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W 1979 r. harcerzee ze szczepu
w Dziekanowie Leśnym posadzili
12 tysięcy sadzonek dębów
na polach wsi Sadówka...
str. 6

REKLAMA

www.wakacje.lomianki.info

czerw2015.indd 1

2015-06-11 02:18:59

KOLOROWY JUBILEUSZ
CZYLI PIĄTY BAZAR ZABAWEK UŻYWANYCH ZA NAMI!
Rocznice powinno się obchodzić w sposób niezapomniany. Tak, żeby były inne od codzienności i pozostały w pamięci. W taki sposób
zaplanowaliśmy nasz kolejny, piąty już Bazar
Zabawek Używanych.
Zaprosiliśmy mieszkańców Łomianek do hali sportowej ICDS w sobotę (do tej pory zawsze była to niedziela), 23 maja (wcześniej był to przełom listopada
i grudnia). Powitał nas wiosenny, ciepły dzień (dotychczas podczas Bazarów jesienna aura nie była naszym
sprzymierzeńcem). Nie zmieniła się za to atmosfera,
jak zawsze było gwarno, radośnie i kolorowo!
Dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem przygotowały własne stoiska z zabawkami. Transakcje odbywały się w „walucie bazarowej”, czyli w norrisach.
Głównym celem BZU, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarszyszenie PRACOWNIA

ŁOMIANKI, jest promowanie idei przedłużania życia zabawek i ich powtórnego
wykorzystywania poprzez wymianę lub
sprzedaż innym dzieciom albo ich rodzicom. Bazar to lekcja przedsiębiorczości. Dzieci mają
okazję przekonać się, że zabawka to towar, który ma
swoją wartość nawet wówczas, gdy wydaje się już
nieatrakcyjna i niepotrzebna. Dowiadują się również, że rzeczy nieatrakcyjne dla nas mogą innym
nadal sprawiać radość.
Kiedy cztery lata temu rozpoczynaliśmy organizację
BZU, stoiska przygotowało 45 dzieci. Część z nich już
wyrosła z wieku zabawek i przestały nas odwiedzać.
Inną grupą są dzieci, które kiedyś rodzice przywozili
do nas w wózkach, a dziś one same prowadziły własne
stoiska. Czas biegnie szybko. Każdego roku obserwujemy coraz większe zainteresowanie pomysłem podarowania drugiego życia zabawkom. Rodzice widzą
w tym elementy edukacyjne, a dzieci zabawę, moż-

liwość wymiany kolekcji na nową. Co roku zaskakuje
nas różnorodność oferty: pojawiają się pluszaki, lalki,
gry komputerowe, puzzle, zabawki elektroniczne,
przebrania, sprzęt sportowy itp. Coraz więcej widzimy
książek i gier planszowych.
Dziękujemy firmie IBS Internet Business System
s.c. za sfinansowanie wynajęcia sali, ICDS za dobrą współpracę oraz portalowi www.LOMIANKI.
INFO, który przygotował relację filmową i fotograficzną z naszego wydarzenia.
Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych wydarzeniach, być może będzie nim Bazar Zabawek
Używanych, a może inna impreza, o której wcześniej
powiadomimy.
Stowarzyszenie Pracownia Łomianki

NIEDZIELA DLA NEPALU – WYDARZENIE CHARYTATYWNE
Przyjaciele Nepalu zapraszają 21 czerwca 2015 r. o godz. 15.00 na wydarzenie charytatywne
NIEDZIELA DLA NEPALU, które odbędzie się na terenie Klubu Tenisowego Frajda, ul. Jeziorna 1

• dla dzieci – pokaz aikido, mini park linowy, warsztaty pacynkowe, spotkanie z Clownem z Fundacji Dr
Clown, ognisko, malowanie wspólnego grafitti, trening tenisa z instruktorem
• dla dorosłych – spotkanie z Arturem Cieślarem autorem ksiązki „Listy do Małgosi” – intymnego dziennika,
wspominającego Małgorzatę Braunek. Spotkanie z córką aktorki Oriną Krajewską, możliwość zakupu książki z autografem, pokaz zdjęć z Nepalu i Buthanu
• panel dyskusyjny: „Dlaczego warto pomagać?”
• występ formacji muzycznej Traveling DidJgeridoo Ruffa Libnera oraz formacji muzycznej Latające Pięści
• wspólne ognisko z pieczeniem ziemniaków, kiełbasek
• sklepik z artykułami tybetańskimi DESIS

WSZYSTKIE PIENIĄDZE ZGROMADZONE W TRAKCIE
SPOTKANIA ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA POMOC
OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W NEPALU!

PUB
RESTAURACJA
KONCERTY
Janusz Yanina Iwański z zespołem
śpiewa przeboje Krzysztofa Klenczona
26 czerwca, godz. 20.00
Artysta, którego nie trzeba rekomendować. Gitarzysta,
kompozytor, producent i autor tekstów. Znany przede
wszystkim ze współpracy z zespołem MAANAM, a także
ze wcześniejszych dokonań duetu SOYKA YANINA.

Madrugada flamenco
3 lipca, godz. 20.00
czyli muzyka i taniec flameco na żywo

Kuba Sienkiewicz i GKS
Grochowalscy, Korecki, Sienkiewicz
4 lipca, godz. 20.00
Lider Elektrycznych Gitar z zespołem wystąpi z
niepowtarzalnym repertuarem łączącym bluesa, piosenkę
podwórkową i znane utwory pop z polskimi tekstami,
wszystko okraszone niebanalnym humorem.

Stardust memories
10 lipca, godz. 20.00
Zespół łączący korzennego amerykańskiego bluesa, country, folk i bluegrass
z kosmiczną psychodelią i współczesną muzyką alternatywną...

Maciej Ulatowski trio
17 lipca, godz. 20.00
czyli histoia jazzu w pigułce.

ŁOMIANKI / DĄBROWA, ul. Zachodnia 38, tel. 798 110 522
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Sylwia Maksim-Wójcicka: Mieszkańcy Łomianek – kim jesteśmy?
Robert Sobiech: Najchętniej odpowiedziałbym na to pytanie odwołując się
do wyników badań, ale z tego co wiem,
nikt nie podjął próby opisu społeczności Łomianek. Z moich blisko 15-letnich
obserwacji wynika, że Łomianki są
społecznością, której struktura przypomina warstwy tortu. Pierwsza warstwa
to ludzie mieszkający tu od kilku pokoleń, stosunkowo dobrze zintegrowani,
potrafiący bronić własnych interesów,
ale też podzieleni wcześniejszymi bądź
współczesnymi konfliktami.
Druga warstwa – to przeważnie byli
mieszkańcy Warszawy, którzy zbudowali tu swoje domy w latach 70-tych
i 80-tych (np. znaczna część mieszkańców Dąbrowy). Następną grupą jest
migracja z okresu przełomu wieków,
czyli koniec lat 90-tych i początek XXI
wieku. Wreszcie, ostatnia grupa to ludzie, którzy teraz opuszczają Warszawę i budują domy sami lub kupują te
oferowane przez developerów.
Każda z tych czterech grup ma nieco
inną strukturę wieku, wykształcenia,
różni się stylem życia. Co więcej, znaczna część nowych mieszkańców nadal
traktuje stolicę jako miejsce realizacji
swoich potrzeb, karier zawodowych
czy aspiracji edukacyjnych swoich
dzieci. Powyższe różnice stanowią
istotną barierę społecznej integracji
mieszkańców. Można sądzić, że obecne Łomianki znajdują się w swoistym
okresie transformacji, gdzie tracą na
znaczeniu istniejące wcześniej normy
tradycyjnej społeczności, a nie wykształciły się jeszcze nowe wzory zachowań, akceptowane przez większość
mieszkańców.
SMW: Czym zatem Łomianki przyciągają nowych mieszkańców. Przecież
nie mamy szerokich ulic, kanalizacja
dopiero w budowie, wyjechać rano
z miasta to egzamin z cierpliwości?
RS: 15 km od centrum Warszawy to
w podobnych metropoliach środek
miasta albo bliskie centrum. Być może
ci, którzy dziś decydują się na zamieszkanie tutaj, czują się mieszkańcami
Warszawy, którzy chcą żyć wygodniej, w cichszej, zdrowszej okolicy, ale
jednocześnie nadal korzystać z oferty
stolicy. Procesy rozwoju dużych miast
europejskich przekonują, że takie miej-

Dr Robert Sobiech, wykładowca Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego i mieszkaniec Łomianek uważa, że Gminie brak
strategicznej wizji rozwoju, a dotychczasowe relacje pomiędzy władzą
a mieszkańcami ograniczają możliwość budowy wspólnoty.
Czy można to zmienić? Zapraszam do lektury.

scowości jak Łomianki, w bliższej lub
dalszej perspektywie, staną się częścią
Warszawy.
SMW: No ale chyba nie osiedliliśmy
się tutaj po to żeby czekać aż wchłonie nas Warszawa. Poddajemy się
biernie oczekiwaniu?
RS: Myślę, że znaczna część mieszkańców z trzeciej i czwartej części tortu nie
podziela takich obaw. Problemem jest
przystosowanie się do nowych warunków. Bardzo szybko nowi mieszkańcy
zderzają się z sytuacją, której nie znali
wcześniej, czyli z brakiem podstawowej infrastruktury jak kanalizacja,
równa droga czy chodnik. Pojawia się
więc zdziwienie czy frustracja, która
część ludzi zmusza do aktywności, ale
dotyczącej tylko tych podstawowych
spraw. Kiedy one zostaną zrealizowane, to aktywność tych osób może znowu zaniknąć.
SMW: Czym zachęcić ludzi do wyjścia z domu, do udziału w życiu społecznym, kulturalnym czy publicznym?
RS: Istnieje oczywiście możliwość zintegrowania środowiska, ale nie poprzez
szukanie wspólnych interesów, bo te
są zróżnicowane. Cementem spajającym poszczególne części tortu, budującym poczucie wspólnotowości, może
być spójna wizja Łomianek, tworząca
poczucie przynależności do wyjątkowego, niepowtarzalnego miejsca (tak
jak udało się to stworzyć w niektórych
podwarszawskich miejscowościach).
Niestety, znaczna część władz samorządowych w Polsce myśli głównie kategoriami na dzisiaj, czyli buduje drogi
i kanalizację, stara się rozwiązywać lepiej lub gorzej bieżące sprawy. Jedynie
część samorządów próbuje wyobrazić
sobie rozwój swojego miasta w dłuższej
perspektywie. Nie docierają do mnie informacje, że w Łomiankach próbuje się
wypracować taką wizję. Nie chodzi tu
tylko o wizerunek miasta. Nie wiadomo np. czy Łomianki mają przyciągać
nowych mieszkańców, czy może należy zachęcać nowych inwestorów, czy
mają być miejscem rekreacji dla mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin.
SMW: Czyli nie ma nadziei na integrację mieszkańców Łomianek?
RS: Wizja w pełni zintegrowanej społeczności, jest w dużej mierze mrzonką, bo ludzie różnią się między sobą

– wyznają różne wartości, kierują się
odmiennymi interesami. Na krótką
metę, w lokalnej skali, czynnikiem integrującym może być pojawienie się
problemu, który jednoczy konkretną
grupę ludzi dotkniętych nim lub zagrożonych. Przykładem takiego wspólnego działania kilka lat temu był sprzeciw
części mieszkańców Dąbrowy w sprawie budowy obwodnicy.
SMW: Ale to nie była integracja całej społeczności, raczej postępująca
dezintegracja, bo mieszkańcy jednego osiedla proponowali rozwiązania, którym głośno sprzeciwiali
się inni. W efekcie miało to również
reperkusje polityczne. Temat trasy
S7 do dziś jest elementem politycznych przepychanek w samorządzie.
RS: A efekt jest taki, że dziś obwodnicy
nadal nie ma, a ul. Kolejowa zapycha
się coraz bardziej i wszyscy odczuwają
skutki tego protestu.
SMW: Czyli żeby pobudzić zainteresowanie mieszkańców swoim miastem, osiedlem, trzeba wskazać mu
konkretny problem, który może go
dotknąć? A co w takim razie z tym
społeczeństwem obywatelskim?
RS: Miasto to nie tylko wspólna przestrzeń. To także relacje pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi. Prosty
przykład. Wszedłem kiedyś na stronę internetową Podkowy Leśnej. Już na stronie głównej jest informacja o dyżurach
radnych i ich adresach e-mailowych.
Proszę teraz znaleźć taką informację
na stronie urzędu w Łomiankach. Nie
jest to łatwe, a kiedy już dotrzemy do
właściwej strony okazuje się, że okazja
do spotkania ze swoim radnym to jedna
godzina dyżuru raz na pół roku, a wielu
nie podaje swojego e-maila.
SMW: Dlaczego zatem w Podkowie
można a w Łomiankach nie?
RS: Być może dlatego, że mieszkańcy
Podkowy są bardziej zintegrowaną
społecznością, ze wspólną wizją swojego miasta jako miasta-ogrodu. Tu tej
wspólnej wizji nie ma i na razie nic nie
wskazuje, że w najbliższej przyszłości
ona powstanie.
SMW: Często mam wrażenie, że w
Łomiankach ludzie do siebie krzyczą, a nie ze sobą rozmawiają.
RS: Nie podzielam takiego wrażenia.
Nie dostrzegam takich relacji w życiu
codziennym. Taki obraz przedstawia-

ją zazwyczaj relacje z posiedzeń Rady
Miejskiej. Czytając te relacje mam wrażenie, że relacje pomiędzy łomiankowską władzą a opozycją (niezależnie od
tego kto sprawuję władzę) powielają
wzory partyjnej polityki, sprowadzające się do wykluczenia i deprecjonowania oponenta. Zarówno w parlamencie
jak i w samorządzie z wielkim trudem
tworzy się tzw. kultura kontraktu, która
jest czymś normalnym w starych demokracjach. Czyli, że możemy się różnić i mieć różne interesy, ale w ważnych
sprawach dochodzimy do porozumienia, które respektowane jest przez
wszystkie zainteresowane strony.
Wiele zależy też od postaw rządzących.
Władza samorządowa ma nasz mandat, nasze podatki, ale ma też obowiązek rozliczania się z obywatelami,
nie tylko przed kolejnymi wyborami.
W starych demokracjach to jest abecadło – władza powinna informować
co chce robić, dlaczego wybiera takie
a nie inne rozwiązania, a przede
wszystkim informować o efektach swoich działań. To nadal bardzo odległa
przyszłość. Nawet w prostych sprawach
trudno doszukać się takiego sposobu
myślenia. Jeśli koparka ma mi rozkopać ulicę, to wcześniej dostaję czytelną
informację co i kiedy będzie się działo,
a także kiedy nawierzchnia będzie
przywrócona do stanu wyjściowego.
SMW: Czyli 25 lat samorządu to zbyt
krótki czas? Musimy poczekać jeszcze 100 lat, żeby coś się zmieniło?
RS: Zmiany sposobu rządzenia są nieuchronne. Ich tempo zależeć będzie od
aktywności organizacji i ludzi działających w imieniu różnych grup mieszkańców. To one powinny przedstawiać
istniejące oczekiwania, kontrolować
poczynania władzy, sprawiając, że
władza rozliczana jest na co dzień,
a nie tylko po upływie kadencji. Im
więcej takich organizacji, tym większa
szansa na lepsze rządzenie i większą
integrację mieszkańców. Potwierdzają to przykłady warszawskich ruchów
miejskich, które udowadniają, że można zmieniać swoje miasto i budować
wspólnoty jego mieszkańców.
SMW: Diagnoza nie jest radosna,
ale wniosek jest taki, że wiele zależy
od świadomości ludzi i chęci zmieniania świata wokół nas. Dziękuję
panu za rozmowę.
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SUBIEKTYWNE

KALENDARIUM
SAMORZĄDOWE

21 maja 2015 r. – Sesja Rady Miejskiej.
Radni podjęli decyzje dotyczące m.in.
emisji obligacji o wartości 19 mln zł.
Uzyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na inwestycje oświatowe i będą spłacane w latach 2018-2024. Ponadto Rada przyjęła sprawozdanie burmistrza T. Dąbrowskiego
z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
oraz udzieliła burmistrzowi absolutorium. Tego samego dnia Rada w
ekspresowym tempie przyjęła jeszcze
kilkanaście innych uchwał, m.in. dotyczących zmiany nazwy Domu Kultury
na Centrum Kultury (o zawirowaniach
wokół uchwały pisaliśmy w poprzednim
numerze), sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, osiedla
Dąbrowa Rajska oraz części osiedli
Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna,
Zdecydowano o wykupie działek oraz
anulowano kilka uchwał podjętych w poprzedniej kadencji Rady. Ponadto przy
okazji zmian w budżecie na 2015 r.
na wniosek burmistrza zamknięto
zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w
Szkole Podstawowej w Sadowej”.
Radny Maciej Wroniewski z komitetu
radnych burmistrza otwarcie sprzeciwił
się tej decyzji publikując oświadczenie,
w którym napisał m.in. „nie zgadzam się
na zmianę zaproponowaną przez Pana
Burmistrza, która przewiduje zamknięcie
zadania (...). Konsekwencją takiej decyzji
jest zabranie 4 019 019,00 zł, które od kilku lat są zarezerwowane w budżecie na
powyższe zadanie".
25 maja 2015 r. – Gmina Łomianki ogłosiła
przetarg na budowę szkoły w Dąbrowie Leśnej. Otwarcie ofert zaplanowano na 6 lipca. Przyszły wykonawca powinien zakończyć budowę do 28 lipca
2017 r.
początek czerwca 2015 r. - Przedstawiciele Rady Miejskiej oraz burmistrz T. Dąbrowski z zastępcą P. Rusieckim odbyli
podróż zagraniczną do miasta partnerskiego Noyelles les Vermelles we
Francji. Gospodarze pokazali przedstawicielom Łomianek m.in. budynki
szkolne i przedszkolne, a także urządzenia związane z produkcją i dystrybucją
wody pitnej. Goście z Polski zwiedzili
również średniowieczne miasto Arras,
wybrzeże Morza Północnego, oraz pomniki i miejsca pamięci związane z I
i II wojną światową. Zdjęcia z wyprawy
można obejrzeć na facebooku miasta
Noyelles les Vermelles.
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ŁOMIANKOWSKIE

INICJATYWY DOFINANSOWANE

Efektem szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI (wraz z Towarzystwem Amicus przy współpracy z Powiatem Warszawskim Zachodnim) oraz warsztatów zorganizowanych przez Fundację
DIALOG – poświęconych wypełnianiu wniosków na mikrodotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach
programu Masowsze Lokalnie – było wystąpienie dziesięciu grup nieformalnych o fundusze na różne działania
mające się odbyć na terenie gminy Łomianki.
Trzy projekty otrzymały dofinansowanie, zajmując wysokie pozycje w konkursie. W kwestiach formalnych
pomocą mają służyć Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki oraz Stowarzyszenie NASZE ŁOMIANKI.

OTWARTE OGRODY NAD WISŁĄ...
...czyli rodzinny spacer trasą ogrodów Doliny Łomiankowskiej, w których tego
dnia będzie prezentowana sztuka. A chodzi o Łomianki Dolne, Łomianki Chopina i Łomianki Pawłowo.
Wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy, to połączenie artystycznej prezentacji na łonie przyrody, spaceru umożliwiającego podziwianie ogrodów
i pikniku ze sztuką. W niedzielę 21 czerwca od godz. 11.00 do 15.00 publiczność
będzie miała okazję odwiedzić dziesięć miejsc na trasie „Otwartych ogrodów”,
gdzie spotka artystów i ich prace. Będzie sposobność nie tylko do podziwiania
dzieł, ale też do rozmowy z ich twórcami. W ogrodach zostanie zaprezentowanych wiele dziedzin sztuki: malarstwo,
rzeźba, fotografia, ceramika i ręcznie robione kafle. Przy Jeziorku Pawłowskim odsłonięty zostanie stworzony w ramach „Ogrodów” mural. Organizatorki przygotowały specjalną strefę zabaw dla dzieci, zachęcają też do zabrania ze
sobą kosza piknikowego, by można było pobiesiadować w gronie sąsiadów. Integracja mieszkańców i dobra zabawa,
to, obok stworzenia ciekawego wydarzenia artystycznego, jeden z ważniejszych celów imprezy.
Trasa artystycznego spaceru Doliną Łomiankowską została tak ułożona, że będzie można zacząć ją w dowolnym
punkcie i kierując się mapką docierać do kolejnych zakątków pieszo lub rowerem. Spotkania na trasie i ogrodowe rozmowy przy dziełach sztuki nie tylko sprawią przyjemność, ale też pozwolą mieszkańcom poznać się lepiej nawzajem,
może nawet spowodują, że narodzą się nowe pomysły i inicjatywy.
Grupa InteGracje

DIALOG TABLIC – TABLICE DIALOGU
Sąd konkursowy programu Mazowsze Lokalnie zgodził się z poglądem, że ludziom potrzebny jest dostęp do tablic
osiedlowych. Wniosek przewidujący zainstalowanie na całym terenie gminy otwartych tablic ogłoszeniowych był dobrze uargumentowany, a prezentacja przedstawiona w sposób efektowny. Do oceniających bardziej jednak niż walory pokazu, przemówił fakt odebrania samorządom osiedlowym bezpośredniego dostępu do tablic i brak reakcji władz
na protesty.
Drugim ważnym powodem, dla którego ten projekt uzyskał najwyższą ocenę, była troska o niezaśmiecanie otoczenia.
Tablice ogłoszeniowe mieszkańców zmniejszą ilość rozwieszanych bezładnie na drzewach i latarniach postrzępionych
karteczek. Każda tablica będzie miała swojego opiekuna. Za jego pracę, w odróżnieniu od tablic urzędowych, nie będziemy płacić z naszych podatków. Zrobią to społecznie ludzie, którym zależy na wspólnych sprawach. Niebawem
ustalony zostanie regulamin. Sąsiedzkie grupy wspólnie będą dbały o jego przestrzeganie i estetykę tablic.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby włączyć się w ten łańcuch ludzi dobrej woli i udostępnić swoje ogrodzenie na tablicę
ogłoszeniową, organizatorzy proszą o kontakt: tablice@dialoglomianki.pl.
Witold Gawda / Dialog – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich

ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA...
Grupa biegaczy rozwija się w zadziwiająco szybkim tempie. Wiadomym jest, że
była potrzeba scalenia osób biegających w Łomiankach, jednak liczba osób zainteresowanych wspólnym bieganiem cały czas zaskakuje. W czasie wspólnych
treningów pojawiają się wciąż różne pomysły: gdzie pobiec razem, na jakich zawodach wystartować, co zrobić wspólnie, koszulki, nasze logo, flagi, balony, kubki, długopisy. Nowym pomysłom towarzyszy pytanie jak to sfinansować? Na zimowych długich treningach narodziła
się idea organizacji wspólnego biegu. Pierwszym biegiem, na którym poznaliśmy się był „Bieg w Łomiankach o puchar
owoców z bitą śmietaną” w 2014 roku. Teraz chcemy coś zrobić wspólnie, sprawdzić się organizacyjnie. Poszukiwaliśmy instytucji, która obdarzy nas zaufaniem i powierzy środki do organizacji zamierzonego celu. Długo można by pisać, do których „drzwi pukaliśmy” i z kim rozmawialiśmy. Zaufał nam Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nie było łatwo
zdobyć te fundusze. W pierwszej kolejności napisaliśmy dwustronicową fiszkę, do której wypełnienia należało przeczytać 50 stronnicową instrukcję. To był pierwszy etap. Otrzymaliśmy 17 punktów, co kwalifikowało do następnego etapu
– prezentacji projektu. Wymyśliliśmy, że zagramy teatrzyk, jak na apelach w podstawowej szkole bywało. Przecież ma
być to dla nas dobra zabawa. Każdy z naszych biegaczy wyrecytował ułożony wcześniej fragment wierszyka. Następnie razem wypowiedzieliśmy słowa: „Łomiankowska Grupa Biegowa do wspólnych działań zawsze jest gotowa”.
Po takim wstępie komisja egzaminacyjna wiedziała już, że jesteśmy silną grupą osób, która nie boi się wyzwania typu
organizacja biegu. Pokazaliśmy jeszcze komputerową prezentację i odpowiedzieliśmy na kilka łatwych pytań. Po 10
dniach przyszła do nas informacja, iż nasz projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000 zł. Za zdobyte środki podejmiemy się organizacji biegu w Kampinoskim Parku Narodowym, profesjonalnego przygotowania do startu z trenerem, zrobimy również trochę gadżetów reklamowych naszej grupy i ulotek zapraszających do wspólnej aktywności
fizycznej. Będziemy ogłaszać konkursy, zamówimy kilka strojów biegowych, utrzymamy serwis www i wykonamy jeszcze dużo fajnych rzeczy, o których teraz jeszcze nie wiemy.
Grzegorz Targoński / Łomiankowska Grupa Biegowa

Szczegóły dotyczące projektów znajdziesz na www.lomianki.info
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KULTURA – CENTRALNIE CZY LOKALNIE?
„Państwo to ja” – twierdził król Francji Ludwik XIV.
W ten sposób dobitnie wyrażał swoją wizję państwa
i władzy absolutnej. Natomiast w Łomiankach Władze gminy i Dyrektor Domu Kultury swoimi ostatnimi działaniami zdają się mówić: „kultura to my”.
Kilka miesięcy temu w miejsce istniejącego od lat
Domu Kultury powołano Centrum Kultury. Przy okazji
zamknięto filię Domu Kultury w Burakowie, zamiast
której ma powstać jedno (!) mieszkanie socjalne. Pan
Dyrektor Centrum Kultury poinformował niedawno
na stronie internetowej, że na Wiejskiej powstaje też
Centrum Aktywności Mieszkańców. Był to pomysł
mieszkańców Burakowa. Proponowali, aby w lokalu
po filii Domu Kultury, zamiast mieszkania socjalnego
urządzić „Dom Spotkań Sąsiedzkich”. W nim mogliby
się spotykać mieszkańcy Łomianek oraz organizacje
pozarządowe. Jednak nie jest to zgodne z dążeniem
Władz Łomianek, aby działania kulturalne i aktywność
mieszkańców Łomianek skupić w jednej instytucji.
Komu służy centralizacja kultury?
Władzom naszej gminy jest to na rękę. To chociażby
sprawa prestiżu, bo „centrum kultury” brzmi lepiej niż
„dom kultury”. Jak jest jedno centrum kultury, łatwiej
jest opracować strategię rozwoju tak ważnej dla Łomianek dziedziny. Sprawniej też koordynuje się zajęcia i imprezy, jeśli odbywają się w jednej placówce.
Lepiej można kontrolować wydatki, na przykład na
wynagrodzenia, bo gdy nie ma filii Domu Kultury, nie
trzeba zatrudniać jej kierownika. Tańsza i łatwiejsza
może być również promocja jednej instytucji.
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Bezkonkurencyjne
Centrum Kultury
na mapie Łomianek...

...czy sieć współpracujących
ze sobą róznych
placówek?
Pora na lokalne inicjatywy
Na początku czerwca w Centrum Kultury zorganizowano warsztaty dla mieszkańców w ramach
„Projektu Kultura” Narodowego Centrum Kultury.
Służyły one między innymi zbadaniu lokalnych
potrzeb związanych z kulturą. Mieszkańcy – jak
się okazało na warsztatach – oczywiście doceniają
działania Centrum Kultury, ale ich zdaniem w Łomiankach są też potrzebne miejsca w osiedlach,
gdzie sąsiedzi mogą coś robić wspólnie i z własnej
inicjatywy.
Miejmy nadzieję, że opinie mieszkańców zebrane
podczas warsztatów dadzą Władzom Łomianek do
myślenia. Może przekonają się, że kultura w Łomiankach powinna działać jako sieć współpracujących ze
sobą różnych placówek.
Owszem, działanie małych, lokalnych placówek to
wzrost kosztów dla gminy. Ale można ten problem

rozwiązać, jeśli ich prowadzenie powierzy się organizacjom pozarządowym, a one będą pozyskiwać fundusze
na swoją działalność także ze środków zewnętrznych.
To się sprawdza w wielu miejscach w Polsce. Można też
organizować Bitwę pod Łomiankami raz na kilka lat
i wtedy z pewnością znajdą się fundusze na prowadzenie małych domów kultury czy świetlic osiedlowych.
Owszem, Bitwa pod Łomiankami w mediach i rocznych sprawozdaniach z działalności Centrum Kultury wygląda lepiej niż zajęcia, na które przychodzi
7 pań, aby robić na drutach albo spotkania grupki
uczniów grających w planszówki. A jednak te małe
inicjatywy są ludziom potrzebne. I potrzebne są
w Łomiankach różne miejsca, gdzie aktywności
mieszkańców mogłyby się rozwijać.
Warsztaty w „Projekcie Kultura” służyły – jak czytamy
na stronie internetowej CK – „nawiązaniu i pogłębieniu współpracy między Centrum a aktywnymi
społecznie i kulturalnie mieszkańcami, odkrywaniu
i rozwijaniu ich kulturotwórczego potencjału oraz
realizacji zgłaszanych inicjatyw”. Jest tu też możliwość zdobycia funduszy na realizację lokalnych
akcji, inicjatyw. Ponad 20 tysięcy będzie rozdzielonych na najciekawsze pomysły mieszkańców. W kilku miejscach Łomianek wydarzy się coś ciekawego.
Ale co będzie potem, gdy okaże się, że projekty się
udały i warto je kontynuować? Czy Centrum Kultury
znowu będzie jak czarna dziura, „zasysająca” wartościowe inicjatywy po to, by później realizować je
jako własny produkt firmowy?
Co będzie z tymi mieszkańcami, którzy rozsmakują
się we wspólnych działaniach i będą chcieli nadal
coś robić w Łomiankach? Czy Władze gminy będą
organizować dowóz mieszkańców do Centrum
Kultury? Czy Centrum Kultury pomieści wszystkich
chętnych i aktywnych pod jednym dachem?
Ale nie martwmy się na zapas. Róbmy swoje. Bo Łomianki to my – mieszkańcy.
Agnieszka Szczurek
REKLAMA
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Ale z drugiej strony…
Jedna centralna instytucja naprawdę nie jest w
stanie reagować na zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Pojawia się też ryzyko niepotrzebnej biurokratyzacji: żeby zorganizować w Centrum Kultury
spotkanie czy jednorazowe zajęcia, trzeba napisać
podanie i czekać na jego rozpatrzenie. Problemem
jest też odległość – większość mieszkańców Łomia-

nek ma daleko do Centrum Kultury. Nie dojdą tu
pieszo, a jak już się wybiorą autem, to mogą mieć
problem z parkowaniem, bo miejsc parkingowych
jest za mało. Z powodu skupienia wielu inicjatyw
w jednym miejscu pojawiają się trudności lokalowe,
więc w ofercie Centrum Kultury są zajęcia najbardziej atrakcyjne i rentowne. A co z tymi mieszkańcami, którzy nie znajdują tu dla siebie propozycji, ale
za to chętnie zrobią coś z własnej inicjatywy?
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I BIEG ŁOMIANEK PRZESZEDŁ DO HISTORII
24 maja, ponad dwustu biegaczy wzięło udział
w I Biegu Łomianek im. Ireny Szewińskiej, zorganizowanym przez Urząd Miejski oraz ICDS.
Na liście startowej wiele nazwisk z Łomianek, ale nie
tylko – przyjechali też biegacze z Warszawy i okolicznych miejscowości, a nawet z Katowic czy Zamościa.
Łomianki były licznie reprezentowane m.in. przez
biegaczy z Łomiankowskiej Grupy Biegowej w charakterystycznych pomarańczowych koszulkach.
Na mecie pierwszy pojawił się Sylwester Kuśmierz
(Byledobiec Anin), który trasę 10 km pokonał w 34
minuty i 40 sekund. Najszybszą kobietą została
tego dnia Emilia Zielińska (Wieczorek Team) – czas
0:40:45.
Najszybszym zawodnikiem z Łomianek, i jednocześnie czwartym w klasyfikacji generalnej, został Mariusz Marszal z Łomiankowskiej Grupy Biegowej
– czas 0:36:55. Najlepszą łomiankowską biegaczką
okazała się – również biegnąca pod szyldem Łomiankowskiej Grupy Biegowej – Marta Arbatowska z czasem 0:45:02.
Warto podkreślić, że najstarszym zawodnikiem, który ukończył bieg był pan Marian Sokołowski z Łomianek, rocznik '48, który dobiegł do mety w czasie
0:54:12. Serdecznie gratulujemy wspaniałego wyniku. To dobry przykład, że w bieganiu nie ma ograniczeń wiekowych.
Każdy kto ukończył bieg otrzymał na mecie pamiątkowy medal. Najlepsi otrzymali także statuetki i nagrody, które wręczali burmistrz Tomasz Dąbrowski
i wiceburmistrz Piotr Rusiecki.
Niestety z powodów zdrowotnych w imprezie nie
mogła uczestniczyć pani Irena Szewińska. Zwycięzcom gratulujemy dobrego startu. //am.

Więcej zdjęć oraz video relację zobacz na www.video.lomianki.info

HARCERSKI GAJ 1979-2015
W 1979 r. harcerze ze szczepu w Dziekanowie
Leśnym posadzili 12 tysięcy sadzonek dębów
na polach wsi Sadówka, wykupionych przez
KPN. Ten „Harcerski Gaj” dedykowali dzieciom – ofiarom II wojny światowej. W bieżącym roku mija 70 lat od zakończenia wojny.
Z tej okazji 28 maja odbyła się uroczystość
upamiętniająca tamto wydarzenie.
Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Nasze Łomianki, a współorganizatorem Szczep
Harcerski z Łomianek. Gościł nas dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Sadowej, Leszek Chruściński. Duszą imprezy był Tomasz Sienicki z Zarządu NŁ. Przybyły delegacje okolicznych szkół
oraz wspaniały oddział harcerzy i zuchów w gali
mundurowej pod komendą podharcmistrzyni Krystyny Kucharczyk. Podczas uroczystości
odsłonięto tablicę pamiątkową i zasadzono
dąb numer 12.001, który poświęcił proboszcz
Dariusz Kosk. Uroczystość uświetniły występy
łomiankowskiego chóru „Patrium Carmen” pod
batutą chórmistrza Michała Straszewskiego.

Uczestnicy przeszli do gaju, aby przekonać się
na własne oczy, że z maleńkich sadzonek po
36 latach wyrosły wysmukłe dęby. Usłyszeli
wspomnienia uczestników dawnej harcerskiej
akcji i nieco wiadomości o historii Sadowej. Potem przy ognisku były pieczone kiełbaski, oraz
pieśni i pląsy w wykonaniu harcerzy.
Dodatkową atrakcję stanowiła produkcja pamiątkowych znaczków w warunkach polowych.
Podziwiano prace malarskie i fotograficzne
o tematyce przyrodniczej autorstwa mieszkańców Domu Pomocy, którzy czynnie uczestniczyli w uroczystości.
Wielka wartość spotkania to integracja kilku
środowisk. Tablica pamiątkowa, która zawisła
na ogrodzeniu DPS w sąsiedztwie pętli Ł bis,
niesie cenną informację dla mieszkańców i turystów.
Tekst: Jerzy Kostowski,
Foto: Dariusz Dąbrowski
Nasze Łomianki

GRA MIEJSKA W BURAKOWIE
Stowarzyszenie „Nasze Łomianki” i uczniowie Gimnazjum nr 12 z PSPO organizują
grę miejską poświęconą Józefowi Przyłuskiemu.
Gra planowana jest na 23 czerwca na terenie Wrzosowa i Burakowa w ramach projektu
„Architekci naszej rzeczywistości”, wspieranego przez Fundację BZ WBK im. Stefana Bryły. Projekt będzie kontynuowany jesienią.
Kamila Urbańska, Nasze Łomianki

Więcej informacji: www.naszelomianki.pl
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PIONIERÓW 32
Dnia 29 IV 2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Dąbrowa Leśna. Przedmiotem
spotkania była perspektywa zabudowy terenu usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic Pionierów, Akacjowej i Grzybowej. Jako uczestnicy tego wydarzenia byliśmy świadkami wielu
wypowiedzi mieszkańców i sąsiadów. Jako mieszkańcy budynku mieszkalnego (zabawnie
nazwanego przez kilka osób „biurowcem" lub „zapleczem Orange") znajdującego się na
tym terenie musimy powiedzieć, że żadne z opisów zaprezentowanych przez bogate grono
mówców nie znajduje najmniejszej prawdy. Takie interpretacje być może są wynikiem braku
wiedzy u społeczności tłumnie napływającej w ostatnim czasie do Łomianek.
Jedną z najkomiczniejszych rzeczy, którą usłyszeliśmy to rzekomy schron przeciwatomowy, którym
to ma być budynek dawnej centrali telefonicznej TP. Tego typu interpretacja jest o tyle zabawna,
jako iż żaden z mówców w tym budynku nie był ani jak widać nie posiada najmniejszej wiedzy na
ten temat. Zresztą, w jakim celu dziesięciu pracowników TP pracowało na trzy zmiany? Dla bardziej zainteresowanych tym tematem i przeznaczeniem tego budynku odsyłamy do oferty sprzedaży na stronie Orange, gdzie jest klarowny opis, czym owy budynek jest i z jakich pomieszczeń
się składa. Na przyszłość sugerujemy lepsze przygotowanie się do spotkań mieszkańców osiedla
aktywnie biorącym udział, by znowu nie ośmieszali się podczas dyskusji.
Przejdźmy teraz do sprawy istotniejszej i równie zabawnej, a mianowicie wspominanego już dwukrotnie „zaplecza Orange" lub też inaczej „biurowca". Cała dyskusja toczyła się bowiem stale wkoło tematu
działki 249 oraz zaplecza technicznego Orange, jednak nikt nie wspomniał o tym, że nadal w budynku
mieszkalnym mieszkają lokatorzy, którzy zameldowani są w nim od lat sześćdziesiątych i regularnie
płacą czynsz, co jednoznacznie przekreśla funkcje tego budynku, jako „zaplecza technicznego" lub też
„biurowca" jak nazwali go niektórzy.
Byliśmy dotknięci tym, co usłyszeliśmy na temat budynku wybudowanego w latach pięćdziesiątych ze składek pracowników, szczególnie, że przewodniczący Rady Osiedla (obecny na zebraniu
mieszkańców) nie sprostował tego zakłamania, mimo że oglądał nasze mieszkania ponad dwa
lata temu, kiedy został poproszony przez nas o pomoc w rozwiązaniu naszej sytuacji. Mimo posiadanej przez niego wiedzy o stanie obecnym lokatorów sam w ogłoszeniu nie wspomina o budynku mieszkalnym i lokatorach, a jedynie o „zapleczu technicznym" Orange Polska. O tym, że
jest to właśnie budynek mieszkalny doskonale wiedzą okoliczni starsi mieszkańcy Dąbrowy Leśnej,
a którzy przyjęli tę informację, jako obowiązującą prawdę, co jest w czasach obecnych na porządku dziennym… Naprawdę dziwi nas fakt, że sąsiedzi, z którymi sąsiadujemy od prawie pięćdziesięciu lat nie zareagowali na tak śmieszne opisy naszego domu, a nawet przyłączali się do jego
wyśmiewania.
Mimo tak wartkiej dyskusji, w której głos zabierało liczne grono naszych sąsiadów bliższych oraz
dalszych nikt z nich nawet przez chwilę nie zainteresował się, co stanie się z mieszkańcami tego
domu? Ciekawi nas jeszcze tylko jedno: czemu służą wszystkie te kłamliwe informacje, ciągła zmiana funkcji tego budynku ponieważ raz był to budynek „zaplecza technicznego", a potem rzeczywiście budynkiem mieszkalnym.
Kończąc, jesteśmy mile zaskoczeni postawą przedstawiciela firmy Sławbud, który co ciekawe, jako
jedyny mimo własnej perspektywy zysku wykazał się największym zrozumieniem całej obecnej sytuacji nas wszystkich. Chcemy jeszcze zaznaczyć, że być może nasze uwagi są bezpodstawne, jako iż
spotkanie mieszkańców miało zajmować się działką numer 249, a my mieszkamy na działce numer
294… Czy to znaczy, że numer naszej działki się zmienił tak jak i zakłamane zostały fakty i zatajone
istotne informacje na temat rzeczywistego stanu i funkcji budynków na działce numer 294.
P.S. Jest to nasze pierwsze i ostatnie odniesienie się do zebrania mieszkańców Dąbrowy Leśnej na
powyższy temat.
Pozdrawiamy, Mieszkańcy domu przy ulicy Pionierów 32
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Opadły emocje związane z wyborami prezydenckimi.
I
Mamy nową głowę państwa, zaczyna wzrastać napięcie związane z wyborami parlamentarnymi. Warto jednak
z kronikarskiego obowiązku odnotować, jak głosowali mieszkańcy Łomianek.

W I turze
Bronisław Komorowski wygrał w 10 okręgach. Otrzymał od
32% głosów (w Dziekanowie Leśnym) do 51% (w okręgu nr 9
– Łomianki Dolne, Osiedle Chopina, gdzie znokautował Andrzeja
Dudę, wygrywając z nim o 35 punktów procentowych). Minimalnie
(ok. 1 punkt procentowy) Komorowski wygrał z Dudą w Burakowie
oraz w okręgu nr 8 (osiedla Trylogia i Powstańców).
Andrzej Duda wygrał w I turze w trzech okręgach: Łomianki Stare (38%), Dziekanów Leśny (38%), Sadowa (35%). Najmniej głosów
(16%) otrzymał w Łomiankach Dolnych i Chopina, gdzie zresztą zajął dopiero trzecie miejsce (za Pawłem Kukizem).
Na Pawła Kukiza głosowało od 16% (Dąbrowa Leśna) do 22%
(Łomianki Górne) osób. W jednym okręgu zajął drugie miejsce,
w pozostałych – trzecie.
Ogółem w I turze podział głosów w Łomiankach był następujący: Komorowski – 41,78%, Duda – 29,72%, Kukiz – 18,66%, pozostali – 9,84%. Frekwencja wyniosła 62,85%.
W II turze
Komorowski nieznacznie powiększył swoją procentową przewagę nad Dudą. Najwięcej głosów znów otrzymał w Łomiankach
Dolnych i Chopina (73%). W czterech okręgach uzyskał między
60% a 63% głosów, w sześciu między 51% a 56%. Przegrał w Łomiankach Starych (uzyskał 48%) i Dziekanowie Leśnym (47%).
Tym razem zagłosowała na niego także nieznaczna większość
mieszkańców Sadowej.
Wynik dla całych Łomianek w II turze: Komorowski – 56,17%,
Duda – 43,83%. Frekwencja – 71,68%.
Ciekawostką jest fakt, że stałą i wierną grupę wyborców ma w Łomiankach Janusz Korwin-Mikke – w r. 2010 uzyskał 413, a w 2015 – 400
głosów i zajął czwarte miejsce (3,39%). Najgorszy wynik miał wiceprezes Ruchu Narodowego – Marian Kowalski, na którego zdecydowało
się zagłosować zaledwie 46 mieszkańców naszego miasta.
Juliusz Wasilewski
REKLAMA
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REMONTY, MALOWANIE,
PRACE PRZYDOMOWE, KOSZENIE TRAWY
tel. 604-425-104
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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 nad jeziorem
Mielno, miejscowość Mielno, gmina Grunwald –
tel. 697-442-022
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni
10 500 m2 Łomna Las. OKAZJA! Tel. 605-439-313
Kupię działkę budowlaną – Dąbrowa. Może
być z domem do wyburzenia. 600-358-001
Sprzedam bezpośrednio dom w Palmirach o pow.
170 m2, tel. 604-652-023
WYNAJMĘ
Wynajmę pomieszczenie biurowe o pow. 90 m2
– tel. 601-517-151
Do wynajęcia kawalerka w centrum Łomianek, dwa
pokoje – 660-434-010
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
USŁUGI OGRODNICZE – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
HYDROIZOLACJE, izolacje piwnic, tarasów, balkonów, fundamentów, itp. Masz problem z wodą
lub wilgocią? ZADZWOŃ! Gwarancja długoterminowa – tel. 517-673-324
OCIEPLENIE BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Malowanie elewacji, budynków, renowacja, itp.,
gwarancja długoterminowa, tel. 789-262-387
REMONTY A-Z, ogrodzenia, docieplenia, solidnie
– 600-213-002
Remonty, malowanie, prace przydomowe, koszenie trawy – tel. 604-425-104
Usługi ogrodnicze, doradztwo – 604-831-024
RÓŻNE
Sprzedam regał chłodniczy nabiałowy –
tel. 502-194-863

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
LARYNGOLODZY, spec. 2, 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: tel.
501 124 416
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532 562 000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532 562 000
PRACA
Pani do solidnego sprzątania domów / prasowanie / gotowanie – Ukrainka – 729-539-759
SALONIK FRYZUR przyjmie uczennicę,
tel. 509-530-397
ZATRUDNIĘ sprzedawcę w Łomiankach – tel.
608-455-492

LOMIANKI.INFO

REKLAMA

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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STRONY INTERNETOWE
DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI
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DARMOWA REKLAMA
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