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Grodzisk Maz.

Milanówek

Podkowa Leśna

Żabia Wola

Baranów

Jaktorów

Brwinów

Otrębusy

Nowy rozkład jazdy
Kolei Mazowieckich
Od 11 grudnia będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy na
wszystkich liniach KM - ważny do
8 grudnia 2012 r. Na trasie Warszawa – Skierniewice wprowadzony
zostanie tymczasowy rozkład, ważny jedynie do 29 lutego 2012 r. Powodem jest modernizacja tej linii.
Koleje przekonują, że poprawiono
układ połączeń w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
str. 8

Przełom w śledztwie
ws. Drzewińskich

Wiosną przyszłego roku na terenie gminy Grodzismk Maz. ma ruszyć budowa tematycznego parku rozrywki Adventure World Warsaw. Na ponad 200
hektarach, powstanie największy park rozrywki w środkowo-wschodniej Europie – str. 4. Więcej www.wspolnypowiat.pl.
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Zaginięcie Elżbiety i Wiesława
Drzewińskich z Milanówka to
jedna z najbardziej tajemniczych
historii ostatnich lat. Prokuratura
jednak nie wyklucza, że sprawa porównywana z uprowadzeniem
i zabójstwem Krzysztofa Olewnika
- zostanie wkrótce wyjaśniona.
Kilka dni temu CBŚ zatrzymało
61-letniego Piotra B., mieszkającego od lat w willi Drzewińskich.
Postawiono mu cztery zarzuty...
str. 3
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Złodzieje grzejników zatrzymani

Pierwszego ze sprawców grodziska policja ujęła już kilka godzin
po zdarzeniu. Drugiego – dwa dni
później. Obu grozi kara do 5 lat
więzienia.
Kradzież kilkunastu żeliwnych
grzejników zgłosiła na początku listopada właścicielka jednej z posesji. Policjanci doświadczeni w tego
typu sprawach zaczęli przeszukiwać
pobliskie skupy złomu. W jednym
z nich znaleźli 18 sztuk grzejników. Pracownicy potwierdzili, że te
przedmioty trafiły do skupu kilka
godzin wcześniej. Po sprawdzeniu
faktur funkcjonariusze łatwo ustalili
sprzedającego. Pojechali pod podany w dokumentach adres. W domu
nikogo nie było, ale policjanci postanowili poczekać. Tuż po godz.
16 w okolicy zauważyli młodego
mężczyznę. Okazało się, że jest to
poszukiwany 21-letni Zbigniew W.
Już podczas rozmowy z policjantami zatrzymany przyznał się do
kradzieży i sprzedania grzejników na
złom. Jak tłumaczył, pilnie potrzebował pieniędzy na spłatę długów.

Ponieważ było niemożliwe, że
Zbigniew W. sam wyniósł skradzione grzejniki i zaniósł je do
skupu, policjanci zaczęli poszukiwania wspólnika. Wkrótce ustalili,
że drugim sprawcą jest 17-letni
Filip F. Zatrzymali go na jednej
z ulic. Po sprawdzeniu jego danych
w policyjnej bazie, policjanci odkryli, że Filip F. 31 października

Brwinów

uciekł z placówki resocjalizacyjnej w Szklarskiej Porębie, gdzie
zgodnie z decyzją sądu rodzinnego powinien przebywać. 17-latek
odpowie za kradzież przed sądem
karnym. Po rozprawie zostanie
przewieziony do Policyjnej Izby
Dziecka w Warszawie, skąd wróci
do placówki, z której uciekł.
kz

Do tego groźnego w skutkach wypadku doszło 27 października rano
na ul. Królewskiej przy zjeździe do
Brwinowa. Kierowca samochodu
osobowego wymusił pierwszeństwo
na motocykliście. Kobiecie, która
kierowała autem, nic się nie stało.

Ciężko ranny motocyklista – z obrażeniami wewnętrznymi i złamaniami – przebywa w szpitalu.
Więcej zdjęć z wypadku - ku
rozwadze i przestrodze - na stronie www.wspolnypowiat.pl
red.
R eklama
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dokończenie ze str 1

Podejrzany o podżeganie do zabójstw

Przełom w śledztwie w sprawie zaginięcia małżeństwa Drzewińskich
przepadły, bo ich nie zabezpieczono. Dopiero po interwencji poselskiej w styczniu 2008 roku policja
intensywniej zajęła się sprawą.
Dochodzenie prowadzone przez
komisariat w Milanówku przejął Wydział do walki z Terrorem
Kryminalnym i Zabójstwami komendy stołecznej,
Na Piotra B. jako podejrzanego
w sprawie zaginięcia wskazywali
synowie Drzewińskich - Wiktor
i Piotr. Jako powód podawali chęć
przejęcia przez niego „Chimery” na
własność. W 2009 roku wyznaczyli
ku” Piotrem B. o dom przy ul. Dębowej w Milanówku.
Piotr B. otrzymał tam z kwaterunku przydział na mieszkanie na
parterze domu „Chimera” przy Dębowej. Gdy w 1987 roku Wiesław
Drzewiński dostał nieruchomość
od stryja Piotr B. zajmował już cały
parter. Drzewińscy poprosili lokatora o opuszczenie budynku i zapłatę zaległego czynszu. Z ustaleń
prokuratury wynika, że gdy Drzewińscy przeprowadzili się z Warszawy do Milanówka, Piotr B. usilnie starał się uprzykrzyć im życie,
niszczył mienie w domu, a nawet
uderzył Elżbietę Drzewińską.
Śledztwo ws. zaginięcia małżeństwa początkowo prowadziła
grodziska prokuratura rejonowa.
Media wytykały potem błędy
w postępowaniu i policji, i śledczych. Byli świadkowie, którzy
utrzymywali, że w dniu zaginięcia
Drzewińskiej widzieli, jak ktoś
siłą wciągał kobietę do auta oraz
że zarejestrowała to kamera miejskiego monitoringu. Nagrania

10 listopada decyzją sądu został on
aresztowany na trzy miesiące. Postawiono mu cztery zarzuty: podżegania do zabójstw i dotyczące broni.
Według „Gazety Wyborczej” Piotr
B. odpowie za to, że szukał zabójcy,
który zgodzi się zamordować synów
zaginionego małżeństwa. Wiktor
i Piotr Drzewińscy byli bowiem już
jedyną przeszkodą w zagarnięciu
„Chimery”. Piotr B. nie przyznał się
do zarzutów i odmówił wyjaśnień.
Sprawą zajmuje się Prokuratura
Apelacyjna w Warszawie.
ska

foto: red.

- Czynności śledcze doprowadziły
do pozytywnych rezultatów. Nie
chcę jednak uprzedzać dalszych
kroków. Można jednak być optymistycznie nastawionym jeśli chodzi o wyniki tego śledztwa – tak
18 listopada powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet
o śledztwie ws. wyjaśnienia zaginięcia i prawdopodobnej śmierci
Elżbiety i Wiesława Drzewińskich z Milanówka.
Potwierdzeniem słów ministra
jest aresztowanie lokatora Drzewińskich -61-letniego Piotra B.
i postawienie mu m.in. zarzutów
podżegania do zabójstwa Drzewińskich i ich synów.
Elżbieta Drzewińska zaginęła
w październiku 2006 roku. Wyszła
z domu do kościoła na próbę chóru, nigdy tam jednak nie dotarła. Jej
mąż zaginął rok później. Na ślad
małżonków nikt nie natrafił, ich
ciał nie znaleziono. Media spekulowały, że powodem zaginięcia Drzewińskich mógł być konflikt między
nimi a ich lokatorem „z kwaterun-

100 tys. zł nagrody za informacje,
które pomogą w wyjaśnieniu sprawy zaginięcia rodziców.
W maju 2009 roku śledztwo
przejęła Prokuratura Apelacyjna
w Łodzi w celu jego przyspieszenia.
W kwietniu 2011 roku umorzyła je
z powodu braku dowodów popełnienia przestępstwa.
Do przełomu doszło, gdy sprawą
zajęli się policjanci Wydziału do
Walki z Przestępczością Kryminalną CBŚ. 8 listopada funkcjonariusze CBŚ wkroczyli do domu przy
ul. Dębowej i zatrzymali Piotra B.

Spadek –w jaki sposób i w jakim terminie przyjąć lub odrzucić?
Stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego ( dalej KC) spadkobierca powołany do spadku bądź to w drodze testamentu, bądź w drodze dziedziczenia
ustawowego, wstępuje w ogół praw
i obowiązków zmarłego z chwilą otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawcy.
Należy pamiętać, że osoba powołana
do spadku może wyrazić swoją wolę
w odniesieniu do masy spadkowej
w trojaki sposób (art. 1012 KC), a mianowicie:
1) przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe(
tzw. przyjęcie proste),
2) przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe(
tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
3) lub odrzucić spadek
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może nastąpić jedynie
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Jeżeli w tym
terminie nie złożymy oświadczenia,

z mocy prawa przyjmuje się , że nastąpiło przyjęcie spadku z odpowiedzialnością za długi spadkowe.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca zdolności
do czynności prawnych, osoba co do
której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia lub osoba
prawna. W takich przypadkach brak
oświadczenia spadkobiercy w w/w sześciomiesięcznym terminie traktuje się
jako przyjęcie spadku z ograniczeniem
odpowiedzialności za długi spadkowe(
art. 1015&2KC).
Oświadczenie woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku stosownie do art. 1018
& 3 KC powinniśmy złożyć przed sądem
lub notariuszem odpowiednio w formie
ustnej, bądź też w formie pisemnej
z podpisem urzędowo poświadczonym.
Musimy pamiętać również o tym , że nie
jest możliwe złożenie oświadczenia pod
warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
ani odwołanie takiego oświadczenia.
Możemy jednak przy złożeniu takiego
oświadczenia posłużyć się pełnomocniB E Z P Ł AT N A

kiem, udzielając mu pełnomocnictwa
w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym.
Może dojść do sytuacji gdy przed upływem terminu do złożenia oświadczenia
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie składając takiego
oświadczenia. Wtedy to, stosowne
oświadczenie będzie mogło zostać złożo-

G A Z E TA

ne przez jego spadkobierców, a termin
do jego złożenia nie może się skończyć
wcześniej niż termin do złożenia oświadczenia po zmarłym spadkodawcy.
W przypadku gdyby spadkobierca
złożył oświadczenie woli o odrzuceniu
spadku, jest on z mocy prawa wyłączony
od dziedziczenia i jest traktowanyprzez
przepisy Kodeksu Cywilnego jak osoba,

K U LT U R A L N O - I N F O R M A C YJ N A

która nie dożyła chwili otwarcia spadku.
Jednocześnie proszę o kierowanie na
adres Redakcji wszelkich nurtujących
Państwa pytań dotyczących zagadnień
prawnych. Na najczęściej poruszane
problemy prawne postaramy się Państwu sukcesywnie udzielać odpowiedzi
– na łamach Wspólnego Powiatu .
Prawnik z Kancelarii ,,Legitimus”
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Żabia Wola
Urząd Gminy
Żabia Wola
ul. Główna 3
tel. 046 857 81 81
urzad@zabiawola.pl
godziny otwarcia:
pon. 9.00 – 17.00
wt. – pt. 8.00 – 16.00

Inwestycja pn.: „Zaprojektowanie
i wykonanie szkolnych palców zabaw zlokalizowanych przy Szkole
Podstawowej im. Kawalerów Orderu uśmiechu w Józefinie przy ul.
Mazowieckiej 1 oraz przy Szkole

Mamy nowe place zabaw
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach przy ulicy Mszczonowskiej 3 w ramach programu
„Radosna Szkoła” dobiegła końca.
Przedsięwzięcie zrealizowano przy
współfinansowaniu z rządowego
programu wspierania w latach 2009
– 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach
I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”
z Środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rekultywacja składowiska odpadów

Wyposażenie palców zabaw
zostało tak dobrane, aby mogło
służyć dzieciom różnych grup
wiekowych oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie stanowią
pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego i zestawy, pozwalające
na prowadzenie z dziećmi różnych
form zajęć ruchowych. Urządzenia
są zróżnicowane ze względu na
możliwości dzieci.
Iwona Popowicz
Inspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Składowisko odpadów w Petrykozach funkcjonowało i służyło
mieszkańcom od 1993 r. Pojemność
składowiska została wyczerpana,
w 2010 r. podjęto decyzję o jego zamknięciu. Konieczna jest rekultywacja terenu składowiska poprzez
stworzenie warunków biocenozy
leśnej charakterystycznych dla
otaczających terenów leśnych.
Wójt Gminy podpisała w dniu 10
sierpnia 2011 r. umowę na „Rekultywację składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Petrykozy, Gmina Żabia
Wola’’ w cyklu trzyletnim z wykonawcą „PRO-INŻ” Piotr Gołęgowski z Kobyłki, wybranym w trybie
przetargu nieograniczonego.

W I etapie rekultywacji wykonane zostały roboty porządkowe
i przygotowawcze tj. ukształtowanie bryły, skarp i wierzchowiny
kwatery oraz warstwa ekranizująca
z gliny. Koszty poniesione na wykonanie w/w czynności wyniosły
107.981,09 złoty brutto.
Wykonawca prowadzi prace
zgodnie z dokumentacją techniczną
sposobu zamknięcia i rekultywacji
składowiska oraz przewidzianym
harmonogramem. Kolejny etap
Rekultywacji realizowany będzie
w 2012 roku.
Małgorzata Reszka
Inspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Coraz bliżej Adventure World Warsaw
dodatkowe efekty w postaci np. wiatru, dźwięku przestrzennego, dymu,
zapachu.
Fundusze umożliwiające powstanie Adventure World Warsaw
zapewni międzynarodowe konsorcjum inwestorów prywatnych i instytucjonalnych z siedzibą w Luksemburgu. Budowę koordynuje
a potem będzie zarządzać parkiem
powołana celowo spółka Las Palm
sp. z o.o. W pierwszej fazie projektu wartość inwestycji ma wynosić
około 400 milionów euro.

Budowa tego największego w Europie środkowo-wschodniej parku
rozrywki w Grodzisku Maz. ma
ruszyć wiosną przyszłego roku.
Dwa lata później – jak zapowiada
inwestor - park ma zostać otwarty dla zwiedzających. Adventure
World Warsaw ma zaoferować nie
tylko ekscytujące atrakcje. Na jego
terenie zbudowane zostaną hotele tematyczne, pierwsze tego typu
obiekty w Polsce.
Jak dowiedział się Wspólny Powiat, powstanie też specjalny budynek socjalny dla dzieci z domów

dziecka i dzieci specjalnej troski,
które będą mogły odwiedzać park
za darmo. Pobyt jednej grupy będzie
trwał nie mniej niż 7 dni, a dzieci
przez cały czas będą znajdowały
się pod opieką wykwalifikowanego
i doświadczonego personelu.
Adventure World Warsaw zajmie
obszar około 224 hektarów. Składać
się będzie z części całorocznej oraz
z odkrytych atrakcji czynnych od
kwietnia do listopada. Poza parkiem
i hotelami będą tu kina i restauracje.
Sam park rozrywki ma tworzyć
pięć tematycznych wysp/stref: ZaB E Z P Ł AT N A

ginione Królestwo, Plac Polski, Magiczna Laguna, Wyspa Zamkowa
i Kraina Legend. Na gości będą czekały m.in. kolejki górskie, zjeżdżalnie
wodne, baseny ze sztucznymi falami,
interaktywne fontanny, przejażdżki
łodzią, karuzele. W części całorocznej w budynkach będą place zabaw
dla dzieci, ogromny aquapark, odbywać się będą interaktywne pokazy
i animacje a wszystko to w scenerii
baśń i legend. Park ma dostarczać
również mocnych przeżyć, tak jak
trzęsienie ziemi czy wybuch wulkanu; trójwymiarowe kino zaoferuje
G A Z E TA
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Budowa parku rozpocznie się
wiosną 2012 roku - mówi Peter
Jan Mulder, Prezes Zarządu Las
Palm sp. z o.o. – Przewidujemy, że
w pierwszej fazie projektu Adventure World Warsaw odwiedzać będzie
rocznie około 2 milionów osób.
Dzięki Adventure World Warsaw w rejonie Grodziska Maz. ma
powstać ok. 1000 nowych miejsc
pracy.
Więcej zdjęć na WWW.wspolnypowiat.pl
jw
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Grodzisk Maz.
Urząd Miejski
w Grodzisku Maz.
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl
godziny otwarcia:
pon. 8.00 – 18.00
wt.- pt. 8.00 – 16.00

Sześć gmin z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego podpisało
porozumienie w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego systemu lokalnego transportu w aglomeracji warszawskiej.
Porozumienie ma pomóc gminom
stać się znaczącą się stroną w negocjacjach z monopolistą w tym
zakresie, Zarządem Transportu
Miejskiego w Warszawie.
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Międzygminne porozumienie w sprawie transportu
zbiorowego w aglomeracji warszawskiej
Porozumienie zostało podpisane
w Urzędzie Miejskim w Grodzisku
Mazowieckim 15 listopada. Na dokumencie podpisali się prezydent
Pruszkowa, burmistrzowie Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa,
Piastowa, Milanówka, wójt gminy
Michałowice oraz skarbnicy gmin.
Dzięki porozumieniu podwarszawskie gminy zyskają wiedzę na temat
ilości osób korzystających z dojazdów do stolicy, a w tym korzystających z transportu ZTM.
-To dla nas najważniejsza informacja, bo dziś nie ma przejrzystych
zasad. Nie wiemy za co gminy płacą
zawierając porozumienie w sprawie
wspólnego biletu oraz za jaką licz-

bę mieszkańców faktycznie wnoszą
opłatę-wyjaśniał burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.
Zasady naliczania odpłatności są
tym mniej jasne, że ZTM podnosi
stawki dopłat bez dostatecznego
uzasadnienia. Tylko w ostatnim czasie ZTM w Warszawie powiadomił Piastów o podniesieniu opłaty
o 47%, co stanowi dodatkowe 800
tys. zł w przyszłorocznym budżecie.
-Dla niewielkiego miasta, jakim jest

Piastów, to bardzo dotkliwy wzrost
opłaty, który można by przeznaczyć
choćby na inwestycje- przekonuje
burmistrz Piastowa Marek Kubicki.
Jak podkreślali przed podpisaniem
porozumienia samorządowcy, umowa jest wyrazem potrzeby opracowania przejrzystych zasad ustalania dopłat do tzw. wspólnego biletu, dzięki
któremu można kupić jeden bilet
na przejazdy KM, WKD oraz środkami ZTM. Porozumienie ma też

Grodzisk Mazowiecki bezkonkurencyjny

doprowadzić do utworzenia 3 strefy
taryfowej (dziś są dwie) oraz ułatwić
rozszerzenie porozumienia o kolejne
gminy. Przejrzyste zasady współpracy mają zostać opracowane na podstawie doświadczeń gmin w obrębie
aglomeracji berlińskiej, wiedeńskiej
oraz dobrych praktyk w kraju, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
Zatoki Gdańskiej, rozwiązań wokół
Poznania, Wrocławia i Krakowa.
J&A Media

Grzegorz Benedykciński - Najlepszym Burmistrzem 2011 roku

Duże Rodziny
będą miały zniżki
w przedszkolach

Grzegorz
Benedykciński,
Najlepszym Burmistrzem 2011
roku, Grodzisk Mazowiecki
w swojej kategorii gmin miejsko-wiejskich w konkurencji Mazowiecka Gmina Roku
2011 dostał pierwszą nagrodę,
ale też zajął II miejsce w kategorii ,,Samorząd Przyjazny
Przedsiębiorczości 2011” podczas Wielkiej Gali „Polska
Przedsiębiorczość 2011”.
Konkurs zorganizowali po raz
piąty: Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu
i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
Jak podkreślają organizatorzy
tej rywalizacji, laureaci to podmioty, które nadają ton rozwoju
nie tylko polskiej przedsiębiorczości ale też polskiej gospodarce. Konkurs adresowany jest do
firm, przedsiębiorców z sektora
budownictwa, do samorządów,
zakładów opieki medycznej,
przedsiębiorstw z Mazowsza.
Lista laureatów ogłoszona została 29 października. Podczas gali
prowadzona była także aukcja
charytatywna, z której dochód
przeznaczony zostanie na wsparcie stowarzyszenia „Budzimy
Nadzieję” z Drzewicy.
Oprac. J&A Media

Na wniosek burmistrza Grzegorza
Benedykcińskiego Rada Miejska
podjęła decyzję o wprowadzeniu
25% i 30% zniżek dotyczących
opłat w przedszkolach dla rodzin
wielodzietnych,
korzystających
z karty Dużych Rodzin 3+ i 4+.
Uchwała w tej sprawie zapadła
na Sesji Rady Miejskiej w dniu
26 października i dotyczy rodzin
wielodzietnych
zamieszkałych
i zameldowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Na 25%
zniżki mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny 3+, na 30% zniżki posiadacze Karty Dużej Rodziny
4+. Ulga będzie dotyczyć około
60-ciorga dzieci uczęszczających
do miejskich przedszkoli, wynika
z szacunków Urzędu Miasta.
To kolejna ulga na liście przywilejów rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki. Do tej pory duże rodziny z trójką i więcej dzieci mogły
korzystać z 50% zniżek na basen,
do kina, na zajęcia organizowane
w Centrum Kultury, rodziny z czwórką i więcej dzieci dodatkowo mogły
korzystać z bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską. Teraz będą też
mogły mniej płacić za pobyt dziecka
w przedszkolu. Ulga może kosztować
budżet miasta i gminy ponad 40 tys.
zł w skali roku.
J&A Media
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Grupa PL Nieruchomości - od lat najwyższe standardy jakości w każdym oddziale.

Kredyty
Warto poczekać na kredyt
konsumencki

Prezes UOKiK przestrzega przed
niekorzystnymi zapisami w umowach o odwróconej hipotece. Wskazuje na klauzule niedozwolone
w umowach, niekorzystne dla klienta i wprowadzające go w błąd.
Klientów rynku nieruchomości
przed nieuczciwymi praktykami
może uchronić pośrednik. Fachowe
przygotowanie pośredników w kwestii zakupu i sprzedaży nieruchomości, pozwala im wybrać nie tylko
najlepsze dla danego klienta rozwiązania. Dzięki temu, że biura nieruchomości i pośrednicy współpracują
z biurami prawnymi, doradcami finansowymi klienci nie tylko oszczędzają czas, ale i zyskują pewność
rzetelnego i zgodnego z prawem
przeprowadzania ich transakcji.
Dariusz Uchorczak
Pl Nieruchomości

Już za kilka dni znacznie łatwiej będzie można porównać oferty kredytowe dostępne na rynku. 18 grudnia wchodzi w życie nowa ustawa
o kredycie konsumenckim.
Istotną zmianą jest wprowadzenie formularza informacyjnego,
który ma zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie. To
na ich podstawie konsumenci będą
mogli z łatwością analizować oferty.
W umowach o kredyt indeksowany
w stosunku do waluty obcej podawane będą dodatkowo m.in. informacje
o sposobie i terminach ustalania kursu
wymiany walut, na podstawie którego
wyliczana jest kwota uruchamianego
kredytu oraz zasady przeliczania na
walutę wypłaty i spłaty kredytu.
Nowe przepisy likwidują maksymalny próg 5 proc. łącznej kwoty
wszystkich opłat, prowizji oraz innych
kosztów związanych z zawarciem
umowy o kredyt konsumencki. Nie
można więc wykluczyć, że niektóre
instytucje finansowe podniosą opłaty.
Ustawa ułatwia zaciąganie kredytów konsumenckich w innych
krajach UE oraz ujednolica ochronę
konsumentów. Dotyczy kredytów
o wartości do 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej).

|

Numery licencji: 11655,10218, 11536, 15099, 15809, 6716.

ogłoszenia drobne
Wycinki Osowskie- działka 1044 m2 ,wymiary
25x41,cena 155.000zł. Tel. 22 729 31 01
Podkowa Leśna – dom 220m2,na działce 1028m2,
cena 2.500.000 zł. Tel. 22 729 31 01
Budy Mszczonowskie – działka 1200 m2, cena
82.000 zł. Tel. 22 729 31 01
Milanówek – dom 45m2,działka 1384 m2, cena
420.000 zł. Tel. 22 729 31 01
Wolica1665 m2- działka budowlana w doskonałej
lokalizacji i cenie. Tel.22 730 62 00
Pęcice 1823 m2- piękna, ogrodzona działka budowlana. Super cena. Tel. 22 730 61 99
Pruszków 48 m2 - 3-pok. mieszkanie w dobrej lokalizacji. Rewelacyjna cena. Tel. 22 730 61 99
Pruszków 56 m2- 2-pok. przytulne mieszkanie, ładnie wykończone. Okazja. Tel. 22 730 62 00
Żyrardów/okolice, działka, 1600 m2, DOBRA
CENA!!! Tel. 46 855 60 03
Żyrardów, mieszkanie 38m2, dwa pokoje z kuchnią.
Pilnie!!! Cena do negocjacji!! Tel. 46 855 60 03
Sochaczew, mieszkanie, 46m2, dwa pokoje, kuchnia, balkon. Blisko stacji PKP. Tel. 46 855 60 03
Skierniewice, ścisłe centrum, dwa pokoje z balkonem i widną kuchnią. Z powodu wyjazdu.
Tel. 46 855 60 03
Segment 80/124 m2 – ok. Grodziska Maz. w doskonałej lokalizacji. Tel 22 724 61 80
Milanówek 520/3150 m2 – dom w stanie deweloperskim z 2011 r. dla konesera. Tel. 22 724 61 20
Milanówek 1384 m2 – działka budowlana w doskonałej lokalizacji. Atrakcyjna cena! Tel. 22 724 61 80
Podkowa Leśna 2558 m2 – działka budowlana w
cichej i spokojnej okolicy. Atrakcyjna cena!
Tel. 22 724 61 20

Transakcje miesiąca
Miejscowość

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Pruszków

Mieszkanie

38 m2

200.000 PLN

180.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

48 m2

230.000 PLN

185.000 PLN

Brwinów

Działka

852 m2

350.000 PLN

255.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

35 m2

250.000 PLN

225.000 PLN

Krosna Wieś

Działka

25 000 m2

875.000 PLN

700.000 PLN

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

53 m2

360.000 PLN

285.000 PLN

Chylice

Działka

976 m2

91.000 PLN

80.000 PLN

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

36 m2

211.000 PLN

199.000 PLN

Żyrardów/okolice

Działka

1,97 ha

700.000 PLN

510.000 PLN

Żyrardów

Mieszkanie

49 m2

135.000 PLN

125.000 PLN

Sochaczew

Mieszkanie

63 m2

185.000 PLN

170.000 PLN

Żyrardów

Mieszkanie

54 m2

180.000 PLN

170.000 PLN

Milanówek

Dom

220/1860 m2

1.500.000 PLN

950.000 PLN

Podkowa Leśna

Dom

250/1600 m2

1.400.000 PLN

870.000 PLN

Podkowa Leśna

Działka

980 m2

660.000 PLN

570.000 PLN

Milanówek

Działka

1100 m2

490.000 PLN

339.000 PLN

dom

nr oferty: D-301-14

dom

nr oferty: D-574-14

okazje - zainwestuj! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Pruszków

Dom

228/376 m2

650.000 PLN

Dom dwurodzinny w zabudowie bliźniaczej, 6-pok. Super cena.

Komorów

Dom

180/483 m2

1.100.000 PLN

Dom 5-pok., pięknie wykończony na ładnie zagospodarowanej działce.

Rusiec

Działka

1000 m2

180.000 PLN

Piękna działka budowlana z mediami w ulicy przy działce.

Nadarzyn

Dom

203/967 m2

650.000 PLN

Idealny dom, wykończony na dużej działce w doskonałej lokalizacji.

Tartak Brzózki

Działka

1025 m2

85.000 PLN

Do wyboru 1 z 8 działek.

Henryszew

Działka

1100 m2

65.000 PLN

1,5 km do PKP

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

33 m2

140.000 PLN

Kawalerka gotowa do zamieszkania.

Budy Mszczonowskie

Działka

1030 m2

77.000 PLN

Jedna z 3 działek do wyboru.

Sochaczew / oklice

Działka

5 ha

170.000 PLN

Okazja

Żyrardów

Mieszkanie

32 m2

125.000 PLN

Pilnie

Sochaczew

Mieszkanie

26 m2

119.000 PLN

Do wprowadzenia

Żyrardów /okolice

Działka

1,88 ha

150.000 PLN

Super cena

Grodzisk Maz.

Dom

100/680 m2

400.000 PLN

Dom w doskonałej lokalizacji.

Milanówek

Dom

170/593 m2

1.200.000 PLN

Nieruchomość w wysokim standardzie i w doskonałej lokalizacji.

Milanówek

Działka

1001 m2

260 zł/m2

Budowlana, blisko WKD.

Brwinów

Działka

948 m2

295.000 PLN

Doskonała lokalizacja, blisko PKP. Super cena!

ŻELAZOWA WOLA/OKOLICE Cena: 240.000 PLN

SOCHACZEW

Parterowy dom do wykończenia wg. własnej
aranżacji. Trzy pokoje, salon z aneksem i łazienka. Pow. użytk.: 86 m2, Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Wygodny dom, który może spełniać rolę dwurodzinnego, znajdujący się niedaleko centrum miasta. Pow. użytk.: 170 m2, Pow. działki: 601 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

dom

dom

nr oferty: D-1611-14

nr oferty: D-10283-5

ŻYRARDÓW

MILANÓWEK

Cena: 495.000 PLN

Nowy dom w stanie surowym-zamkniętym. Bardzo dobra lokalizacja, blisko sklepy, szkoła stacja
PKP. Pow. użytk.: 119 m2, Pow. działki: 418 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej w super lokalizacji. Piękna zagospodarowana działka.
Pow. użytk.: 120 m2, Pow. działki: 555 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Zmiany w prawie
UOKIK o odwróconej hipotece

Prezes UOKiK zakwestionowała
pięć postanowień, które znalazły się
we wzorcach umowy dożywocia stosowanych przez spółkę Fundusz Hipoteczny Dom. Do sądu skierowała
pozew o wpisanie tych postanowień
do rejestru klauzul niedozwolonych.
Pierwsze rozwiązanie wiąże się
z bezpośrednim otrzymaniem pieniędzy, które powinny wystarczyć
na zaspokojenie nie tylko codziennych potrzeb, ale również mieszkaniowych. Alternatywą może być
umowa dożywocia, zwana także
odwróconą hipoteką. W zamian za
przeniesienie własności nieruchomości zapewnia konsumentowi do
końca życia prawo do użytkowania lokalu - służebności osobistej,
a także dożywotniego utrzymania
w postaci regularnej, comiesięcznej wypłaty pieniędzy. Urząd zakwestionował m.in. postanowienie
zgodnie, z którym Fundusz Hipoteczny DOM może bezwarunkowo
zażądać od konsumenta zrzeczenia
się prawa do użytkowania lokalu
(czyli służebności osobistej mieszkania) w zamian za odpowiednie
wynagrodzenie.
UOKiK zakwestionował też klauzulę, zgodnie z którą konsument za
dom

nr oferty: D-13216-5

dom

nr oferty: D-11147-6

dom

PIASTÓW

MILANÓWEK

Cena: 1.300.000 PLN

MROZY

Dom wolnostojący z garażem w spokojnej okolicy. Ładny ogród. Blisko PKP , szkoła. Pow. użytk.:
220 m2, Pow. działki: 598 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Dom w doskonałej lokalizacji umiejscowiony na
urokliwej działce,funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Cena do negocjacji. Pow. użytk.: 179 m2,
Pow. działki: 1710 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dom w stanie surowym zamkniętym,ogrodzony
z trzech stron. Prad i woda doprowadzone do
pbudynku. Do PKP 10 min. pieszo. Pow. użytk.:
147 m2, Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

dom

dom

dom

dom

nr oferty: D-10584-4

nr oferty: D-11845-6

odstąpienie od przedwstępnej umowy
obciążany jest karą w wysokości 3 tys.
zł, podczas gdy spółka może zrezygnować bez konsekwencji finansowych.

Montaż szaf i mebli kuchennych
z 23-proc. VAT

Montaż szaf, garderób oraz mebli
kuchennych i łazienkowych, wykonanych na wymiar, jest opodatkowany stawką podstawową 23 proc.
VAT, a nie preferencyjną stawką 8
proc. - wyjaśnił minister finansów,
zmieniając interpretację jednej z izb
skarbowych.
Wg ministra finansów, usługi stałej zabudowy wnękowej, kuchennej
i łazienkowej z wytworzonych i zakupionych materiałów (płyt meblowych,
blatów, luster i elementów metalowych) dociętych na konkretny wymiar
i trwale zamontowanych w budynkach i mieszkaniach są objęte stawką
23 proc. od 1 stycznia 2011 r.
8-proc. VAT ma zastosowanie wyłącznie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji
lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do
budownictwa objętego społecznym
programem mieszkaniowym, oraz
do robót konserwacyjnych.
dom

nr oferty: D-13317-6

nr oferty: D-13105-5

MILANÓWEK

BRWINÓW

Piękny dom położony na malowniczej działce.
Gotowy do zamieszkania. Wykończony wysokiej
klasy materiałami. Pow. użytk.: 171 m2, Pow.
działki: 1000 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Dom jednorodzinny na zagospodarowanej działce. Dodatkowy budynek dający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Pow. użytk.:
150 m2, Pow. działki: 2107 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Dom wolnostojący w doskonałej lokalizacji miasta. Działka zagospodarowana. Nieruchomość do
zamieszkania od zaraz. Atrakcyjna cena! Pow.
użytk.: 150 m2, Pow. działki: 773 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

dom

dom

DZIAŁKA

nr oferty: G-828-14

NOWY DRZEWICZ

Cena: 210.000 PLN

nr oferty: D-13374-6

Cena: 350.000 PLN

Dom jednorodzinny w północnej cz. miasta.
Funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Zagospodarowany ogród. Pow. użytk.: 170 m2, Pow. działki:
1591 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Dom parterowy z użytkowym poddaszem,ogrzewanie gazowe oraz kominkowe. Garaż na dwa
samochody. Cena do negocjacji. Pow. użytk.: 180
m2, Pow. działki: 1290 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dom parterowy z użytkowym poddaszem, może
służyć jako dwurodzinny. Doskonałe miejsce do
wypoczynku. Pow. użytk.: 100 m2, Pow. działki:
776 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dom dwukondygnacyny z możliwoscią zamieszkania dwóch rodzin,doskonała lokalizacja blisko
do przystanku MZK.Cena do negocjacji. Pow.
użytk.: 102 m2, Pow. działki: 449 m2
telefon: 0-22 729-31-01

INWESTYCJA! Działka z przeznaczeniem pod
działalność usługową lub produkcyjną. Blisko
zjazd z A2. Pow. działki: 16700 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

nr oferty: G-11649-4

TERESIN/OKOLICE

BRWINÓW

KANIE

Działka przy trasie A2. Wymiary 220x116m. Studium planu przewiduje rozwój wielofunkcyjny:
zab. mieszkaniowa, przemysł, magazyny. Pow.
działki: 25200 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Działka budowlana w kształcie prostokąta 25x78.
Media tj. prąd, gaz w sąsiedztwie działki. Ładna
cicha okolica nowej zabudowy. Pow. działki:
1946 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Działka budowlana z aktualnym planem zagospodarowa Działka budowlana w otoczeniu nowych
domów. Media ; prąd, gaz i woda znajdują się
w ulicy, kanalizacja w fazie projektowania. Pow.
działki: 1074 m2. telefon: 0-22 730-62-00 nia .

MIESZKANIE

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-1639-14

Cena: 110.000 PLN

Mieszkanie do wprowadzenia na os. Żeromskiego. Pokój z widną kuchnią. Polecam.
Metraż.: 28 m2
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-1796-14

Cena: 115.000 PLN

Przytulne mieszkanie w kamienicy, w centrum
miasta. Bardzo dobra cena.
Metraż.: 39 m2
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

PRUSZKÓW

Cena: 360.000 PLN

nr oferty: M-11549-4

Cena : 5750 zł /m2.

Jasne, dwustronne trzypokojowe mieszkanie z
garderobą. Widna kuchnia, duży balkon . Metraż.: 69 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

GRODZISK MAZOWIECKI

nr oferty: D-13592-6

URSUS

Cena: 500.000 PLN

Cena: 590.000 PLN

RADZIEJOWICE

nr oferty: G-10056-5

OJRZANÓW

Cena: 860.000 PLN

nr oferty: D-13039-5

MILANÓWEK

nr oferty: G-1375-14

Cena: 640.000 PLN

STARA WIEŚ

nr oferty: D-11860-4

Cena: 265.000 PLN

nr oferty: G-11812-4

nr oferty: G-13673-6

Cena: 347.700 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 1.030.000 PLN

Działka budowlana z wydanymi warunkami zabudowy na budynek mieszkalny. Ogrodzona,wszystkie media miejskie w drodze. Pow. działki:
366 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Działka o przeznaczeniu mieszkaniowo usługowym zlokalizowana przy jednym z głównych
ciągów komunikacyjnych. Możliwość negocjacji
ceny. Pow. działki: 2405 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

MIESZKANIE

BRWINÓW

nr oferty: M-11694-4

MIESZKANIE

Cena: 130.000 PLN

MILANÓWEK

Dobra cena! Mieszkanie 1-pokojowe z ogródkiem . Niskie koszty eksploatacyjne.
Metraż.: 35 m2
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: M-12028-5

Mieszkanie bezczynszowe - 3 pokojowe w centrum miasta. Wszystkie media miejskie. Super
cena! Metraż.: 82 m2.
telefon: 0-22 724-61-20
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Rozkład jazdy

Nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich na linii Warszawa-Skierniewice
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Wydarzenia

9
R eklama

Milanowscy emeryci - z energią i wiarą w sukces

W XXIII Biegu Niepodległości,
zorganizowanym przez Warszawski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, wzięli udział również przedstawiciele
Milanowskiego Uniwersytetu III

Wieku – Ewa i Bogdan Grzana.
O biegu, jego atmosferze i organizacji z Ewą Grzaną rozmawiał red.
Andrzej Pettyn. Wywiad dostępny
na stronie www.wspolnypowiat.pl

Zarząd Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Milanówku informuje członków i sympatyków, że
po okresie pewnego zastoju reaktywowano działalność.
Po usunięciu z funkcji - przez Zarząd Okręgowy PZERiI w Warszawie
- poprzedniej przewodniczącej Ireny
Zielińskiej nastąpiły – zgodnie ze statutem - zmiany w składzie Zarządu
Rejonowego w Milanówku. Obecnie
pracą organizacji kieruje Hanna Makulec. Związek przygotowuje się do
nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie
się 14 stycznia (sobota), początek
o godz. 13.00 w Sali Teatru Letniego

MCK (ul. Kościelna 3) w Milanówku.
Tymczasem – pracujący w zmienionym składzie - Zarząd podjął
już statutowe działania, m.in. zorganizowano kilkudniowy pobyt
w Zakopanem, tradycyjną coroczną
pielgrzymkę do Częstochowy i wyjazd do Matecznika Mazowsze na
koncert Hanny Śleszyńskiej.
Tegoroczny Dzień Seniora zorganizowano przy wsparciu Milanowskiego Centrum Kultury, dyr. Anny
Osiadacz i jej współpracowników.
Obecnie trwają przygotowania do
tradycyjnego opłatka, który odbędzie
się 15 grudnia (o godz. 13.00) w siedzibie MCK (Teatr Letni), Kościelna
3. Osoby, które zechcą pomóc w jego

organizacji proszone są o kontakt osobisty w biurze Zarządu (ul. Spacerowa
4) w poniedziałki i piątki w godz. 1014. Bardzo liczymy na te współpracę.
Wówczas można tez będzie uregulować składki, co będzie warunkiem statutowym uczestnictwa w styczniowym
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
W najbliższym czasie podamy nowy
numer telefoniczny na tablicy informacyjnej przy siedzibie Straży Miejskiej oraz w prasie lokalnej.
Działamy ze zdwojoną energia
i wiarą w sukces. Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy i do zobaczenia na spotkaniu opłatkowym.
Zarząd O/R PZERII
w Milanówku
R eklama

B E Z P Ł AT N A

G A Z E TA

K U LT U R A L N O - I N F O R M A C YJ N A

10

13/2011

www.wspolnypowiat.pl

Kultura/p orady

Przygotowania do zimy
Temperatura zbliża się już do zera,
pojawia się szron na szybach, niechętnie myślimy o wyjściu z domu.
Jednak warto się przełamać i przygotować ogród do zimy. Dobrze
zabezpieczony przed mrozem
przetrwa zimę w spoczynku i wiosną rozkwitnie na nowo.
Jesienne prace zacznijmy od szczegółowego przeglądu stanu roślin.
Przed rozwojem chorób grzybowych
uchroni je usunięcie wszystkich złamanych, obumarłych czy chorych
gałęzi. Przy okazji przyjrzyjmy się
pozostałym krzewom i drzewom.
Może któraś gałąź jest zbyt długa, może krzew zbyt ciąży na jedną
stronę, bezlistny stan rośliny pomaga
ocenić i uformować koronę. Listopad
to ostatni moment na sadzenie drzew
i krzewów liściastych, również tych
z tzw. gołym korzeniem. Z sadze-

Zaproszenia
KINO

Centrum Kultury w Grodzisku Maz.
Saga Zmierzch: Przed świtem.
Część 1
Horror, romans USA, 2011, 117 min

Opowieść o miłości nie z tego świata.
Po pięknym ślubie i hucznym weselu,
Bella i Edward wyjeżdżają na miesiąc
miodowy do Rio de Janeiro. W tym
gorącym mieście karnawału młodzi
mogą wreszcie w pełni cieszyć się

niem bardziej wrażliwych roślin iglastych warto wstrzymać się do wiosny.
Od końca listopada aż do wystąpienia silniejszych mrozów możemy
sami przygotowywać sadzonki takich
krzewów, jak porzeczka, ligustr czy
forsycja. Z rocznych pędów tniemy
20 cm sadzonki, zachowując po dwa
pąki boczne. Wiążemy je w pęczki
po kilka sztuk i dołujemy w piasku
w chłodnym, osłoniętym od mrozu
miejscu. Na wiosnę będą wymagały
przesadzenia do pojemników.
Zajmujemy się bylinami - usuwamy obumarłe części, pozostawiając jedynie rośliny zimozielone i te,
których uschnięte pędy będą ozdobą zimowego ogrodu. Bulwy i karpy
takich roślin, jak mieczyki, dalie czy
pacioreczniki na zimę wykopujemy
i umieszczamy w chłodnych i suchych pomieszczeniach.

Rośliny jednoroczne wykopujemy w całości, pamiętając o zebraniu
nasion i podpisaniu torebek. Usuwamy sezonowe rośliny ze skrzynek i donic, wyjałowioną ziemię
wysypujemy na kompost a pojemniki czyścimy i chowamy.
Kolejny zabieg to intensywne
podlanie roślin, szczególnie zimozielonych, takich, jak iglaki czy rododendrony. Dobrze nawodnione
lepiej zniosą suszę fizjologiczną,
gdy ziemia zamarznie i nie można z niej pobierać wody a zarazem
słońce mocno świeci i wieją wysuszające wiatry.
Ostatnim zabiegiem będzie
osłonięcie wrażliwych roślin. Warto
przyjrzeć się, jak radzi sobie z tym
sama przyroda. W lasach opadłe
liście tworzą ochronną warstwę dla
korzeni drzew i krzewów. Naśladu-

sobą. Wkrótce Bella odkrywa, że jest
w ciąży. Pełne dramatyzmu narodziny dziecka rozpoczynają łańcuch nieodwracalnych zdarzeń...

z lekarzem. Historia skomplikuje się
jeszcze bardziej, gdy kobieta starszego od siebie Freuda.

Niebezpieczna metoda
Dramat/thriller, Francja, Kanada,
Irlandia, 2011, 93 min.

TEATR
Dieta cud
Centrum Kultury, 28.11. godz.18.00
Najnowsza komedia Jana Jakuba Należytego, w której grają m.in.: Ewa
Ziętek, Adrianna Biedrzyńska, Ewa
Dałkowska, Ewa Kuklińska, Grażyna

Zygmunt Freud i Carl Jung, poznają
się dzięki 18-letniej, pięknej Sabinie
cierpiącej na ataki histerii. Pewnego
dnia pacjentka przywieziona zostaje
do szpitala psychiatrycznego, w którym pracuje Jung. Już wkrótce ich
więź przerodzi się w coś znacznie
poważniejszego niż relacja pacjentki

Wolszczak i Grażyna Barszczewska.
Akcja sztuki dzieje się w ciągu dwóch
ostatnich dni na planie reality show

jąc, nie wygrabiajmy więc liści spod
krzewów, można poczekać z tym do
wiosny. Wyjątek stanowi trawnik.
Pozostawione na zimę na trawniku
liście powodują gnicie znajdującej się pod spodem trawy. Rośliny
o płytkim systemie korzeniowym,
takie jak rododendrony, magnolie
czy pierisy wymagają grubej warstwy ściółki, np. 5-10 cm warstwy
kory. Dodatkowo pędy tych roślin
warto osłonić słomianym chochołem lub białą agrowłókniną. Wokół
niektórych gubiących liście na zimę,
np. róż czy hortensji, usypujemy
kopczyki z ziemi, a z wierzchu robimy pryzmę z liści lub kompostu.
Winorośl wymaga zdjęcia z kraty
mocującej i ułożenia wszystkich
pędów na ziemi, a następnie przysypania kopczykiem ziemi i liśćmi.
Jeżeli zdjęcie pędów z podpory jest
zbyt trudne, przysłońmy roślinę
włókniną lub słomą.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl
„W domu Slim Brothera”. Trzy finalistki walczą o wielką wygraną.
Bohaterki pod wodzą demonicznej
instruktorki Ewy Fitness przygotowują się do finałowego odcinka.
Regulamin programu najwięcej szans
na wygraną daje uczestniczce, która
straciła najwięcej kilogramów.

KABARET
Wieczór z Kabaretem Hrabi
i Pawłem Dłużewskim
Milanówek, Teatr Letni MCK, 6
grudnia, godz. 19.00
Kabaret Hrabi to doskonałe połączenie spontaniczności, dobrej gry
aktorskiej oraz naturalności. Oprócz
tego, że bawi do łez, potrafi też skłonić do refleksji. Paweł Dłużewski
to pomysłodawca i gospodarz Milanowskiego Kabaretonu, satyryk,
artysta kabaretowy, parodysta.

recenzja

Joanna
Sarnecka
proponuje:
Kryminały w różnym stylu
Gliniarskie opowiadania to smakowity kąsek dla wszystkich miłośników kryminalnej prozy. Jest zbiorem
tekstów różnych autorów, stanowi fuzję odmiennych wrażliwości, języków
i wizji tego, czym kryminał być powinien, lub czym być może. Gatunek
okazuje się pojemy. Mieści w sobie
zarówno opowieści z dreszczykiem,
jak i realistyczną prozę policyjną.
Wśród autorów wyróżniają się
szczególnie dwaj. Jeden z nich, Piotr
Pochuro jest autorem wielu opowiadań kryminalnych. Jako były policjant zna doskonale realia gliniarskiej
pracy. Zgłębił jej aurę i mitologię,
a jednocześnie doświadczył i poznał
wszystkie jej aspekty przyziemne.
Oprócz policyjnej wiedzy posiada
znakomity warsztat pisarski.
Drugi biegun w książce stanowi proza Krzysztofa Siwika. Jest
on autorem nietypowym, działa
poza gatunkiem. Jego opowiadania
zawierają w sobie raczej pytania
o miejsce dobra i zła i nie raz zbyt
cienką między nimi granicę. Stawia
je w sposób autorski bardzo sprawnie posługując się językiem.
Ciekawe, że struktury policyjne,
w kryminałach z różnych czasów,
opisywane są jako nieudolne, czasem wręcz groteskowe. Antidotum
na niemoc systemu, stanowi od zawsze główny bohater. Policjant heros i odmieniec zarazem. W zbiorze
nie zabraknie i takich postaci.
„Ciężar decyzji. Gliniarskie opowiadania”, Piotr Pochuro i inni, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010
Joanna Sarnecka
R eklama
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
Poszukuję pracownika do pomocy w kuchni. Kawiarnia na basenie – Pruszków. Wymagana aktualna książeczka zdrowia.
Tel. 22 759 52 56, 759 88 77 w. 4
GEODETA UPRAWNIONY- gwarantowane najlepsze ceny,
bezpłatne konsultacje. Tel. 0 501 122 281
Wynajem kontenerów na odpady komunalne i pobudowane.
Cena 450 zł. Tel. 0 606 116 823
MATEMATYKA – doświadczony nauczyciel. Tel. 0 885 322 307
Szukam lokalu do wynajęcia w Grodzisku Mazowieckim przy
deptaku. Tel. 0 785 204 020
Przyjmę ziemię z wykopów, nieodpłatnie. Milanówek ul. Kraszewskiego Tel. 0 691 064 992
TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004
CYKLINOWANIE, LAKIEROWANIE – TANIO. Sprzęt zachodni, układanie, parkiet w cenie producenta. Tel. 22 724 91 28, 0 506 488 404
DACHY- CIESIELSTWO- DEKARSTWO. Tel. 0 603 447 132

USŁUGI HYDRAULICZNE – profesjonalnie, szybko i tanio.
Tel. 0 604 885 779
Profesjonalny serwis rowerowy, tenisowy, narciarski. Dojazd do
klienta. Milanówek ul. Kasprowicza 10. Tel. 0 600 788 598
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROFESJONALNIE, NIEDROGO,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442
BRUKARSTWO, KOSTKA, OGRODZENIA. Tel. 0 502 641 901
REMONTY, MALOWANIE, GŁADŹ, PODWIESZANE SUFITY
Tel. 0 502 641 901
Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne. Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365
Remonty i wykończenia mieszkań. Tel. 0 600 381 377
Geodeta. Tel. 22 724 02 19
MANICURE i PEDICURE, parafina na dłonie i stopy, tipsy żelowe i akrylowe. Kosmetyka, henna, depilacja, masaż klasyczny.
Tel. 0 508 780 778

1 zł za słowo; ogłoszenia typu „oddam” - bezpłatnie
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