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Czego możemy sobie życzyć?
Rok 2010 na pewno zapisał się głęboko w pamięci mieszkańców Łomianek.
Poza widocznymi na pierwszy rzut oka
inwestycjami: zmianą wizerunku części
ulicy Warszawskiej czy wybudowaniem
pierwszego łomiankowskiego ronda –
co część mieszkańców nazwała wprost
niepotrzebną nikomu i kiepsko przyprawioną kiełbasą wyborczą – największym
wydarzeniem była akcja przeciwpowodziowa.
To właśnie „akcja na wałach" pokazała,
że mieszkańcy potrafią działać razem
– bezinteresowanie. Nie zależnie od tego,
iż znaleźli się krytycy twierdzący, że akcja
była rozdmuchana, a zagrożenie przesadzone i czysto medialne, udowodniliśmy,
że potrafimy wyjść z domu w gumowcach poza własne podwórko, złapać za
łopatę, działać razem i mieć z tego zwykłą
satysfakcję.

Co przyniesie rok 2011? Na pewno
zmiany w samym Urzędzie Miejskim.
Burmistrzem został Tomasz Dąbrowski
– mieszkańcy w wyborach podziękowali
Wiesławowi Pszczółkowskiemu. W Radzie Miejskiej nastąpiło przetasowanie
– radni skupieni wokół ustępującego
burmistrza nie mają większości. Jest
duża szansa, że radni z komitetów wyborczych „Twoje Łomianki" i „Łączą nas
Łomianki" stworzą koalicję, co pozwoli
na sprawne podejmowanie uchwał. Czy
zmiany personalne przyniosą jakieś wymierne i odczuwalne dla nas mieszkańców korzyści?
Nowej ekipie rządzącej – my mieszkańcy – chyba powinniśmy życzyć trafnych
i odważnych decyzji, efektem których
nie będzie tylko podział intratnych stanowisk w gminie oraz instytucjach wokół niej, ale przede wszystkim działanie

na rzecz mieszkańców – rozpoczęcie
nowych, jak i kontytuacja już rozgrzebanych i zaplanowanych inwestycji.
Powinniśmy życzyć – mając na uwadze
priorytety typu wodociągi i kanalizacja,
remonty dróg, budowę chodników... –
nierezygnowania z organizacji imprez
dla mieszkańców, zwłaszcza dla tych
najmłodszych, czy inwestycji w kulturę.
Wszak nie samym asfaltem, chodnikiem
i rurą człowiek żyje :)

Wszystkim czytelnikom i internautom
odwiedzającym LOMIANKI.INFO życzę
samych dobrych informacji...
A prywatnie – spokojnego ale i niebanalnego, obfitego w materialne, jak i niematerialne profity, spełnionego pod każdym
względem... szczęśliwego nowego roku :)

Sybiektywna relacja
z kampanii wyborczej...

WYBRALIŚMY
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Agnieszka
Retko-Ruszczak

Stroni od wystaw i rozgłosu,
wybierając sobie pewną, spokojną
drogę "szarego wróbla".
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Czy
jesteśmy
eko-oszołomami?
Rodzinnych, spokojnych Świąt oraz pozytywnych zmian w 2011 roku Już
w Burakowie z kominów unosi się
Maciek Moraczewski // redakcja@lomianki.info

żółty, gryzący dym...
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DARMOWE STRONY
STRONY INTERNETOWE
INTERNETOWE DLA
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FIRM ZZ ŁOMIANEK::www.TwojaFirma.lomianki.info
ŁOMIANEK::www.TwojaFirma.lomianki.info
DARMOWE

INFORMATOR adresy,telefony...
Urząd Miejski w Łomiankach u l. 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
Przychodnie lekarskie Szpitalna 6, t: 22 751 10 55; Warszawska 31, t: 22 751 6991; Wiślana 36, t: 22 250 14 45
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 7751 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):
cała strona: 200x254mm – 900 pln
1/2 strony: 200x126 mm – 470 pln
1/4 strony: 200x62mm – 240 pln

1/8 strony: 99x62mm – 120 pln
1/16 strony: 48x62mm – 60 pln
dopłaty: 1 strona+50%
projekt graficzny w cenie reklamy

OGŁOSZENIE PŁATNE

wszystkie reklamy są dodatkowo publikowane
w internecie na portalu www.LOMIANKI.INFO

Podziękowanie
21 listopada 2010 r. dokonali Państwo wyboru swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej w Łomiankach. Kandydaci Komitetu
Wyborczego Platforma Obywatelska RP uzyskali ponad 6 600
Państwa głosów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Łomianek, którzy wzięli udział w Wyborach Samorządowych, a szczególnie
tym z Państwa, którzy oddali swój głos na przedstawicieli naszego Komitetu Wyborczego.
Państwa obecność przy urnach była nie tylko wypełnieniem
obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem zainteresowania i zaangażowania w sprawy Łomianek.
Zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli to dla nas zaszczyt, ale
i zobowiązanie. Dlatego dołożymy wszelkich starań, aby wybrani
przez Państwa radni godnie reprezentowali interesy mieszkańców.
Radni Rady Miejskiej:
Marcin Etienne, Piotr Iwaszko,
Katarzyna Kućkowska, Sylwia Maksim-Wójcicka,
Renata Nawotka, Tomasz Rusinek, Ewa Sidorzak,
Henryk Staniak, Piotr Wolanin, Marek Zielski
Radni Rady Powiatu:
Marcin Jakub Kolwas, Magdalena Wójcicka
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W ybraliśmy
Juliusz Wasilewski

subiektywna relacja z kampanii wyborczej
Kampania wyborcza zaczęła się późno, ale była burzliwa. Rywalizowały
trzy komitety.

Łączą nas Łomianki

Komitet ŁnŁ występował pod ogólnymi hasłami pracy ponad podziałami na
rzecz Łomianek. Hasła te chyba jednak
nie brzmiały zbyt przekonująco w ustach
lidera Jana Grądzkiego (który na rzecz
kampanii wycofał się z PiS i sprawiał wrażenie, że zapomniał o swojej partyjnej
przygodzie). To przecież on kilka lat temu
(zresztą jako wiceburmistrz) był jednym
z najaktywniejszych orędowników koncepcji tzw. „trasy po wale”, która doprowadziła do ostrych konfliktów i podziałów w łomiankowskiej społeczności.
Wśród kandydatów na radnych Komitetu
ŁnŁ znaleźli się zresztą główni bojownicy
z tamtych czasów, a jeden z nich w swojej
wyborczej ulotce przedstawiając się jako
osoba zatroskana o wspólne problemy
i przepełniona zaufaniem i szacunkiem
dla mieszkańców, opublikował zdjęcie,
na którym idzie na sesję Rady Miejskiej
na czele konduktu pogrzebowego niosącego białą trumnę. Nie pomogło mu
to zostać radnym. Inny inicjator tamtego
konduktu, Wojciech Berger, nie chwalił
się, został radnym, a na pierwszej sesji
w wyniku koalicji ŁnŁ i TŁ powierzono
mu nawet funkcję przewodniczącego.
Jana Grądzkiego tradycyjnie próbowała
(w miarę swoich możliwości) wspierać bezpłatna gazeta ogłoszeniowa „Echo Łomianek i Bielan”. Skromna kampania wyborcza
Komitetu ŁnŁ ograniczała się do ulotek,
plakatów, bannerów, spotkań J. Grądzkiego z klientami bazaru. Za to cele zapisane
w programie były bardzo ambitne. Kto wie
czy właśnie te nierealne na pierwszy rzut
oka zapowiedzi budowy pojazdu szynowego do Warszawy, tajemniczego „nowego

Torby z wizerunkiem
kandydata Dąbrowskiego
bardzo przydatne do
transportu ziemniaka
czy pora zakupionego na
łomiankowskim bazarku.
Sam kandydat jednak
tracił na urodzie
będąc wypełnionym
warzywami :)

wjazdu” czy podłączenia każdego gospodarstwa do sieci wodno-kanalizacyjnej nie
podważyły trochę wiarygodności innych
zamierzeń i w efekcie nie pogorszyły wyniku wyborczego komitetu ŁnŁ i jego lidera. Jan Grądzki dostał zaledwie 20% głosów
i odpadł w I turze. Do Rady Miasta Komitet
ŁnŁ wprowadził 5 radnych, wśród nich samego Jana Grądzkiego (asekuracyjnie także kandydował na radnego), popularnego
w Dąbrowie Leśnej Grzegorza Porowskiego, czy Jana Mazana (popularnego wyłącznie jako syn byłego przewodniczącego
Rady Miasta), który wszedł mimo uzyskania
tylko 92 głosów.

Twoje Łomianki

Komitet ten miał (zwłaszcza przed I turą)
najbardziej dynamiczną kampanię wyborczą. Zaczęła się ona w zasadzie już
w marcu 2010 wydaniem pierwszego numeru gazetki „Twoje Łomianki”, w której
od początku ostro krytykowano urzędującego burmistrza i radnych związanych
z PO. W czasie kampanii ukazało się 16 numerów „Twoich Łomianek”, przy czym kolejne numery dojrzewały pod względem
formy i objętości. Treść pozostawała bez
zmian – totalna, bezpardonowa krytyka
dotychczasowych władz. Gazetki były dostarczane bezpośrednio do domów, miały
więc potencjalnie dużą siłę oddziaływania.
Trudno nie docenić wysiłku finansowego,
organizacyjnego i redakcyjnego związanego z tym przedsięwzięciem. W sferze
propagandowej TŁ konsekwentnie stosowały taktykę „na skrzywdzonego”, która
polegała na cichym rozdawaniu kuksańców, prowokowaniu, by głośno pytać: skąd
u naszych konkurentów tyle jadu i agresji?
Po oficjalnym ogłoszeniu terminu wyborów na łamach „Twoich Łomianek” zaczęto przedstawiać i promować kandydata
na burmistrza – Tomasza Dąbrowskiego.

ybraliśmy
Zadanie nie było proste, bo kandydat nie
był osobą szerzej znaną. Efekt był jednak
dobry – na kandydata TŁ zagłosowało
37% wyborców. Możliwość zwycięstwa
w II turze stała się realna.
Program TŁ był ogólnikowy, ale przynajmniej bliższy życia i realiów, niż Komitetu ŁnŁ. Zapowiedziano m.in. wodociąg
w każdym domu i rozbudowę sieci kanalizacyjnej, wytyczenie rezerwy pod pojazd
szynowy do Warszawy, budowę szkoły
w Dąbrowie, nowego przedszkola, „optymalizację wydatków budżetowych”.
Ciekawym zabiegiem TŁ było wystawienie
na kandydata na radnego olimpijczyka
Pawła Nastuli. Magia znanego nazwiska
miała „pociągnąć” listę Komitetu. Efekt był
dobry, ale nie oszałamiający (6 miejsce
pod względem liczby głosów). Otwarte
pozostaje pytanie, na ile Paweł Nastula
włączy się w pracę Rady Miejskiej. „Twoje
Łomianki” uzyskały w sumie 6 mandatów,
m.in. dotychczasowi radni: Bogdan Kłódkiewicz, Piotr Rusiecki, Krzysztof Wawer.

PO

Komitet Platformy Obywatelskiej stanął
do wyborów pod hasłem kontynuowania
prac rozpoczętych w kadencji 2006-2010
– głównie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacji dróg, modernizacji
wałów przeciwpowodziowych.
Błędem było chyba przedstawienie ostatnich 4 lat jako pasma osiągnięć i sukcesów. W żadnym materiale nie odniesiono się do zarzutów opozycji, co sprawiało wrażenie chowania głowy w piasek,
braku umiejętności pokazania również
swoich słabości. Ludzie dobrze wiedzą,
że nigdy nie jest tak, że wszystko układa
się znakomicie. Zresztą w wielu regionach
Łomianek widać to gołym okiem. Mylić
się, błądzić, ponosić porażki jest sprawą
ludzką. PO nie umiała pokazać tej ludzkiej

strony. Owszem, roznoszono ulotki, pojawiły się bilbordy, ukazał się nawet specjalny, bogato ilustrowany, numer „Gazety
Łomiankowskiej” z podsumowaniem kadencji. Ale nie było to wystarczająco przekonujące. Ulotka z programem i zdjęciami
kandydatów na radnych na wałach wiślanych miała nawiązywać do wspomnień
ze wspólnej pracy podczas zagrożenia
powodzią, ale widok facetów w garniturach stojących na wałach był mało wiarygodny, a wykaz kandydatów na radnych
z poszczególnych okręgów nie pokrywał
się z fotografiami (w dodatku na wszystkich zdjęciach zbiorowych pojawiła się ta
sama kobieta z czerwonym szalikiem, która zresztą w ogóle nie kandydowała).
PO wydawała się być pewna zwycięstwa
w konkurencji: burmistrz. Bo jak inaczej
wytłumaczyć fakt, że przed I turą nie
sprawdzono nawet, kim faktycznie jest
konkurent Tomasz Dąbrowski oraz czy
wszystkie informacje podawane przez
niego i sztab TŁ są prawdziwe.
Trudno uznać wynik wyborczy PO za sukces. Co prawda utrzymano liczbę 10 miejsc
w Radzie Miejskiej, ale przy 15-osobowej
Radzie w poprzedniej kadencji dawało to
¾ głosów, natomiast obecnie, gdy radnych
jest 21 – mniej niż połowę. Także wynik do
Rady Powiatu (2 mandaty – Marcin Kolwas, Magdalena Wójcicka) i głosowanie na
burmistrza (43%) były poniżej oczekiwań
i możliwości. Wśród radnych PO znaleźli się
m.in. Marek Zielski (z największą w Łomiankach liczbą głosów – 686), Sylwia MaksimWojcicka, Ewa Sidorzak i Marcin Etienne.

Wybory burmistrza

Największe emocje towarzyszyły wyborom burmistrza. Czarnym koniem i tajemniczą postacią był Tomasz Dąbrowski.
„Twoje Łomianki” przedstawiały go jako
syna znanej w Łomiankach lekarki i jako

wybitnego menadżera. On sam chwalił
się sukcesami w zarządzaniu firmą zatrudniającą ponad 200 osób, odwoływał
się do przeszłości komandosa (który
„atakuje w mateczniku”), wciąż wspominał, że jego ślub osobiście pobłogosławił papież Jan Paweł II. Sami wyborcy
nie mieli wielu okazji, by bezpośrednio poznać kandydata Dąbrowskiego.
Jego sztab unikał spotkań publicznych
(odbyły się bodajże dwa, ale raczej dla
wtajemniczonych), skupiał się na laurkach w gazetce, a w sprawie publicznej
debaty kandydatów sam zapędził się
w ślepy zaułek, bo próbował „zdecydowanie popierać” debatę, a jednocześnie
do niej nie dopuścić.
Obydwa komitety opozycyjne (ŁnŁ i TŁ)
wyraźnie unikały bezpośredniego starcia między sobą, koncentrowały się na
ostrych ciosach w ustępującego burmistrza Pszczółkowskiego, który do głosowania w pierwszej turze przyjmował ten
podwójny atak z umiarkowanym spokojem. Wynik pierwszej tury odwrócił sytuację. Kontrkandydaci Pszczółkowskiego
uzyskali łącznie 57% głosów, a trudno
było oczekiwać, by elektorat kojarzonego z PiS Jana Grądzkiego zagłosował na
przedstawiciela PO. Zresztą sam Grądzki
szybko zaapelował do swoich wyborców, żeby poparli Dąbrowskiego.
Zaczęły się więc dwa tygodnie aktywnych wyborczych działań. Sztab
Pszczółkowskiego próbował dotrzeć do
mieszkańców z informacją, że Tomasz
Dąbrowski koloryzował swoje menadżerskie sukcesy, bo firma, którą zarządza, faktycznie zatrudnia nie 200, ale już
tylko 5 osób, ma od 5 lat konta zajęte
przez komornika sądowego, obciążona
jest hipoteką przymusową na kwotę 30
mln zł, a dług publiczny wobec ZUS za
niezapłacone składki pracowników wynosi ponad 6 mln. Sztabowcy Dąbrow-

skiego w rewanżu wypuścili informacje,
że Pszczółkowski na pewno zlikwiduje
łomiankowski bazarek i że zaniedbał
sprawę modernizacji wałów. Obaj kandydaci pojawiali się na bazarku, rozdawali na ulicy grochówkę i słodycze. We
wszystkich lomiankowskich skrzynkach
pocztowych pojawił się list od burmistrza z prośbą o głos w II turze; do
kilkudziesięciu domów Pszczółkowski
przyszedł osobiście, by przekonywać
do swojej kandydatury. W tym czasie
kandydat Dąbrowski odwiedzał gminne instytucje, by przekonywać pracowników, że zapisana w jego programie
„optymalizacja wydatków” nie oznacza
zwolnień. Dzień i w nocy deptali sobie
po piętach przedstawiciele obu sztabów – zrywanie i zalepianie plakatów,
wyjmowanie i wkładanie ulotek, propaganda szeptana w sklepach. Dochodziło nawet do przepychanek przy słupach ogłoszeniowych, interweniowała
policja. Jak zwykle podczas wyborów
trwała prawdziwa bitwa wirtualna na
łomiankowskim forum internetowym
(www.lomianki.abc.pl).
Ważnym wydarzeniem była debata
kandydatów w ICDS, w której Wiesław
Pszczółkowski wypadł lepiej, tym bardziej, że jego konkurent zrezygnował
z zadawania pytań, a sam odpowiadał
enigmatycznie.
Mobilizacja burmistrza Pszczółkowskiego i jego sztabu przed II turą nie przyniosła efektu. Zwyciężył Tomasz Dąbrowski.
Jakim jest człowiekiem? Jakim będzie
burmistrzem? Czy z człowieka chowającego się za swoim sztabem zmieni
się w samodzielnego gospodarza, czy
raczej przekaże faktyczną władzę wiceburmistrzowi wybranemu ze swojego
otoczenia?

Rowerki z wizerunkiem
Gwizdki – rozdawane na ulicy,
wrzucane do skrzynek pocztowych,
zafundował nam Jan Grądzki.
Gwizdki oprócz tego, że gwiżdzą,
co było słychać podczas DEBATY
LOMIANKI 2010, potrafią świecić :)

kandydata Pszczółkowskiego
(potocznie nazwanego
Bobem Budowniczym)
były fajne, nowoczesne
– jednak słabo się prezentowały
na tle pomykających ulicą
Warszawską szambiarek :)
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ROLETY, ŻALUZJE

DOJAZD, WYCENA, POMIAR – GRATIS
CENY PRODUCENTA
>> PATRZ STRONA 10
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DEBATA

KANDYDATÓW

NA BURMISTRZA ŁOMIANEK

ŁOMIANKI 2010

CZARNO NA BIAŁYM

Wiesław Pszczółkowski

Tomasz Dąbrowski

28 listopada w Auli ICDS odbyła się pierwsza w naszej miejscowości, zorganizowana przez portal
www.LOMIANKI.INFO, DEBATA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA – ŁOMIANKI 2010 w której zaprezentowali się Panowie Tomasz Dąbrowski oraz Wiesław Pszczółkowski.
Celem debaty, który chyba udało się zrealizować, była publiczna – z udziałem mieszkańców Łomianek
– prezentacja sylwetek i programów kandydatów, ubiegających się o stanowisko burmistrza Łomianek.
Początkowym założeniem było zorganizowanie Debaty przed pierwszą turą wyborów samorządowych
z udziałem trzech kandydatów. Jednak nie udało się to – z udziału w debacie wycofał się Komitet Twoje Łomianki (reprezentujący kandydata Dąbrowskiego), jednocześnie deklarując chęć udziału w takim
spotkaniu przed drugą turą. Jak się okazało, ten sam komitet przed drugą turą również nie dał jasnej
odpowiedzi dotyczącej chęci, lub też braku chęci uczestnictwa swojego kandydata w wydarzeniu, czego efektem było napięcie i zamieszanie trwające aż do momentu rozpoczęcia samej Debaty.
Serdecznie dziękuję kandydatom: Janowi Grądzkiemu i Wiesławowi Pszczókowskiemu za poważne podejście do propozycji zorganizowania Debaty, Komitetowi Łączą nas Łomianki i Komitetowi Platforma Obywatelska za rzeczową, konkretną i profesjonalną współpracę. Komitetowi Twoje Łomianki i kandydatowi
Dąbrowskiemu dziękuję za – ostatecznie – podjęcie wyzwania. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Łomianek, którzy wypełnili szczelnie całą Aulę ICDS, za uczestnictwo „na żywo” w Debacie. Szczególne podziękowania należą się Panu Juliuszowi Wasilewskiemu za pomoc i wsparcie w niełatwym – jak się
okazało – procesie organizacyjnym. Bardzo dziękuję Panu Rochowi Siemianowskiemu za bezinteresowne
zaangażowanie i poprowadzenie spotkania. Wielkie dzięki dla pracowników ICDS – zwłaszcza dla Panów
obsługujących Aulę i Pań obsługujących szatnię. Dziekuję wszystkim, którzy wspierali nie tylko działaniem, ale i słowem organizację i sam przebieg Debaty.
Do zobaczenia za cztery lata :) Mam nadzieję, że ta nowa jakość
w łomiankowskim życiu publicznym, wpisze się na stałe w kalendarium
łomiankowskich wydarzeń.
Maciek Moraczewski // redakcja@lomianki.info
foto: Piotr Bułas

Debatę prowadził Roch Siemianowski

DARMOWE STRONY INTERNETOWE
www. twojafirma.lomianki.info

>> ZOBACZ RETRANSMISJE VIDEO Z DEBATY
NA WWW.LOMIANKI.INFO
INTERAKTYWNA MAPA ŁOMIANEK
KAMERY INTERNETOWE
dodaj zdjęcie swojej ulicy

Centrum ul. Warszawska / Sadowa ul. Kolejowa
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WIGILIA
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Od zawsze wiem, że Wigilia to najpiękniejszy dzień
w roku – albo tak sugestywnie mnie o tym zapewniano,
albo rzeczywiście tak jest, bo nie ma dnia, na który czekałabym bardziej.
Może to magia prezentów, których u nas w domu jest
multum, bez względu na obiektywne możliwości finansowe, a może czegoś zupełnie innego, czego nie
umiem określić. Wchodząc głębiej w temat dochodzę
do wniosku, że nie może być to kwestia wspaniałej atmosfery, bo z tą, jak wiadomo, bywa różnie.
W mojej rodzinie co roku wielkich niespodzianek dostarcza nam mój ojciec – moment, w którym rozpakowuje
prezenty jest bezcenny. Po dokładnych oględzinach
metek na przyniesionych przez Mikołaja ubraniach półgębkiem wspomina prezenty zeszłoroczne, zestawiając
je z właśnie otrzymanymi, mówiąc na przykład: „ta kurtka jest chyba ok., na szczęście jest inna, niż ten zeszłoroczny wycieruch, który mi kupiliście”. Przed rozdaniem
prezentów robimy z siostrą zakłady i na szczęście tatuś
nigdy nas jeszcze nie zawiódł. Mam nadzieję, że tego
nie przeczyta, bo atmosfery świątecznej nie uratowałby
nawet mercedes klasy "s" z metką "bossa".
Przygotowania do Wigilii dostarczają mi co roku nie
lada atrakcji i niespodzianek. Zawsze mam wielkie
plany, na które składa się pieczenie pierniczków, piękne udekorowanie domu, ręcznie robione prezenty dla
przyjaciół. Kończy się z reguły na bieganiu po sklepach
z wywieszonym jęzorem i zbieraniu z półek co popadnie, bo przecież za kilka godzin Wigilia i wyciąganiu
z garażu starych, zakurzonych wianuszków sprzed kilku

Nowe świeckie
tradycje lokalne ;)
KM

Boże Narodzenie

Od kilku lat modne jest
pieczenie i ozdabianie
pierniczków w grupkach znajomych mam i ich dzieci. Kto ma z tego większą frajdę
trudno powiedzieć, dzieci przeważnie zajmują się sobą, a mamy z poczucia obowiązku dekorują wypieki przy rozmowach i winku. Ojcowie mają wolne, wobec
czego można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy są zadowoleni.
Bliżej świąt nieśmiało pojawiają się kolędnicy. Tu również warto być przygotowanym, młodsi zadowolą się słodyczami czy pomarańczą, starsi preferują 'co łaska'.
Można także zostać zaskoczonym przez kominiarza z kalendarzem i życzeniami
świątecznymi. W każdym razie przed świętami portfel należy trzymać przy sobie.
Nie może oczywiście zabraknąć choinki i dekoracji domu. Drzewko sadzimy w ogrodzie,
lampki wieszamy na stałe, wystarczy włączyć i już wprowadzamy się pomału w świąteczny nastrój. Jeżeli mamy szczęście doczekać się śniegu, to nawet sprzątanie obejścia
i tęsknota za asfaltem nam odpada. Wszystko pokryje warstwa białego puchu i aż do
wiosny możemy obstawiać zakłady czy pług zawita czasem na naszą ulicę. Jeszcze tylko
odrobina sportu – bieganie za prezentami, siatkówka na bazarku, zapasy w spożywczym
i wreszcie możemy się zrelaksować podczas domowych porządków. Nie martwmy się
o utracone kalorie, odzyskamy je z łatwością podczas świątecznego obżarstwa.

lat. Obiecuję sobie, że w tym roku będzie inaczej, tylko dlaczego ma być inaczej, skoro ja jestem taka sama.
Chyba nie mam szans.
Wigilia kojarzy mi się z zupą wigilijną, czyli zupą z suszonych prawdziwków, tych zbieranych własnoręcznie w danym sezonie grzybowym. Nie umiem jej robić, ale umiem
zbierać te prawdziwki, baa, ich zbieranie jest moim jedynym i największym hobby, szkoda tylko, że trwającym
nie więcej niż kilka weekendów w ciągu roku.
Jeszcze do niedawna myślałam, że jest to hobby mało
kosztowne i niestresujące, zmieniłam jednak zdanie po
zapłaceniu kilku mandatów za wjeżdżanie samochodem do lasu i kilku spotkaniach z grzybiarzami.
Ten, kto nie zbiera grzybów nie zrozumie, że podstawową cechą prawdziwego grzybiarza jest agresja i zazdrość, prawdziwy grzybiarz nie lubi bowiem, jak jego
koledzy grzybiarze zbierają więcej niż on. Ja nie znoszę. Stresuję się więc widokiem kobiet i mężczyzn,
którzy kroczą po lesie z naładowanymi prawusami
koszami. Czasami atakuję również ludzi porządnych,
którzy grzybiarzami nie są, pytając co niosą w torbie –
uspakaja mnie wyłącznie odpowiedź, którą uzyskałam
w tym roku od wystraszonego moim tonem mężczyzny, że niesie kanapki. Czasami ludzie atakują mnie, co
przyprawia mnie o nie lada dumę, bo przecież musi to
oznaczać, że jestem lepszym grzybiarzem od nich (innego wytłumaczenia staram się nie szukać, bo po co).
Pewna pani, widząc mnie z dwoma koszami zapytała,
po co mi dwa, a po mojej celnej ripoście, że potrzebuję
dwa na godzinne grzybobranie, bo mi się do jednego
zbiór nie mieści odpowiedziała z wyższością – „no tak,
ale po pani na pierwszy rzut oka widać, że pani miejscowa”. Dodam, że rzecz działa się w Puszczy Piskiej.
W tym roku prawdziwków mamy dwie duże poszewki
od poduszki (tak, u nas w domu jednostką miary suszonych grzybów są poszewki) zakładam więc, że na zupę
starczy (pod warunkiem, że do Wigilii nie zeżrą ich grasujące po całym domu myszy). Szkoda tylko, że w mój
plebejski gust nie trafia żadna z potraw na wigilijnym
stole, odbijam sobie krzywdy w Boże Narodzenie.
I życzę wszystkim Wesołych Świąt.

Lany Poniedziałek

Z ulgą zauważam, że
ten zwyczaj zamiera,
a przynajmniej nie przyjął się na nowych osiedlach. Można już bezpiecznie wyjść
na świąteczny spacer. Oczywiście oblewamy się małą psikawką w celu zaakcentowania tradycji, ale lanie wody wiadrami na przechodniów jest raczej w zaniku. Oby
zwyczaj nie powrócił gdy dzieci podrosną.

Prima Aprilis

Tradycja tego dnia chyba trochę się
wypacza. W tym roku podobno rozprowadzano parodię pewnej lokalnej gazety. Niestety wydawcy rzeczonej gazety nie
docenili żartu, wezwano policję i kolporter musiał się gęsto tłumaczyć. Z żartami
tak to już bywa, że śmiać się to my, a nie z nas.
Z innych dowcipów primaaprilisowych słyszy się na przykład, że do końca roku
miasto będzie skanalizowane i wyasfaltowane, a latarnie zaświecą nawet w najciemniejszym zakątku Łomianek. Taki lokalny czarny humor.

...i zupa grzybowa
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Halloween

Z roku na rok jest coraz wyraźniej widoczne. Na progach domów można zobaczyć wyszczerzone, świecące dynie, a po osiedlach krążą zorganizowane
grupki wampirów i duchów. Łupy są bogate, bo większość sąsiadów – nauczona doświadczeniem poprzednich – lat ma przygotowane cukierki.
Psikusy na szczęście się jeszcze nie przyjęły, gdzieniegdzie tylko powiewa szarfa z papieru toaletowego.

KATALOG FIRM LOMIANKI.INFO
dopisz swoją firmę za darmo

DODAJ DARMOWE OGŁOSZENIE
tylko na www.LOMIANKI.INFO

Świąteczna
Świeżonamielona...
zimne zimowe wieczory
Joanna Kostkowska

Magia świąt to dla każdego z nas tradycja, wspomnienia z dzieciństwa,
przeżycia z rodziną. Klimat świąteczny tworzą życzliwi i bliscy nam ludzie, aura, dekoracje i aromaty.
Jednym z takich zapachów unoszących sie w powietrzu podczas świąt
jest zapach świeżo mielonej kawy. Dawniej do rozdrabniania kawy używano tłuczków i moździerzy, nasze babcie mieliły kawę w tradycyjnych
ręcznych drewnianych lub metalowych młynkach na korbkę, które później zostały wyparte przez elektryczne.
Jeśli jednak nie mamy młynka w domu, najlepiej kupować niewielkie
ilości świeżo zmielonej kawy w specjalistycznych sklepach.
Kawę należy również odpowiednio przechowywać, aby dłużej zachować jej świeżość. Dobry pojemnik do kawy powinien być przede wszystkim szczelny – powietrze i wilgoć to czynniki najbardziej degradujące
aromaty kawowe... oraz nieprzezroczysty, gdyż ciepłe światło słoneczne
to kolejny czynnik wpływający negatywnie na smak kawy.

REKLAMA

Dlaczego mielenie na bieżąco ma tak duże znaczenie, a dla niektórych
to wręcz rytułał?
W procesie mielenia z ziaren wydzielają się olejki aromatyczne, nadające kawie smak i zapach, czyli ma to ogromny wpływ na efekt końcowy
naszego napoju.
Wystarczy dodać do tego, w zależności od upodobań, świeżo mielony
cynamon, kardamon, imbir czy anyż albo odrobinę miodu i już mamy
gotowy rogrzewający napój, idealny na zimowe wieczory.

PARANOJA
AM

Co roku mówię sobie dość
i co roku powielam stare błędy!
Jako dziecko zawsze czekałam na Wigilię z niecierpliwością. Oczywiście to
przyjście św. Mikołaja było dla mnie tego dnia najważniejsze i najbardziej oczekiwane, ale pamiętam, że z równą niecierpliwością co Mikołaja wypatrywałam
na niebie pierwszej gwiazdki. Nigdy nie siadaliśmy do kolacji tak wcześnie, ale
pierwsza gwiazda na niebie była dla mnie sygnałem, że rozpoczął się świąteczny
czas. Czas magii, prezentów, zapachu choinki, spotkań z rodziną, tradycyjnych
potraw, które trzeba spróbować, nakrycia dla zbłąkanego wędrowcy, kolęd
i nocnego wyjścia na Pasterkę. Na dworze siarczysty mróz, śnieg chrzęszczący
pod nogami, a w sercu miłe ciepło...
Dziś, kiedy myślę o Świętach czuję wielkie pragnienie by tę magię świąt przywołać. Chciałabym żeby mojemu dziecku Święta kojarzyły się ze smakami,
zapachami i tym szczególnym nastrojem. Planuję sobie, że czas adwentu będzie okresem wyciszenia, spokojnego przygotowania. Planuję własnoręczne
upieczenie pierniczków wraz z dzieckiem, zrobienie ozdób choinkowych, po
prostu spokojnego bycia razem, planuję wiele, ale zazwyczaj na planowaniu
się kończy...
Bo jak wykrzesać w sobie magię kiedy życie jest tak zabiegane i zwariowane?
Oczywiście telewizja i dekoracje supermarketów już od połowy listopada namawiają mnie bym poczuła „magię tych świąt”, ale nie o taką magię przecież mi
chodzi. Na mnie taka próba wprowadzenia w sztuczny nastrój działa irytująco.
Oczywiście miła dla ucha jest piosenka „Jingle Bells", ale może niekoniecznie
chciałabym ją słyszeć w listopadzie. No właśnie, reklamy i witryny sklepów już
w listopadzie przypominają, że oto nastaje czas kupowania, a nawet prawdziwy
szał kupowania... prezentów.
W przypadku prezentów zazwyczaj planuję sobie by prezenty dla bliskich zakupić odpowiednio wcześniej, kiedy w sklepach jest jeszcze pusto, bo ludzi nie
ogarnął ostateczny szał. Planowanie, planowaniem, a kończy się jak zwykle,
czyli że i ja, wraz z szalonym tłumem zakupowiczów przedświatecznych, rzucam się dziko na sklepy w poszukiwaniu prezentów ostatniej szansy. Co roku
mówię sobie dość i co roku powielam stare błędy. A to tak strasznie męczy i tak
strasznie nie sprzyja święcznej magii... Na szczęście jest coraz więcej możliwości
nabywania prezentów bez ruszania się z domu. Całe mnóstwo sklepów internetowych oferuje wspaniałe towary, często w bardzo korzystnej cenie i to bez
wstawania sprzed komputera. W miłej, spokojnej atmosferze, z kubkiem herbaty lub filiżanką aromatycznej kawy, można wybierać, przebierać, planować,
płacić i mieć, nie popędzany przez nikogo, nie stresowany perspektywą stania
w kolejkach, w korkach, marznięcia na przystankach... Kiedy odpadnie ten jeden stres, łatwiej będzie dać się ponieść świątecznemu nastrojowi, temu mniej
komercyjnemu jego obliczu. Będzie więcej czasu na spędzenie chwil z rodziną,
na spokojne zaplanowanie potraw wigilijnych, na udekorowanie domu, na to
wszystko, z czym Święta powinny się wiązać..
Apogeum mojego przedświątecznego stresu jest sen, który zaczyna mi się
śnić co noc, na tydzień przed Wigilią. W tym śnie jest godzina do rozpoczęcia wieczerzy, a ja właśnie uświadamiam sobie, że nie kupiłam ani jednego prezentu.
Budzę się zestresowana i z ulgą uświadamiam sobie, że został jeszcze tydzień. Ten
sen uświadamia mi paranoję w jaką popadam, a przecież nie prezenty powinny
być w ten dzień najważniejsze i nie powinny przesłaniać zasadniczego znaczenia
Świąt. Aspektu religijnego i aspektu związanego z tradycją...
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Rocznik '79. Mieszkając w Łomiankach – ukończyła liceum
menadżersko-artystyczne, potem zaczęła studia etnograficzne. Tam poznała prof. Andrzeja Jackowskiego, który
zaszczepił w niej miłość do sztuki ludowej. Gdy zdała sobie
sprawę, że woli tworzyć niż uczyć się o twórcach, mając
23 lata wyjechała w Bieszczady do jedynej w Polsce szkoły
rękodzieła – Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego. Artystka zajmuje się malarstwem, rzeźbą i ceramiką. Nie ogranicza
się do tradycyjnych form, więc często łączy te dziedziny,
tworząc również sztukę użytkową. Raczej stroni od wystaw
i rozgłosu wybierając sobie pewną, spokojną drogę "szarego
wróbla" by nie dać się konwenansom, prowadzącym często
do półprawd, od których już o krok do obłudy.

Jedną z jej prac można znaleźć na zbiorowej wystawie "spotkanie" w Stargardzkim Centrum Kultury. W internetowej
galerii "pepiniera.pl", którą ceni za jakość wystawianych prac,
szczerość wobec stron kontraktu i niesztampowość – można
zoabczyć i kupić jej twórczość. Czasem podejmuje się też wykonania prac na zlecenie, choć niechętnie, bo jak mówi "to
ogranicza, nie rozwija". W swoim młodym jeszcze dorobku
zaprojektowała i wykonała większość wyposażenia w Mazurskim Siedlisku Kruklin. Hotel idealny, schronienie dla chcących
odpocząć w atmosferze bajkowej rustykalności.
Obecnie mieszka i tworzy w Szczerzbowie koło Mrągowa.

www.szarywrobel.pl ∙ www.pepiniera.pl

Agnieszka Retko-Ruszczak
Urodziła się w starym domu jednorodzinnym, którego wysokie sufity miękkim łukiem przechodziły w ściany obwieszone czarnobiałymi fotografiami.
...w domu, w którym okna ustrojone były pięknymi w swej prostocie kratami
na rolkach, tylekroć już pokrywanymi nowymi, świeższymi warstwami farby
olejnej, że zastygły w bezruchu. Przez bardziej wertykalne niż horyzontalne
okno jej pokoju na poddaszu, wpadał cień srebrzystego świerku, na którym
uwiły sobie gniazdo synogarlice naznaczone szyjną pręgą.
O ile ona była przypadkiem, zbiegiem okoliczności, o tyle jej ojciec był pożądany. Prawdopodobnie, w wyniku biegania po lesie, przesiadywaniu
w więzieniu za zapomnianymi już wartościami, dziadek jej nie mógł mieć
potomka. Pożądanie, nie pomne na tułaczkę, ucieczkę przed czujnymi oczyma sąsiadów, jednak wygrało. Z sercem, prawdopodobnie pełnym tęsknoty
za miłością, zakupili w małej mazurskiej wsi, od biednej wielodzietnej rodziny małego chłopca, obarczonego krzywicą i wiekiem, który nie dał mu
zapomnieć skąd pochodzi, pomimo staranności w zacieraniu śladów.
Wychowana została porządnie jak na rodzinę obracającą się w środowisku
literatów i artystów, przesiąkła nieco towarzyszącym czwartkowym brydżom zapachom papierosów, wódki i kłótni. Co czwartek dziadek opowiadał
tą samą swoją historię tak zmieniając jej treść, że gdyby miała teraz powiedzieć coś o nim, najpewniej zamilkłaby z rumieńcem wstydu na twarzy.
W swojej dziecięcej naiwności patrzyła jak pomimo ciągłego odmalowywania rzeczywistości, świeże, grube pierzyny farby pod naporem obłudy odkrywały ściany życia, upstrzone odciskami tłustych palców. W buncie przed
życiowym naturalizmem "dziejów grzechu" wyczytanym w młodym wieku,
z pokaźnej biblioteki dziadka otulała się ramionkami, kołysząc to, czego nie
doświadczyła, lecz gdzieś wyczuwała zapach. I jak mała myszka zagoniona
do narożnika, złapana w szorstkie dłonie, wyślizgnęła się, uciekając w pole.
Znalazła przestrzeń i miejsce do którego nie biegną żadne ścieżki, by doświadczyć cudu tworzenia.
Kobiety w tej rodzinie, pomimo bólu egzystencji emanowały tym zapachem,
tym ciepłem małych tulących ramion. Nigdy się nie skarżąc, z anielskim
uporem i bolesną łagodnością starały się do końca czyścić to, co nie doczyszczalne. Ona młoda, wypełniona wersami z książek niełatwych, ale dających
nadzieję, zdradziła ten model poddania. I tak jej anioły mają gwoździe zamiast skrzydeł, łagodny uśmiech na twarzy, toczą walkę ze sforami psów,
otwierają serce, czy tulą się nagie, odarte z kłamstw.
Zaczęła od tworzenia na nowo siebie, rozszerzając swą działalność, umacniając fundamenty. Gdy już powstał jej dom, zaczęła swoimi pracami opowiadać historię swoją, która jak myślę jest również historią wielu. Malarstwo, rysunek, tworzenie, coś co kiedyś służyło jej za spowiednika, jest wciąż
rodzajem dialogu wewnętrznego. Obrała drogę nie lekką, lecz prowadzącą
ku człowieczeństwu.
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XX-lecie istnienia
szkÓŁ im. Lotników Amerykańskich
W roku szkolnym 2010/2011 szkoły im. Lotników Amerykańskich, prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych, obchodzić będą XX-lecie
istnienia. Najdłużej istnieje Szkoła Podstawowa nr 13,
w 1993 r. rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące nr 43, a w 2000 r. powstało Gimnazjum nr 12.
Staramy się zapewnić naszym uczniom jak najlepsze
warunki do nauki i rozwoju. Dbamy o to, by lubili swoją
szkołę i chętnie w niej przebywali, stąd różnego rodzaju
warsztaty, kółka zainteresowań czy też imprezy klasowe i szkolne.
Kilka dni temu uczniowie gimnazjum i liceum z wychowawcami, zorganizowali fantastyczną zabawę andrzejkową. Było wróżenie z fusów, lanie wosku, przebijanie
szpilką serc z imionami oraz wróżenie z kart i kości (tych
do gry). Pojawiła się nawet numerolożka , która w oparciu o numerologię pitagorejską udzielała porad wszystkim chętnym uczniom i nauczycielom. Reakcje świadczyły o trafnych osądach i poradach naszego gościa.
Dopełnieniem wieczoru była muzyka, o którą zadbali
uczniowie z 1 klasy gimnazjum.

Gorący okres przedświąteczny to w naszych szkołach
czas poświęcony bliskim. Dla nich przygotowujemy
prezenty i świąteczne przedstawienia. Nie zapominamy
o tych, dla których Święta nie zawsze są przyjemnością.
Już po raz siódmy zbieramy fundusze na upominki dla
Domu Dziecka w Pasymiu. Jarmark Pyszności i kiermasz
świąteczny, na którym uczniowie sprzedają własnoręcznie wykonane przysmaki i ozdoby to już nasza tradycja.
Za pieniądze zebrane podczas tych imprez kupujemy
to co najbardziej dzieciom potrzebne.
W tym roku po raz pierwszy wspieramy akcję Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Pomagamy
w sprzedaży „Cegiełek dla Dziekanowa”. Samorządy
naszego gimnazjum i liceum zorganizowały zbiórkę
książek i gier dla szpitalnych świetlic. Przygotowujemy
także przedstawienie noworoczne dla pacjentów oddziału rehabilitacji.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym uczniom, ich
rodzicom oraz absolwentom naszych szkół.
REKLAMA
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już w okolicach Burakowa Powietrze staje się mniej przezroczyste, niebo mniej błękitne
Z kominów unosi się żółty gryzący dym
"Kocham Łomianki"

?

Czy jesteśmy
eko-oszołomami

REKLAMA

Łomianki mają unikalne położenie. Pomiędzy jedną
z największych polskich puszcz a dziką doliną Wisły. Pomimo bezpośredniego sąsiedztwa Warszawy mamy wokół nas ogromne obszary pięknej przyrody.
Tajemniczym sposobem w naszym powietrzu, zamiast
zapachu lasu, igliwia i rzeki dominuje duszący i szczypiący w oczy smród. Chmura toksycznego dymu rozpościera się nad naszymi głowami i wpełza do naszych
płuc. Jadąc do Łomianek od strony Warszawy wjeżdżamy
w tą chmurę już w okolicach Burakowa. Powietrze raptem staje się mniej przezroczyste, niebo mniej błękitne.
Z kominów unosi się żółty gryzący dym.
To nasi sąsiedzi postanowili zaoszczędzić – zaoszczędzić na
wywozie śmieci lub na opale. Do pieców “buderusów” można wrzucić wszystko. Można – bo piec się nie zepsuje.
A że niezgodnie z przepisami? No cóż, i tak nikt się nie
dowie... A że dziecko sąsiada ciągle kaszle, ma alergię
i astmę? A że sąsiadka, chociaż nigdy nie paliła papierosów raptem ma raka krtani? A może “tylko” przewlekłe
zapalenie spojówek i piekące oczy? Nieważne! Grunt, że
oszczędzę i zamiast do kosza wrzucę śmieci do paleniska. Plastikowe butelki i torebki, zużyte pampersy i pod-

10

paski, stara meblościanka i resztki paneli podłogowych
po remoncie. Piec połknie wszystko! A co piec wydali?
Dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także
rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje zenieczyszczające powietrze, wody gruntowe i ziemię. Ze spalania plastików powstaje chlorowodór, który w połączeniu z parą
wodną tworzy kwas solny – kwaśne deszcze. A kwaśne
deszcze to zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce! Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków. W Unii co dziesiąta osoba umierająca z powodu
zanieczyszczonego powietrza pochodzi z Polski.
Gdyby każdy z naszych sąsiadów żył w powietrznej bańce – nie ma sprawy. Dymisz w swojej bańce, oddychasz
swoim smrodem. Twoja sprawa. Ale nie mamy swoich
baniek. Żyjemy obok siebie, oddychamy tym samym powietrzem, czerpiemy wodę z tych samych wód gruntowych. I nie mamy ochoty codziennie rano wąchać przed
domem czym dziś opala się nasz sąsiad i czy dzieci mogą
wyjść do ogrodu.
Teoretycznie obowiązek kontroli pieców spoczywa
na Straży Miejskiej. Praktycznie Straż Miejska czuje się

usatysfakcjonowana jakimkolwiek rachunkiem za gaz
lub olej, ewentualnie widokiem kilku szczapek drewna
leżących przy piecu. A że te szczapki leżą tam jako dekoracja już trzy sezony, a w piecu spala się w rzeczywistości
stara komoda na wysoki połysk...
Myślisz, że nikt się nie dowie? Mylisz się! Dowody unoszą
się wokół twojego domu i wszyscy sąsiedzi wiedzą czym
palisz! Bo oni wszyscy czują twój smród i ryzykują swoim zdrowiem mieszkając obok ciebie. Potrafisz spojrzeć
im prosto w oczy? Spotykasz ich w sklepie i słyszysz jak
kaszlą ich dzieci! Pogratuluj sobie!
Mieszkamy w Łomiankach, znamy naszych sąsiadow,
spacerujamy po ulicach. Znamy rejony zadymienia i wiemy z którego domu wypełza największy smród. Skrzyżowanie Kolejowej i Wiślanej, róg Zachodniej i Szpitalnej,
zaplecze kościoła przy Warszawskiej i wiele, wiele innych
miejsc. Zainteresowani wiedzą, że to o nich myślimy.
Burmistrz Pszczółkowski i poprzednia Rada Miejska
nie potrafiły poradzić sobie z problemem. Może nowy
burmistrz będzie bardziej zainteresowany przyznaniem
dodatkowych uprawnień Straży Miejskiej i przystąpieniem Gminy do ekologicznych programów. Może będzie
widział sens w pracy u podstaw i prowadzeniu edukacji
ekologicznej w łomiankowskich szkołach?
Przypominamy – za palenie śmieci Straż Miejska może
wystawić mandat do 500 zł. Sąd Grodzki może wydać
wyrok na 5000 zł! Wystarczy, że wraz se Strażnikami
przyjdzie kontroler z ministerstwa Środowiska i pobierze próbkę popiołu z Waszego paleniska!
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