podobnego? Kto wie, kto wie? Aż
strach pomyśleć, że nie będę miał, o czym
marzyć, gdy moje sny staną się jawą! Życie
bez marzeń sennych? Bez kolorowych....?!
Nie. Nie ma obawy! Będę mógł dalej śnić.
Dowiedziałem się właśnie, że szkoła
w Sadowej nie jest rentowną (tak jakby
były jakieś szkoły w Polsce rentowne).
Dowiedziałem się, że mimo zainwestowania
w przeszłości kilku złotówek na opracowanie
koncepcji rozbudowy szkoły – wiatry zmieniły się i koncepcję tę gdzieś wywiało.
Dowiedziałem się, że obywatelka Sadowej p. Renata Filipek, widząc w fakcie
istnienia tej placówki zagrożenie dla żywotnych interesów – Jej dzieci, produkuje
upubliczniane kłamstwa – trochę nieporadnie gramatycznie to czyniąc.
Patrząc z resentymentem na 15 lat mojego
chodzenia pieszo do Sadowej nie jestem
wdzięczny Panom Burmistrzom wraz z przybudówkami, za to, że nie wpadli na pomysł
„koszenia szkoły równo z trawą” w trakcie
Własnej kampanii wyborczej. Z pewnością
ówczesny kontrkandydat p. Pszczółkowski
dostałby 100% wsparcie w tym okręgu wyborczym. Czy mam wyjaśniać powód?

A co do Pani Renaty Filipek, dobrze by było, aby
zmaterializowała się Pani (pół Sadowej Pani
poszukuje i zaczyna zastanawiać się czy nie
zgłosić zaginięcia obywatelki wsi na policji).
Proszę także, aby nie straszyła Pani mieszkańców Sadowej jak duch potępiony, ponieważ:
1. Pani stwierdzenie „Myślę, że wyrażam wolę
wielu rodzin (chodzi o zamknięcie szkoły),
którzy staną niedługo przed obowiązkiem
szkolnym”(sic!) – jest prawdziwe. Z pewnością
tak Pani myśli. Co do „woli wielu rodzin”, tutaj
był bym ostrożny. Zrobiła pani ankietę na ten
temat wśród rzeczonych rodzin? Potrafi pani
tę wolę udokumentować?
Ja, myślę, że lepiej byłoby, aby zamiast pętli
autobusowej, w Sadowej powstał McDonald
’s. Myślę, że wyrażam wolę wielu mieszkańców (szczególnie tych młodszych).
2. Pani stwierdzenie „Placówka w Sadowej
ma fatalne wyniki i bardzo niski poziom,
co przy takiej ilości uczniów świadczy tylko
o nieudolności kadry pedagogicznej…”.
No cóż, Dyrekcja placówki dysponuje pełnymi danymi statystycznymi na temat karier

życiowych absolwentów szkoły oraz wszystkich testów dla sześcioklasistów. Wystarczy
tylko zapoznać się z nimi (godziny przyjęć
pod telefonem 22 751 25 10) żeby diametralnie zmienić zdanie i uderzyć się w piersi,
szanowna Pani.
Ostatnia ocena szkoły i dyrektorki dokonana
przez Kuratorium Oświaty to – ocena najwyższa. Ach ci Kuratorzy i Wizytatorzy. Gdyby porozmawiali z panią Filipek z pewnością
zmieniliby zdanie.
Co do kompetencji kadry pedagogicznej – to
ma Pani rację. Przygłup na przygłupie. Jak
oni studia włącznie ze mną, pokończyli? Niepojęte!!! Jeden w jednego magistrzy i to wielu
dodatkowo to nauczyciele dyplomowani.
Horror!!!
No cóż, idę spać. Tam na łonie Morfeusza
mam wszystko, o czym na jawie pozostaje mi
tylko marzyć! Dobre i to. Mam oczywiście nadzieję, że nie przyśni mi się duch Pani Filipek.
Tak mi zależy na moich snach. Dobranoc.
Jerzy Homziuk
niskopoziomowy nauczyciel z Sadowej

Na temat kontrowersyjnego listu p. Renaty Filipek – podważającego kompetencje
nauczycieli, poziom nauczania oraz sens istnienie szkoły w Sadowej – zamieszczonego w gazecie urzędowej, otrzymaliśmy jeszcze kilka, oprócz tych zamieszczony powyżej, wypowiedzi. Jednak mając na uwadze to, że pozostałe zostały
skierowane do wydawcy gazety urzędowej w formie sprostowania postanowiliśmy wstrzymać się z ich publikacją, do czasu ewentualnego opublikowania ich
przez "Łomiankowską.pl" // redakcja@lomianki.info
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Recepta na sukces, czy krótka pamięć?
Po przeczytaniu wywiadu w miesięczniku LOMIANKI.INFO
z lutego br. z z-cą burmistrza ds. rozwoju panem Bogdanem
Kłódkiewiczem w sprawie podpisanej umowy na dofinansowanie
przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Łomianki” nie zdziwił bym się, gdyby panu zastępcy wyrósł nos Pinokia od przechwalania się sukcesem. Nasuwa się
taka myśl. Cóż za wspaniały gospodarz. Cóż za wspaniali włodarze
gminy. Poprzednicy nic nie zrobili w tej sprawie a on jeden wspólnie
z burmistrzem Dąbrowskim załatwił dotację.
Do mnie niestety przebija się inny obraz. Twarz graczy, cyników i krętaczy, którzy dla podniesienia własnych zasług pracę
innych mają za nic. Nie można oczywiście wszystkiego krytykować
w czambuł. Dobrze się stało, że złożono wniosek, nad którym pracowano od 2006 roku. Na słowa pochwały zasługują pracownicy
ZWiK i gminy, którzy faktycznie pracowali nad pozyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeszcze mój poprzednik burmistrz
Sokołowski rozpoczął działania do przygotowania wniosku ale na
lata 2006-2010 przypadł główny ciężar restrukturyzacji spółki ZWiK
i przygotowania jej do pełnienia roli beneficjenta dotacji unijnej.
Uporządkowano sprawy dokumentów strategicznych gminy stanowiących załącznik do wniosku, dla których przygotowanie wymagało konsultacji społecznych i podjętych uchwał Rady Miejskiej,
bez których nie można by było nawet myśleć o złożeniu aplikacji.
Między innymi wykonano raport o stanie przygotowań oraz upoważniono w 2007 roku burmistrza do podjęcia działań w kierunku
realizacji inwestycji z Funduszu Spójności. W 2008 roku Rada Miejska przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy do 2020
roku oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy. W 2009 roku
uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wod-kan oraz decyzje lokalizacyjne. W 2009 roku spółka
ZWiK wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej. Na początku
2010 roku Rada Miejska wprowadziła taryfy za dostarczanie wody i
odbiór ścieków oraz przekazała na rzecz ZWiK obiekty infrastruktury
wod-kan, w tym nieruchomości, na których zlokalizowano oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody. Tu należy przypomnieć,
jak zachowywała się ówczesna opozycja a obecna władza przy
podejmowaniu tej uchwały. Zniesławiano mnie o próbę sprzedania
spółki wraz z majątkiem przekazanym przez gminę. Dopuszczano
się zastraszania doniesieniami do CBA. I co ? Po przejęciu władzy ci
sami ludzie przekazali spółce majątek gminny bez zbędnej zwłoki.
Podobnie było, gdy po przyjęciu przez Radę Miejską wstępnego
studium wykonalności inwestycji okazało się, że ze względów ekonomicznych sołectwa nie powinny uczestniczyć w programie. Nie
pomogły żadne zapewnienia, że pozostały obszar będzie budowany
w oparciu o inne środki i siły własne gminy. Rozpowszechniano in-

formacje, że burmistrz Pszczółkowski chce pozbawić mieszkańców
sołectw dostępu do korzystania z dobrodziejstw XXI wieku. Tymczasem obecnie złożony wniosek właśnie nie obejmuje obszarów: Dziekanowa Leśnego, Bajkowego, Kiełpina, Sadowej i innych sołectw.
Cóż, należy przyjąć, że innym wolno!. Wrócę na chwilę do informacji
z-cy Bogdana Kłódkiewicza, że dowiedział się w MOŚ o ogłoszeniu
nowego naboru. To na ten właśnie nabór czekała gmina, która wraz
ze spółką przygotowywała materiały. Środki pojawiły się gdy rząd
polski przyjął rozwiązanie umożliwiające przesunięcie środków
unijnych z budowy autostrad na ochronę środowiska. Na nic by się
zdały działania obecnej władzy, gdyby nie projekty i pozwolenia na
budowę uzyskane w poprzedniej kadencji. Moje oburzenie budzi
zachwyt i płynące podziękowania od obecnych władz gminnych
w Gazecie Łomiankowskiej dla irlandzkiej firmy „TOBIN”, która wykonała dokumentację projektową na budowę sieci wod-kan. Otóż
właśnie ta firma zawaliła całe przygotowania do złożenia wniosku
w 2009 roku. Po podpisaniu umowy, w wyniku wygranego przetargu firma „TOBIN” została zobowiązana do wykonania dokumentacji
technicznej zgodnie z przyjętym wariantem. Niestety z obowiązku
nie wywiązała się aż do połowy 2011 roku !!!. Nie wiem jak zakończyło się rozliczenie pomiędzy stronami ale moim zdaniem to firma
„TOBIN” powinna dopłacić spółce ZWiK za stracony czas i 1,5 roczne
opóźnienie. Żadne podziękowanie im się nie należą. Jednak dzięki tej dokumentacji projektowej, której wykonywanie rozpoczęto
w 2009 roku spółka gminna mogła złożyć wniosek o środki unijne,
a jej prezes podpisać dofinansowanie w roli beneficjenta dotacji.
Uzyskana dokumentacja pozwoliła także wykonywać roboty na terenie miasta, za które beneficjent uzyska zwrot nakładów. Pisałem o
tym w 2010 roku, że koszty poniesione na roboty w osiedlu Powstańców oraz Łomianek Górnych będą uznane za kwalifikowane i do
zwrotu nakładów w przypadku uzyskania finansowania unijnego.
Pozwolę sobie wrócić do pytania zawartego w tytule artykułu,
Recepta na sukces, czy krótka pamięć?. Wszyscy wiedzą, że sukces
ma wielu ojców, ale nie można w tak cyniczny sposób jak robi to
z-ca burmistrza Bogdan Kłódkiewicz przekłamywać faktów. Należy
podkreślić, że jest sukces dla gminy, ale na który pracowało wielu autorów w okresie ostatnich 6 lat a nie działań dwóch osób przez 1 rok.
Pozwolę sobie przypomnieć Państwu „inne sukcesy” obecnej władzy
samorządowej sprytnie opisane w ostatnich dwóch latach:
- „Pan burmistrz Dąbrowski napisał w sprawozdaniu: Podjęliśmy trud wykonania na własny koszt projektu modernizacji
wałów, który przekazany został do Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Było to dla nas prawdziwym
wyzwaniem”, – Otóż trzeba przypomnieć, że „trud” (jeśli tak można to nazwać, a w istocie – obowiązek wobec mieszkańców) wyko-

nania dokumentacji na remont wałów wiślanych podjęto w roku
2007 a nie w okresie obecnej kadencji. Jedynym trudem jaki poniósł
burmistrz Dąbrowski to było odebranie wykonanej dokumentacji
i przekazanie jej zarządcy wałów wiślanych.
- „Z rządowego programu udało się uzyskać 50% dofinansowania na wykonanie ponad 1000 m ulicy Podróżnej”, – Otóż
dofinansowanie to zostało przyznane na wniosek złożony i pozytywnie rozpatrzony w listopadzie 2010 roku a więc w poprzedniej
kadencji. Zaś realizacja zadania faktycznie zakończyła się wiosną
2011 roku.
- „Przeprowadziliśmy reorganizację w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, dzięki czemu po raz pierwszy w historii
zakład osiągnął zysk”, – Otóż faktycznie, zysk został osiągnięty,
ale wskutek działań podjętych w okresie ostatnich kilku lat, a nie
decyzji personalnych burmistrza Dąbrowskiego po objęciu urzędu.
Powstał system zobowiązujący gminę do systematycznych wpłat
do spółki środków finansowych za zrealizowane roboty, a także coroczne zobowiązanie do zasilania kapitału spółki z budżetu gminy.
Odchodząc z urzędu przelałem do spółki kwotę 3 milionów zł na budowę sieci i dlatego Zakład Wodociągów i Kanalizacji dysponował
„po raz pierwszy w historii” wolnymi środkami w wysokości prawie
4 milionów zł.
-„Pozyskaliśmy działkę o wartości 2,3 miliona złotych od
Agencji Nieruchomości Rolnych” – to kolejny „trud” polegający
na tym, że obecna władza złożyła jedynie podpis pod dokumentem,
nad którym pracowano w urzędzie w ostatnich dwóch latach poprzedniej kadencji.
-„Pierwszy raz od wielu lat KMŁ mogła kupić autobus
Solarisa z własnych środków bez kredytu, bez dodatkowych
środków z budżetu gminy”, – Sukces zakupu nie jest jednak sukcesem burmistrza, lecz zwykłym odpisem amortyzacyjnym spółki od
zakupionych w poprzedniej kadencji nowych autobusów. Po prostu,
środki z amortyzacji wystarczyły na zakup nowego wozu bez udziału gminy.
- „90 milionów dla Łomianek na budowę węzła KolejowaBrukowa” – Pozornie sprytny skrót, sugerujący, że to gmina Łomianki uzyskała tak wielką kwotę na budowę węzła przy Brukowej. Jednak prawda jest taka, że to firma Auchan uznała, że nie będzie dłużej
czekać na budowę węzła przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad i sama wyłożyła środki na realizację tego zadania.
Na koniec zadam retoryczne pytanie, czy przypisywanie
sobie zasług, które nie były własnym dziełem to Recepta na
sukces, czy krótka pamięć? Czy…..?.
Z poważaniem Wiesław Pszczółkowski
Burmistrz Łomianek w kadencji 2006-2010

> > > > > > Zapraszamy do przesyłania swoich OPINII, KOMENTARZY, POLEMIK na adres: redakcja@lomianki.info

Wszystko wskazuje na eskalacjĘ napięcia w samorządzie
41. Sesja Rady Miejskiej obnażyła poziom absurdu, do którego dobrnęły stosunki między radnymi a burmistrzem.
Z jednej strony – ze strony Burmistrza Dąbrowskiego (choć jak część świadków „szopki” twierdzi ze strony zastępcy Rusieckiego)
widać ewidentną chęć podziału Radnych na
tych „burmistrzowskich – dobrych” i tych „nieburmistrzowskich – niedobrych” oraz wprowadzenia zamieszania.
Z drugiej strony – u Przewodniczącego
Grądzkiego widać niemoc w stosunku do bardzo sprawnie przeprowadzanych prowokacji
i nieumiejętność pogodzenia się z bardzo
umiejętnymi rozgrywkami oraz brnięcie w destrukcyjne scenariusze.
21 marca 2013 r. na polecenie Burmistrza sala w ICDS nie została przygotowana
do obrad Rady Miejskiej zgodnie z dotych-
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czas sprawdzonym standardem. Burmistrz
stwierdził, że polecił ustawić stoły tak, jak
w Domu Kultury(?) dzieląc tym samym radnych na swoich i nie swoich. Jest oczywiste,
że generowanie – nawet takiego, wydawało by się tylko przestrzennego – podziału
powoduje dodatkowe napięcia i pęknięcia
w Radzie Miejskiej, która przecież jest organem uchwałodawczym, gdzie dyskusja,
merytoryczna polemika jest istotą podejmowania decyzji. Generowanie dodatkowych
barier temu zapewne nie sprzyja.
Pojawiła się też kwestia czysto techniczna – zdaniem Przewodniczącego Grądzkiego
ustawienie stołów nie pozwalało na prowadzenie obrad Sesji RM. Na relacji video na portalu LOMIANKI.INFO widać brak możliwości
wystarczającej komunikacji przewodniczącego z radnymi. Przewodniczący, aby policzyć

głosy oddawane przez radnych w głosowaniu
musiał wstawać i wychodzić na środek sali – co
wywoływało niekryte uśmiechy nie tylko przy
stole Burmistrza.
Przewodniczący kilka razy prosił o przygotowanie sali do prowadzenia obrad. Jednak

pracownicy ICDSu nie otrzymali zgody od
Burmistrza na stosowne przestawienie stołów.
Burmistrz poinformował radnych, że mogą sobie poprzestawiać...
Absurdalność sytuacji zauważył nawet
– z czym zgodził się Przewodniczący Grądz-

Część posiedzenia 41. Sesji Rady Miejskiej
odbyła się Urzędzie Miejskim w "towarzystwie"
malowanych jajek i kotłów z żurkiem...

POLEMIKA / LIST Y / OPINIE
Plan rzeczowo finansowy rozbudowy i budowy szkół i przedszkoli?
Szanowni Państwo!
W ostatnim numerze propagandowej gazety burmistrza ukazał się artykuł dotyczący budowy szkoły na Dąbrowie. Ponieważ gazeta wydawana z naszych podatków nie publikuje sprostowań radnych, zostają nam niezależne Łomianki Info. Bardzo się cieszę, że temat budowy szkoły został podjęty. Mam nadzieję, że nie są to tylko puste słowa Pana
Rusieckiego, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dzięki determinacji radnych udało się rozbudować szkołę w Dziekanowie Leśnym i wiem, że obecni radni Rady Miejskiej w Łomiankach nadal będą dążyć do zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia naszych dzieci. Radni wielokrotnie zwracali się z prośbą o przedstawienie jakiejkolwiek
koncepcji i planu rzeczowo finansowego rozbudowy istniejących i budowy nowych szkół i przedszkoli w Łomiankach.
Powinniśmy przygotować odpowiednią dokumentację i zrobić wszystko, by pozyskać środki zewnętrzne (unijne) na
budowę nowych placówek oświatowych.
Przy zaangażowaniu środków w budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta należy kompleksowo podejść do tematu. (Pamiętajmy też o wodzie i kanalizacji dla wsi, należy jak najszybciej przygotować wniosek o środki
unijne na ten cel.) Powinniśmy dążyć do zabezpieczenia placówek oświatowych dla dzieci w różnych miejscach gminy,
zabezpieczając łatwy i bezpieczny dostęp szczególnie dla najmłodszych dzieci. Posiadając pełny dostęp do informacji,
które przed radnymi są skrywane, podejmiemy najkorzystniejsze decyzje dla naszych najmłodszych mieszkańców.
Dlatego jeżeli Pan burmistrz przedstawi plan rzeczowo finansowy rozbudowy i budowy szkół i przedszkoli w gminie (tak długo oczekiwany przez radnych) będzie to profesjonalne podejście do problemu. Pisanie o planach bez zabezpieczenia środków finansowych i bez żadnej analizy rzeczowo finansowej, jest złudną nadzieją dla mieszkańców a na
pewno czystą propagandą. W załączeniu ostatnie pismo, jakie skierowałem do Pana burmistrza w wyżej wymienionej
sprawie.
radny Jan Grądzki

Dziękuję za Wielkanoc u Burmistrza

Apeluję!

Bardzo proszę o opublikowanie moich podziękowań dla
Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego za zaproszenie na "Wielkanoc u Burmistrza".
Wraz z moim mężem spędziliśmy bardzo miło i smacznie
wieczór. Dziękujemy za ciepłe słowo, za ciepłą zupę.
Mamy nadzieję, że spotkania Wigilijne i Wielkanocne będą
już w naszych Łomiankach tradycją.
Helena Nowak

Apeluję do Szanownych Państwa. Do Burmistrza, Zastępców i Państwa Radnych aby zakończyli w końcu przypychanki personalne,
aby zaczęli myśleć o mieszkańcach, a nie o własnych animozjach. Apeluję, aby zacząć myśleć o przyszłości dalszej niż najbliższe wybory.
Apeluję, aby podjąć wspólną i strategiczną dla rozwoju Łomianek współpracę w kluczowych sprawach, takich jak oświata, ochrona środowiska, polepszenie połączenia z Warszawą oraz, co najważniejsze, aby zacząć myśleć nad programem wspierania lokalnych małych
przedsiębiorców i handlowców, którzy ostatnimi czasy, dosłownie zostali rzuceni na pożarcie molochom.
Wiem, że lokalne, a czasem nawet rodzinne zaszłości nie ułatwiają Wam obiektywnie spojrzeć na problemy zwykłych mieszkańców.
Jednak postarajcie się oderwać od swoich utarczek, aby WSPÓLNIE planować, WSPÓLNIE plany realizować – dla DOBRA ŁOMIANEK!
Piotr Wojciaszek

Zapraszamy do przesyłania swoich OPINII, KOMENTARZY, POLEMIK na adres: redakcja@lomianki.info <<<<<<<<<

TWOJA
OPINIA
sonda www.LOMIANKI.INFO
Jak przebudowa przychodni na Szpitalnej
wpłynęła na jakość i ilość świadczonych tam usług?
ki – radny Tadeusz Krystecki z tzw. grupy
burmistrza – mówiąc, że "jeśli się chce robić
zamęt, to każda okazja jest dobra do zamętu,
co do tego nie mamy wątpliwości".
Ze względu na brak możliwości procedowania Radni podjęli decyzję o ogłoszeniu
przerwy w obradach.
27 marca odbyła się kolejna część 41. Sesji
Rady Miejskiej w Łomiankach. Radni przyjęli
uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
gminy Łomianki w 2014 r. oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łomianki na lata 2013-2021. Obradowano
w dość specyficznych, mało sprzyjających pracy
warunkach lokalowych. Sala nie została przygotowana do obrad i jak się okazało nawet krzesła
zostały "gdzieś schowane".
W Sesji uczestniczyło 15 radnych. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie w spokojnej
i zadaniowej atmosferze, co ostatnimi czasy
nie jest niestety standardem. Czy takie "miłe"

zaskoczenie było spowodowane nieobecnością
tzw. radnych burmistrza z radnym Tadeuszem
Krysteckim na czele czy zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy?
Jak długo będziemy jeszcze świadkami
torpedowania normalności w łomiankowskim
samorządzie? Niestety wszystko wskazuje na
to, że do końca tej kadencji – czyli półtora roku.
Niestety też możemy się spodziewać eskalacji napięcia i coraz częstszych i coraz bardziej
„wykwintnych” prowokacji – w związku ze zbliżającą się przyszłoroczną kampanią wyborczą
i widoczną bardzo dużą chęcią pozostania „na
stołkach” przez naszych włodarzy :)
Czy kolejna kadencja będzie równie absurdalna? Może warto zastanowić się nad przyczynami takiego stanu już dziś? W czym lub
w kim leży przyczyna notorycznych niemerytorycznych konfliktów, dążenia do podziałów
w łomiankowskim społeczeństwie...
redakcja@lomianki.info

12%
jest troche lepiej 18%
bez zmian 41%
jest gorzej 4%
jest dużo lepiej

nie korzystam z tej placówki

25%

*oddano 432 głosy

Komentarze użytkowników portalu www.LOMIANKI.INFO
# janek | Początek kadencji był spokojny, ale od kiedy pan Gradzki został przewodniczącym zaczęły się ciągłe problemy i przepychanki, nie tylko na sesjach. Może pan Jan poda się do dymisji
lub radni go odwołają. Wtedy pewnie wszystko wróci do normy. Tego pana już znamy z kadencji
1998-2006 gdy był wiceburmistrzem-bez komentarza.
# Mieszkaniec | Obecność p. Piotra Rusieckiego w życiu publicznym Łomianek nie wróży niczego
dobrego na przyszłość. Od samego początku od kiedy jest wiceburmistrzem nie ma możliwości
normalnej merytorycznej dyskusji. Wszystko sprowadza się do awantur. Może Burmistrz Dąbrowski podejmie samodzielną decyzję o odwołaniu wiceburmistrza Rusieckiego w imię dobra
Łomianek. W rękach Pana Dąbrowskiego jest decyzja o tym jak będą wyglądały Łomianki. Czy
będą podzielone, skłócone czy też wspóółpracujące i konstruktywne. Nie wykluczając oczywiście
merytorycznej dyskusji i polemiki o problemach naszej Gminy.
# PRAWDA | Skowyczcie sobie, skowyczcie i tak was nikt nie traktuje poważnie. Dzięki następnej
naszej Gazecie Łomiankowskiej wszyscy poznają oficjalną i ostateczną wersję tego co się wydarzyło. Gamonie!!!
#wstyd | I to wszystko za nasze pieniądze!!!!!! Granda!!!!! Burnistrz i jego Super podpora Rusiecki
wstydu nie mają.
# Robert | Jako mieszkaniec wsi Dziakanów Polski dziękuje za przyjęcie Uchwały w sprawie funduszów sołeckich. Bez tej Uchwały sołectwa nie mogą funkcjonować. Wyrazy uznania dla Państwa
Radnych za pracę w takich warunkach.
#qqqqqqqqq | Nie ciesz się wieśniaku! I tak będziemy te uchwały zaskarżać. Nie może tak być że
radni sobie robią co chcą i kiedy chcą bez zezwolenia Burmistrza. Nie może być tak, że jak Burmistrz ma Jajeczko Wielkanocne to ma się stawiać na jakijś śmiesznych obradach. Dość tego!

ZOBACZ SESJE RADY MIEJSKIEJ NA WWW.LOMIANKI.INFO
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foto: www.facebook.com/EssentielPhotography

Zaprezentuj się sąsiedzie...

pod patronatem

LOMIANKI.INFO

LEMON TREE zaprasza mieszkańców Łomianek do poznawania swoich sąsiadów. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę,
że "za płotem" mieszka ktoś, kto zajmuje się czymś wyjątkowo interesującym, ma pasję, której poświęca się lub też
zwyczajnie jest w tym co robi po prostu dobry... :)
2 marca na scenie muzycznej LEMON TREE zaprezentowała swoją twórczość wokalistka, kompozytorka – Sonia Wąsowska,
mieszkanka Dąbrowy, której towarzyszył Emil Litwiniec.
Wszystkich chcących zaprezentować swoją osobę, swoją twórczość lub osiągnięcia zapraszamy do zgłaszania się mailem na
adres redakcja@lomianki.info lub bezpośrednio do organizatorów – tel. 798 110 522.
// mm.

Zauważyałam ostatnio w swoim charakterze dwie cechy, które teoretycznie nie idą ze sobą w parze. Z jednej strony nadal czuję się
małolatą, dziewuchą upartą, niezdolną do kompromisów, ale też rozmarzoną i niepoprawnie romantyczną. Pisanie piosenek miało
być przejawem buntu, stwierdzeniem, że zrobię wszystko sama. Z drugiej strony jednak, jak nigdy w życiu mam poczucie, że odnalazłam swoje muzyczne poletko, w którym czuję się naturalnie i które może świadczyć o pewnej dojrzałości muzycznej. Niedawno
obiecałam sobie, że już nigdy nie będę krzyczeć, zamiast śpiewania, nie będę występować na bosaka, dam spokój z rockową popisówą, która i tak nie była moją mocną stroną. Zrezygnowałam z rocka na rzecz muzyki w stylu takich artystek jak Cat Power czy Laura
Marling, dziewczyn pięknych i niesamowicie utalentowanych, które są w pełni odpowiedzialne za swoje kompozycje. Moje piosenki
to małe historie miłosne, o których kiedyś mogłam przeczytać lub usłyszeć. Niektóre są pogodne i optymistyczne, inne z kolei bardziej
refleksyjne i melancholijne. Kiedy przy pracy czułam się nieco zagubiona, mogłam liczyć na pomoc mojego dobrego przyjaciela i gitarzysty, Emila Litwińca, którego znam jeszcze
z czasów gimnazjalnych. Emil pomógł mi poskładać prawie wszystkie piosenki. Mówił szczerze, co w tych kompozycjach jest dobrego, a co można odrzucić. Jego wskazówki zawsze
były bardzo cenne. Drugiego dnia marca daliśmy z Emilem koncert w restauracji Lemon tree, z którego jesteśmy bardzo dumni. Mieliśmy poczucie, że zrobiliśmy tak, jak naprawdę
chcieliśmy, co jest nie lada osiągnięciem. Zawdzięczamy to także publiczności. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie granie w naszym mieście.
// Sonia Wąsowska

SEPIA

W dn. 10 marca w Teatrze MIEJSCE
miała miejsce premiera długo oczekiwanej „Sepii” w reżyserii Tadeusza Kijańskiego. Pragnę tu spisać własne wrażenia, wsparte tu i ówdzie zasłyszanymi.
Niewątpliwym atutem spektaklu (bo
trudno powiedzieć przedstawienia) był
udział z jednej strony znakomitej profesjonalistki – Stanisławy Celińskiej, a
z drugiej – łomiankowskich amatorów.
Głos pani Celińskiej w piosenkach niemal
nieznanych (nie licząc finałowego Okudżawy), jego siła we fragmentach forte,
a delikatność w piano, pozostaje na długo
w pamięci. Zaś użycie sił amatorów dodało spektaklowi nieoczekiwanej świeżości.

Ponadto same wiersze z tomiku Miłosza
Manasterskiego, będące jego kanwą, są
dla mnie nieodmiennie źródłem dużych
wzruszeń.
Natomiast mam kilka spostrzeżeń, którymi chciałabym się teraz podzielić. Ciekawe – czy i Twoje, Widzu, były podobne.
Sądząc z tytułu spektaklu spodziewałam się kolorystyki, która narzucała
się sama... i jej nie znalazłam. Rytmicznie
nawracające w tle ryciny, wszystkie w tonacji czarno-białej, początkowo zaciekawiają, ale z czasem, powtórzone kolejny
raz, zaczynają nużyć, tym bardziej, że
w przeważającej części nie korespondują
z tym, co dzieje się na scenie. Aż się prosiło,
aby tłem wiersza „Arkadia. 30 lat później”
były migawki miejskie, i to – przynajmniej
dla mnie – koniecznie w kolorze sepii.
Ponadto użycie w kolejnym spektaklu identycznego elementu scenografii
w postaci mocnego trapezowego snopa

światła na środku sceny nie jest już zaskoczeniem. Widz, który oglądał poprzednie
prezentacje Teatru MIEJSCE oczekuje czegoś innego.
Pozwoliłam sobie na te kilka szczerych osobistych obserwacji z nieśmiałą
nadzieją, że może będą impulsem do

przemyśleń przed kolejnymi realizacjami. Nie zmienia to faktu, że uważam
„Sepię” za najlepszy spektakl Teatru
MIEJSCE i... z niecierpliwością czekam
na następne.

Kiedy myślę o przedstawieniu „Sepia” to myślę o wielkiej, potężnej energii tak wielu osób skumulowanej wokół
tego przedsięwzięcia. Myślę o wielu godzinach prób, ustawiania oświetlenia,
tworzenia choreografii...
Myślę o pracy twórców wykorzystanych w przedstawieniu wizualizacji. O muzyce napisanej na potrzeby spektaklu i cały czas, jeszcze w trakcie prób, do ostatniej włącznie, dostosowywanej do tempa,

ruchu scenicznego i materiałów wideo
pojawiających się na ekranie. Myślę o fenomenalnej Stanisławie Celińskiej, która
wszystkich pracujących przy „Sepii” uskrzydliła swoim śpiewem. Nie zapominam
też o aktorkach mówiących moje wiersze
w sposób naprawdę piękny. I oczywiście
o osobach, tzw. ludziach, którzy brali udział
w teatralnym eksperymencie – ich zadaniem była improwizowana, płynąca z nich
samych opowieść o ich życiu i związkach

z Łomiankami. O przypadku, który sprawił,
że niespodziewanie na premierze pojawił
się fortepian przywieziony specjalnie z mojego rodzinnego Kalisza. O nowych, profesjonalnych głośnikach teatralnych z firmy
Polsound, które zawisły nad sceną na trzy
dni przed naszym przedstawieniem. Czuję
wielką wdzięczność dla wszystkich, którzy
zgodzili się współtworzyć to wydarzenie,
dodajmy – współtworzyć społecznie, dla
przygody obcowania z Teatrem Miejsce.

A przy tym przedstawieniu – będącym jak
na nasze warunki naprawdę dużą produkcją – na scenie, za kulisami i na zapleczu –
pracowało ponad siedemdziesiąt osób. Na
koniec dziękuję reżyserowi Teatru Miejsce –
Tadeuszowi Kijańskiemu za jego wizję moich wierszy z książki „Sepia”, za zaangażowanie i połączenie tej fantastycznej energii
wielu osób w jeden poetycki spektakl.

Mirosława Latoska-Iwaszczuk

Miłosz Manasterski

>>> Zobacz video-relację ze spektaklu „SEPIA” na www.LOMIANKI.INFO

Byli, są i będą.
Dla tego miejsca,
dla tych ludzi.
8

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach obchodzi
w tym roku 90-lecie istnienia. Przed wojną jednostka
była wyposażona w ręczną
pompę tłokową, konne
beczkowozy, a do pożaru
kilkunastu strażaków wzywał dźwięk młota uderzającego o stary lemiesz. Współ-

czesna OSP Łomianki jest
częścią Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Syrena przy Wiejskiej uruchamiana jest zdalnie przez
dyspozytora z Błonia, a wraz
z jej dźwiękiem na telefony komórkowe 36-ciu naszych strażaków wysyłane są
SMS-y z informacją AKCJA.

Syrena wyje w Łomiankach każdego roku ok.
300 razy, co stawia naszą
jednostkę na pierwszym
miejscu w powiecie i jednym z pierwszych w województwie.
Takimi liczbami wyjazdów mogą się pochwalić
zazwyczaj tylko jednostki

Państwowej Straży Pożarnej składające się ze strażaków zawodowych, a nie
ochotników.
Możemy być dumni z
naszych strażaków. Są szybcy, sprawni i zawsze gotowi
nieść pomoc. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej
w Błoniu przyznali OSP

Kolonia Pszczółki

ŁOMIANKI

Wczoraj i dziś

Przy ulicy Agawy około roku 1920 zbudował swój dom i założył gospodarstwo “Kolonia Pszczółki” profesor Stanisław Brzóska, wybitny mieszkaniec Łomianek.
Profesor był znawcą, autorytetem i praktykiem w dziedzinie pszczelarstwa i ogrodnictwa, autorem licznych książek, wykładowcą, prezesem stowarzyszeń pszczelarskich.
Drewniany dom, który przez długie lata zachował się w pierwotnej formie i był jedną z cennych pamiątek historycznych naszego miasta, ostatnio radykalnie zmienił wygląd...

fot: Remigiusz Bierzanek, 2005

fot: Tomasz Sienicki, 2013

Jak ożywić samorządność?

Mija blisko ćwierć wieku od pierwszych, po zmianie ustroju, wolnych wyborów samorządowych. Pora zastanowić się, czy przepisy prawa regulujące
działanie samorządu terytorialnego zdają egzamin. Do takiego zapewne wniosku doszli eksperci Kancelarii Prezydenta i przekazali do publicznej dyskusji
szereg propozycji zmian, które spotkały się z niezbyt przychylną oceną środowisk samorządowych. Cóż, tak często bywa, że przekonać do zmian najtrudniej jest tych, których one dotyczą. A szkoda, bo są one chyba niezbędne.
Pamiętam dobrze majowe wybory 1990
roku i nadzieję mieszkańców na prawdziwą
samorządność. Czy po tylu latach udało się
ją osiągnąć? W pewnym sensie tak. Radnych i burmistrzów nikt w teczce nie przywozi, wybieramy ich sami, ale czy tylko do
tego sprowadza się samorządność? Czy
wystarczy raz na cztery lata wrzucić do urny
dwie kartki a o resztę niech się martwią
inni? Tak – niestety – myśli i postępuje spora
część wyborców. Chyba, że coś się komuś
nie spodoba lub godzi w czyjeś interesy. Powstają wtedy nieformalne grupy, komitety
lub nawet stowarzyszenia, które mniej lub
bardziej zawzięcie walczą, żeby coś nie powstało lub powstało. To oczywiście też jest
przejaw demokracji, tyle że realizowanej
zadaniowo a nie systemowo. Takie grupy
najczęściej znikają razem z problemem,
oczywiście do czasu pojawienia się nowych
niedogodności. Ale czy tak powinna wyglądać samorządność lokalna? Eksperci Kancelarii Prezydenta najwyraźniej uznali, że nie i
zaproponowali zmiany zwiększające wpływ
mieszkańców na podejmowane w gminach

Łomianki maksymalną liczbę
punktów podczas ostatniej
kontroli gotowości operacyjnej.
Nie wszyscy wiedzą, że do OSP
można wstąpić po ukończeniu
12 lat, aby w drużynie młodzieżowej zdobywać umiejętności
pożarnicze, a po osiągnięciu
pełnoletniości ratować życie
i mienie.

decyzje. Jednak ich propozycje spotkały się
ze sprzeciwem samorządowców – dlaczego? Przecież nieustanne protesty mieszkańców nie są im zapewne na rękę. Myślę,
że problem tkwi w czym innym, i to jest,
przyznaję z żalem, porażka tych dwudziestu pięciu lat samorządności lokalnej. Nie
udało się nakłonić większości mieszkańców do czynnego udziału w życiu gminy
wykraczającego poza wrzucenie kartki do
urny lub organizowanie protestów. Nasuwa
się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Wbrew
pozorom nie tylko z winy mieszkańców, ale
przede wszystkim dlatego, że przepisy prawa takiej aktywności nie ułatwiają a nawet
wręcz jej nie przewidują. Na samym dole samorządowej drabiny mamy rady osiedlowe,
których rola jest w zasadzie symboliczna.
Dostają do dyspozycji jakieś niewielkie pieniądze a ich przewodniczący mogą sobie
posłuchać jak obradują radni i tyle. Czasami
rady są proszone o opinię, ale rzadko. Radni,
reprezentujący ich osiedla, szybko dochodzą do wniosku, że skoro zostali wybrani, to
powinni decydować za innych. I zgodnie z

literą prawa mają rację. Co więc zrobić, by
mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co
dzieje się w ich osiedlu czy gminie? Jak ich
zachęcić do większej aktywności i czy to jest
w ogóle możliwe? A może rozwiązaniem
była by poważniejsza zmiana struktury samorządowej. Gdyby, na przykład, nieco fantazjując, mieszkańcy wybierali swoje rady
osiedlowe w wyborach powszechnych,
a przewodniczący rady osiedla był automatycznie radnym miejskim, o przenoszenie
informacji i wpływ na decyzje rady miejskiej byłoby zdecydowanie łatwiej. To tylko
przykładowa propozycja, bo sposobów na
zmianę obecnej sytuacji może być więcej.
Innym problem jest bezpośredni wybór
burmistrza. Na pierwszy rzut oka, pełna
demokracja, ale w praktyce okazuje się, że
wybieramy kierownika istotnego urzędu,
który winien mieć nie tylko odpowiednie
wykształcenie, ale i doświadczenie w sposób przypominający zakup pralki czy telewizora, ponieważ kampanie wyborcze coraz
bardziej przypominają reklamę produktu.
Z tym, że jak damy się nabrać na nierzetelną
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reklamę i kupimy kiepski produkt, możemy
go oddać lub reklamować a w przypadku
nietrafionego burmistrza jest kłopot. Może
warto zastosować mechanizm dobrze
sprawdzający się w biznesie, gdzie właściciele (czyli mieszkańcy) powołują radę nadzorczą (czyli radę miejską), a ta profesjonalny zarząd bezpośrednio zarządzający firmą
(czyli urzędem gminy).
Zdaje sobie sprawę, że opisałem propozycje zmian bardzo radykalnych i w obecnej sytuacji politycznej mało realnych, ale
tylko takie mogą zmienić społeczną apatię
w gminach. Apatię, której źródła są dość
trudne do zdefiniowania. Składają się na nią
i brak czasu, i niewiara, że sami możemy coś
swoim działaniem zmienić, i zniechęcenie
swarliwością lokalnych elit władzy a przede
wszystkim brak poczucia wspólnoty z innymi mieszkańcami. Ale jak tę apatię pokonać?
Jak przekonać ludzi, aby zaczęli zauważać to,
czego widzieć do tej pory nie chcieli? Zadanie prawie beznadziejnie trudne, ale może
warto przynajmniej spróbować?
Andrzej Kalinski

2013
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Liczenie łosi
w Kampinoskim
Parku
Narodowym

W pierwszej połowie marca w Kampinoskim Parku Narodowym przeprowadzono liczenie łosi. Akcja
prowadzona była w wielu miejscach Polski mniej więcej w tym samym czasie, co miało zapobiec podwójnemu policzeniu migrujących osobników.
Od 2001 r. w Polsce obowiązuje moratorium na odstrzał łosi, co oznacza, że choć są one zwierzętami łownymi, objęte są całorocznym okresem ochronnym. Ponieważ liczebność łosia w naszym kraju w ostatnich latach
wzrosła kilkakrotnie, opracowana została „Strategia ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”.
Zwierzęta liczone były metodą pędzeń próbnych, którymi objęto około 10 proc. zróżnicowanej powierzchni
parku. Pomimo niskich temperatur liczenie rozpoczęło się z samego rana. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie
grupy: obserwatorów i naganiaczy. Po krótkiej zbiórce informacyjnej rozdano im kamizelki odblaskowe oraz specjalne formularze, w których trzeba było odnotowywać spostrzeżone zwierzęta. Każdy zapisywał tylko te osobniki, które widział po swojej prawej stronie. Zapobiegło to dublowaniu się spostrzeżeń. Wpisywano wszystkie zaobserwowane gatunki, nie tylko łosie. – Z jednej strony wytyczonego obszaru stawiamy linię obserwatorów, z drugiej
idzie naganka, która stara się spłoszyć łosie Jest to tak zwane ciche pędzenie. Pracownicy nie używają kołatek, jak na
polowaniach – tłumaczył leśniczy biorący udział w akcji. Na podstawie przeprowadzonego liczenia łosi metodą
pędzeń próbnych ustalono, że liczebność populacji łosia w KPN jest znacznie wyższa od określanej na podstawie
całorocznych obserwacji.
 Obecnie szacuje się, że populacja łosi w Kampinoskim Parku Narodowym liczy ponad 350 osobników.
MK
fot. Marzena Hmielewicz/Adventure Pictures, www.adventurepictures.eu

Przednówek

Pamiętacie „Opowieści z Narni”? Zła królowa panuje, ciągle zima,
tylko pojawienie się ciekawskich dzieci z naszego świata ocaliło
baśniową krainę i nastała wiosna.
U nas jest podobnie: za oknem zima nie odpuszcza, a przecież kwiecień i wiosna to pora
na zrzucenie zimowych okryć, przygotowania
na sezonu bikini, tłok na siłowniach i w klubach
fitness. Jest to też czas nowalijek, o których tak
wiele różnych rzeczy się mówi. Z jednej strony –
że sztucznie pędzone, sprowadzane z dalekich
krajów, generalnie szkodliwe. Z drugiej strony
– pierwsze witaminy po ciężkim przednówku.
I co tu zrobić? Po pierwsze spojrzeć za okno
i na prognozę pogody – jeśli od wielu tygodni
utrzymuje się temperatura ujemna, opady
śniegu, duże zachmurzenie to oznacza, że na
naszych terenach nowalijek nie ma. Nie będzie

ich przez najbliższe tygodnie. Ubolewam nad
tym, ale nie poddaję się złej aurze. Nikt nie
musi. Nawet w najmniejszym mieszkaniu –
a przecież większość mieszkańców Łomianek
posiada domy i własne ogródki – możemy
zrobić własną hodowlę kiełków. Nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu. Gaza z apteki,
talerz, nasiona, woda do podlewania – wystarczy. Dalej – możemy wysiewać zioła w doniczkach, wsadzić cebulki na szczypior. Powiem
więcej – możemy sobie na oknie postawić
sałatę w doniczce i nikt nam nie zabroni. Nie
ma złej królowej! My możemy na chwilę znowu
być dziećmi i patrzeć jak kiełkom pojawiają się

pierwsze listki. Najmłodsi
też na tym zyskają – będą
widzieć jak rosną ich własne „uprawy”, bawić się
w „rolnika”, doglądać czy
kiełki są podlane, czy nie
gniją, poznawać różne
rośliny – z najbardziej
znanych kiełkowych: rzeżucha, rzodkiewka, fasolka
mung, brokuły, zboża…,
a potem pewnie chętnie
zjedzą zieleninę. Przecież
w świeżych kiełkach schowane są wszystkie
mikroelementy i witaminy potrzebne roślinie do wzrostu – dla nas to prawdziwy skarb,
zwłaszcza w trakcie zimy i przedwiośnia.
Nie dajmy się zimie i złej królowej – walka partyzancka poprzez prowadzenie domowych upraw
kiełków jak na razie naszą jedyną bronią!
PS. Pamiętajmy, żeby kupować nasiona oznaczone „na kiełki”. Nasiona zwykłe często trak-

towane są chemicznymi środkami ochrony
przed grzybami i inną zarazą, co wydłuża czas
przechowywania, ale może spowodować niepożądane reakcje naszego organizmu – często
kiełki jemy nawet bez płukania zakładając, że
skoro są w naszym domu, podlewane zwykłą
wodą, bez ziemi, to są bezpieczne.
Anna Adamczyk-Gorzkowska
www.jarmarksmaku.pl

EKO BOMBA z opóźnionym zapłonem...
Pamiętam film dla dzieci pt. Wall-e, w którym główny bohater – robot-zgniatarka do śmieci – na zupełnie wyludnionej
planecie zajmuje się dzień w dzień zgniataniem i sortowaniem olbrzymich hałd odpadów wyprodukowanych przez
człowieka, zanim ten opuścił ziemię w poszukiwaniu czystego miejsca do życia. Smutna wizja przyszłości...
Na świecie żyje nas coraz więcej, a w czasach masowej produkcji wytwarzamy i w związku z tym również konsumujemy
coraz więcej. Produkty kosmetyczne, spożywcze – wszystko to
jest pakowane w opakowania jednorazowe, które dość szybko
trafiają na wysypiska, a tam...? A tam niektóre z nich sortuje się
i poddaje ponownemu przetworzeniu, niektóre (te organiczne)
kompostuje, a inne będą zalegały na składowiskach i ulegały
rozkładowi przez lata, stulecia, nawet tysiąclecia, a niektóre
z nich – szklane butelki – nie znikną nigdy.
Dla przykładu, metalowa puszka rozłoży się za 150 lat, plastikowa torebka za 400 lat, pielucha jednorazowa za 450 lat, ale
butelka PET będzie potrzebowała aż tysiąca lat.

Daty to bardzo odległe, nie sięgamy aż tak daleko w przyszłość,
w myśl powiedzenia „po nas choćby potop” i produkujemy odpady dalej.
W Polsce selekcjonuje się jedynie 7% odpadów, podczas gdy
średnia unijna to 40%, a w krajach niemieckojęzycznych, gdzie
segreguje się odpady od dawna, na wysypiska trafia tylko 10%
odpadów. Cała reszta zostaje prztworzona. Jest różnica? Segregacja się tam opłaca, bo mieszkańcy płacą tylko za wywóz odpadów niesegregowanych.
Segregacja nie jest bardzo trudna, wystarczy tylko chęć i zmiana nawyków. Oczywiście pomóc muszą nam wyspecjalizowane
firmy i technologie, które te wyselekcjonowane w gospodarstwach domowych odpady przetworzą.
Za wywóz odpadów posegregowanych zapłacimy mniej, bo tak
ustalane są stawki w gminach. Jeśli zadamy sobie dodatkowy trud
i stworzymy na działce przydomowy kompostownik „odpadnie”
nam z kosza dodatkowo sporo nieczystości, które z powodzeniem
sami możemy przetworzyć.
AM.

Przez
śmiech
do
małżeństwa,
czyli jak razem żyć i się nie pozabijać - Seminarium dla paR
„Chcesz mieć szczęśliwe małżeństwo – bądź osobą promieniującą dobrą energią, nie wzmacniaj złej energii, raczej jej unikaj”
radzi Stephen R. Covey. O tym jak ważne jest to zdanie przekonacie
się podczas video seminarium Przez śmiech do lepszego małżeństwa, prowadzonego przez Marka Gungora. W zabawny,
czasem boleśnie szczery sposób udziela on rad, przedstawia sposoby wyjaśniania nieporozumień w małżeństwie. Seminarium składa się z kilku sesji, m.in. Jak razem żyć i się nie pozabijać, Opowieść
o dwóch mózgach, Klucz do niesamowitego seksu.

Organizatorami wydarzenia są: „Domowe Przedszkole
w Krainie Fantazji” i Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” z Łomianek.
Gmina Łomianki zapewnia salę i obsługę techniczną. Społeczność
Chrześcijańska Północ udostępnia licencję do publicznego odtworzenia seminarium. Ponieważ spotkanie trwa kilka godzin, organizatorzy zapewniają opiekę dzieciom.
Seminarium odbędzie się 13. kwietnia 2013 r. o godzinie
13.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.
krainafantazji.pl. Wstęp wolny.
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NIERUCHOMOŚCI
Pokoje do wynajęcia, tel. 22 751-36-47
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – cicha spokojna okolica (w rozliczeniu możliwe małe
mieszkanie). Cena do negocjacji 495 000 zł,
tel. 604-118-180
Do wynajęcia magazyn/warsztat 175/350 m2,
centrum, parking – tel. 887-747-747
Sprzedam pilnie 4 ha pod rekreację, okolice Płońska. Prąd, woda, atrakcyjna okolica. 150 tys. zł. Tel.
511-518-701
NAUKA
MATEMATYKA – każdy poziom – tel. 790-804-908
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505 013 286
Ogrodnictwo – pełny zakres, instalacje nawadniające,
502-382-662
HYDRAULICZNE – 604-270-608
Roboty ziemne: plantowanie, wykopy, rozbiórka, wyburzenia – 601-301-866
Układanie kostki brukowej – kompleksowo z gwarancją – 601-301-866
Transport: piach, żwir, ziemia, wywóz gruzu, brukarstwo – 601-301-866
Usługi księgowe – Łomianki, tel. 22 751-31-07
Ocieplenia budynków, malowanie elewacji, odnawianie, itp., tel. 517-673-324
HYDRO IZOLACJE – izolacje domów, piwnic, fundamentów, itp. Gwarancja. Tel. 789-262-387
Potnę drewno do kominka, wycinka drzew na
działce, prace porządkowe. Tel. 516-956-227
Układanie glazury, terakoty, kostki brukowej,
malowanie, regipsy, ocieplenia poddaszy,
tel. 505-703-405
STUDIO GRAFICZNE www.2na2.waw.pl, GRAFIK,
tel. +48 608-150-673
Kompleksowa pielęgnacja drzew – wycinka
drzew trudnych, tel. 510-775-015
RÓŻNE
Sprzedam tanio nieużywany odkurzacz KIRBY
z wyposażeniem – tel. 604-856-840
Wygodnym busem 8 osób bezpiecznie, cały kraj –
tel. 509-784-870

REKLAMA
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
Psycholog, dr Gizela Maria Rutkowska, 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, 607 780 843
Kardiochirurg, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751 35 97
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
OKULISTA dziecięcy, Janina Wrzeszcz, 22 751 83 17
Okulista dzieci i dorośli . 22 732 26 21.
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
WETERYNARZ 602-43-66-23
WETERYNARZ ul. Szczęśliwa 21, tel. 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka
12 lat w Polsce, referencje, karta pobytu,
tel. 783-227-432
Szukam pracy jako „opiekunka” do starszych, chorych
osób. Doświadczenie, referencje – 607-575-244
Przyjmę każdą pracę fizyczną, tel 781943542.
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: Salonik Fryzjerski, Łomianki, ul. Warszawska 168
REKLAMA

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

1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 60 pln
dopłaty: 1 i 4 strona+50%

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

REKLAMA

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

HADES
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA ZA GROSZE

tylko na portalu www.lomianki.info
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STATYSTYKI (03.2013): 45 463 odsłon/miesięcznie
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ZŁOM MIEDZI
MIEDŹ KAWAŁKOWA
MIEDŹ POBIELANA PIECYKI
MIEDZ W OTULINIE- KTÓRA SIĘ NIE WYPALA

CENA zł/kg
GOTÓWKA

21,00 – 23,00
19,00
15,00

ZŁOM MOSIĄDZU
MOSIĄDZ MO59 POPRODUKCJA
MOSIĄDZ OŁOWIOWY ŻÓŁTY
MOSIĄDZ OŁOWIOWY POBIAŁ
KRANY NIEROZEBRANE
MOSIĄDZ CHŁODNICE
MOSIĄDZ WIÓRY MO59, WIÓRY NIESORT

13,00
14,00
14,00
12,00
12,00
10,00

ZŁOM STALI STOPOWYCH
STAI CHROMONIKLOWA H18N9
STAI STOPOWA GARY WĘŹYKI

4,00
1,00

ZŁOM STALOWY N-10
ZŁOM STALOWY GRUBY
AKUMULATORY

0,60 - 075
0,80 - 0,85
2,00

godziny otwarcia: ponIEDZIAŁEK-piąTEK: 7.00 -16.00, sobota: 8.00-12.00

RODZAJ ZŁOMU

CENA zł/kg
GOTÓWKA

ZŁOM ALUMINIUM
ALUMINIUM ODLEWY do3%Fe

4,00

ALUMINUM PLASTYCZNE do2%Fe

4,00

ALUMINIUM FELGI

5,00

ALUMINIUM PROFILE CZYSTE

5,00

ALUMINIUM PROFILE KOLOROWE

4,50

ALUMINIUM BLACHY OFSETOWE

4,80

ALUMINIUM PUSZKI

3,00

ALUMINIUM CHŁODNICE

3,00

AL.+CU CHŁODNICE

7.00

CYNK

2,50

ZŁOM OŁOWIU
OŁÓW SUCHY
OŁÓW BITUMICZNY

2,50
2,50

GAZETA – MAKULATURA
KARTON – MAKULATURA

0,15
0,10

CENY ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ
MOŻNA NEGOCJOWAĆ !!!

RODZAJ ZŁOMU

REKLAMA

SKUP ZŁOMU I MAKULATURY

CENY NA DZIEŃ 02 11 2012

Łomianki, ul. Kasztanowa 8, tel. 22 751 17 37, 601 160 170
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ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

