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4. BIEG
ŁOMIANEK
Na starcie zawodów
stawiło się ponad
trzystu biegaczy, by w majowy
poranek pokonać dystans
10 km ulicami naszego miasta...

str. 3

CZY
UTONIEMY
W PLASTIKU?
Kto z nas nie chce być pięknym,
młodym, bogatym i zdrowym?
Żyć w bezpiecznym, ładnym
i czystym otoczeniu...
str. 5

MIESZKAŃCY PRZECIW
DECYZJOM WŁADZY

AHOJ!
ŁOMIANKI!
Historia Jachtklubu Łomianki sięga
2005 roku. Z inicjatywy grupy
lokalnych żeglarzy w 2008 roku
powstało Stowarzyszenie...
str. 8

REKLAMA

CZY TYM RAZEM PROTEST ODNIESIE SKUTEK?

SPOTKANIE Z „NAJLEPSZYM” ..............................
Już w czerwcu w LEMON TREE odbędzie się spotkanie z JERZYM GÓRSKIM – polskim sportowcem,
mistrzem świata w podwójnym Ironmanie z września 1990 r., bohaterem filmu i książki pt. NAJLEPSZY.
Droga do sukcesu sportowego Jerzego Górskiego nie była łatwa. Był narkomanem, kilkakrotnie
również przebywał w więzieniu, był w bardzo złym stanie fizycznym. Jego przemiana zaczęła się
w 1984 r. w Monarze. W ciagu sześciu lat intensywnego treningu osiągnął poziom sportowy, pozwalający mu wygrać zawody triathlonowe Double Iron Triathlon w Huntsville. 7,6 km pływania,
360 km na rowerze i 84 km biegu pokonał w czasie 24 godzin, 47 minut i 46 sekund.
Jest członkiem Polskiego Związku Triathlon, organizatorem zawodów triathlonowych oraz biegów.
Spotkanie z Jerzym Górskim szczególnie polecamy wszystkim amatorom uprawiania
sportu, ale także tym, dla których pokonywanie własnych granic jest wyzwaniem.

> > > > > > > > > > > > > > > > Szczegóły – data i godzina spotkania – już wkrótce na www.LOMIANKI.INFO
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RAJD ROWEROWY

15-17 czerwca 2018 roku na terenie Garnizon Modlin
odbędzie się Festiwal Fantastyki CYTADELA.
Jest to impreza zarówno fantastyczna jak i rodzinna. W tym roku mamy
ponad 300 godzin programu a w tym: gry, konkursy i zabawy; strefa malucha (szkrabstrefa); koncerty; Igrzyska Ognia i Stali czyli Sportowe Walki
Rycerskie; spotkania z twórcami, pisarzami, aktorami i kaskaderami; pokazy
mody alternatywnej; przedstawienia; cosplay; warsztaty; strefy fanowskie;
strefa handlowa; strefa gastronomiczna; Gry RPG i LARP; games room z ponad 1000 tytułów gier i wiele innych atrakcji.
UWAGA! Organizatorzy przygotowali dla czytelników ŁOMIANKI.INFO
– mieszkańcy Łomianek, zniżka 50% na wejście na imprezę.
Zniżka przyznawana na podstawie miejsca zameldowania wpisanego w dowód
lub adresu urzędu skarbowego w którym następuje rozliczenie roczne.

www.festiwalcytadela.pl

MISJA KAMPINOS

Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza
10 czerwca 2018 r. mieszkańców Łomianek do udziału w Rajdzie Rowerowy
– Misja Kampinos. W imprezie biorą udział mieszkańcy gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Z każdej gminy wyruszają rowerzyści, by spotkać
się na pikniku integracyjnym na polanie w Lipkowie, gdzie przygotowany będzie poczęstunek, zorganizowane będą konkursy i losowanie nagród.
Koordynatorem łomiankowskiego Rajdu jest Łomiankowska Grupa Biegowa. Start Rajdu przewidziany jest o godzinie 9.15 z parkingu leśnego KPN
przy ul. Kampinoskiej w Dąbrowie.
Trasa o długości około 17 km będzie wytyczona szlakami leśnymi do Truskawia, następnie ścieżką rowerową i ulicą na polanę w Lipkowie.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe informacje oraz mapka Rajdu już wkrótce na:
www.lomiankowskagrupabiegowa.pl oraz www.lomianki.info
Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Warszawski Zachodni.

Myślisz o tym, by zacząć biegać ,
chcesz doskonalić technikę biegową ,
pragniesz zadbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie?
Zapraszamy w KAŻDY CZWARTEK, godz. 20.00
na DARMOWE TRENINGI na bieżni przy ICDS
Zapewniamy fachową opiekę i pomoc trenerską,
dobre towarzystwo, zmęczenie i endorfiny...
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA

www.LomiankowskaGrupaBiegowa.pl

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty, szkolenie? A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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4. BIEG ULICAMI ŁOMIANEK
4. edycja Biegu Łomianek przeszła do historii.
Kolejny raz patronką imprezy była lekkoatletka, olimpijka,
a także mieszkana Łomianek Irena Szewińska.

Na starcie zawodów stawiło się ponad trzystu
biegaczy, by w ten majowy poranek – 13 maja
– pokonać dystans 10 km ulicami naszego miasta. Bieg główny poprzedziły biegi dziecięce,
rozegrane w kilku kategoriach wiekowych.
Jak co roku dopisała pogoda – było słonecznie
i już o godz. 10 bardzo gorąco. To nie jest najlepsza
pogoda dla biegaczy, bo zdecydowanie lepiej biega się przy mniejszych temperaturach, ale do upału na Biegu Łomianek chyba wszyscy zdążyli się już
przyzwyczaić, zaakceptować go i mimo trudności
cieszyć się z fajnej, piknikowej atmosfery.
Obok patronki biegu Ireny Szewińskiej, pojawiło się na imprezie jeszcze dwoje medalistów olimpijskich, mieszkańców Łomianek – judoka Paweł
Nastula poprowadził rozgrzewkę, a pięcioboistka
Oktawia Nowacka wzięła udział w zawodach.
Zwycięzcą biegu został Tomasz Szakla, który
uzyskał czas 33:58. Wśród kobiet najlepszy wynik
miała Aleksandra Rudzińska przebiegając dystans w czasie 40:21.
Tego dnia padł także rekord Polski w kategorii
wiekowej M-55. Ustanowił go Marek Dzięgielew-

ski (56 lat) czasem 34:08, pobijając poprzedni rekord z 1991 r. o 28 sekund. Trasa biegu posiadała
atest PZLA.
Przy tym upale nie zawiedli strażacy OSP, którzy
rozstawili na trasie wodne kurtyny dające choć
trochę ochłody i pozwalające nabrać sił do dalszych zmagań. Również mieszkańcy Burakowa
próbowali chłodzić biegaczy, zraszając ich wodą
z przydomowych węży ogrodowych.
W biegu wzięło udział wielu mieszkańców Łomianek. Nie zabrakło także, jak zawsze licznie
reprezentowanej w tych zawodach, pomarańczowej ekipy z Łomiankowskiej Grupy Biegowej – zarówno w minibiegach dla dzieci, w biegu głównym oraz na podium.
Każdy biegacz otrzymał na mecie pamiątkowy
medal oraz posiłek. Zwycięzcy w kategorii open
oraz w kategoriach wiekowych otrzymali dodatkowo statuetki i nagrody rzeczowe. W tym roku
nowością była odrębna kategoria dla zawodników niepełnosprawnych.
– Bieg jest fajny i cieszy, bo jest nasz, lokalny.
Atmosferę biegowi nadają zawodnicy, ale trochę
czuć, że organizatorami nie są praktykujący biegacze. Brawa szczególne dla konferansjera. Miło być
wywołanym z imienia i nazwiska przy dobieganiu
do mety. Nawet jeśli się dobiegało gdzieś na końcu
stawki, można się było poczuć kimś ważnym – skomentowała bieg jedna z uczestniczek.
Następna biegowa impreza w Łomiankach już
6 października 2018 r. Zapraszamy na 4 Sztafetowy Bieg w Łomiankach organizowany przez
Stowarzyszenie Łomiankowska Grupa Biegowa.
Aleksandra Moraczewska

> > > > > Więcej zdjęć na: www.LOMIANKI.INFO oraz www.facebook.com/lomianki.info
OGŁOSZENIE PŁATNE

Przepraszam Piotra Rusieckiego za pomówienie jakie dokonałem w dniach 10-13 listopada
2014 roku oraz 8 kwietnia 2015 roku wystawiając baner z nieprawdziwym tekstem.
Włodzimierz Burczennik

PROTEST MIESZKAŃCÓW

14 maja przy Urzędzie Miejskim odbył się protest mieszkańców
Dziekanowa Polskiego, Nowego, Bajkowego, Kiełpina
przeciw budowie tzw. MAŁEJ OBWODNICY łączącej gminę
Czosnów z rondem na ul. Warszawskiej przy ul. Brukowej, mającej
przebiegać m.in. przez Dziekanów, Kiełpin, Osiedle Chopina.
Mieszkańcy kolejny raz wyrażali swoje niezadowolenie z planów
burmistrza Dąbrowskiego, które ich
zdaniem będą skutkować m.in. wyburzeniami, zakazem remontów już
istniejących budynków położonych
przy ulicy Rolniczej, wprowadzeniem
tranzytowego ruchu samochodowe-

go do centrum miasta, pogorszeniu
stanu bezpieczeństwa wielu mieszkańców i degradacją przyrody...
W proteście uczestniczyło około
50 osób. Z mieszkańcami na miejsce
protestu przybyli przedstawiciele rad
sołeckich oraz radny z Dziekanowa
– Adam Salwowski.

KTO Z MIESZKAŃCAMI,
KTO Z WŁADZĄ?

Do przyłączenia się do trwającego już protestu zostali zaproszeni radni (którzy początkowo
nie byli zaangażowani w akcję
– trzymali się z boku): Mariola
Niecikowska, Wanda Karaś, Wojciech Berger, Bogusław Pawłowski z radnych niezależnych (dołączyli do protestujących) oraz
Tadeusz Krystecki, Piotr Bartoszewski, Paweł Słupski Kartaczowski z radnych z komitetu burmistrza Dąbrowskiego, którzy mimo
namów mieszkańców nie chcieli
stanąć po ich stronie.
Słowa poparcia protestującym
udzielił radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego Hubert Zadrożny oraz radny RM Wojciech
Berger. Zadrożny zaznaczył, że
mieszkańcy protestują przeciw
budowie MAŁEJ OBWODNICY,

a nie – jak próbuje się dezinformować
– przeciw budowaniu obwodnicy S7.
Poparcie i zrozumienie wyraził też
przedstawiciel mieszkańców Dąbrowy z ul. Grzybowej, gdzie mieszkańcy również (z pozytywnym skutkiem
dzięki pomocy Policji i sądów) musieli
walczyć z burmistrzem Dąbrowskim
o swoje dobro.

INTERWENCJA POLICJI

Mimo, że protest odbywał się legalnie, został wcześniej zgłoszony, a organizator posiadał pozwolenia był
zakłócany przez pracownika Urzędu.
Zdziwienie i zaniepokojenie przybywających na protest mieszkańców
wzbudził też fakt, że czekali na nich
pod urzędem pracownik Urzędu oraz
trzech panów, którzy mieli kieszenie
wypchane butelkami z alkoholem.
Szczęśliwie dzięki szybkiej i sprawnej interwencji Policji trzej potencjalni prowokatorzy zostali usunięci
z miejsca demonstracji. Panowie nawet nie wiedzieli jaki był cel protestu.

BRAK ZAUFANIA

Mieszkańcy wyrażali też swoje oburzenie tym w jaki sposób ich problemy
są opisywane przez wiceburmistrza
Rusieckiego na łamach kontrolowanej
przez władze gazety.

Piotr Rusiecki nie pierwszy raz nazywając mieszkańców „opozycją”
– prawdopodobnie w imieniu burmistrza Dąbrowskiego – zapewnia
w gazecie, że „w Dziekanowie Polskim żadnych wyburzeń nie będzie!”.
Podczas protestu można usłyszeć, że
mało kto wierzy w słowa władzy.
Podkreślano też kilkukrotnie fakt
skazania z kodeksu karnego Piotra
Rusieckiego i Tadeusza Krysteckiego
za „kłamstwo”.

BURMISTRZ NIEOBECNY,
PETYCJA ZŁOŻONA

Protestujący nie doczekali się na przybycie burmistrza Dąbrowskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz
Krystecki z Komitetu burmistrza Dąbrowskiego poinformował delegację
chcącą złożyć na ręce burmistrza petycję z 557 podpisami, że burmistrza
nie ma. Petycja została złożona za
potwierdzeniem odbioru do okienka podawczego Urzędu Miejskiego.
Czy protest mieszkańców tym razem przyniesie jakiś skutek? Przedstawicielka mieszkańców Elżbieta Podolska poinformowała wszystkich, że
burmistrz ma zgodnie z prawem trzy
miesiące na ustosunkowanie się do
złożonej petycji...
/red.

> > > > > ZDJĘCIA I VIDEO z protestu (bez cenzury) zobaczysz na www.LOMIANKI.INFO

OBWODNICA

- JEST DECYZJA ŚRODOWISKOWA I SĄ ODWOŁANIA

Zgodnie z dokumentem S7 w łomiankowskiej części przebiegnie po istniejącym śladzie ulicy Kolejowej. Następnie za węzłem „Kolejowa” na wysokości
Kiełpina droga odbiegnie przez rezerwę w Dąbrowie, potem przy lesie w kierunku Kanału Młocińskiego (okolice Centrum Handlowego TRENY), gdzie
projektowana jest w nasypie. Ma mieć po 3 pasy w każdym kierunku.
Zgodnie z informacjami przekazywanymi wcześniej przez Ministerstwo
Infrastruktury, Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska opublikowano „Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Północny wylot
z Warszawy drogi ekspresowej S-7
w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II – budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa
Armii Krajowej w Warszawie”.
Samorządy (m.in. Łomianek, Izabelina, Bielan, Bemowa) powinny opublikować dokument. W tym czasie
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każdy ma prawo się od niej odwołać,
po czym Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad może podtrzymać,uchylić w części lub całkowicie
uchylić decyzję wydaną przez RDOŚ.
Jak można było przypuszczać pojawiły się odwołania.
Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz (Platforma Obywatelska) – Odwołujemy się od decyzji środowiskowej dla budowy drogi
ekspresowej S7 w kierunku Gdańska,
czyli drogi przez Bemowo od Trasy AK
do Kiełpina. Uważamy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie
uwzględnił możliwych do zastosowania technik i technologii ograniczania

emisji gazów lub pyłów do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia. Chodzi m.in. o brak
ekranów chroniących przed hałasem
i pyłem [...] w decyzji nie ma inwentaryzacji zieleni kolidującej z drogą i nie
wiadomo więc, jak duże szkody w środowisku inwestycja spowoduje i jak je
zrekompensować.
Zdecydowanie ostrzej wypowiadają
się władze dzielnicy Bemowo – Jest to
Decyzja, która nie bierze pod uwagę głosu mieszkańców. Trasa zakłóci mir naszej
dzielnicy, dlatego musimy od tej decyzji
się odwołać – twierdzi burmistrz Bemowa Michał Grodzki (Prawo i Sprawiedliwość).

W imieniu 150000 mieszkańców Bemowa informuję, że ta trasa w tym miejscu nie przejdzie – grzmi Marek Cackowski Przew. Rady Dzielnicy Bemowo.
Czy Decyzja Środowiskowa zostanie
podtrzymana czy uchylona zależy tylko i wyłącznie od kwestii merytorycznych – głównie od tego czy np. nie
zostały popełnione jakieś błędy formalne podczas wydania. Nie mają na
to wpływu, tak jak i do tej pory, żadne
blokady czy pikiety „za” lub „przeciw”,
które są, jak można wnioskować, akcjami propagandowo-politycznych organizowanymi (podobnie jak cztery lata
temu) przed zbliżającymi się wyborami
samorządowymi.
/red.

Treść DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ znajdziesz na www.lomianki.info
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ŚWIETLICA - REAKTYWACJA
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Na stronie internetowej naszego Urzędu Miejskiego pojawiła się informacja, że burmistrz podpisał umowę na budowę „tak oczekiwanej przez mieszkańców” świetlicy w Burakowie. Nie
wspomniano, że trzy lata wcześniej ten sam burmistrz świetlicę w Burakowie arbitralną decyzją
zlikwidował, czyli to oczekiwanie mieszkańców wywołał. Można więc powiedzieć, że obecnie
rozwiązuje problem, który sam kiedyś stworzył.
Decyzja o likwidacji świetlicy w Burakowie
w 2015 r. i przeznaczenia jej siedziby na mieszkanie komunalne spotkała się z licznymi i głośnymi protestami mieszkańców osiedla. Ponad 800 mieszkańców podpisało protest, była
uchwała Zebrania Mieszkańców, przedstawiono sensowny projekt przekształcenia świetlicy
w Dom Spotkań Sąsiedzkich. Władze Łomianek
były nieugięte. Protesty mieszkańców tradycyjnie nazwały „hucpą opozycji”, a swoją decyzję
uzasadniały brakiem zainteresowania dzieci
i młodzieży zajęciami w świetlicy. Ówczesny
dyrektor Domu Kultury (świetlica w Burakowie
formalnie była filią DK), zamiast bronić świetli-

cy, mówił o bezsensie marnowania publicznych
pieniędzy na utrzymywanie placówki, której
działalność faktycznie zamarła. Po kilkumiesięcznych bojach świetlicę zlikwidowano.
Informacja o budowie nowej świetlicy jest
dobrą wiadomością. Świetnie, że burmistrz
jednak zmienił zdanie i zaczął dostrzegać negowany trzy lata temu sens istnienia świetlicy
w Burakowie. Umowę z wykonawcą podpisano
24 kwietnia, czyli dzień po imieninach Jerzego
i Wojciecha. Być może datę wybrano celowo, by
zrobić prezent przewodniczącemu Osiedla Buraków – Jerzemu Serzysko. Tylko czy nie prościej
byłoby od razu załatwić sprawę w duchu poro-

Przedmioty, których nie potrzebujemy, pozostaną po nas na zawsze. Słomki, kubki,
plastikowe i styropianowe talerze, sztućce z plastiku, torebki foliowe, nawet plastikowe
patyczki do uszu lub brokat, też z plastiku, używany w kosmetyce.
Może skupić światło niczym soczewka
a efekt jest oczywisty.
Butelki plastikowe PET, zgniecione
lub nie, z zakrętką lub bez, czasem
też z podejrzaną zwartością nie zostawiają się w lesie same, to człowiek
je tam przynosi. Plastikowe i szklane
opakowania, np. owe butelki czy kanistry oprócz tego, że zaśmiecają środowisko, rozkładają się 500 lat albo
i nigdy, zależy od tworzywa, z którego
są wykonane. To śmiertelna pułapka
dla małych zwierząt leśnych – prawdziwych gospodarzy tego terenu.
Zagubiony ślimak, owady czy myszy
po wejściu do takiego pojemnika nie
są w stanie wyjść, nie znajdą drogi
powrotnej, umrą z pragnienia, głodu,
wysokiej lub niskiej temperatury.

BUTELKI ZAMIAST GRZYBÓW
Często chodzę po lesie przy ulicy
Brukowej. Nie jest to puszcza tylko
Las Miejski Warszawy. Warszawy, wiec
nie nasz? Czy dlatego, że nie nasz to
nie musimy o niego dbać? Za każdym
razem znajduję tam niezliczone ilości butelek plastikowych i szklanych.
A przecież – jak pamiętam ze szkoły
– „szklana butelka w lesie to pożar”.

ZAMIEŃ TORBĘ FOLIOWĄ
NA WŁASNĄ
Podobno do mórz i oceanów trafia
rocznie ok. 8 milionów ton opakowań
z tworzyw sztucznych, czyli średnio
15 ton na minutę. Niemożliwe? Wystarczy obejrzeć w internecie jedną
z „wysp” śmieci utworzonych z plastiku – największa ma rozmiar Francji! Ile
z tej masy trafiło tam z Polski? Tego nie
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zumienia, bez awantur, obrażania, kuriozalnych
argumentów? Może racjonalniej byłoby pozostawić świetlicę w starej siedzibie położonej
w centralnym punkcie Burakowa, wyremontować ją, zmodernizować, a na działce, gdzie
obecnie ma być budowana nowa świetlica,
wybudować mieszkania komunalne? A może
jednak budowa nowej świetlicy od podstaw ma
sens? Dlaczego w Łomiankach o rozwiazywaniu
problemów wciąż nie można normalnie rozmawiać z bezpośrednio zainteresowanymi, uzgadniać stanowisk, wysłuchiwać argumentów,
wspólnie planować? Przecież zgoda buduje..
Juliusz Wasilewski

CZY UTONIEMY W PLASTIKU?
Kto z nas nie chce być pięknym, młodym, bogatym i zdrowym? Poza tym
żyć w bezpiecznym, ładnym i czystym
otoczeniu, wyposażonym w nowoczesne udogodnienia jak np. proste chodniki, asfaltowe, oświetlone ulice? A jaką
przestrzeń do życia chcielibyśmy zostawić naszym dzieciom? Taką samą?
Droga Sąsiadko, Drogi Sąsiedzie,
to jak będą wyglądały Łomianki i ich
otoczenie zależy tylko od nas i naszego zachowania. Mieszkamy pomiędzy Puszczą Kampinoską, Lasami
Miejskimi Warszawy a Wisłą. Można
powiedzieć – bajka. Lasy do spacerów, Wisła i jeziorka do odpoczynku.
Obrazek przepiękny, gdyby nie rzeczywistość, czyli to co my – ludzie
tam zostawiamy.

MŁ

wiem, ale jeśli przyjmiemy, że każdy
mieszkaniec Polski produkuje średnio
300 kg odpadów komunalnych rocznie,
z których tylko 77 kg jest przetwarzane
(ok. 25%) a dużą część z nich stanowią
różne odmiany tworzyw sztucznych,
to te wszystkie dane o zwiększającej
się ilości plastiku w oceanach i lasach
stają się prawdopodobne. Pamiętajmy
o tym biorąc kolejną torebkę jednorazową w sklepie, kupując cytryny czy
pomidory opakowane w plastikową,
zgrzaną folię, czy kolejne opakowane
w folię zgrzewki wody mineralnej lub
napojów słodzonych w butelkach PET.
Przedmioty, których nie potrzebujemy, pozostaną po nas na zawsze.
Słomki, kubki, plastikowe i styropianowe talerze, sztućce z plastiku, torebki
foliowe, nawet plastikowe patyczki do
uszy lub brokat, też z plastiku, używany w kosmetyce. Podobno wypełnione
helem balony wypuszczone w powietrze pękają na kilka kawałków i są zjadane przez zwierzęta a balony foliowe,
te o kształtach zwierząt i bohaterów
z bajek, nie nadają się do przetworzenia
a jedynie na wysypisko... Sami to sobie
i naszym współziemianom robimy.
Sylwia Maksim-Wójcicka

Jak możemy ograniczyć ilość
odpadów? Oto kilka podstawowych zasad:
1. Do sklepu zabierajmy własne
torby, nie tylko dużą do zapakowania wszystkich produktów, ale również kilka mniejszych do warzyw, owoców lub
kupowanych na wagę makaronów czy kasz. Można do tego
wykorzystać także papierowe
torebki po mące czy cukrze.
2. Odmawiajmy używania jednorazowych produktów, takich
jak słomki do napojów i jednorazowe kubki do kawy (spacer
po mieście z takim kubkiem
jest już passe). Słomka wykorzystana jeden raz rozkłada się
200 lat. Czy naprawdę warto
robić to Ziemi?
3. Organizując piknik na trawie,
nad rzeką czy jeziorem pamiętajmy o zabraniu wszystkich
pozostałości ze sobą, zgodnie
z zasadą „miałeś siłę przynieść
pełne, wynieś puste”.
4. 
Reagujmy. Jeśli widzimy nielegalne wysypisko zgłaszajmy
to Straży Miejskiej. Apelujmy
do władz gminy, do zarządów
osiedli lub do rad sołeckich
o ustawianie koszy na odpady
tam, gdzie są one niezbędne
i wymagajmy ich regularnego
opróżniania.
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PŁYWAĆ Z FRAJDĄ I SATYSFAKCJĄ

niejsze zobaczył ile frajdy i satysfakcji
dostarcza mu pływanie.
Jak jest obecnie? Od kilku lat intensywnie trenuje pływanie w UKS V
Łomianki – ma aż 11 treningów w tygodniu. Jak twierdzi można treningi
pogodzić je ze szkołą, w 4 i 5 klasie
miał na świadectwach czerwony pasek.
– Moje dni w sumie wyglądają tak samo.
Pobudka o 5:15, bo już o 6:00 wskakujemy do wody. Potem szkoła, chwila odpoczynku i jadę na drugi trening. Wracam

<
<
<
<
<
<
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MICHAŁ PAWŁOWSKI ma 13 lat
i uczęszcza do 6 klasy SP nr 1 w Łomiankach. Jego pasja pływacka narodziła się
w zerówce szkolnej na obowiązkowych
lekcjach pływania, na które uczęszczają dzieci z łomiankowskich szkół
w klasach 0-3. Trafił do grupy bardziej
zaawansowanej. Początkowo nie radził
sobie, ale bał się przesunięcia do grupy
początkującej. Pomogły dodatkowe
lekcje pływania. Z lekcji na lekcję robił
coraz większe postępy, a co najważ-

do domu, kolacja, lekcje i przed 21:00
trzeba kłaść się spać – opowiada Michał.
Ktoś mógłby powiedzieć, że pływanie
i takie życie jest nudne, ale on nie zamieniłbym go na inne. – Trener Maciek
Kacer wymyśla ciekawe treningi, a atmosfera jest super. Zachęcam wszystkich
do trenowania pływania w UKS V Łomianki – dodaje.
Michał jest aktualnie najlepszym zawodnikiem na Mazowszu, nieoficjalnym Rekordzistą Polski na 100 m stylem dowolnym (basen 50 m z czasem
59:30) i jednym z najlepszych 12-letnich pływaków w Polsce.

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE*

Wiesz, co jest najzabawniejsze w Europie?
Małe różnice. Mają takie samo g*** jak my,
ale ciut inne – ten cytat z „Pulp Fiction” przyda nam się za chwilę. Trochę go sparafrazujemy na potrzeby tezy tego felietonu.
Zacznę jednak od rzeczy oczywistej, czyli
majówki. Moje własne, niczym niepodparte statystyki wskazują, że na długi weekend wyjechało 100% Polaków. Wiem, bo
w środku urlopu musiałem na jeden dzień
wrócić z działki do domu i podczas tej
prawie dwustukilometrowej podróży po
drodze nie spotkałem ani jednego samochodu. A wspominam o podróży z jednego
powodu – każdy facet wie, że podczas długiego wyjazdu to właśnie te kilka godzin za
kółkiem relaksują najbardziej.
W tym momencie z rozrzewnieniem
wspominam opowieści kumpli, że najdłuższą trasą w jaką wypuszczają się ich
żony jest odcinek z domu do najbliższego

supermarketu. U nas moja lepsza połowa
podziela moją miłość do prowadzenia
samochodu i przed każdym wyjazdem są
kłótnie, kto kieruje.
Pamiętasz cytat z „Pulp Fiction” na początku tekstu? Takie same „drobne różnice”
występują właśnie między małżonkami.
Niby mamy równe prawa, ale jej są ciut
równiejsze. I tak na przykład podczas jazdy
samochodem kobieta na fotelu pasażera
zamienia się w Hiacyntę z „Co ludzie powiedzą” (Przecudowny brytyjski sit-com, jeśli
nie znasz - koniecznie wygoogluj).
– Kochanie, zwolnij, tu jest 80!
– Jadę 85... dobrze, już zwalniam.
– Kochanie, uważaj na rowerzystów!
– Tak, widzę ich. Uważam.
– Wieziesz małe dzieci, nie wyprzedzaj!!!
– OK, jedźmy za tirem...
Po kilku kilometrach takiej podróży się
poddajesz, zjeżdżasz na bok i ostentacyj-

nie wysiadasz z samochodu mówiąc, że
jak chce, to niech sama prowadzi. Przynajmniej ja tak zrobiłem. Rozsiadłem się
wygodnie na fotelu pasażera i w duchu
uśmiechałem na samą myśl, że teraz będę
robił dokładnie to samo! Zobaczy, jak to
przyjemnie jest słuchać Hiacyntowania!
– Kochanie, nie tak szyb...
– Jeśli nie chcesz iść dalej na piechotę to
radzę ci się nie odzywać!
I tyle. Dla nich to jest takie proste!
Podobnie się sprawy mają jeśli chodzi
o tempo prac. Ja, jako mężczyzna jestem
słowny i obowiązkowy, dlatego jeśli raz
obiecam coś zrobić, to zrobię i nie trzeba mi co pół roku przypominać! Nie dalej
jak wczoraj zacząłem malować pergole
i jestem prawie pewien, że przed zimą
skończę. Oczywiście moja żona uważa, że
jest to praca na maksimum kilka godzin.
Dostrzegam pewien dysonans. Niedawno postanowiła pomalować nasz płot,
a gdy tydzień później spytałem o postępy z dumą oznajmiła, że powoli kończy.

Te małe różnice rzecz jasna czasami, raczej częściej niż rzadziej, doprowadzają
do nieporozumień. Małe nieporozumienia
eskalują i zamieniają się w kłótnie, a kłótnie
bardzo często powodują mordercze myśli,
potęgowane świadomością wysokości polisy na życie współmałżonka. Dobrze wtedy
pamiętać, dlaczego tak naprawdę się pobraliście.
Czasami są to prozaiczne powody, ale
prawdziwa miłość wcale nie wynika z jakichś górnolotnych pobudek. Ot, po prostu
lubicie te same odcinki „Przyjaciół” i uważacie, że w całej historii kinematografii nie
powstał film lepszy od „Pulp Fiction”. To
wystarczy.
Przynajmniej do czasu, aż znów wsiądziecie do samochodu.
*Mam nadzieję, że Éric-Emmanuel Schmitt
nie dowie się o kradzieży tytułu jego sztuki.
A nawet jeśli, nie pozwie mnie. Polisa mojej
żony nie jest aż tak wysoka.
Piotr Płuciennik
________________________
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Piotr Płuciennik z wykształcenia dziennikarz, z zawodu copywriter, a obecnie szef kreacji w jednej z warszawskich agencji reklamowych.
Z rozwiązanym językiem to cykl felietonów, w których porusza najróżniejsze tematy, które przyszły mu do głowy przy okazji mieszkania w Łomiankach.
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im. Karola Wojtyły w Łomiankach
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PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

OFERTA EDUKACYJNA

2018/2019

KLASA PIERWSZA
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
od 1 klasy: język angielski lub język polski *
od 2 klasy: biologia lub historia *
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (od 2 klasy):
obowiązkowe: historia i społ. lub przyroda *
dodatkowe, autorskie programy szkoły:
praktyczne zastosowania informatyki
lub
przygotowanie do studiów w AWF *
* w zależności od liczby chętnych

KLASA DRUGA
W roku szkolnym 2018/2019 dysponujemy
wolnymi miejscami w klasie 2 z programem:
 język angielski pr
język polski pr / matematyka pr
historia pr / biologia pr

ZAPRASZAMY!

UWAGA! Nasze liceum nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.
Wypełniony wniosek składa się w sekretariacie szkoły
Łomianki, ul. Staszica 2 www.plokarol.edu.pl tel. 22 751 60 84

STUDIO GRAFICZNE - ŁOMIANKI - DRUK CYFROWY - REKLAMA
PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY INTERNETOWE
DRUK - ULOTKI - PLAKATY - WIZYTÓWKI - BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM - KALENDARZE e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772

AHOJ! ŁOMIANKI!
Historia Jachtklubu Łomianki sięga 2005 roku. W roku w 2008 roku Jachtklub, z inicjatywy grupy lokalnych żeglarzy, przekształcił się w Stowarzyszenie.
Na przestrzeni lat następował sukcesywny rozwój Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki. Rokrocznie działania klubu zwiększały swój zakres
zarówno sprzętowy jak i szkoleniowy, a także
pod względem organizowanych zajęć żeglarskich na Jeziorze Dziekanowskim, rejsów krajowych i zagranicznych.
Rozwój ten początkowo możliwy był dzięki członkom klubu, następnie wielkim wsparciem stały się
dotacje z Gminy Łomianki, promocja klubu w lokalnej prasie oraz dotacje od sponsorów.
Dziś Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki to prężnie działający klub żeglarski dysponujący własny-

mi skipperami, szkoleniowcami oraz posiadający
trzy jachty: Phobos 24 (jacht kabinowy o nazwie
„Łomianki 1”), Omega (o nazwie „Łomianki 2")
oraz Sasanka 660 (jacht kabinowy).
Prowadzimy teoretyczne i praktyczne szkolenia
żeglarskie z uwzględnieniem żeglarstwa śródlądowego i morskiego, jak również rekreacyjne żeglowanie na jeziorach: Dziekanowskim, Jezioraku czy Wielkich Jeziorach Mazurskich. Zajęcia
w szczególności kierujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Łomianki.
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki od kilku lat
kontynuuje realizację 3 sztandarowych projektów:
Szkoła Żeglarstwa, Żeglarstwo jako sposób
na przeciwdziałanie patologiom społecznym
i Akademia Młodego Żeglarza. W ramach tych
projektów na przestrzeni lat zorganizowano szereg
zajęć żeglarskich, w tym w ostatnim roku: rejs Wisłą z Łomianek, przez Płock, Toruń, Malbork, Zalew
Wiślany do Iławy oraz rejs z Nieporętu do Pułtuska
i z powrotem. Nasza załoga na jachcie typu Omega
„Łomianki 2” wzięła także udział w rejsie po Wiśle
z okazji obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego – „Godzina W”, pod banderą Łomianek. Ponadto zorganizowano również rejs bałtycki
dla dzieci i młodzieży z Łomianek i rejsy rekreacyjne
po Jeziorze Dziekanowskim i Zalewie Zegrzyńskim.

Łącznie w ubiegłym roku w ramach realizowanych projektów żeglarskich wzięło udział
ponad 100 osób.
Obecny sezon żeglarski również obfitował będzie w szkolenia żeglarskie, kursy, wiele możliwości związanych z żeglowaniem na Jeziorze Dziekanowskim, Jezioraku (Iława), Jeziorze Ruciane-Nida.
Planowany jest również rejs zagraniczny.
Zapraszamy wszystkich chętnych chcących
rozpocząć swoją przygodę z żeglarstwem, doskonalić umiejętności i podnieść kwalifikacje
żeglarskie oraz wziąć udział w organizowanych
przez Stowarzyszenie rejsach i szkoleniach.
Wszelkie informacje o planowanych zajęciach
i rejsach, historia klubu, fotorelacje, rezerwacja
jachtów i kontakt dostępne są na stronie Stowarzyszenia: www.jkl.waw.pl. Zapraszamy również
na naszą stronę na Facebook, gdzie umieszczamy informacje o nadchodzących wydarzeniach:
www.facebook.com/jachtklublomianki/
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki

WSPOMNIENIE O ARKADIUSZU MATEJKOWSKIM
26 kwietnia 2018 r. odszedł w wieku 93 lat ARKADIUSZ MATEJKOWSKI, podporucznik podchorąży AK
ps. Tofek zgrupowania „Żubr”, Prezes Honorowy Koła Kombatantów w Łomiankach, Powstaniec Warszawski,
mieszkaniec Dziekanowa Bajkowego.
Arkadiusz Matejkowski urodził się
13 sierpnia 1925 roku w Warszawie
i tu wraz z bratem Henrykiem i rodzicami spędził najmłodsze lata. Jego
dzieciństwo upływało pogodnie, cho-

ciaż pod wymagającym okiem taty
Teofila – zawodowego wojskowego.
Szanse na dalsze szczęśliwe lata i udany start w dorosłość odebrał mu wybuch II Wojny Światowej.
Przyłączył się do Armii Krajowej
po ucieczce z transportu do Oświęcimia. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu „Żubr” na
Żoliborzu. Był dwukrotnie ranny. Po
upadku powstania wraz z całym oddziałem został wywieziony do Niemiec do Oberlangen.
Po wyzwoleniu z obozu w Niemczech kontynuował naukę i otrzymał
świadectwo maturalne. Jeszcze przez
jakiś czas wraz z armią amerykańską
ścigał niedobitki niemców w Górach
Harzu. Chciał rozpocząć studia medyczne, ale ostatecznie studiował

ekonomię, co zwieńczył dyplomem.
Wcześniej odszukał matkę (też uczestniczkę Powstania Warszawskiego),
która namówiła go w 1947 roku do
powrotu do Polski.
Kontynuując studia ekonomiczne
jednocześnie pracował w Instytucie
Badań Jądrowych, potem w Centrali Handlu Zagranicznego i w jednej
z powstałych w latach 80. firm polonijnych. Nigdy nie był partyjny.
Za udział w Powstaniu i w akcjach
bojowych Arkadiusz Matejkowski
otrzymał Krzyż Walecznych, Krzyż
Partyzancki, Krzyż Powstania Warszawskiego, Medal za Warszawę.
Został przewodniczącym Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Już po wojnie został awansowany do stopnia porucznika.

Na emeryturze zodobył uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych.
Arkadiusz Matejkowski, nie tylko
w pracy dał się poznać jako człowiek
rzutki, zorganizowany i konsekwentny. Nie lubił słabeuszy. Mawiał „Tchórz
umiera 100 000 razy, odważny tylko
raz”. Lubił się bawić. Był otwarty i towarzyski. Jak robota to robota – jak
zabawa to zabawa – mawiał. Lubił
narty i żeglastwo. Był wrażliwy na los
zwierząt. Ostatnio miał suczkę Milkę,
którą znalazł przywiązaną do drzewa
i uratował od śmierci.
Z żoną Elwirą tworzył solidny, oparty
na miłości i szacunku, związek.
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POLUB ŁOMIANKI www.facebook.com/lomianki.info
KIEDY: 22.07.2018-03.08.2018 (13 dni powrót wieczorem)
DLA KOGO: 2 grupy wiekowe 6-11 lat i 12-16 lat
Zapraszamy też kadrę młodzieżową 16+ lat
GDZIE: W Polanicy Zdrój. Ośrodek Karolinka –bardzo ładne domki, świetne
jedzenie (4 posiłki dziennie), dużo miejsca do biegania, spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Idealny do naszych potrzeb.
Atrakcje, które planujemy:



















Wycieczki górskie Szczeliniec, Błędne Skały
Wjazd kolejką na Orlice z Tortowiska w Zieleńcu
Zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku z podziemnym spływem łodzią
Niesamowity park linowy Skalisko
Zwiedzanie jaskini Niedźwiedziej
Kaplica Czaszek
Nocny spacer na kolorowe
fontanny
Zwiedzanie Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach
(robienie swojego papieru)
Pluski w Aqua parku
Wycieczka do Czech – Nachod
Zoo safari Dvur Kralove
Niezapomniane gry nocne,
robienie szałasów, gry
animacyjne i gry strategiczne z
użyciem alfabetu Morse’a
Kreatywne wytwory plastyczne co w duszy gra
Przejazd do miejscowości Zator do Holiday Park- tam mieszkamy w luksusowych
domkach i bawimy się przez 3 dni, na terenie parku jest basen i miejsce na zabawę
Cały dzień w Energylandii z parkiem wodnym
Zwiedzanie Zatorland

Cena: 1980 zł
Cena zawiera transport, zakwaterowanie, posiłki we wszystkich obiektach,
ubezpieczenie, opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej i instruktorskiej.
Organizator: Brygida Soja-Różanowska, psycholog, psychoterapeuta, pedagog
Kontakt: brygida.rozanowska@wp.pl; tel. 514-579-925
https://www.facebook.com/brygida.obozy/
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ODKRYWCY MIERZEI WIŚLANEJ

ODKRYWCY KOTLINY KŁODZKIEJ

KIEDY: 14.08.2018-25.08.2018
DLA KOGO: 2 grupy wiekowe 6-11 lat i 12-16 lat
GDZIE: Alga- Ośrodek wypoczynkowy w Sztutowie, ładne, czyste pokoje 3-4
osobowe z łazienką, na miejscu basen odkryty, kręgle, mini golf, 4 posiłki
CO NAS CZEKA:

















Powrót do historii- zwiedzanie zamku w Malborku
Odwiedziny miasta M.Kopernika- planetarium i muzeum we Fromborku
Odwiedziny Neptuna w Gdańsku i pyszne lody na starówce
Trening odwagi w parku linowym
Aqua park w Redzie (6 godzin świetnej zabawy):
 Papugarnia
 centrum naukowe Edu Fun
 Gadoland
 Klockolandia
 Crazy carts
 Cukrownia
Rejs statkiem lub promem
Ognisko z kiełbaską
W razie braku ładnej pogody
kąpiele na krytym basenie
Spacery po plaży w każdą
pogodę
Plażing i leżing nad morzem
Gry i zabawy sportowe
Gra w mafie
Podchody
Tworzenie wspaniałych prac plastycznych pod opieką plastyka
Gra animacyjna lub kręcenie filmów albo spotów reklamowych- robienie kostiumów

Gry i zabawy są dobierane w taki sposób, żeby dzieci uczyły się jak najwięcej o sobie
samych oraz żeby wzmacniało się ich poczucie wartości i samoocena. Dzieci w czasie
pobytu zawsze są doceniane nawet za małe rzeczy.
CENA: 1680 PLN
Cena zawiera transport, zakwaterowanie, posiłki we wszystkich obiektach,
ubezpieczenie, opiekę wykwalifikowanej kadry opiekuńczej i instruktorskiej.
Organizator: Brygida Soja-Różanowska, psycholog, psychoterapeuta, pedagog
Kontakt: brygida.rozanowska@wp.pl; tel. 514-579-925
https://www.facebook.com/brygida.obozy/

9

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Lokal usługowo-handlowy 25 m2 do wynajęcia. ul. Rolnicza 173. Tel. 505-617-622
PRACA
Samodzielną KRAWCOWĄ do poprawek
krawieckich, tel. 662-048-663
Szukam pracy jako opiekunka. Niepaląca, prawo jazdy. Tel. 512-919-652
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Język ANGIELSKI – lekcje indywidualne. Dzieci
i dorośli. Wszystkie poziomy. Tel. 537-184-145
USŁUGI
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
DOCIEPLENIA - MYCIE - MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic.
ŻYWICE DEKORACYJNE (tarasowe, garażowe,
itp.). Gwarancja! Tel. 789-262-387
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów. Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
DACHOWE NAPRAWY, likwidacja przecieków,
izolacje antywodne, przeciwwilgociowe, również
podpłytkowe (gwarancja). Tel. 517-67-33-24
Usługi HYDRAULICZNE, remonty, instalacje
wod.-kan. – tel. 602-282-757
GŁADZIE - REMONTY - MALOWANIE - ŻYWICE
wewnętrzne posadzkowe – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek i okolic – tel. 509-972-412
Wykonamy najtrudniejsze IZOLACJE - HYDROIZOLACJE piwnic – tel. 513-123-894
HYDRAULIKA – instalacyjne-wodno-kanalizacyjne
– tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica. Gwarancja – tel. 513-123-894
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504-235-266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751-73-05, kom. 600-886-799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751-50-34, 607-07-39-29
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
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
STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE –
tel. 538-495-020
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
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O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.

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%

tel. 603 299 772

reklama@lomianki.info
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REKLAMA W ŁOMIANKI.INFO
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ULOTKI, PLAKATY, WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772
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+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAMĘ NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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%

