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Wybierasz się za granicę – sprawdź paszport
Jeśli planujesz wyjazd za
granicę na zbliżające się dni
wolne lub wakacje sprawdź
ważność swojego paszportu
i nie zwlekaj ze złożeniem
wniosku o jego wydanie.
Jeśli dokument podróży
utraci ważność lub jest ona
zbyt krótka, nie wyjedziemy za
granicę. W ubiegłym roku ponad 150 osób cofnięto z przejścia granicznego Warszawa
– Okęcie. Nie zapominajmy
iż taki dokument powinno
posiadać także nasze dziecko.
Do każdego wieku obowiązuje inny termin ważności
dokumentu. Dzieci do 5-tego
roku życia – 1 rok, od 5-tego
do 13-tego roku życia -5 lat,
od 13-tego-101 rok- 10 lat.
Po złożeniu wniosku w biurze paszportowym , czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi około 30 dni.
Złóżmy wniosek odpowiednio wcześniej, pamiętając,
że prawo nie przewiduje trybu
pilnego. Upewnijmy się rów-
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nież, jakie są wymogi odnośnie okresu ważności w kraju,
do którego się wybieramy –
informacje te znajdziemy na
stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych pod linkiem:
http://poradnik.poland.gov.
pl/ (zakładka „Opisy krajów”).
Dodatkowo, warto pamiętać,

że członkostwo w Unii Europejskiej nie zawsze gwarantuje możliwość wjazdu bez
paszportu do każdego kraju
Wspólnoty. Kontrola graniczna może zostać czasowo przywrócona z powodu ważnych
wydarzeń społecznych
red
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…skuteczniej służyć naszym członkom... Dotacja na pomniki przyrody
W Oddziale Rejonowym Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Milanówku zaszły w ostatnim
czasie zmiany nie tylko personalne,
ale i jakościowe w pracy zarządu na
rzecz członków. „Wspólny Powiat”
rozmawia o tym z nową przewodniczącą panią Anną Janowską.
- Pani Anno, od wyboru nowego
Zarządu Oddziału Rejonowego Zw.
Rencistów i Inwalidów w Emerytów
w Milanówku i powierzenia Pani
funkcji przewodniczącej minęły zaledwie trzy miesiące. Tymczasem od
początku tej kadencji zauważa się
dużą dynamikę w Waszym działaniu. Proszę więc o fakty:
- Dobrze, że poprosił Pan o fakty,
bo to zwykle pokazuje, czy w organizacji pozarządowej coś się dzieje,
czy niewiele lub nic. Dużą wagę
przywiązujemy do integracji naszego
środowiska. Temu służyło spotkanie
wielkanocne, w którym uczestniczyło ponad 150 osób. Zaszczycili
nas swoją obecnością burmistrz Jerzy
Wysocki, z-ca przew. Rady Miasta
Włodzimierz Starościak, dyr. MCK
Anna Osiadacz, nasz kapelan ks. prałat Zbigniew Szysz. Była więc okazja
nie tylko do przekazania sobie wzajemnie życzeń, ale i do rozmów przy
poczęstunku przygotowanym przez
naszych członków, wymiany poglądów na temat przyszłej działalności,
potrzeb naszego środowiska. Dodam,
że zaprzyjaźniony z nami chór z Grodziska pod dyrekcją Alicji Paciorek
uświetnił to spotkanie koncertem
pieśni pasyjnych. Wykorzystując tak
liczne grono przybyłych osób przedyskutowaliśmy nową inicjatywę,
jaką będą miesięczne spotkania pod
nazwą „Otwarty Dzień Emeryta”.
- Wiem o tym, bo dane mi było
w czasie inaugurującego spotkania
wygłosić pogadankę o założycielu Milanówka Michale Lasockim,
którego 150. rocznica urodzin
przypada 1 sierpnia br.

- Cieszę się, że spotkało się to z dużym zainteresowaniem, bo uczestniczyło ponad 100 osób. Chyba więc
na tym jednym temacie związanym
z Milanówkiem nie poprzestaniemy,
bo wychodzę z założenia, że mieszkając w danej miejscowości powinniśmy
więcej wiedzieć o jej historii, o ciekawych ludziach, którzy związali swój
los z naszym miastem, a z tego co Pan
powiedział w czasie pogadanki, było
ich wielu. W tym celu chcielibyśmy
zorganizować jeszcze w tym roku
serię spacerów po mieście pod kątem
poznawania jego historii, m.in. ciekawego okresu lat II wojny światowej.
- Zanim zapytam o nie, proszę
podać, jaki będzie temat następnego „Otwartego Dnia Emeryta”…
- Już 9. maja o 9.30 w Sali Teatru Letniego MCK spotkamy
się z p. Radosławem Grzywaczem
z Przychodni Rehabilitacyjnej, który w swoim wykładzie przybliży
nam problematykę rehabilitacji dla
seniorów. Tematem czerwcowego spotkania w dniu 13 czerwca
będzie „Chopin w Milanówku”.
Zaczniemy od przekazania spraw
organizacyjnych w Teatrze Letnim,
a potem wyruszymy na spacer śladami muzyki Chopina i słynnych
chopinistów, z których możemy być
dumni jako milanowianie. Ten temat wiąże się z zaplanowaną na 1
lipca dłuższą wycieczką „Szlakiem
Fryderyka Chopina”, w czasie której
m.in. odwiedzimy nie tylko Żelazową Wolę, miejsce urodzin naszego
słynnego kompozytora, ale i Brochów, gdzie w tamtejszym kościele
był ochrzczony.
- …a Brochów to znowu Lasocki,
bo to przecież rodzina Lasockich była
w posiadaniu tamtejszego majątku,
skąd przybyła do Milanówka…
- …koło historii więc zamyka się. A skoro historia – to wiele
sobie obiecujemy po wycieczce do
Muzeum Lwowa i Kresów Połu-

dniowo-Wschodnich w Kuklówce
Radziejowskiej, gdzie spotkamy się
z historią Kresów i wielką ich popularyzatorką mgr Aleksandrą Biniszewską. W najbliższych planach
mamy wycieczki objazdowe, pobyty
rehabilitacyjne, pielgrzymki (m.in.
Częstochową), szczegóły są do
wglądu w naszym biurze przy Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej),
gdzie przez dwa dni w tygodniu
dyżurujemy tu od 10.00 do 12.00,
udzielamy informacji, przyjmujemy
zapisy, itp.
- Słyszałem, że Wasza Komisja
Socjalno-Bytowa, co tylko się chwali,
zatroszczyła się o te najuboższe osoby, które nie zawsze stać, aby opłacić
choćby najkrótsze wycieczki…
- Możliwości w tym zakresie
nie są wielkie, ale zadbamy o taką
możliwość choćby częściowego
sponsorowania. Pierwsza osoba już
skorzystała z takiej formy pomocy uczestnicząc w zorganizowanej
w kwietniu pielgrzymce do Lichenia, ale postaramy się o następne.
- Pani i Zarząd położyliście nacisk
na te miesięczne spotkania integracyjno-informacyjne i słusznie, ale pamiętam, że w przeszłości narzekano
na brak należytego przepływu informacji. Jak to zamierzacie rozwiązać?
- Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego liczymy na wsparcie prasy lokalnej, po którą emeryci chętnie sięgają. Ponadto aktualne informacje
regularnie zamieszczać będziemy
na kilku tablicach informacyjnych:
przy siedzibie Straży Miejskiej,
przy MCK, przy Urzędzie Miasta
(Kościuszki 45). Trwają pertraktacje z kilkoma sklepami. Natomiast
komplet szczegółowych informacji
można otrzymać w naszym biurze.
Nie przesadzę, jeśli powiem, że motywem przewodnim naszego działania jest skuteczniej służyć naszym
członkom.
Rozmawiał Andrzej Pettyn

W ramach konkursu „Ochrona
przyrody poprzez pielęgnację zieleni” gmina Brwinów pozyskała
na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody prawie 400 tys.
zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Był to konkurs przeznaczony dla
przedsięwzięć zlokalizowanych na
terenie województwa mazowieckie-

go. Gmina Brwinów zgodnie z regulaminem konkursu ubiegała się
o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody znajdujących się na terenie gminy. Gmina Brwinów pozyskała największą
dotację: wynoszącą 392.472 zł.
Dofinansowanie w kwocie niemal
400 tys. zł pokryje 80% całości kosztów pielęgnacji pomników przyrody.
red

Plac zabaw Nivea w Brwinowie już w budowie
Brwinowscy internauci zdobyli
w ubiegłorocznym konkursie „100
placów zabaw na 100 lat Nivea”
dwa place zabaw. Pierwszy z nich
powstanie w parku miejskim
w Brwinowie.
Nadejście w ubiegłym tygodniu
do Urzędu Gminy okazałych paczek z dyplomami i materiałami do
przygotowania uroczystego otwarcia
było pierwszym zwiastunem dobrych
nowin i dalszych kroków związanych
z „odbiorem nagrody” w konkursie
na plac zabaw. Urzędnicy z referatu
ochrony środowiska i rolnictwa, który
od początku pilotuje cały konkurs, na
każdym etapie bardzo szybko przygotowywali wymagane dokumenty
i w efekcie podjęcie dalszych działań przez wiele miesięcy leżało już
po stronie organizatorów konkursu.
Do zadań organizatorów należało

m.in. przygotowanie projektu dostosowanego do ustalonej lokalizacji.
Ze względu na charakter parku miejskiego wymagał on dodatkowych
uzgodnień z konserwatorem zabytków. Został już wyznaczony konkretny termin: 25 kwietnia nastąpi
formalne przekazanie terenu firmie,
która będzie wykonawcą placu zabaw. Wówczas też zostanie omówiony dalszy harmonogram prac, które
najprawdopodobniej rozpoczną się
w maju tego roku.
Organizatorzy konkursu, którzy
prowadzą obecnie prace związane z budową aż 100 placów zabaw
w całej Polsce, otrzymali z Urzędu
Gminy Brwinów wszystkie potrzebne dokumenty. Pozostaje cierpliwie
czekać na kolejne dobre wieści i pomyślną realizację obu placów zabaw.
red
R eklama
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„Od Lasockiego do Wysockiego”

Jarmark Produktów Regionalnych

Z okazji przypadającej w tym roku
150 rocznicy urodzin założyciela
Milanówka Michała Lasockiego
herbu Dołęga 5 maja w Sali konferencyjnej Centrum Kultury w
Grodzisku Maz. red. Andrzej Pettyn wygłosi wykład poświęcony
powstaniu Milanówka ze szczególnym uwzględnieniem osoby założyciela miasta. Wykład odbędzie się
w sali na II piętrze (wejście A), rozpocznie się o godz. 14.00 i przezna-

Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych organizowany
przez Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim jest cykliczną
imprezą wystawienniczo – handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów
spożywczych, przedmiotów sztuki
i dawnych wyrobów użytkowych.
W tym roku Jarmark odbędzie się
03 czerwca 2012 r. w godz. 11:00 –

czony jest dla członków Polskiego
Związku Niewidomych. Wstęp
wolny dla czytelników „Wspólnego
Powiatu” zainteresowanych historią
Milanówka, który - jak wiadomo wyłonił się w 1899 r. z gminy Grodzisk pow. błońskiego.
Jak wskazuje tytuł wykładu prelegent nawiąże do osoby obecnego burmistrza miasta Jerzego Wysockiego,
jako kontynuatora dzieła Lasockiego.
( J.A.)

3

19:00 na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim w ramach
dużej imprezy plenerowej.
Udział w Jarmarku jest bezpłatny, ale organizatorom zależy na
szczególnych wystawcach. Chodzi
o rzemiosło artystyczne, produkty
spożywcze wytwarzane w tradycyjny sposób lub produkty tradycyjne
i regionalne.
Red.
R eklama

Doręczanie pism sądowych dla przedsiębiorców- kiedy skuteczne?
Przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego zasady dotyczące
doręczania pism sądowych przedsiębiorcom, kształtują się odmiennie, w zależności od spełnienia
przez adresata , czyli konkretnego
przedsiębiorcy, kryterium podlegania wpisowi do rejestru przedsiębiorców.
Jeżeli stroną jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą- a więc podmiot, który nie
podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw, doręczania dokonuje
jej osobiście, a w przypadku gdy
nie posiada ona zdolności procesowej, doręczania dokonuje się jej
przedstawicielowi
ustawowemu
(art.133& I KCP)
Doręczenia
dokonuje
się
w mieszkaniu, w miejscu pracy lub
tam, gdzie się adresata zastanie(art.
135 KCP) Ewentualnie doręczenie
może nastąpić w sekretariacie sądu
(art. 132 & KPC).
W przypadku niemożności dokonania tzw. doręczenia właściwego
tj. do rąk własnych osoby, do której

pismo jest przeznaczone, dopuszczalne jest tzw. doręczenie zastępcze- do rąk innej osoby niż adresatdorosłemu domownikowi, a gdyby
go nie było w domu – to wtedy administracji budynku, dozorcy lub
sołtysa, pod warunkiem, że osoby
te nie są przeciwnikami adresata
w sprawie i podjęły się oddania mu
pisma (art. 138 & I KCP)
Dla adresata, którego doręczający nie zastanie w miejscu pracy,
można doręczyć pismo osobie upoważnionej do odbioru pism (art.
138 & 2 KPC)
Gdy nie ma możliwości dokonania doręczenia właściwego lub
zastępczego w trybie art. 138 &KPC
możliwe jest doręczenie poprzez
tzw. awizo, o którym mowa w art.
139 & I KPC .
Pisma procesowe dla przedsiębiorstw, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów ( tj. rejestru przedsiębiorców),
doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny
adres dla doręczeń (art. 133 & 2a KPC)
B E Z P Ł AT N A

Pisma doręcza się organowi
uprawnionemu do reprezentowania przedsiębiorcy przez
sądem lub do rąk pracownika
upoważnionego do odbioru pism
(art. 133 &2 KPC).
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Dopuszczalne jest dokonanie
doręczenia poprzez awizo (art. 139
& I KCP)
W razie niemożności doręczenia
w sposób przewidziany w wyżej
wymienionych przepisach, z uwagi
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na nie ujawnienie w rejestrze zmiany adresu- pisma pozostawia się
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest
sądowi znany ( art. 139 & 3 KCP)
prawnik kancelarii prawnej
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Żabia Wola
Urząd Gminy
Żabia Wola
ul. Główna 3
tel. 046 857 81 81
urzad@zabiawola.pl

Efaktywna Nauka w Gminie Żabia Wola

godziny otwarcia:
pon. 9.00 – 17.00
wt. – pt. 8.00 – 16.00

Na terenie Szkół w Gminie Żabia
Wola realizowane są cztery projekty
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Działania 9.5 Oddolne
Inicjatywy Edukacyjne na obszarach

wiejskich. Projekty: „Efektywna Nauka – SP w Józefinie”, „Efektywna
Nauka SP w Skułach”, „Efektywna Nauka – SP w Ojrzanowie”
i „Efektywna Nauka – Gimnazjum
w Józefinie” mają na celu promocje
nowoczesnych metod nauki oraz
potwierdzenie ich skuteczności poprzez aktywne włączenie nauczycieli,

uczniów i rodziców w ich poznanie,
a także włączenie całej społeczności lokalnej w działania, które będą
wspierać nowoczesną edukacje na
terenie Gminy. Do tej pory udało się
zrealizować trzy otwarte spotkania
dla rodziców przybliżające metody
efektywnej nauki, kurs trenerski dla
4 nauczycieli z terenu Gminy w za-

kresie szybkiego czytania i technik
kursów dziecięcych, kurs szybkiego
czytania i technik pamięciowych
dla 80 uczniów ( po 20 uczestników z każdej szkoły), społeczną akcję czytania dzieciom oraz otwarty
warsztat dla lokalnej społeczności
z zakresu szybkiego czytania i technik pamięciowych. W maju 2012

planowane jest spotkanie z mistrzem
efektywnej nauki na, które zapraszamy wszystkich zainteresowanych
mieszkańców. Więcej informacji
można uzyskać w Zespole Obsługi
Placówek Oświatowych w Gminie
Żabia Wola.
Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych

Wystawa w Domu Kultury
Od chwili, gdy odszedł od nas
Wojciech Siemion, znakomity
aktor, popularyzator poezji, mi-

łośnik sztuki ludowej, jak również
częsty gość żabiowolskiego Domu
Kultury, minęły już dwa lata.

Dla wielu naszych zespołów był
Nauczycielem i Mistrzem, zawsze
gotowym do spotkań z dziećmi,
młodzieżą, dorosłymi. Dzielił się
z nami swoją ogromną wiedzą,
znajomością historii, wpajał umiłowanie piękna mowy polskiej, ziemi
polskiej i naszego mazowieckiego
krajobrazu.
Starając się, by pamięć o Nim
pozostała w naszych murach, zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy zdjęć związanych
z życiem i twórczością Wojciecha
Siemiona. Uczcijmy wspólnie człowieka, który pokazał nam nie tylko fantastyczny talent aktorski, ale
również wielkie serce dla naszego
kraju oraz jego tradycji i kultury.
Wystawę można oglądać w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli w godzinach
otwarcia placówki.
Dom Kultury w Żabiej Woli

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

ZAPROSZENIE
Wójt naszej Gminy i Obywatelska Grupa Społeczna „Żabiowolanie”
wraz ze sponsorami
mają zaszczyt zaprosić na
uroczystość otwarcia Lasku Żabiowolskiego
ze „Ścieżką edukacji przyrodniczo-leśnej zdrowego stylu życia”,
otwarcie będzie miało miejsce w sobotę w dniu 2 czerwca br. o godz. 11:00
na spacerowych terenach wsi Żabia Wola
(pomiędzy ulicami Leśną i Warszawską u wylotu ul. Krótkiej).
Przewidziane są atrakcje kulturalno-kulinarne (śpiew, humor, przekąski).
OGS „Żabiowolanie”		
w imieniu organizatorów i sponsorów

Wójt Gminy

B E Z P Ł AT N A

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w: § 1, § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27
października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych
placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie w terminie
do 15 maja 2012 r. do godz. 1500, na adres: Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Gminie Żabia Wola, Józefina ul. Mazowiecka 1, 96-321
Żabia Wola.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Żabia Wola. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
lub uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych tel: (46) 857 80 53

G A Z E TA
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www.wspolnypowiat.pl

Informacje gmin

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

Grodzisk Mazowiecki „Filarem
Polskiej Gospodarki” a Grzegorz Benedykciński „Samorządowym Menedżerem Regionu
2011”, w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2011”.

5

Burmistrz Grodziska Maz. Menedżerem Regionu 2011
Konkurs przeprowadzony został przez redakcję dziennika Puls
Biznesu i agencję badawczą TNS
Pentor pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki.
W ramach tegorocznego konkursu, po raz pierwszy wyróżniono także samorządy lokalne, przyznając prezydentom, burmistrzom
i wójtom tytuły Samorządowych
Menedżerów Regionu.
Przed dokonaniem wyboru agencja badawcza TNS Pentor zwróciła
się do wszystkich gmin w Polsce

z zapytaniem o wskazanie samorządów, które ich zdaniem są liderami
w regionie. Spośród wszystkich
gmin w danym województwie, samorządowcy musieli wybrać jedną,
ich zdaniem najlepszą.
Wśród 10 najlepszych menedżerów na Mazowszu burmistrz
Grzegorz Benedykciński został
wskazany jako najlepszy. Zaraz
za nim na 2 miejscu znalazł się
burmistrz Mszczonowa Józef
Grzegorz Kurek, na trzecim prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz.(ranking: http://
filary.pb.pl/samorzady)
Podstawowymi kryteriami dla
jednostek samorządu, na podsta-

wie których wyłoniono liderów
w województwie były: tempo
rozwoju, pozyskanie pieniędzy
unijnych, wspieranie przedsiębiorców działających na terenie
danej gminy i integracja społeczności lokalnej.
Przedstawiciele
samorządów
gminnych dokonywali także oceny własnych planów inwestycyjnych, określając charakter potrzeb
w tym zakresie oraz możliwości
i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegały takie obszary jak: budowa
kanalizacji sanitarnej, budowa
kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i moder-

nizacja obiektów edukacyjnych
i infrastruktury dziecięcej. Brano
pod uwagę również budowę i modernizację obiektów sportowo
- rekreacyjnych, informatyzację
gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też
budownictwa komunalnego.
To kolejne wyróżnienie tak dla
Grodziska Mazowieckiego jak
i burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego. Przypomnijmy burmistrz ma na swoim koncie wiele
tytułów w tym tytuł : Europejczyka Roku, który przyznano mu
w 2006 roku.
J&A Media

Grodzisk zaprasza firmy do programu Karta Dużej Rodziny 3+ i 4+
Pomoc rodzinom wielodzietnym
i wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, to dwa podstawowe
powody, które mają być zachętą dla
firm działających na terenie Gminy Grodzisk, by stać się partnerami
programu Karta Dużej Rodziny.
Partner to firma, która zaproponuje zniżki na swoje produkty lub
usługi na czas określony lub bezterminowo. Z prośbą o włączenie się w inicjatywę rozszerzenia
pakietu zniżek dla rodzin wielodzietnych zwraca się w specjalnej
ulotce skierowanej do firm burmistrz Grzegorz Benedykciński.
-Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, wesprzecie Państwo
wielodzietne rodziny mieszkające
w naszym mieście, a jednocześnie
zyskacie nowych, stałych klientów.
Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach
społecznych- czytamy w ulotce.
Firmy, które chciałyby stać się
partnerami Karty, powinny wypełnić specjalny formularz akcesyjny, w którym zobowiązują się
do udzielania zniżek w określonej
wysokości dla posiadaczy Karty
Dużej Rodziny 3+ lub 4+, w za-

proponowanym terminie lub bezterminowo. Taki formularz można
wysłać pocztą elektroniczną, zwykłą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim. Następnie gmina
B E Z P Ł AT N A

przygotuje porozumienie, które
zostanie podpisane z firmą.
Lista firm, beneficjentów programu znajdzie się na oficjalnej
stronie Urzędu Miasta, w ulotG A Z E TA

kach i materiałach promocyjnych,
z kolei firma otrzyma materiały
promocyjne oraz specjalne naklejki do oznakowania swojego
sklepu lub punktu, jako partnera

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

programu Karty Dużej Rodziny.
Więcej informacji można uzyskać
pod nr tel. 22 755 58 69 lub pisząc
na adres: karta@opsgrodzisk.pl.
Przypomnijmy dziś posiadacze
Kart Dużej Rodziny otrzymują:
• 50% zniżki na zakup biletów do
kina w Centrum Kultury
• 50% zniżki na zakup biletów na
pływalnię „Wodnik 2000”
• 50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane
przez Ośrodek Kultury
• od 25 do 30% zniżki na świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego
• bezpłatne przejazdy komunikacją miejską (rodziny z 4 i więcej
dzieci).
Gmina Grodzisk Mazowiecki jako
jedna z pierwszych wprowadziła
u siebie program zniżek dla rodzin
wielodzietnych już w 2009 roku.
W sumie na terenie gminy wydano
400 Kart Dużej Rodziny. Zaproszenie i włączenie się w program
pomocy firm, byłoby kolejnym dużym krokiem w działaniach gminy
na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych.
J&A Media
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więcej niż pośrednik!

PL Nieruchomości poszukuje dla swoich klientów gruntów rolnych o areale od 1 ha do 20 ha.
Grodzisk Maz.
ul. Sienkiewicza 15
tel. 0-22 729-31-01
grodzisk@pl-n.pl

Pruszków
ul. Kościuszki 26/1
tel. 0-22 730-62-00
pruszkow@pl-n.pl

Milanówek
ul. Warszawska 19
tel. 0-22 724-61-20
milanowek@pl-n.pl

Grupa PL Nieruchomości - od lat najwyższe standardy jakości w każdym oddziale.
ogłoszenia drobne
Chrzanów Mały – dom 116m2,1045 m2 działki,
cena 690.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Grodzisk Maz.- mieszkanie 47,2m2, III piętro, cena
250.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Opypy – działka 1772 m2, 39x46m, cena 280.000 zł.
Tel. 22 724 61 20
Tarczyn -10.000 m2, 100x100m, cena 180.000 zł.
Tel. 22 724 61 20
Nowa Wieś 1000 m2- piękna działka budowlana,
doskonale położona. Okazja. Tel. 22 730 62 00
Nadarzyn 170/1000 m2- bardzo ładny dom w stanie
surowym otwartym. Super cena. Tel. 22 730 61 99
Brwinów 34 m2 - 1-pok. mieszkanie w dobrej lokalizacji. Rewelacyjna cena. Tel. 22 730 61 99
Pruszków 48 m2- 2-pok. mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji. Okazja. Tel. 22 730 62 00

Grodzisk Maz./okolice, działka o pow. 1050m2,
cena: 69 tys. zł. PINIE Tel. 22 729 31 01
Grodzisk Maz., mieszkanie 61m2, 3 pokoje, do zamieszkania, cena: 245 tys. zł. Tel. 22 729 31 01
Grodzisk Maz. /okolice, pow. 150/1200m2, do zamieszkania, cena: 550 tys. zł. Tel. 22 729 31 01
Milanówek, 2 pokoje, 37m2, 1 piętro, cena: 190 tys.
zł. do negocjacji. Tel. 22 729 31 01
Żyrardów –mieszkanie 60m2, do wprowadzenia,
cena 230 000 zł. Tel. 46 855 66 03
Żyrardów – mieszkanie 42m2, 2 pok., cena 170 000
zł. Tel. 46 855 66 03
Stary Karolinów - działka 3000m2, budowlana,
cena 125 000 zł. Tel. 46 855 66 03
Sochaczew – dom, 200/860, wolnostojący, cena
800 000 zł. Tel. 46 855 66 03

Manifestacja zawodów rynku nieruchomości
W dniu 12 kwietnia bieżącego
roku przed Sejmem odbyła się manifestacja pośredników w obrocie
nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości która skupiła
rzeszę ponad 700-osobowej grupy
przedstawicieli powyższych zawodów. Manifestacja odbyła się
pod hasłem ,,Kompetencja i Bezpieczeństwo Nieruchomości”.
Manifestacja była wynikiem braku konsultacji społecznych Rządu z przedstawicielami zawodów
związanych z obsługa rynku nieru-

Wołomińskie Centrum
Warszawa - Wawer tel. 0-22 398-90-73, Nieruchomości tel. 0-22 763-96-00,
Mińsk Mazowiecki tel. 0-25 758-00-01, Stołeczne Centrum Nieruchomości
Konstancin Jeziorna tel. 22 702-86-20, WAWA tel. 0-22 412-41-50

Żyrardów
ul. Okrzei 40
tel. 0-46 855-60-03
zyrardow@pl-n.pl

chomości w związku z wprowadzaniem tzw. ,,Ustawy Deregulacyjnej”,
która to w mniemaniu Rządu oraz
Ministra Sprawiedliwości Pana Jarosława Gowina ma spowodować
wzrost zatrudnienia oraz powstanie
nowych miejsc pracy.
Zwieńczeniem Manifestacji było
złożenie w imieniu 9 Federacji
Rynku Nieruchomości petycji do
Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz
oraz do Przewodniczących Klubów
Parlamentarnych.
Petycja wyrażała ubolewanie
w związku z brakiem konsultacji

|

ze środowiskiem pośredników, zarządców oraz rzeczoznawców podczas wprowadzania ustawy. Była
też wyrazem ogromnych obaw jakie pojawiły się wśród specjalistów
uprawiających powyższe zawody.
,,Otwarcie” dostępu do zawodów jakie planuje Minister Gowin
w mniemaniu pośredników posiadających kwalifikacje przyniesie
odwrotny skutek. Wprowadzenie
do zawodu pośrednika w obrocie
nieruchomościami osób, które nie
posiadają kwalifikacji, nie muszą odbywać szkoleń spowoduje drastyczne obniżenie jakości świadczonych
usług - a co za tym idzie - wzrost
niezadowolenia wśród klientów korzystających z ich usług.
W manifestacji brała udział 30
osobowa grupa doradców oraz pośredników Grupy PL Nieruchomości, na czele z prezesem - Panem
Dariuszem Uchorczakiem.
Panie Prezesie, jaki jest powód tak
licznego udziału pracowników pańskiej firmy w manifestacji?
- Firma PL Nieruchomości zawsze kładła ogromny nacisk na jakość
świadczonych usług oraz działania
zgodne ze standardami zawodowymi. Nie wyobrażam sobie sytuacji,
w której zawód pośrednika będą
wykonywać osoby bez niezbędnych
kwalifikacji i doświadczenia. Praca
ta wymaga nieustannego uzupełniania wiedzy, rozwijania i zdobywania

Numery licencji: 11655,10218, 11536, 15099, 15809, 6716.
Transakcje miesiąca
Miejscowość

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Brwinów

Działka

789 m2

480.000 PLN

Piastów

Działka

598 m2

420.000 PLN

Płochocin

Dom

110 m2

650.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

70 m2

430.000 PLN

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

52 m2

Grodzisk Maz

Dom

155/950 m2

Radziejowice / okolice Działka

165.000 PLN

155.000 PLN

220.000 PLN

210.000 PLN

20000 m2

227.000 PLN

200.000 PLN

130/210 m2

235.000 PLN

205.000 PLN

978 m2

98.000 PLN

97.000 PLN

Mieszkanie

45 m2

270.000 PLN

225.000 PLN

Działka

1965 m2

90.000 PLN

80.000 PLN

Mieszkanie

61 m2

300.000 PLN

237.000 PLN

Mieszkanie

S

Milanówek
Jaktorów

Milanówek

800.000 PLN

127.000 PLN

Skierniewice

Jaktorów

200.000 PLN

220.000 PLN

Mieszkanie

Żyrardów

890.000 PLN

390.000 PLN

75.000 PLN

Żyrardów

Nowa Piasecznica

580.000 PLN

85.000 PLN

Grodzisk Maz / okolice Działka

R
P
Działka
Dom

Działka

1100 m2

335.000 PLN

A
D
207.000 PLN

E
N
345.000 PLN

E
Z
1352 m2
55 m2
60 m2

dom

nr oferty: D-9453-6

dom

MILANÓWEK

Cena: 315.000 PLN

MSZCZONÓW

nr oferty: D-1616-14

okazje - zainwestuj! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Pruszków

Dom

130/691 m2

487.000 PLN

Dom jednorodzinny 4- pok. w spokojnej dzielnicy Pruszkowa.

Pruszków

Dom

152/326 m2

321.000 PLN

Dom dwukondygnacyjny do remontu. Super cena.

Brwinów

Działka

590 m2

180.000 PLN

Piękna działka budowlana w bardzo dobrej lokalizacji.

Pruszków

Mieszkanie

46 m2

195.000 PLN

Mieszkanie 2-pok. położone w centrum Pruszkowa.

Grodzisk Maz

Mieszkanie

55,2 m2

270.000 PLN

Gotowe do zamieszkania.

Milanówek

Działka

740 m2

330.000 PLN

Centrum Milanówka.

Milanówek

Dom

180/1555m2

475.000 PLN

Cena do negocjacji.

Budy Michałowskie

Dom

97/1709 m2

210.000 PLN

Cena do negocjacji.

Nowa Sucha

Działka

100000 m2

900.000 PLN

Warunki zabudowy.

Wiskitki

Dom

110/1000 m2

330.000 PLN

Dobra cena

Żyrardów

Mieszkanie

62 m2

120.000 PLN

Polecam, dobra lokalizacja.

Żyrardów

Mieszkanie

67 m2

239.000 PLN

Do zamieszkania

Błonie/ okolica

Działka

3290 m2

198.000 PLN

Działka na inwestycję.

Grodzisk Maz.

Dom

135/1467 m2

580.000 PLN

Cena do negocjacji.

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

25 m2

120.000 PLN

Do zamieszkania.

Milanówek

Mieszkanie

19 m2

80.000 PLN

Mieszkanie – słoneczne.

Cena: 600.000 PLN

Nieruchomość położona w samym Centrum
Milanówka. Dom z lat 30-tych, do generalnego
remontu lub rozbiórki. OKAZJA. Pow. użytk.: 180
m2, Pow. działki: 1488 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dom w Mszczonowie jednorodzinny o powierzchni użytkowej 144 m2. Poddasze użytkowe. Dobry
dojazd do Warszawy. Cena do negocjacji! Pow.
użytk.: 144 m2, Pow. działki: 650 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

dom

dom

nr oferty: D-7741-5

MILANÓWEK

Cena: 510.000 PLN

TERESIN

nr oferty: D-2021-14

Cena: 495.000 PLN

Dom piętrowy położony w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Dom może służyć jako
Dom dwurodzinny. Polecam! Pow. użytk.: 200
m2, Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Nowo wybudowane domy w zabudowie bliźniaczej w południowym Milanówku w sąsiedztwie
lasu. Bardzo ładna nowoczesna architektura.
Pow. użytk.: 155 m2, Pow. działki: 600 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

dom

nowych umiejętności – wszystko to
w celu jak najlepszego zabezpieczania klientów, oraz przeprowadzenia
transakcji w sposób sprawny i bezpieczny. PL Nieruchomości zapewnia swoim pracownikom nieustanny
dostęp do szkoleń specjalistycznych
rozwijających umiejętności zawodowe. Od początku istnienia firmy
motywuję też swoich pracowników
do uzyskiwania licencji zawodowych
- z dwóch podstawowych powodów.
Po pierwsze, aby mieli możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed komisja kwalifikacyjną, po drugie abym miał pewność
że zatrudniam fachowców w swojej
dziedzinie, którym zależy na jakości
usług jakie świadczą.
dom

JAKTORÓW

nr oferty: D-14518-6

Cena: 590.000 PLN

Nasz udział w manifestacji
jest wyrazem obawy jaką żywimy w związku z planami Ministra
Gowina, który chyba do końca nie
jest świadomy, że działa na szkodę
społeczeństwa. Obniżenie jakości
usług, pociągnie za sobą całą lawinę roszczeń oraz spraw sądowych
z nimi związanych.
Moim zdaniem ustawa, którą
planuje wprowadzić Rząd wcale
nie spowoduje powstania nowych
miejsc pracy a co za tym idzie spadku bezrobocia; spowoduje zaś cała
masę szkód, których na dzień dzisiejszy nie jesteśmy nawet w stanie
do końca przewidzieć.
więcej na: www.wspolnypowiat.pl
DZIAŁKA

JAKTORÓW

nr oferty: G-1720-14

Cena: 66.000 PLN

dom

nr oferty: D-12639-4

dom

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 380.000 PLN

REGUŁY

Cena: 1.250.000 PLN

OŻARÓW MAZOWIECKI

Segment skrajny w stanie deweloperskim
z piecem c. o. - do centrum Grodziska 15 minut
pieszo, do stacji kolejki WKD 10 minut. Pow.
użytk.: 83 m2, Pow. działki: 250 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Piękny, nowy dom usytuowany na starannie
zagospodarowanej działce. Budynek w całości
wykończony. Super lokalizacja. Pow. użytk.: 198
m2, Pow. działki: 519 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Wygodny,6-pok. przytulny dom w otoczeniu
zabudowy jednorodzinnej. Pięknie zagospodarowany ogród , pełen zieleni. Znakomita lokalizacja.
Pow. użytk.: 125 m2, Pow. działki: 800 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

dom

dom

dom

JAKTORÓW

nr oferty: D-12363-5

nr oferty: D-13322-6

Cena: 369.000 PLN

MILANÓWEK

nr oferty: D-13860-5

Cena: 260.000 PLN

OPYPY

nr oferty: D-12693-4

Cena: 790.000 PLN

nr oferty: D-13864-5

Cena: 655.000 PLN

Nowy dom, składający się z salonu z kuchnią,
gabinetu, trzech sypialni. Dom do wykończenia
wg. własnej aranżacji. Pow. użytk.: 130 m2, Pow.
działki: 900 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

1/2 domu jednorodzinnego o pow 47 m2 w północnym Milanówku. Nieruchomość z udziałem
1/2 w działce 1343 m2. Pow. użytk.: 47 m2, Pow.
działki: 1343 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Dom o powierzchni całkowitej 480 m2,położony
w okolicy domów jednorodzinnych na dużej, słonecznej działce. Budynek podpiwniczony. Pow.
użytk.: 403 m2, Pow. działki: 3333 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

nr oferty: G-2244-14

JESIONKA

KURABKA

nr oferty: G-2643-14

Cena: 96.000 PLN

JAKTORÓW/OKOLICE

nr oferty: G-8036-6

Cena: 87.000 PLN

Atrakcyjna nieruchomość dom w trakcie budowy
planowany termin oddania jesień 2012 r. Budynek
budowany zgodnie z projektem Murator M70a.
Pow. użytk.: 130 m2, Pow. działki: 979 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Działka budowlana o pow. 3300 m2 w kształcie
trapezu, polożona w cichej spokojnej okolicy. Polecam, cena do negocjacji. Pow. działki: 3300 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Do sprzedania działka o pow. 3870m2 w Jesionce
w cichej i spokojnej okolicy. Polecam i zapraszam
do oglądania. Pow. działki: 3870 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Działka rolna o powierzchni 24.800 m2
w kształcie prostokąta. Spokojna okolica. OFERTA GODNA ZAINTERESOWANIA. CENA BARDZO
OKAZYJNA! Pow. działki: 24800 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Ładna działka budowlana, położona w otoczeniu domów jednorodzinnych. Cena do negocjacji. Pow. działki: 1209 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

MIESZKANIE

PRUSZKÓW

nr oferty: G-10800-4

Cena: 350.000 PLN

PRUSZKÓW

nr oferty: G-12606-4

Cena: 250.000 PLN

BŁONIE/OKOLICE

nr oferty: G-13756-6

nr oferty: G-13800-5

Cena: 198.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 312.000 PLN

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-2105-14

Cena: 170.000 PLN

Działka budowlana w bardzo dobra lokalizacji.
Cicha, spokojna zielona okolica, wśród domków
jednorodzinnych. Pow. działki: 500 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Ogrodzona działka budowlana położona w dzielnicy domów jednorodzinnych. Cicha i bezpieczna
okolica. Media w ulicy. Pow. działki: 523 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Działka budowlana, idealna na inwestycję. Cena
do negocjacji. Aktualny plan zag. przestrzennego
- możliwy podział na działki po 1000 m2. Pow.
działki: 3290 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Woda miejska wprowadzona na działkę, gaz
i kanalizacja miejska w ulicy bezpośrednio przy
działce. Dojazd drogą gminną. Do PKP 1 km. Pow.
działki: 1300 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 41,9
m2 na parterze. Osiedle Wschód POLECAM.
Metraż.: 42 m2
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

nr oferty: M-2359-14

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

SOCHACZEW

Cena: 200.000 PLN

MILANÓWEK

PRUSZKÓW

Mieszkanie położone w północnej części miasta. Drugie piętro, po remoncie.
Metraż.: 48 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Wygodne,4-pok., jasne dwustronne mieszkanie
z widną kuchnią . Niski blok z cegły. Kameralne
osiedle w znakomitej lokalizacji.
Metraż.: 74 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Słoneczne mieszkanie o powierzchni 59 m2,
położone na spokojnym osiedlu w Sochaczewie
Cena do negocjiacji.
Metraż.: 59 m2
telefon: 0-46 855-60-03

nr oferty: M-11728-6

nr oferty: M-12631-4

Cena: 358.000 PLN

nr oferty: M-12663-4

nr oferty: M-13823-6

URSUS

GRODZISK MAZ.

Cena: 245.000 PLN

Trzypokojowe mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji. Całość zaaranżowana wg indywidualnego projektu. W pobliżu pełna infrastruktura.
Metraż.: 63 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Nowe, słoneczne mieszkanie w stanie developerskim położone na drugim piętrze. Cena do
negocjacji.
Metraż.: 53 m2
telefon: 0-22 729-31-01
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Zaproszenia
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
DLA DZIECI
Artystyczna bawialnia Galeria Letnisko MCK Milanówek ul. Kościelna 3, 28
kwietnia (sobota) godz. od
11:00 do 13:00

trabas), Cezary Konrad (perkusja) oraz gościnnie Robert
Murakowski (trąbka) wykonają utwory znane ze ścieżki
dźwiękowej do słynnego filmu
Borysa Lankosza „Rewers”.
Bilety: 25 zł / 20 zł

R eklama

stadionu. Spośród uczestników imprezy wylosowana zostanie nagroda niespodzianka.

UROCZYSTOŚCI

Obchody Święta 3 Maja
w Grodzisku Maz.

KINO

Zapraszamy dzieci od lat 6 na
warsztaty plastyczne połączone z zabawami animacyjnymi.
Temat ,,Afryka Dzika’’.

Lęk Wysokości 25.04.2012
godz. 18:00 - dramat , psychologiczny, prod. Polska, 90 min.
Reżyseria Bartosz Konopka .
Obsada: Marcin dobrociński,
Magdalena Popławska.

KONCERT

28 kwietnia (sobota), godz.
19.30 Pałacyk Kasyno ul.
Lilpopa 18

Film to opowieść o młodym
reporterze telewizyjnym, który prowadzi bardzo poukładane życie. Pewnego dnia dowiaduje się, że jego ojciec trafił
do szpitala psychiatrycznego.

SPORT

Koncert Włodek Pawlik Trio:
„Włodek Pawlik zaprasza
– Jazz w Kasynie’’. Muzycy
w składzie: Włodek Pawlik
(fortepian), Paweł Pańta (kon-

28.04.2012 Dzień Sportu, Stadion K. S Milan ul. Turczynek
godz. 11:00 bieg na 1 Milę.
Strat i meta wyznaczone na
terenie stadionu. Po biegu terenowym, wyścigi rowerowe.
Start i meta także na terenie

godz. 10:00 Parada w wyk.
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą tamburmajora
kapelmistrza Ryszarda Klechy – osiedle Kopernika.
godz. 11:30 Msza w kościele
św. Anny w Grodzisku Maz. –
oprawa muzyczna w wyk. Orkiestry Dętej Gedeon Riechter
pod batutą Wacława Karonia
godz. 12:30 uroczystości pod
pomnikiem /Plac Wolności/złożenie kwiatów oraz występ Orkiestry Dętej Gedeon
Riechter pod batutą Wacława
Karonia. Po złożeniu kwiatów
odbędzie się uroczystość nadania odznaczeń „Zasłużony dla
Gminy Grodzisk Mazowiecki”.
godz. 13:00 biesiada przed
Centrum Kultury - Musztra
paradna w wyk. Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod
batutą tamburmajora kapelmistrza Ryszarda Klechy światowe przeboje w wykonaniu gitarzysty - Bogdana
Wiśniewskiego
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Obchody Dnia Miasta Podkowa Leśna
14-15 kwietnia w Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich odbyły
się uroczyste, dwudniowe obchody
Dnia Miasta Podkowa Leśna.

Rady Miasta Bogusław Jestadt. Na
Sali obecni byli Burmistrz miasta
Podkowa Leśna Małgorzata StępieńPrzygoda, Dyrektor CKiIO Alina

W sobotę zorganizowana została Uroczysta Sesja Rady Miasta, na
której m.in. odznaczono pięcioro
wybitnych podkowian, nadając im
tytuł „Zasłużonych dla Podkowy
Leśnej”. Ponadto w ciągu weekendu
odbywały się: gry miejskie, projekcje
filmów fabularnych oraz koncerty
i wystawy. Imprezom towarzyszyła
znakomita frekwencja – wśród widzów znaleźli się nie tylko mieszkańcy Podkowy, ale też goście z sąsiednich miejscowości i Warszawy.
Dwudniowe obchody Dnia Miasta zainaugurowała Uroczysta Sesja
Rady Miasta, która odbyła się w sobotę, 14 kwietnia o godz. 12.00 w siedzibie Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich – Pałacyku Kasyno.
Było to wydarzenie bez precedensu
– na Sesji odznaczono bowiem pięcioro znakomitych Podkowian, którym nadano tytuł „Zasłużonych dla
Podkowy Leśnej”. Tytuł otrzymali:
Yaśmina Strzelecka, Henryk Bazydło, Michał Bogusławski, Grzegorz
Dąbrowski oraz Oskar Koszutski.
Sesję poprowadził Przewodniczący

Witkowska, proboszcz Parafii Św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej ks.
Wojciech Osial, a także Burmistrzowie i przewodniczący Rady Miasta
wszystkich minionych kadencji.
Przypomnijmy, że pierwszym,
który otrzymał tytuł „Zasłużonego
dla Podkowy Leśnej” był w 1991
roku ksiądz Leon Kantorski. Ostatnie do tej pory tego typu odznaczenie otrzymała w 2002 r. Zofia Broniek. Obecnie liczba ta zwiększyła
się do piętnastu.
Po przerwie odbyła się Projekcja
filmu dokumentalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej „Zdarzyło
się tylko w Polsce” w reżyserii Pawła
Kędzierskiego opowiadająca o 20-leciu reformy samorządowej. Po filmie
wywiązała się interesująca dyskusja
na temat samorządności w Polsce
z udziałem prof. Jerzego Regulskiego,
byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia oraz przedstawicieli FRDL. Zaproszeni goście
odpowiadali na pytania zgromadzonej widowni.
W.Wasiak

9

Zapraszamy na IV Międzynarodowe Spotkanie Milanowian
W ramach tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody 16 czerwca br.
odbędzie się już czwarte z kolei
Międzynarodowe Spotkanie Milanowian. Początek o godz. 12.00,
miejsce spotkania: „Galeria Letnisko” Milanowskiego Centrum
Kultury (ul. Kościelna 3).
Włączenie spotkania w program
Festiwalu umożliwi gościom spoza
Milanówka udział w wielu imprezach, które z tej okazji odbędą się
w mieście. Po spotkaniu ok. godz.
14.00 zainteresowani będą mogli
odbyć godzinny spacer z przewodnikiem „Śladami Michała Lasockiego”. Patronatem medialnym,
podobnie jak i w ub. roku, objęła
spotkanie gazeta kulturalno-informacyjna „Wspólny powiat”, która

na swoich łamach wiele uwagi poświęca tematyce milanowskiej.
Trzy pierwsze spotkania milanowian utwierdziły organizatorów
w przekonaniu, że takie imprezy
warto organizować, ponieważ dla
wielu osób spoza naszego miasta
stanowią one zachętę do ponownego odwiedzenia Milanówka. W poprzednich spotkaniach uczestniczyli milanowianie z Australii, Rosji,
Indonezji, Holandii i wielu miast
na terenie Polski.
W tegorocznym programie spotkania przewidziano m.in. tradycyjne
wystąpienie burmistrza Milanówka
Jerzego Wysockiego, oraz pogadankę
prezesa Tow. Miłośników Milanówka red. Andrzeja Pettyna nt. powstania Milanówka w związku z przy-

padającą w tym roku 150. rocznicą
urodzin założyciela miasta Michała
Lasockiego h. Dołęga. Zaplanowano też wymianę poglądów na temat
„magnetyzmu” Milanówka. Organizatorzy nie wykluczają udziału potomków M. Lasockiego.
Z uwagi na konieczność wydrukowania odpowiedniej ilości egzemplarzy materiału informacyjnego nt.
M. Lasockiego i powstaniu Milanówka prosimy o potwierdzenie do
10 czerwca br. udziału w spotkaniu,
który jest bezpłatny - listem (Tow.
Miłośników Milanówka, Skrytka poczt. 46, 05-022 Milanówek),
mejlem (a.pettyn@wp.pl) lub telefonicznie 22-758-37-08.
Towarzystwo Miłośników
Milanówka
R eklama
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Ogrodowe inspiracje
Właścicieli ogrodów, choćby najpiękniejszych, zawsze zachęcam
do poszerzania swojej ogrodniczej
wrażliwości i wiedzy. Warto podglądać dobre rozwiązania, poznawać
aktualne trendy, podziwiać naturę.
Warto poszerzać swoje ogrodnicze
umiejętności, przecież fachowa
wiedza jest połową sukcesu.
Warto wierzyć w swoje siły i możliwości, warto rozbudzać marzenia.
Okazji do tego jest bardzo wiele.
Ostatnio pojawia się coraz więcej
artykułów o tematyce ogrodniczej,
choćby w naszej lokalnej prasie. Polecam szczególnie te, które podpowiadają, co należy właśnie zdziałać
w ogrodzie. Wiele czynności przy
pielęgnacji roślin zależna jest od ich
fizjologii. Nie jest obojętne, kiedy
posadzimy drzewo z odkrytym korzeniem, czy przytniemy żywopłot
albo nawieziemy trawnik. Sama
miesiąc temu popełniłam błąd
podcinając nie w porę gałęzie mojej
brzozy. Kiedy drzewko dosłownie
zaczęło płakać rzewnymi łzami,
pobiegłam do domu, zajrzałam do
fachowej literatury i przeczytałam,
że brzozy należy podcinać, kiedy spadnie ciśnienie soków, czyli
w czerwcu. Nie pomagało smarowanie miejsc cięcia specjalnymi
dendrologicznymi maściami. Płakałyśmy więc obie. Na szczęście
moja ukochana brzoza po kilku
dniach poradziła sobie sama, rany
się zabliźniły i drzewko uniknęło
uschnięcia.
Często nasze wątpliwości i zapytania są bardziej precyzyjne. Liczy
się wtedy naprawdę sprawdzona
porada. Niestety nie każde źródło wiedzy ogrodniczej jest warte
zaufania. Ogrodnikom polecam
miesięcznik „Działkowiec”. Dużo
w nim fachowych informacji, au-

recenzja
Joanna Sarnecka
proponuje:

Jak dzieci poznają
wielki świat

torami artykułów są ludzie nauki
związani z ogrodnictwem. W gazecie pojawiają się tematy dotyczące
roślin ozdobnych i użytkowych.
Inna grupa artykułów, choćby
tych, które od kilku lat piszę dla
Wspólnego Powiatu, to artykuły
poświęcone przybliżeniu Państwu
niektórych, wybranych grup roślin,
o których może zapomnieliśmy lub
o których wiemy zbyt mało.
Pisałam więc o trawach, pnączach, różach czy magnoliach.
Często zaglądając do literatury
ogrodniczej szukamy po prostu pomysłów dla swoich ogrodów. Warto
wtedy sięgać po kolorowe czasopisma w których autorzy zamieszczają
dużo zdjęć, dobrze obrazujących
konkretny temat. Trzeba jednak
pamiętać, że nie wszystkie proponowane rozwiązania da się „żywcem” przenieść do naszych ogrodów.
Ostatnio czytałam artykuł opisujący

jak stworzyć ogród nie wymagający potem zbyt dużo pracy. Artykuł
był uzupełniony zdjęciami z ogrodniczej wystawy w Londynie, gdzie
kompozycje roślinne bynajmniej nie
należały do bezobsługowych. Jeżeli
zdjęcia są przedrukami z zagranicznej, ogrodniczej literatury, traktujmy
je z pewnym dystansem. Różnice
w warunkach klimatycznych uniemożliwiają dosłowne przenoszenie
rozwiązań do naszego środowiska.
Warto jednak oceniać, co jest wartością kompozycji. Może ciekawy zestaw kolorów użytych roślin a może
kontrast kształtu liści. Może ciekawa
aranżacja wokół starej rzeźby. Kiedy
określimy, co nam się w tym zdjęciu
podoba, możemy spróbować zaplanować w naszym ogrodzie zakątek
o podobnych walorach.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

Nie każdego stać na zagraniczne wojaże, szczególnie w rejony tak odległe, jak Chiny, Indie,
czy Japonia. Jednocześnie żyjemy
w świecie, w którym sporo o tych
odległych zakątkach wiemy, przynajmniej pozornie. Poprzez media
mamy kontakt z tamtym światem,
a jednak wiedza o ustroju, problemach aktualnych nie wystarczy,
żeby zrozumieć specyfikę kultury,
żeby poprzyglądać się temu miejscu
i poczuć jego klimat. Żyjemy w jednym otwartym świecie, globalnej
wiosce, a jednak ma ona swoje odcienie. Odrębność kulturowa jest
dziś może mniej widoczna gołym
okiem, ale bardzo głęboko zakorzeniona tkwi w świadomości ludzi.
Dobrym sposobem na odbycie
takiej podróży, bez wychodzenia
z domu, stanowi lektura baśni. Te
tradycyjne przechowały w sobie wizję
świata sprzed wieków, ale i te współczesne historie, siłą rzeczy, stanowią
odzwierciedlenie
światopoglądu,
wrażliwości i wyobraźni miejscowej.
Wspaniałą przygodą dla całej mojej
rodziny było wspólne czytanie baśni
„Tatsu Taro syn smoka”, autorstwa
Miyoko Matsutani nagrodzonej za
swoją twórczość Nagrodą im. H. Ch.
Andersena. Książeczka jest wyjątkowa zarówno pod względem treści
jak i formy, a samo to jest już bardzo
bliskie japońskiej kulturze, w której
estetyka odgrywa istotną rolę. Historia chłopca, który ma na ciele znamię

smoka, nosi cechy opowieści inicjacyjnej. Mały Tatsu Taro wyrusza
w niebezpieczną drogę uwolnić dwie
ukochane kobiety, matkę zamienioną
w smoka i koleżankę Ayę. Dzielny
i dobry zyskuje przychylność demonów. Pokonuje siły zła i z małego
dziecka zamienia się w prawdziwego
mężczyznę. Nie wiem jak brzmiałaby podobna historia w wersji tradycyjnej. Być może nie byłaby dla nas
tak bardzo czytelna. W „Synu smoka”
mamy do czynienia z dobrze znanym
z europejskich baśni, schematem.
Japońskie otoczenie, świat demonów, odmienne zwyczaje bohaterów,
wszystko to jednak daje poczucie
spotkania z odmiennością, zaciekawia i rozwija. A delikatne, akwarelowe ilustracje twórczo nawiązują
do tradycyjnych japońskich obrazów.
Taka lektura może być punktem wyjścia do wspólnych poszukiwań, może
prób kaligrafowania japońskich liter,
może zajrzenia w tamtejsze niezwykłe krajobrazy uwiecznione gdzieś,
w internecie. Jest to oczywiście namiastka podróży, daje jednak dzieciom możliwość poznania czegoś
nowego, rozbudzając wyobraźnię
i ciekawość, tworzy dobry grunt pod
prawdziwe eskapady.
Joanna Sarnecka
„Tatsu Taro syn smoka”, Media
Rodzina, Poznań 2010
R eklama
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
Układanie kostki brukowej. Tel. 0 696 437 501
NIEMIECKI – GERMANISTKA Tel. 0 608 215 819
DACHY- CIESIELSTWO- DEKARSTWO. Tel. 0 603 447 132
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
Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne.
Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365
TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004
Remonty i wykończenia mieszkań. Tel. 0 600 381 377

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
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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