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Zadowolona Mama - szczęśliwe dzieci
Jeżeli jesteś nowo upieczoną mamą, albo masz więcej niż jednego malucha
i jesteś zmęczona lub czasami masz ochotę zrezygnować z posady rodzica, to ten tekst jest właśnie dla Ciebie.
Czasami ogrom obowiązków domowych i poczucie
odpowiedzialności za ogarnięcie całego domu i rodziny może Cię przerastać i nie pozostawiać przestrzeni na zrobienie czegoś dla siebie. Przychodzi
frustracja, zmęczenie, robisz się nerwowa i tracąc
cierpliwość przestajesz być „dobrą matką”. Stop!
Tak dalej nie można, bo cały system równowagi rodzinnej się załamie..... To ty jako matka i żona jesteś
filarem tego systemu i twoim obowiązkiem jest zadbać o siebie tak, aby móc dawać szczęście swoim
najbliższym. Co zrobić? Dobrze się zorganizować,
tak, aby móc wyjść z domu i spotkać się z mamami
podobnymi do Ciebie...

dzielą się swoimi troskami związanymi
z wychowaniem dzieci i opieką nad nimi.
Wyjątkowo pięknie dzisiaj wyglądają.
Delikatny makijaż, świeżość na uśmiechniętej buzi, bo dodatkowym gościem
zajęć jest kamera Dzień Dobry TVN.
Telewizja notuje dzień z życia jednej
z naszych mam... W sali obok trwa Poranek Aktywnego Malucha. Tam starsze
dzieciaki robią plastyczne cuda, umuzykalniają się i rozwijają twórczo. W piątek
mamy w podobnym składzie wybiorą się
do Frajdy na ulicy Jeziornej, aby tam ra-

Wyjdź z domu, spotkaj się z innymi
i naładuj akumulatory
Czwartkowy poranek w Domu Kultury w Łomiankach. W kolorowej sali wyposażonej w kącik zabaw
dla dzieci i w akcesoria do ćwiczeń, mamy ćwiczą
pilates. Zajęcia prowadzi Ola – doświadczona rehabilitantka, instruktor pilates, specjalistka od
treningu medycznego. Dziewczyny dzięki jej instrukcjom wracają do formy po porodzie, pracują
nad swoją sylwetką i przeciążonymi od noszenia
dzieci plecami. W tym czasie maluchy bawią się,
nawiązując pierwsze relacje rówieśnicze, młodsze pełzają pomiędzy nimi. Atmosfera wspaniała
i ciepła mimo chłodu i szaroburej aury listopadowego poranka. Dziewczyny rozmawiają, żartują,

rzyszeniem Pracownia Łomianki mamy
pozyskały dofinansowanie na wszystkie
zajęcia dla mam z najmłodszymi dziećmi
w Domu Kultury i w Klubie Tenisowym
Frajda. Za symboliczną opłatą rodzice
mogą każdego dnia korzystać z zajęć dedykowanych dla nich i dla ich pociech.

zem z dziećmi ćwiczyć, biegać i skakać na miękkiej
macie. Po zajęciach wrócą do domu zrelaksowane,
zadowolone i szczęśliwe, że zrobiły coś dla siebie
z maluchem przy boku. Dzieciaki będą zmęczone,
dotlenione i lepiej zasną.
„Dzięki takim zajęciom mogę oderwać się od codziennych obowiązków i zadbać o swoje zdrowie.
Polecam wszystkim mamom, które mają poczucie, że
zajmując się dzieckiem, zaniedbują siebie. Nasze spotkania są okazją żeby porozmawiać z innymi mamami o swoich doświadczeniach, nawiązać nowe znajomości i wzajemnie się wspierać". – mówi Krystyna
Kamińska – uczestniczka zajęć.

Klub Mam oazą wsparcia
dla mam w Łomiankach
Organizatorem zajęć dla mam z maluchami jest
Klub Mam. Klub działa od 2008 roku w Łomiankach
dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji wspierających dziewczyny w pozyskiwaniu
środków na prowadzenie zajęć i animowanie grup
wsparcia. W tym roku dzięki współpracy ze Stowa-

Jestem w „Klubie Mam" od września. Przez
te dwa miesiące mogłam zobaczyć, że
można wyjść z domu i spotkać się z innymi
mamami. Rozmowa z nimi rozwija mnie
i wzbogaca. Klub to takie miejsce, gdzie
w pełni odnajduję się jako matka i kobieta. Czuję się tu dowartościowana, podbudowana
i jestem przekonana, że jest to dobre miejsce dla mnie
i mojego dziecka. Moja córka przychodzi na zajęcia
bardzo chętnie. Poprzez zabawę, taniec, śpiewanie,
wykonywanie ciekawych prac plastycznych rozwija
się i uczy wchodzić w relacje z innymi dziećmi. Natomiast na zajęciach sportowych rozwija się fizycznie.
Spotkania te są motorem do zdrowej rywalizacji, do
walki z samym sobą, ćwiczą wytrwałość. Dlatego
bardzo się cieszę i jestem wdzięczna, że jest taki Klub
Mam, bo jest to bardzo konkretna pomoc rodzinie
w naszym mieście".
W czasie dwóch miesięcy trwania zajęć dziewczyny
wybierały się wspólnie do Puszczy Kampinoskiej
na wycieczki rowerowe, umawiały się na wspólne
gotowanie, spacery, zawierając w ten sposób nowe
znajomości, które z czasem przekształcą się być
może w przyjaźnie na lata. Znajomości te są wsparciem w radzeniu sobie z „maminą„ codziennością,
a spotkania i zajęcia motywacją do lepszego zorganizowania się i kreatywnego wykorzystania czasu
w zabieganej codzienności.
Anita Marczułajtis Łodzińska – KLUB MAM

PLAN ZAJĘĆ KLUBU MAM
Dom Kultury, ul. Wiejska 12a
Fit Mama – Poniedziałek, czwartek g. 10.00
Poranek Aktywnego Malucha
– wtorek g. 10.00 i 11.00; środa i czwartek g.10.00

Klub Tenisowy Frajda ul Jeziorna 1
Baby Gym – Piatek 10.30
Karnet miesięczny Open
na wszystkie zajęcia – 35 PLN
Karnet miesięczny
na wybrany rodzaj zajęć – 15 PLN

TOMASZ DĄBROWSKI BURMISTRZEM

W drugiej turze wyborów na Burmistrza Łomianek wygrał Tomasz Dąbrowski, który otrzymał 58% głosów. Wiesław Pszczółkowski otrzymał 42% głosów. Tomaszowi Dąbrowskiemu gratulujemy wygranej oraz życzymy owocnej pracy dla mieszkańców Łomianek.
WIESŁAW PSZCZÓŁKOWSKI

Szanowni Państwo. Drodzy Mieszkańcy.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim
za udział w wyborach.
Jest mi niezmiernie miło, że zaufaliście mi Państwo
i powierzyliście tę zaszczytną do pełnienia funkcję burmistrza Łomianek na kolejne 4 lata. Bardzo dziękuję za
każdy oddany na mnie głos. Państwa zaufanie mobilizuje mnie do maksymalnej pracy dla dobra całej naszej
społeczności. Dalej będę się starał swoją pracą służyć
jak najlepiej na rzecz rozwoju naszej gminy. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i poparli moją kandydaturę.
Nową kadencję rozpocznę z optymizmem, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju Łomianek jest warta poświęcenia i zaangażowania.
Uczynię wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania, związane z rozwojem naszej
małej ojczyzny.

Szanowni Państwo.
W imieniu własnym oraz Urszuli Gołąb, Witolda Gawdy
i Marcina Pawlickiego składam gorące podziękowania
wszystkim Wyborcom, którzy poparli mnie w drugiej
turze wyborów na burmistrza Łomianek oraz oddali
wcześniej swój głos w wyborach do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Życzliwość i zaufanie, jakim
zostaliśmy obdarzeni, jest dla nas sygnałem i zobowiązaniem. Mimo iż było nas o kilka procent mniej niż zwolenników innej wizji Łomianek nie oznacza to, że nie mamy racji ani że nie mamy
prawa o nią się upominać. Stanowimy potężną siłę i niezależnie od reprezentacji
jaką mamy w organach władzy, otrzymaliśmy mandat, aby odgrywać w Łomiankach konstruktywną rolę. Porozumienie jakie udało się wypracować w ostatnich tygodniach daje nam pewność, że razem możemy być skuteczni. Zachęcamy by nie
porzucać ideałów i wiary w lepsze, nowoczesne i otwarte Łomianki.

foto: KWW Zgoda Buduje Przyszłość

foto: UM Łomianki

TOMASZ DĄBROWSKI

RADA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
W wyborach do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego liczbę głosów uprawniającą do bycia radnym zebrali: Hubert Zadrożny (KW
PiS), Łucjan Sokołowski (KW Forum Samorządowe Gmin). Wystarczającą liczbę głosów otrzymali również: Tomasz Dąbrowski i Piotr Rusiecki (KWW Tomasza Dąbrowskiego) oraz Wiesław Pszczółkowski (KW PO Zachodniej Stronie). W zwiazku z wygraną Tomasza Dąbrowskiego
w wyborach na Burmistrza Łomianek w Radzie Powiatu zasiądą najpewniej Alina Skurska oraz Tadeusz Kordek (KWW T. Dąbrowskiego).

I Sesja Rady Miejskiej VII kadencji

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki sprawować
godnie, rzetelnie, uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców...

...tymi słowami, podczas uroczystej I Sesji Rady
Miejskiej w Łomiankach VII kadencji, wszyscy
„nowi” radni rozpoczęli swoją pracę w łomiankowskim samorządzie.
Po ślubowaniu i wręczeniu zaświadczeń o wyborze
na radnych przez Miejską Komisję Wyborczą w głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego Rady
Miejskiej – Tadeusza Krysteckiego i jego zastępcę –
Wiesława Bochenka.
Do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wybrano
Wandę Kuczerę, Joannę Roszkowską, Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, Krzysztofa Terczyńskiego oraz jako
przewodniczącego komisji Adama Salwowskiego.
Na koniec Sesji, w imieniu nowo wybranego przewodniczącego Rady Miejskiej – Tadeusza Krysteckiego,
jego wystąpienie przeczytał radny Wiesław Bochenek.
„Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Goście, Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy
Łomianki. Udział w wyborach to wyraz troski o dobro wspólne naszej małej ojczyzny, naszego miasta
i gminy, naszych Łomianek. W imieniu wysokiej Rady
dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy za
udział w wyborach. Kandydatom i ich komitetom wyborczym dziękuję za pracę na rzecz programów dzięki
którym Łomianki mogą mierzyć się ze swomi szansami rozwoju społecznego, kulturowego, gospodarczego, edukacyjnego. I za tą świadomość i podjęty trud
na rzecz demokratycznych wyborów wszystkim, ale
szczególnie aktywnie uczestniczącym w akcie wyborczym mieszkańcom, jeszcze raz dziękuję.
Szanowni Państwo, Przed nami jako radnymi kolejna,
siódma kadencja, samorządowa dla dobra mieszkańców
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miasta oraz gminy. Ufam, że będzie to czas harmonijnej
współpracy z Burmistrzem i jego urzędem. Po wielu latach
dziwnych postaw części radnych, postaw negujących
dobro wspólne mieszkańców Łomianek, stajemy wobec
możliwości takiej współpracy, dzięki której coraz bardziej
chcemy czuć się wspólnotą samorządową odpowiedzialną za swój los. I do takiej szerokiej współpracy, do zgody,
która buduje, zapraszam dziś wszystkich mieszkańców,

wszystkie środowiska, wszystkie organizacje i stowarzyszenia. Pragniemy z dniem dzisiejszym aby Łomianki zaczęły pisać nowy rozdział swoich dziejów – wzajemnego
szacunku, zgody sąsiedzkiej, domowego miru, twórczych
możliwości naszego społeczeństwa. Przywołując dobre
doświadczenie z ufnością odwołujemy się do serc i mądrości mieszkańców Łomianek”.
redakcja@lomianki.info

Po zakończeniu, z inicjatywy LOMIANKI.INFO, radni ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Od lewej: Wiesław Bochenek (wiceprzewodniczący RM), Andrzej Graf, Beata Duch Kosiorek (sekretarz UM), Cezary Astrau,
Maciej Wroniewski, Wanda Kuczera, Wanda Karaś, Tadeusz Krystecki (przewodniczący RM), Joanna Roszkowska, Tomasz Dąbrowski (burmistrz), Maria Zalewska, Piotr Rusiecki (zastępca burmistrza), Ewa Krzyżowska, Adam Salwowski, Mariola Niecikowska, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Bogusław Pawłowski, Paweł
Słupski Kartaczowski, Piotr Bartoszewski, Krzysztof Wawer, Krzysztof Terczyński, Bogumił Sikorski, Wojciech Berger. Na zdjęcie grupowe „nie załapał” się Marcin Etienne.

>>>>

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO:

www. video.lomianki.info

OGŁOSZENIE PŁATNE

Po wyborach
Wybory mamy z głowy. Wyniki zatwierdzone i obowiązujące.
Z łomiankowskich słupów, płotów,
latarni, okien, balkonów znikają
ceraty i tektury z twarzami kandydatów. Co się właściwie stało?

OGŁOSZENIE PŁATNE

Wiadomo, że wygrał dotychczasowy burmistrz, a jego komitet
wyborczy uzyskał 15 (na 21) miejsc
w Radzie Miejskiej. Czyli burmistrz
ma zdecydowaną większość i może
bez przeszkód realizować wszystko, co chce, i jest praktycznie poza
kontrolą radnych słabiutkiej liczebnie opozycji. To z jednej strony sytuacja dla burmistrza komfortowa,
ale z drugiej – większy ciężar odpowiedzialności, bo Dąbrowski i jego
ekipa nie ma się z kim podzielić
winą za ewentualne niepowodzenia (oby ich nie było, bo po co?).

OGŁOSZENIE PŁATNE

O ile burmistrz Dąbrowski wygrał
zdecydowanie, to walka o mandat
radnego w niektórych (pierwszy raz
jednomandatowych) okręgach była
zacięta. Rywalizacja bywała wyrównana. Niekiedy o zwycięstwie decydowało kilka czy kilkanaście głosów.
Czyli w zasadzie łut szczęścia. W tej
sytuacji można było zostać radnym
przy poparciu niewiele większym
niż 20-procentowym.
Z werdyktem wyborców się nie
dyskutuje, ale można go oceniać
i komentować. W komentarzach
powyborczych zwraca się uwagę
na fakt, że kandydaci na radnych
z komitetu wyborczego burmistrza
Dąbrowskiego uzyskali w sumie
tylko ok. 33% oddanych głosów,
ale zajęli aż 71% miejsc w Radzie.
Natomiast kandydaci z pozostałych komitetów otrzymali 67%
głosów, a tylko pięciu z nich uzyskało mandat radnego. Przy czym
np. Wiesław Pszczółkowski, który
wszedł do drugiej tury wyboru bur-
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mistrza (głosowało na niego 42%
wyborców, a na jego kandydatów
na radnych – 14%), nie wprowadził
do Rady Miejskiej żadnego radnego, natomiast Marcin Pawlicki, który
jako kandydat na burmistrza uzyskał
poparcie zaledwie 330 osób, może
się poszczycić jednym radnym.
Nie ulega więc wątpliwości, że
wyniki wyborów ułożyły się tak, że
nie odzwierciedlają wyrażonego
w głosowaniu społecznego poparcia dla poszczególnych komitetów.
No ale jest, jak jest. Szczęście też
jest ważne. No i przecież nie można
zakładać, że radny nie ma swojego
zdania.
W wielu miastach w Polsce specyfiką listopadowych wyborów samorządowych było duże poparcie dla
kandydatów wywodzących się spoza
dotychczasowych tzw. elit władzy –
dla przedstawicieli różnego rodzaju
ugrupowań obywatelskich, ruchów
miejskich, federacji organizacji społecznych itp. Proponują oni większy
wpływ obywateli na zarządzanie
i kierunki rozwoju miast, troskę o ład
przestrzenny, zrównoważony rozwój. W Łomiankach takie tendencje
też się pojawiły, chociaż trudno jeszcze mówić o ich sukcesie Do tego
nurtu można zaliczyć kandydatury
na burmistrza Witolda Gawdy i Marcina Pawlickiego i programy ich komitetów wyborczych.
Bardzo pozytywne jest pojawienie się młodych – dwudziestokilkuletnich kandydatów na radnych.
Jeden z nich – Maciej Wroniewski
– zdobył mandat, a dwóm (Kamil
Karczmarczyk, Jarosław Białobrzeski) niewiele zabrakło do wygrania,
ale z pewnością jeszcze o nich usłyszymy, bo są aktywnymi lokalnie
młodymi ludźmi .
Juliusz Wasilewski

OGŁOSZENIE PŁATNE

R ada M iejska w liczbach
7 kobiet, 14 mężczyzn.
Najmłodszy – 25 lat, najstarszy – 77 lat. Średnia wieku – 52 lata.

Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom
którzy oddali na mnie swój głos w wyborach.
Pomimo mojej przegranej, dalej deklaruje
swoją pomoc, jak przez ostatnie 15 lat.
Katarzyna Kućkowska

Najwięcej i najmniej głosów uzyskali:
W liczbach bezwzględnych – najwięcej: Niecikowska – 303,
Kuczera – 292, Bochenek – 255, Pawłowski – 246, Berger – 244; najmniej:
Wroniewski – 78, Terczyński – 82, Zalewska – 106, Astrau – 107,
Roszkowska – 115, Krystecki – 120.
Procentowo w stosunku do liczby oddanych głosów w okręgu – najwięcej: Karaś – 47%, Bochenek – 45%, Niecikowska – 43%, Astrau – 41%,
Kuczera – 39%, Pawłowski – 39%; najmniej: Wroniewski – 22%,
Terczyński – 22%, Roszkowska – 24%, Krystecki – 29%.
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Chcesz sprzedać zabawki, którymi się już nie bawisz?
Chcesz kupić wyjątkową zabawkę w atrakcyjnej cenie?

Zasady akcji na: www.PracowniaLomianki.org

Kochani! Ruszamy z organizacją 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Łomiankach.
Sztab zgodnie z tradycją będzie w Domu Kultury. Szukamy chętnych do pomocy. Pomocy
różnego rodzaju. Po pierwsze wolontariuszy,
którzy będą chcieli chodzić z puszkami i kwestować (choć pogoda 11 stycznia może być różna). Po drugie wolontariuszy, którzy chcą pracować w sztabie (gotując zupę, czarną kawę i tym
sposobem powalczą za sprawę). Szukamy właścicieli pubów, knajp, knajpek, restauracyjek,
którzy będą chcieli w swoim lokalu zorganizować mini koncerty/wystawy i aukcje. Szukamy
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artystów, którzy będą chcieli wystąpić na tych
koncertach. Szukamy sponsorów, którzy wesprą finansowo lub rzeczowo sztab, bo my też
mamy koszty, potrzeby, a pieniądze z puszek są
nie do ruszenia i w całości idą na konto WOŚP.
Każdy kto ma pomysł jak wzbogacić ten dzień
o coś ekstra jest mile widziany.
Odzywajcie się e-mail: wosp_lomianki@naf.pl,
tel. 53 53 53 411 (od 10:00 do 14:00).
A i jeszcze… odwiedźcie i polubcie nasz profil www.facebook.com/WospLomianki oraz
stronę www.wosp.lomianki.info.
Pozdrawiam serdecznie
szef sztabu Michał Naftyński

www.facebook.com/WospLomianki
www.wosp.lomianki.info

Jaka kultura w Łomiankach?
Wolność edukacja kulturalna tożsamość lokalna kreatywność

to cztery wartości, jakie powinny przyświecać
działaniom kulturalnym w Łomiankach.
Na przełomie października i listopada grupa społeczników zainteresowanych rozwojem działań kulturalno-artystycznych oraz przedstawiciele instytucji publicznych
wspólnie dyskutowali nad kształtem
i kierunkiem rozwoju kultury w Łomiankach.
To pierwsze tak otwarte, oparte
na partnerskich relacjach warsztaty zmierzające do określenia
wizji kultury w Gminie.
Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy „Od diagnozy do strategii
– model planowania rozwoju usług
publicznych” i były współfinansowane przez Unię Europejską. Koordynatorem procesu w Łomiankach
jest Urząd Miejski. Projekt zakłada
partycypacyjne* przygotowanie założeń strategicznych do rozwoju
wybranych usług publicznych (np.
kultury, edukacji, pomocy społecznej) w każdej dzielnicy Warszawy
oraz w 7 gminach. Łomianki są jedną z gmin uczestniczących, w której
podjęto decyzję o pracy nad Strategią Rozwoju Usług Kulturalnych na
lata 2014 – 2020.

Proces, w którym wzięli udział
przedstawiciele kilku organizacji,
m.in. Faktorii Artystycznej, Stowarzyszenia Pracownia Łomianki, Stowarzyszenia Survivalowego im. Partyzantów Kampinosu
oraz Galerii Kokko Art i Lemon
Tree, a także Biblioteki Publicznej
i ŁOMIANKI INFO, składał się z 4
warsztatów, podczas których zastanawialiśmy się nad stanem
obecnym (kim są odbiorcy kultury,
jakie mają potrzeby i jaka oferta
jest im proponowana) oraz wizją
przyszłości.
Przychodziliśmy na nie bardzo
zmotywowani do pracy i nie zawiedliśmy się. Wspólnie sformułowaliśmy wizję rozwoju kultury, określiliśmy jej wartości, cele i sposób
realizacji. Zebraliśmy również dziesiątki pomysłów na działania, które
mogłyby być realizowane w naszej
gminie. W efekcie prac powstała
spójna, klarowna i nowoczesna wizja rozwoju działań kulturalno-artystycznych. Teraz od urzędników
i władzy zależy co zrobią z tym
dokumentem. Czy będą go rozbudowywać i realizować, czy postawią
na półce. Myślę, że dotychczasowi

uczestnicy warsztatów chętnie włączyliby się w dalszy proces prac, jeżeli taki nastąpi.
10 grudnia 2014 r. w godz. 10-16,
w „Marzycielach i Rzemieślnikach.
Domu innowacji społecznych”,
przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie
odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, w trakcie której będzie okazja do podzielenia

się doświadczeniami zebranymi
w trakcie projektu, zastanowienia
nad tym jak skutecznie planować
i realizować działania strategiczne.
Na łamach miesięcznika Łomianki.
info będziemy informować o dalszych losach strategii oraz planowanych działaniach.
Sylwia Maksim-Wójcicka

*partycypacja, czyli uczestnictwo. To sposób na aktywny udział
w wydarzeniach, które nas dotyczą, możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach. Partycypacja obywatelska
dotyczy nas jako obywateli. To taki rodzaj partycypacji, który opiera
się na komunikacji z władzą, skupia się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. Więcej na stronie partycypacjaobywatelska.pl

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Z wielką radością informujemy, że
6 stycznia 2015 roku, po raz drugi ulicami
Łomianek przejdzie Orszak Trzech Króli.
Ten niezwykle barwny i radosny pochód,
podobnie jak w zeszłym roku, rozpocznie
się na placu przed kościołem św. Małgorzaty o godz. 12.30.
Już dziś pragniemy zaprosić wszystkich do
udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wyjątkowym, bowiem dzieląc się wspólnie Bożonarodzeniową radością, mamy możliwość
współtworzyć bezprecedensowe wydarzenie:
największe uliczne jasełka przypominające
jedno z najstarszych świąt w kościele.

Tym razem te wyjątkowe Jasełka,
których przewodnie hasło to „Pokój
i radość w rodzinie – PROSZĘ, DZIĘKUJĘ
PRZEPRASZAM”, zostaną wystawione w
około 300 miejscowościach Polski, i w kilkudziesięciu miejscach na świecie.
Niech ten wspólnie podarowany czas,
będzie naszym prezentem, jaki możemy
ofiarować nowonarodzonemu Dzieciątku: żywym świadectwem naszej wiary,
budowaniem wspólnoty i jedności,
pomysłem na rodzinne świętowanie,
a także zacieśnianiem więzi mieszkańców naszego miasta.
Artur Niegrzybowski

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.orszak.org/lomianki
GŁOSUJ NA WIELBŁĄDA! Być może weźmie udział w łomiankowskim Orszaku!
www.orszak.org/konkursy/konkurs-glosuj-na-wielblada-1.html
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Piszemy łomiankowską minipowieść!

Wybory za nami, więc można emocje demokracji zastąpić emocjami sensacji. Wracamy do naszej Łomiankowskiej Minipowieści. Poniżej
kolejny fragment, który zapowiada następny odcinek – cały znajdziecie na www.piszemy.lomianki.info
Jest jeszcze niespodzianka dla wiernych czytelników – w otchłani redakcyjnego archiwum odnaleźliśmy fragment, który przez nieuwagę
wypadł z wcześniejszej akcji. To historia jednego z Dąbrowskich, nazwijmy to „alkoholowych turystów ulicznych”, która wstrząsa, bawi
i wychowuje. Szukajcie na www.piszemy.lomianki.info, w odcinku siódmym! Wesołej zabawy!
Marek Olkowicz
Konkretnie sześciu znudzonych posterunkowych rozeszło się po okolicznych krzakach Głośnik znowu zacharczał.
w poszukiwaniu zaginionych kolegów.
– Panie sierżancie melduje się dwójka…
– Mów dwójka, co masz?
– Tu czwórka, szefie, no… Mateusz…
– Meldować poprawnie do kurrr… ta Cobaina, świętej pamięci, bo taki wam grunge – Spotkałem jakiegoś miejscowego pijaczka. Pytałem,
urządzę, że z uszami na temblakach będziecie chodzić! Co jest!?
czy nie widział naszych i on…
– Mów!
– Melduje się czwórka, panie sierżancie, znalazłem burdel…
– Burdel dzieciaku, to po drugiej stronie trasy jest, tu to nawet tirówki nie przycho- – I on mówi, że nie wie…
dzą…
- Dwójka! Ja cię…
– Melduję, że źle się wyraziłem, panie sierżancie. Zwałowisko znalazłem. Wysypisko – … ale, słucha pan sierżancie!
nielegalne. Ktoś wywalił jakiś straszny syf, wygląda na poremontowe, ale i jakieś stare – Mów!
zabawki i chyba… tak pralka Frania. Nawet nie najgorzej wygląda…
–Więc wydaje mu się, że ktoś się kręcił przy bunkrach.
– Mateusz, bez jaj, nie tego szukamy. Zapisz fakt, przy okazji damy to strażnikom, a ty – Schronie atomowym? Osz ty w mordę! To by pasowało do tych skurrr… kowańców!
szukaj naszych gamoni. To teraz jedyny priorytet!
– Wszystkie patrole, wracajcie do wozu! Zmieniamy miejsce poszukiwań. Natychmiast!
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> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Całość czytaj na: www.piszemy.lomianki.info

NAUKA
HISZPAŃSKI, ANGIELSKI. Język ogólny i egzaminy.
Skutecznie. Tel. 606-51-59-11

PIANINO – nauka również w domu ucznia – tel.
692-704-416
Grupowy włoski dla początkujących i dorosłych.
Nauka i tłumaczenia. Tel. 605-742-342

USŁUGI
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
WODA-STOP. Hydroizolacje, problemy z wodą w
piwnicy itp. Zadzwoń – 513-123-894
OCIEPLENIA, malowanie elewacji, renowacje.
Gwarancja – tel. 789-262-387
Malowanie natryskowe agregatem, faktura VAT,
tel. 506-301-213
HYDROIZOLACJE anty-wodne. Referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Sufity, ściany, zabudowy z g-k, tel. 506-301-213
Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota,
hydraulika, elektryka, docieplenia – 608-741-795
Remonty A-Z, ogrodzenia, docieplenia, solidnie, tel. 604-967-42
Usługi ogrodnicze, "złota rączka", naprawy, awarie
– 512-093-765

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom W PALMIRACH – cicha i spokojna okolica, dom 140 m2 na wąskiej działce o pow. 4100 m2.
Cena 430 tys. (do negocjacji), tel. 604-118-180
Sprzedam działkę rekreacyjną na Mazurach w m. Mielno nad jeziorem. Gmina Grunwald – 697-442-022

REKLAMA

SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka,
referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432

W domu dwurodzinnym 120 m2 wynajmę
samodzielne – kuchnia z salonem, 3 sypialnie, łazienka, wc /os./ taras, ogród – tel.
751-32-94, 516-185-799
Wynajmę dom w Łomiankach, wysoki standard
140 m2, kominek, klimatyzacja, monitoring,.Tel.
666-318-315, 606-625-222

REKLAMA

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
Psycholog, dr Gizela M. 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
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka: 501 124 416
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
PRACA

Sprzedam dom 180 m2, działka 860 m2, z 1996 r.
w Kiełpinie. 570 000 zł. Tel. 600-599-506
WYNAJMĘ

Wynajmę zakład artykułów z tworzyw sztucznych
z częścią biurową. Tel. 601-517-151
Wynajmę lokal 30 m2, ul. Warszawska 75, tel.
22 751-95-79
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
REKLAMA

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)
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tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

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

