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JAK PO
SZNURKU...
„Składam
podziękowanie
za udzielenie absolutorium tym
radnym, kórzy głosowali za
udzieleniem mi absolutorium...”

str. 4

DLACZEGO
UCIEKŁAM
Z ŁOMIANEK?
Rzecz to niesłychana w pewnej
miejscowości, koguty zwykły co rano
budzić śpiących gości...
str. 6

REKLAMA

INSPIRUJĄCYCH

CO?
GDZIE?
Z "KIM"?

WAKACJI .....
Łomianki mają znakomitą lokalizację
– położone są między Kampinoskim
Parkiem Narodowym i Wisłą. Naszej
fundacji i mieszkańcom gminy daje to
fantastyczne możliwości...
str. 8

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

KABARET TON NA KABARETOWEJ SCENIE W ŻÓŁTYM DOMKU
Grzegorz i Agata Porowscy zapraszają na pięćdziesiąte dziewiąte Tarasowe Spotkanie Kabaretowe.
Tym razem w piątek 6 lipca o godzinie 20.00 na scenie w Żółtym Domku przy ul. Żywicznej 24
w Dąbrowie Leśnej wystąpi Kabaret TON.
Kabarert TON to potężna dawka humoru i zaskakujące puenty. To kompendium
wiedzy, której nie da matura, MBA, NLP, CIA, magisterium, ściągi, bryki, ani doktoraty,
to przewodnik po meandrach i ostrzeżenie przed pułapkami. Beczka śmiechu i kopalnia absurdu. Na scenie w Dąbrowie Kabaret TON wystąpi w składzie: Olga Łasak,
Agnieszka Gorzkiewicz, Błażej Olma, Piotr Skucha i Juliusz Wątroba i zaprezentuje
najnowszy program pt. „W te trendy”.
Jak zawsze na Tarasowe Spotkania Kabaretowe obowiązuje WSTĘP WOLNY.
Organizatorzy przypominają o zabraniu poczucia humoru i jakiegoś siedziska. Na
wszelki wypadek warto zabezpieczyć się przed deszczem, zimnem i komarami. Z powodu przepisów dotyczących imprez masowych na koncercie może być maksymalnie 300 osób.
UWAGA!!! Pamiętajcie o skarbonce na rzecz fundacji „Akogo?”.

Kabaret TON – 6 lipca, godz. 20.00, Żółty Domek, ul. Żywiczna 24

> > > www.facebook.com/TarasoweSpotkaniaKabaretowe

ŁOMIANKI NA ROLKI

Zimą często nam się nie chce, ale gdy nadejdzie lato szukamy dla siebie różnych form aktywności, by spędzać na powietrzu jak najwięcej
czasu, dbając przy okazji o formę. Lato przyszło, a możliwości jest wiele
– można pływać, można biegać, pedałować na rowerze, można także jeździć na rolkach... w grupie.
W Łomiankach zawiązała się nieformalna grupa pod nazwą „Łomianki na rolki”, która próbuje zwoływać rolkarzy do wspólnego rolkowania.
Można ją odnaleźć na Facebooku / Łomianki na rolki.
Ulice są dla samochodów, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe dla
rowerzystów, rolkarzom pozostają osiedlowe uliczki z przeszkodami
w postaci spowalniaczy. Nigdzie nie jest w stu procentach bezpiecznie.
Idealny do rolkowego szaleństwa okazał się parking przy Centrum Handlowym Auchan, wprawdzie zazwyczaj pełen samochodów, ale pustoszejący w niedziele niehandlowe.
I właśnie w niedziele niehandlowe o godzinie 20, zapraszamy chętnych rolkarzy do wspólnego „rozjeżdżania” parkingu (oczywiście za zgodą administratora terenu) w miłym, wesołym towarzystwie. Stopień zaawansowania w rolkarstwie nie ma znaczenia, zabierajcie żony, mężów,
dzieci i przybywajcie. Najbliższa niehandlowa niedziela już 8 lipca.

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

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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POZYTYWNA ENERGIA
WYZWOLONA AKORDEONEM

Z Mateuszem Wachowiakiem spotkaliśmy się podczas
energetycznego koncertu zespołu Bum Bum Orkestar
na pikniku sąsiedzkim w Łomiankach Dolnych.
Mateusz jest mieszkańcem Dąbrowy Leśnej,
naszym sąsiadem, niebanalnym muzykiem...
LOMIANKI.INFO: Jesteś wykształconym muzykiem
„z papierami”. Od jak dawna grasz?
Mateusz Wachowiak: Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się gdy miałem 7 lat. Rodzice zaprowadzili
mnie wtedy na egzaminy do szkoły muzycznej. Nikt
nie podejrzewał, że ta przygoda będzie trwała tak
długo. W domu mieliśmy akordeon, więc to na tym
instrumencie uczyłem się grać. Później przeszedłem
przez wszystkie szczeble edukacji muzycznej, zakończone warszawskim Uniwerystetem Muzycznym. Oprócz akordeonu gram jeszcze na fortepianie
i komponuję muzykę do spektakli teatralnych i programów telewizyjnych.
LOMIANKI.INFO: Twoja żona też jest muzykiem...
Jesteście muzykującą rodziną?
Mateusz Wachowiak: Tak, moja żona jest harfistką.
Poznaliśmy się na studiach muzycznych. Równolegle
skończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim i aktualnie muzykę traktuje tylko hobbystycznie.
W naszej rodzinie muzyka jest istotnym elementem.
Często chodzimy na koncerty, staramy się oswajać nasze dzieci z muzyką i innymi formami sztuki. Zaczynamy powoli wspólnie muzykować. Może w przyszłości
założymy rodzinny zespół. Kto wie?
LOMIANKI.INFO: Bum Bum Orkestar... muzyka
świata z przytupem. Wasz występ podczas spotkania w Łomiankach Dolnych został entuzjastycznie
przyjęty przez mieszkańców. Skąd pomysł na taki
zespół?

Mateusz Wachowiak: Jak to często
w życiu bywa, wszystko zaczęło się
przez przypadek. Spotkaliśmy się
cztery lata temu pisząc razem muzykę do spektaklu teatralnego. Tak nam
się spodobało wspólne granie, że postanowiliśmy je kontynuować poza
sceną teatru.
A dlaczego muzyka balkańska? Bo to
nam w duszach gra. Dużo szaleństwa
i improwizacji. Ta muzyka jest taka jak
my. Daje słuchaczom dużo radości
i energii. Nie ma tu wiele miejsca na zadumę i rozmyślania. Jest tylko żywioł.
LOMIANKI.INFO: Wydajecie niebawem drugą płytę.
Czym będzie się różniła od pierwszej?
Mateusz Wachowiak: Jesteśmy w trakcie pisania utworów na drugą płytę. Gramy dużo koncertów i na nich
ogrywamy nowy materiał. Na drugiej płycie pojawi się
sporo elementów elektroniki, czego nie było wcześniej.
Pierwsza płyta jest bardzo bałkańska w stylistyce
i brzmieniem przypomina weselno-pogrzebowe orkiestry, rodem z filmów Kustoricy. Teraz szukamy swojego
własnego stylu, gramy na coraz większych scenach
i poważniejszych festiwalach... Instrumenty akustyczne już przestają nam wystarczać. Szukamy większego
brzmienia. Stąd pomysł, żeby do instrumentów dętych
dodać elementy elektroniki. Wychodzi z tego potężna
bomba energetyczna. Ale cały czas krążymy wokół
muzyki bałkańskiej.

Zapraszam wszystkich na nasze koncerty, bo na nich
najlepiej można poczuć ten klimat. Polecam także śledzenie naszej strony na facebook'u. Tam można znaleźć najświeższe informacje o koncertach i o tym co się
dzieje z Bum Bum Orkestar.
LOMIANKI.INFO: Od dawna mieszkasz w Łomiankach? Jak ci się podoba to miejsce?
Mateusz Wachowiak: Pochodzę z Mławy. W Łomiankach mieszkam od 6 lat.
Moja żona się tu wychowała i postanowiliśmy, że
chcemy właśnie tu założyć rodzinę i wychować nasze
dzieci. Mieszkamy w Dąbrowie Leśnej i czuję, że tu
jest moje miejsce. Blisko puszczy. Znajomi lubią do
nas przyjeżdzać, bo czują się jak na wczasach. Ja też
czesto się tak czuję.

Bum Bum Orkestar
odwołuje się do inspiracji tradycją bałkańską i klezmerską, a także tradycyjną muzyką polską. Te wpływy i przenikanie się
trzech muzycznych światów sprawiają, że
zespół potrafi na scenie zaskoczyć energią, zaraz potem wzruszyć rzewną melodią, by na koniec zmusić publiczność do
poddania się rytmowi muzyki.
Zespół tworzą: Oliwier Andruszczenko
– klarnet; Mateusz Wachowiak – akordeon; Mateusz Sieradzan – bułgarski bęben tapan; Piotr Krukowski – trąbka; Damian Marat – trąbka; Piotr Janiec – tuba.
> > > www.bumbumorkestar.pl

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

JAK PO SZNURKU... CZYLI ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA DĄBROWSKIEGO
OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
(składająca się w większości z radnych
z Komitetu burmistrza Tomasza Dąbrowskiego) pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu oraz wystąpiła
z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie burmistrzowi absolutorium...
Rada Miejska głosami radnych burmistrza udzieliła burmistrzowi Tomaszowi Dąbowskiemu absolutorium.
Co w tym dziwnego? Nic. W sytuacji
kiedy radni z komitetu burmistrza
w minionym roku, zgodnie z oczekiwaniami burmistrza przyjęli zaproponowany przez niego budżet, po
czym przyjęli zaproponowane przez
burmistrza zmiany i przesunięcia
w budżecie, oczywiste jest to, że zagłosują – oczywiście zgodnie z oczekiwaniami tego samego burmistrza –
za pozytywną oceną wykonania
tego, co sami wcześniej zatwierdzili.

DYSKUSJA I EMOCJE

Radny Marcin Etienne zgłosił wiele uwag dotyczących gospodarności,
racjonalności, uczciwości, sumienności, rzetelności i przedsiębiorczości
działań burmistrza w roku 2017. Zwracał m.in. uwagę na problem „braku
nadzoru inwestorskiego oraz zmarnowanych środków” i „wielomiesięczne
opóźnienie” związane z remontem
ul. Warszawskiej. Zwrócił też uwagę,
że prowadzone przez burmistrza „batalie sądowe spowodowały straty dla
budżetu gminy sięgające setek tysięcy
złotych”. Radny Etienne podkreślał, że
„Instytucje zewnętrzne zmuszone były
wielokrotnie interweniować z uwagi
na nierzetelne dokumenty przygotowywane przez burmistrza...”. Na koniec
swojego wystąpienia radny wręczył
burmistrzowi Dąbrowskiemu własnoręcznie wykonaną papierową marionetkę, za to „że Łomianki Burmistrza

mają. Wskazują na to ewidentnie podpisy składane pod niektórymi dokumentami. Pełni on jednak w gminie rolę
drugoplanową”.
Wystąpienie radnego próbowali
przerywać niejednokrotie przewodniczący Tadeusz Krystecki i inni radni
z komitetu burmistrza. Radna Joanna
Roszkowska – niczym znana z ekscentrycznych zachowań poseł Krystyna
Pawłowicz – oświadczyła, że marnowany jest jej czas i że wychodzi... i wyszła.
Zachowanie radnych burmistrza zdziwiło i oburzyło zgromadzonych mieszkańców, przy których i tym razem pojawiała się Straż Miejska wezwana przez
otoczenie burmistrza.
Po wystąpieniu radnego Etienne
burmistrz Tomasz Dąbrowski powiedział, że „niedalej jak dwa tygodnie temu odbierałem trzecie miejsce
dla Łomianek od marszałak Struzika
w sprawie zrównoważonego rozwoju".
W odpowiedzi na zarzuty radnego głos w imieniu burmistrza zabrał wiceburmistrz Piotr Rusiecki.
Grzmiał m.in., że na osiedlu Bajkowym, z którego jest radny Etienne,
„powstało zero inwestycji", co wydaje
się dość dziwnym zarzutem mając
na uwadze fakt, że to burmistrz proponuje jakie inwestycje będą zaplanowane w budżecie.
Wiceburmistrz Rusiecki przy
okazji atakował radnych oraz zgromadzonych mieszkańców: „To nie
jest Pani podwórko, to jest sesja Rady
Miejskiej, a nie cyrk", „Czy ja mogę
prosić o uciszenie tego towarzystwa?",
„To nie jest pana folwark..." – wykrzykiwał upoważniony przez burmistrza
Dąbrowskiego urzędnik – „Dochody
budżetu gminy zostały wykonane na
poziomie 99,16% [...] Wydatki majątkowe zostały zealizowane na poziomie
97,65%. Pokaż mi kto robi taki budżet
panie Etienne! Pokaż mi pan! Nie jesteś

mi w stanie pokazać, bo u pana wydatki majątkowe są zero!" .
Wiceburmistrz odniósł się m.in. do
opóźnień remontu ulicy Warszawskiej:
„Na 30 dni, 20 dni było deszczowych...” ,
„Taka sama sytuacja była w październiku”, „No niestety padał tutaj deszcz, ale
takie są fakty...”, „Pokazujemy Łomianki
w dobrym świetle... Wy chcecie obrzydzić Łomianki mieszkańcom. My robimy odwrotnie!" stwierdził odnosząc się
do zarzutu wydawania za pieniądze
publiczne folderów pokazujących tylko radnych z komitetu burmistrza.
„Państwu się to nie podoba, wiem,
bo wam się nic tutaj nie podoba." – zakończył wystąpienie, w którym niejednokrotnie odnosił się do czasów
(8 lat temu), kiedy burmistrzem był
Wiesław Pszczółkowski.
Radny Adam Salwowski przypomniał m.in., że Piotr Rusiecki i Tadeusz Krystecki byli kiedyś właśnie z komitetu Wiesława Pszczółkowskiego.
W imieniu radnych niezależnych
wypowiedziała się radna Małgorzata Żebrowska-Piotrak: „Nie powinniśmy znajdować fałszywej satysfakcji
jedynie w tym, że budżetowa buhalteria nie wzbudza zastrzeżeń. Można
stawiać sobie ambitne wyzwania i je
realizować, jednak jak to dostrzegł
radny Marcin Etienne, realizacja zeszłorocznego budżetu budzi wiele wątpliwości. Z uwagi na powyższe klub
radnych niezależnych będzie głosował
przeciwko udzieleniu absolutorium".
Radna podziękowała skarbnik gminy za sprawne prowadzenie spraw
finansowych gminy.
Radna Żebrowska-Piotrak odniosła się też do wcześniejszych wypowiedzi wiceburmistrza Rusieckiego:
„My się nie wyprowadzimy z Łomianek, bo Łomianki to również nasze
miejsce zamieszkania. Czy to się panu
podoba czy nie”.

„Sesja absuloturyjna, to sesja szczególna. Jestem zbulwersowany tym, co
się tu dzieje. Wynika to z tego, że władza nie jest gotowa na przyjęcie jakiejkolwiek krytyki. A przecież to sprawa
normalna, że mogą być różne zdania"
– skwitował radny Wojciech Berger
z klubu radnych niezależnych.
Radny Paweł Słupski Kartaczowski
przedwodniczący klubu radnych komitetu burmistrza powiedział, że: „Zamiast tak długiej i burzliwej dyskusji wystarczyłoby, by każdy z nas powiedział,
że naszą gminą rządzi dobry gospodarz.
Szkoła w Dąbrowie, szkoła w Dziekanowie Polskim, przedszkole w Dziekanowie, boisko, oszczędności, ponad 20 ulic.
To są efekty pracy burmistrza i radnych
z komitetu Tomasza Dąbrowskiego" .

PODZIĘKOWANIA DLA SWOICH

Absolutorium zgodnie z arytmetyką polityczną (12 głosów: ZA,
7 głosów: PRZECIW) zostało przyjęte. Podniesienie rąk radnych mieszkańcy komentowali: „Na komendę,
Na sznurku, wszystko na sznurku..." . Radni z komitetu burmistrza wynik swojego głosowanie nagrodzili brawami.
Burmistrz Tomasz Dąbrowski podziękował swoim radnym: „Składam podziękowanie za udzielenie absolutorium
tym radnym, kórzy głosowali za udzieleniem mi absolutorium. To nic innego,
jak konsekwencje podjętych wcześniej
decyzji inwestycyjnych. Te decyzje to jest
logika naszego programu wyborczego. To
idzie jak po sznurku. Przypominam. Nasz
program wyborczy, to jedyny program
wyborczy na lata 2014-18, który uzyskał
akceptacje społeczną. Pozostałe to czysta uzurpacja. No sami wiecie...”, „Wy się
nie wyłamaliście, to co obiecaliście realizujecie, żadnej zdrady, nie było...”.
Na koniec radni z komitetu burmistrza Dąbrowskiego i jego pracownicy
wręczyli burmistrzowi kwiaty. /red.

> > > > NAGRANIE VIDEO „SESJI ABSOLUTORYJNEJ” (bez cenzury) zobaczysz na www.LOMIANKI.INFO < < < <

CZY BĘDZIE BEZPIECZNIEJ?
Policja odnotowała od początku roku 13 kolizji na skrzyżowaniu ulic
Kolejowa/Brukowa, na Rondzie Kompanii Młodzieżowej AK.
Od 01.01.2018 r. do 20.06.2018 r. Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach odnotowała
187 kolizji drogowych i 4 wypadki, do
których doszło na terenie gminy Łomianki. W tym czasie zarejestrowano
724 kolizje drogowe i 20 wypadków,
do których doszło na drogach powiatu warszawskiego zachodniego.
W tym samym okresie KPP PWZ odnotowała 13 kolizji drogowych na
skrzyżowaniu ulic Kolejowa/Brukowa, tj. Rondo Kompanii Młodzieżowej AK, nie zarejestrowano żadnego
wypadku.

4

O problemach na rondzie pod
wiaduktem świadczą też interwencje odnotowane przez Ochotniczą
Straż Pożarną jak i sygnały mieszkańców, wpływające do redakcji
LOMIANKI.INFO oraz wpisy na portalach społecznościowych.
Jak twierdzą kierowcy, rondo jest
„niebezpieczne”, a za większość problemów obarczają „ustawienie świateł”. Zapewne jest to duże uproszczenie, bo wiadomo, że wszyscy
prowadzący auta powinni się stosować do obowiązującej organizacji
ruchu i zwracać szczególną uwagę
na sygnalizację świetlną.

Jednak jest coś na rzeczy... Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje:
„Po przeanalizowaniu ruchu na węźle
Brukowa jak i w jego rejonie, a także
możliwości dokonania zmian w programie sygnalizacji świetlnej, GDDKiA Oddział w Warszawie wprowadzi
zmiany polegające na zlikwidowaniu
możliwości przejazdu przez wyspę
centralną na czerwonym świetle”. Co

oznacza, że zostaną wprowadzone
zmiany w długości wyświetlania sygnałów. Zmiany mają być wprowadzone w tym tygodniu.
Miejmy nadzieję, że zmiana organizacji ruchu pozytywnie wpłynie
na bezpieczeństwo na jednym z najbardziej uczęszczanych skrzyżowań
w Łomiankach.
fot: Bartłomiej Więcławik
/ red.

PROMOCJA BEZ KOMUNIKACJI
W Łomiankach naprzeciwko Wydziału Promocji jest Wydział Komunikacji.
Więc promocja czuje się zwolniona z komunikacji.
Musiałem odwiedzić Wydział Komunikacji,
który mieści się w budynku na tyłach ICDS.
Pamiętam, że kiedyś załatwianie spraw w Wydziale Komunikacji zajmowało dużo czasu, bo
najpierw stało się w kolejce w urzędzie, potem
wędrowało się do banku, żeby wnieść stosowną
opłatę, a następnie z kwitkiem z banku wracało
do urzędu. Dziś jest nowocześnie – można na
miejscu zapłacić kartą, nie trzeba nigdzie chodzić, ale i tak w Wydziale Komunikacji zawsze
jest kolejka. Nie z winy pracowników, którzy
są sympatyczni i starają się sprawnie załatwić
kolejnych interesantów. Po prostu dużo ludzi
ma jakieś samochodowe sprawy, a w dodatku
wciąż szwankuje system CEPiK*.
Urząd zadbał o stan ducha interesantów
oczekujących na informację, czy CEPiK zechciał przyjąć ich dane. Mają oni do dyspozycji
zawieszony pod sufitem telewizor, na którym
wyświetlana jest w kółko jedna relacja z jakiejś
lokalnej imprezy, a ze specjalnego stojaka
można sobie wziąć najnowsze wydanie urzędowego magazynu ilustrowanego – gazety
„Łomiankowska.pl”.
Z przyjemnością kilka razy obejrzałem na
ekranie burmistrza w towarzystwie śpiewających dzieci, a następnie (dzięki zdjęciom w „Łomiakowskiej.pl”) zapoznałem się z modelami
koparko-spycharek, najnowszymi trendami
odzieży ochronnej oraz informacjami, że jakiś
radny – niczym Jacek Kuroń w czasach PRL –

chce zatrzymać rozwój. Ale w końcu zaczęło mi
się nudzić, więc spacerowałem po niewielkim
korytarzu w tę i z powrotem, niczym więzień
na spacerniaku. I wtedy odkryłem, że naprzeciwko Wydziału Komunikacji jest Wydział Promocji, a obok Referat Oświaty. Z tabliczek na
drzwiach wynika, że w Referacie Oświaty pracują dwie osoby (główny specjalista i inspektor), natomiast promocją Łomianek zajmują
się: naczelnik, kierownik, główny specjalista,
specjalista oraz podinspektor. Proporcje skłaniają do refleksji.
Poczułem się dumny, że pięć osób pracuje przez osiem godzin dziennie, by promować
moje miasteczko. To dzięki ich ofiarnej pracy
oraz innowacyjności jest ten film w telewizorze
na korytarzu, gazeta „Łomiankowska.pl” ze zdjęciami spycharko-koparek, oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta, czasem pojawia się jakiś
baner nad ulicą Warszawską. Ktoś złośliwy może
się czepiać, że w tym wszystkim brakuje elementu rzeczywistej komunikacji z mieszkańcami,
ale może to wynika z braku wiedzy, że przecież
Wydział Komunikacji jest po drugiej stronie korytarza. Pomyślałem, że trudno oczekiwać, by wydziały konkurowały między sobą. Więc promocja
nie wchodzi w drogę komunikacji. A ponieważ
w pewnym momencie ogłoszono, że CEPiK całkiem się zwiesił, przestałem się zastanawiać nad
relacjami promocji i komunikacji i bez nowego
dowodu rejestracyjnego wróciłem do domu.
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Tam zerknąłem do oficjalnych dokumentów i zobaczyłem, że Wydział Promocji zajmuje się także
m.in.: budowaniem marki „Łomianki”, uczestnictwem w misjach gospodarczych, przygotowywaniem ofert dla inwestorów zagranicznych,
inicjowaniem i przygotowywaniem projektów
programów współpracy regionalnej z partnerami z zagranicy, a nawet monitoringiem mediów
i organizowaniem konferencji prasowych.
Nie wiem, jak się z tym wszystkim w pięć osób
wyrabiają.
Juliusz Wasilewski
*CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, system informatyczny.
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PARADOKS CZASÓW – WYNATURZENIE,

CZYLI DLACZEGO UCIEKŁAM Z ŁOMIANEK
Nie jest tajemnicą, że odkąd pamiętam, zdecydowanie bardziej lubiłam przebywanie wśród zwierząt,
niż wśród ludzi.
Możliwe, że chodzi o brak obłudy i zakłamania u tych
pierwszych. A… no i o proste zasady życia i współistnienia, tak obce gatunkowi, wydawałoby się rozwiniętemu
– przynajmniej, jeśli brać pod uwagę rozmiar mózgu
w proporcji do wagi ciała… Mój osobisty mąż jeśli jest
wyjątkiem, to tylko dlatego, że często wychodzi z niego
zwierzę. Interpretujcie to, jak chcecie.
Rzecz to niesłychana w pewnej miejscowości,
koguty zwykły co rano budzić śpiących gości.
Aż wrzawa powstała w temacie okrutna,
by ptaszorom ukrócić pianie już od jutra,
kaganiec nałożyć, dziób nim wiążąc srodze,
by żaden odgłos nie wymknął się niebodze.
Resztę do gara, by noc w ciszy przeszła.
Próżne wołanie, a jaja? Jaj braknie!
Cóż z tego, gdy na wieś przyjadą miastowi,
wprowadzą ład swój, nie znając trwogi,
ni praw natury starych nie biorąc w rozwagę,
lokalsów nie szanując,
lecz o pokój i ciszę, brak kurzu i na dzieci uważanie wojując.
Tekst pisałam pod natchnieniem i w obliczu mężowskich doniesień z pewnej nadwiślańskiej miejscowości
w Mazowieckiem.
Niestety, w ludzi, już od czasów najdawniejszych wpisane jest podbijanie nowych lądów i wprowadzanie swoich
zasad na terenie już wcześniej zamieszkanym – w zasadzie
bez różnicy względem dominującego systemu religijnego
oraz czy szło o podbój obu Ameryk, czy też sielskiej wsi
przez spragnionych natury miastowych. No, niech będzie,
jedyną różnicą jest rozmach działań…
Nie umiem zrozumieć, pojąć, rosnącego rozdzielenia i oddzielenia człowieka od natury. Z jednej strony
niby świadomość rośnie, stajemy się coraz bardziej „eko”
itd. Z drugiej, przyczyną do awantury staje się piejący
rankiem, zgodnie ze swoją przyrodzoną naturą – kogut.

A już nie daj Boże, jak jest ich kilka. A gdy jeszcze do tego
dojdzie warkot pracujących maszyn rolniczych, ogólny
rozgardiasz i zapachy wsi – nie zawsze przyjemne dla
nosa, straż miejska wespół z policją nie nadążają z przyjazdem na interwencje: a, bo psy za głośno szczekają,
obornik śmierdzi, koguty budzą, zaś hałas podkaszarek
utrudnia medytacje przy porannej kawie… co ciekawe,
nikomu nie przeszkadza nocna impreza w wykonaniu
podbijających teren, dwunożnych.
Jakoś tak to już jest, że wszystko, co zdrowe rośnie na
smrodzie – np. na polu nawiezionym obornikiem końskim, krowim, świńskim, czy też sfermentowanym kurzym – choć tym oszczędnie, jako, że nawozem o dużej
zawartości azotu i wapnia będąc, łatwo „pali” w nadmiarze nawet i najbardziej żarłoczne pomidory.
…ale, żeby dojść do nawozu, potrzebne są zwierzęta, które ten nawóz wyprodukują w toku odwiecznego koła procesów natury: otóż, wszystko, co je – sra,
zresztą z człowiekiem włącznie…
Wracając do meritum, w końcu chyba o takiej sielskości
marzyli Ci, którzy wpadli na pomysł przeprowadzenia się
na tereny wiejskie i wcielili go w życie. Marzyli, jak mniemam, o jajkach od zdrowej, wolno-wybieganej kury.
Pewnie też i o mleku od krowy wypasanej na pastwisku,
zdrowej, karmionej jak najbardziej naturalnie, bez antybiotyków. Może też i przez myśl im przeszła myśl o ziemniakach prosto z pola, pieczonych w żarze ogniska i o grillu, ze skwierczącą na nim, swojską karkówką. A być może
i o tym, żeby podlać czasem krzaczek na swojej działce…
idąc torem logicznego myślenia, tak by się wydawało.
Otóż, nic bardziej mylnego, bo żądania rosną:
1. Ma być cicho, jak makiem zasiał. Zwłaszcza w sobotni
poranek. W końcu kawa i taras w kredycie wymagają odpowiedniej oprawy akustycznej.
2. Ma nie być kurzu, błota – no, bo jak, nie będzie przecież miastowy w kaloszach zasuwał, a już w gumofilcach… w życiu!
3. Dzieci mają chodzić bez odpowiedzialności ze strony
dorosłych wszędzie – choćby i pod koła jadącego drogą
auta. O czym informują dumnie powiewające na wietrze
transparenty: „Uwaga, dzieci!”.

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

CZTERY TYPY KIBICÓW
Co dwa lata w życiu każdego redaktora przychodzi czas, że choćby nie
wiem jak się starał i jak bardzo się nie
znał, napisać o piłce musi. Bo Mundial, bo Euro, bo Polacy.
No więc ja na piłce nożnej znam się
mniej więcej tak, jak na rosyjskim balecie klasycznym. Może tylko wiem co
to hat-trick, ale pewnie dlatego, że nie
czerpałem tej wiedzy z TVN24.
Natomiast zawsze oglądam mecze
Polaków. Byłem z naszymi jak przegrywali w Korei i Japonii, byłem jak
dostawali łupnia w Niemczech i jak
ośmieszali się w Austrii i Szwajcarii.
Kibicowałem gdy nie wyszli z grupy
grając na własnych stadionach i... nie
widziałem ani jednego meczu, gdy szli
jak burza po zwycięstwo we Francji.
Do czasu gry z Portugalią. Włączyłem
telewizor i przegrali. Podczas tego-

rocznych mistrzostw wybrałem się
z rodziną do naszej strefy kibica na
mecz z Senegalem. Nie trzeba tytana
intelektu, by wydedukować, że po prostu przynoszę piłkarzom pecha.
Gdy piszę ten tekst jest jeszcze
przed meczem z Kolumbią. Nie wiem
czy będę go oglądał, ale łatwo to odgadniesz po wyniku. Podobno bilans
naszych spotkań z tym pięknym krajem to same porażki. No cóż, wszyscy
byliśmy kiedyś studentami, dobrze
wiemy z czym kojarzy się Kolumbia
i powiedzmy sobie szczerze, nie jest
to raczej piłka nożna. A tu taka niespodzianka.
Ostatni mecz w fazie grupowej gramy z Japonią. Ciężko pokusić się o jakieś przewidywania, bo po kraju który
zamienił Godzillę na Hello Kitty można
spodziewać się wszystkiego.

I tak asfalt przez pola przyjmuje się jako coś zupełnie
naturalnego, w przeciwieństwie do zasad natury.
I kiedy tylko normalny człowiek zobaczy plakaty w rodzaju: „Zwolnij, kurz!”, jest to nieomylny znak, ze wkroczył na tereny wiejskie urbanizujące się, z dużą ilością
ludności napływowej, przybyłej w pogoni za marzeniami
i nieistniejącą Arkadią szczęśliwości i sielskości.
Logika nakazywałaby otrzepać się z iluzji i oswoić się
z realiami życia na wsi. Może też i w ciągu kilku lat nauczyć się w nich żyć, albo i polubić. Ale, gdzie tam. Łatwiej
zacząć robić zamieszanie i po kolei wykończyć starych
mieszkańców, a wcześniej ich zwierzęta, domagając się
zakazu hodowli wszystkiego, co związane jest z jakimkolwiek hałasem, czy zapachem. Potem to samo zrobić
z uprawą roli – zakazać, bo przecież traktory i kombajny
zaburzają spokój i mir domowy. A potem? Potem w zasadzie można już obudzić się na stereotypowym, polskim
przedmieściu. I co rano narzekać na brak naturalnych
produktów rolniczych, takich – wiecie – bez nawozów
przemysłowych, eko i w ogóle, zdatnych do jedzenia dla
najmłodszych latorośli oraz na rosnące korki, brak infrastruktury dla rosnącej liczby mieszkańców i długą drogę
do pracy w palącym słońcu lub na nieodśnieżonych drogach – zależnie od pory roku.
A mogło być tak pięknie.
Anna Podedworna
www.sielskonieanielsko.pl

Zanim jednak usiądziesz w fotelu
ściskając kciuki, by Cionek strzelał
w dobrą stronę, warto sprawdzić jakim
typem kibica jesteś:
Ultras – co prawda uważasz, że kto
nie siedzi na żylecie ten frajer, ale na
mecze reprezentacji możesz wbić się
do strefy kibica gdzieś w centrum.
Znasz wszystkie kibolskie przyśpiewki i bardzo szybko orientujesz się, jaki
zawód wykonywała mama sędziego.
Z przyśpiewką „Polska mistrzem Polski” torujesz sobie drogę jak najbliżej
ekranu i krzyczysz, że jak nasi wyjdą
z grupy, to Pazdan zetnie się na ciebie.
Janusz – Tego lata planowałeś
tradycyjny urlopik na działeczce;
z grillem, kratą browara i kiełbasą
z biedronki, ale że Polacy grają na
mundialu trzeba to jakoś uczcić. Na
działkę jedziesz więc z dwoma kratami piwa, a do końca pierwszej połowy
jesteś tak zrobiony, że nie pamiętasz
kto gra i którzy to nasi.

Mirek – generalnie typ bardzo podobny do Janusza, z tą różnicą, że po
pierwszej połowie utrzymujesz jeszcze
równowagę. Może i posturą przypominasz bardziej Ryszarda Kalisza niż
Roberta Lewandowskiego, a jedyne
Sporty jakie pamiętasz z młodości to
papierosy bez filtra, za to o taktyce
wiesz więcej od Adama Nawałki i sam
się dziwisz, czemu jeszcze nikt nie powołał Cię na selekcjonera.
Hipster – Dobrze wiesz, że zawodową piłką nożną zawładnęły wielkie
korporacje i marketing, dlatego jak
masz ochotę na prawdziwy futbol, to
oglądasz mistrzostwa 5 ligi San Escobar. Gardzisz Mundialem, więc wrzucasz tylko szyderczy wpis na fejsa,
że nasi grają zawsze mecz otwarcia,
o wszystko i o honor. Gdy reszta rodziny ogląda zmagania piłkarzy, ty zabierasz iPada i potajemnie nadrabiasz
zaległe odcinki Korony Królów.
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.

TEL: 604 518 774 WWW.TOMEKKORDEK.COM
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PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Karola Wojtyły w Łomiankach
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FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA
SESJE RODZINNE
ŚLUBY – CHRZCINY – IMPREZY

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
REKLAMA

> MŁODZI – ZDOLNI

SCENA, MUSICAL... A MOŻE FILM
MARTA MAZUR ma prawie 11 lat i mieszka po
sąsiedzku – na osiedlu Łomianki Chopina. Właśnie
skończyła piątą klasę szkoły podstawowej. Kocha
śpiewać. Od dawna nuci pod nosem popularne piosenki. Od 3 lat często występuje podczas

uroczystości szkolnych jako solistka oraz
razem z chórem szkolnym. Rok temu rozpoczęła zajęcia w Warszawskiej Szkole
Filmowej w grupach musicalowej oraz
wokalnej. Niedawno razem z kolegami
i koleżankami z Małej Filmówki wystawiła w Centrum Sztuki Współczesnej na
Zamku Ujazdowskim
musical
„Strachy
Rysia” oraz nagrała
płytę z piosenkami,
która będzie dołączana do
książki dla dzieci o tym samym tytule.
Marta właśnie wygrała
Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Płytoteka”, którego jednym z patronów było Polskie

Radio Dzieciom. Wygraną w jej kategorii wiekowej
przyniosło Marcie wykonanie utworów: „Co mi Panie dasz” zespołu Bajm oraz piosenki patriotycznej
„Już dopala się ogień biwaku”.
Śpiew to nie jest jedyna pasja Marty – kocha
zwierzęta, a szczególnie swojego chomika Bandżo.
Marcie życzymy kolejnych sukcesów i realizacji
swojej pasji!
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CO? GDZIE? Z „KIM”?
Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” działa w Łomiankach od 12 lat. Staramy się zachęcić
osoby w każdym wieku do większej aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. Lubimy
łączyć rekreację ruchową z edukacją przyrodniczą, czy historyczną.
Łomianki mają znakomitą lokalizację – położone są między Kampinoskim Parkiem Narodowym
i Wisłą. Naszej fundacji i mieszkańcom gminy daje
to fantastyczne możliwości. Możemy korzystać
zarówno z walorów KPN, jak i najpiękniejszego
odcinka Królowej Polskich Rzek – Doliny Środkowej Wisły.
Realizujemy projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Te ostatnie
mają dla nas szczególną wartość. W czasach kiedy
podróżujemy po całym świecie, a rzadko znamy

swoich sąsiadów, bardzo zależy nam na wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych i rozwijaniu
stosunków dobrosąsiedzkich.
Od kilku lat zapraszamy mieszkańców Łomianek do udziału różnorodnych projektach
– spływach kajakowych, rajdach nordic walking, warsztatach budowy kajaków i kanu
oraz związanych z edukacją przyrodniczą (np.
budowa hoteli dla owadów, budek lęgowych
dla ptaków, karmników, skrzynek dla nietoperzy), spacerach przyrodniczych i regularnych
zajęciach ruchowych. Zależy
nam, aby były one bezpłatne,
a więc dostępne dla jak największej grupy mieszkańców
Łomianek. Dlatego co roku
z sukcesami staramy się o fundusze nie tylko w Urzędzie
Miejskim w Łomiankach, ale
również w Starostwie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego,
urzędach administracji rządowej, czy państwowych funduszach celowych.

W lipcu zapraszamy mieszkańców Łomianek
na spływy kajakowe do Modlina w ramach zadania „Dolina Środkowej Wisły”. Dzięki wsparciu Gminy Łomianki są one bezpłatne. Potem
nasze działania skupią się na szkoleniach dla
nieco już zaawansowanych kajakarzy morskich.
8 września zaprosimy na spacer ornitologiczny połączony z obrączkowaniem ptaków
– liczymy na rodziny z dziećmi. Kalendarzowe
lato zakończymy wyścigiem kajakowym „Mosty Warszawy”, a jesienią czeka nas seria zajęć
nordic walking w Puszczy Kampinoskiej, w tym
dwa rajdy długodystansowe. W planach mamy
również grę terenową poświęconą 100-leciu
odzyskania przez Polskę niepodległości. Będziemy kontynuować regularne zajęcia ruchowe dla seniorów.
W tym roku jesteśmy również aktywni na bulwarach wiślanych w Warszawie – zapraszamy na jogę,
szkolenia nordic walking i HiDance.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na naszą
stronę internetową www.fundacjakim.pl i nasz
profil na facebooku.
Fundacja Promocji i Rekreacji "KIM"
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POLUB ŁOMIANKI www.facebook.com/lomianki.info

WIĘCEJ NIŻ BIEGANIE

Łomiankowską Grupę Biegową zna już większość mieszkańców Łomianek.
Jednak tylko nieliczni wiedzą o istnieniu odłamu ŁGB zajmującego się
triathlonem – ŁGB TRI.
Grupa biegaczy spragniona silniejszych wrażeń od około roku sprawdza się w dyscyplinie rozszerzonej
o pływanie i kolarstwo szosowe. To, co w zeszłym roku zainaugurowało kilku zawodników, w tym sezonie
startowym zyskało zdecydowanie większą popularność.
Na ostatnich zawodach w Płocku i Suszu ŁGB TRI było reprezentowane przez 15 zawodników
w wieku od 16 do 51 lat na dystansach 1/2 IronMan'a (1900 m pływanie, 90 km rower, 21 km bieg), 1/4 IM
(950 m pływanie, 45 rower, 10,5 km bieg) i 1/8 IM (475 m pływanie, 22,5 km rower, 5 km bieg).
Grupa wystartuje w tym roku jeszcze w Rawie Mazowieckiej, Piasecznie, Nieporęcie oraz w Dolinie Charlotty.
Do tej pory zawodnicy zdobyli puchary w swoich kategoriach wiekowych: w Dolinie Charlotty za
pierwsze i drugie miejsce oraz dwa razy trzecie – w Suszu i w Płocku.
W treningach kolarskich oraz open water na Jeziorku Kiełpińskim systematycznie bierze udział ponad 20 zawodników. Treningi biegowe w ramach ŁGB na różnych poziomach zaawansowania odbywają się prawie codziennie. Wszystkich zainteresowanych wspólnymi treningami zapraszamy na
Facebook: Łomiankowska Grupa Biegowa TRI.
Dariusz Matuszewski
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

REKLAMA

PRACA
Samodzielną KRAWCOWĄ do poprawek
krawieckich, tel. 662-048-663
Szukam pracy jako opiekunka. Niepaląca, prawo jazdy. Tel. 512-919-652
Sprzątanie sklepu odzieżowego w Galerii Łomianki tel.508-135-424
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
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów. Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
HYDROIZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic.
ŻYWICE DEKORACYJNE (tarasowe, garażowe,
itp.). Gwarancja! Tel. 789-262-387
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

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
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

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, 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.

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

REKLAMA

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

REKLAMA

+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAMĘ NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
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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%

