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Spotkajmy się w ogrodach!
Festiwal Otwarte Ogrody to
jedno z największych wydarzeń
kulturalnych w naszym mieście.
Opiera się na integracji społeczności lokalnej wokół wartości kulturowych, tradycji, dziedzictwa
oraz promocji ciekawych działań
lokalnych. W tym roku zapraszamy Państwa na ponad 30 wydarzeń w prywatnych ogrodach oraz
przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy
zgłosili wspaniałe pomysły. Warto
już dziś zaplanować z nami weekend 7-9 czerwca 2013 r.
Program Festiwalu to przede
wszystkim wydarzenia organizowane przez mieszkańców i właścicieli ogrodów. Zaczynamy 7
czerwca. Już od 16.00 będzie można zobaczyć pierwsze wystawy.
Oficjalnie powitamy mieszkańców
oraz gości, także z miast partnerskich, podczas koncertu piosenki
autorskiej Roberta Kasprzyckiego
pt. „Dzień, chwila, moment”. Zapraszamy na wyjątkowy koncert
jednego z najbardziej znanych reprezentantów piosenki autorskiej.
Poza masą melodyjnych piosenek, w ogrodzie Willi Borówka
od godz. 19.00, usłyszymy garść
niepowtarzalnych anegdot. Tego
samego wieczoru, przy Willi Emanów z okazji 100. urodzin obiektu,
mieszkańcy spotkają się z Krystyną
Jandą - wspaniałą aktorką filmową
i teatralną, która opowie o swoim
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telewizyjnym debiucie reżyserskim
„Hedda Gabler”. Odbędzie się
również projekcja wspomnianego Teatru Telewizji, kręconego we
wnętrzach Willi Emanów. Przez
cały czas trwania Festiwalu otwarty
będzie „szlak stuletnich willi”. Będą
mogli Państwo zobaczyć wystawy
na ogrodzeniach Willi Emanów,
Księżanki oraz Walerii.
Sobota i niedziela to zdecydowanie różnorodność i wielość
wydarzeń dla każdego. Zobaczymy spektakle teatralne, wystawy
fotografii, rękodzieła, malarstwa,
rzeźby, a także projekcje filmów. 8
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czerwca w Teatrze Letnim o godz.
11.00 odbędzie się wernisaż wystawy fotografii cenionego fotokronikarza Milanówka Felicji Witkowskiej. Wystawę będzie można
zobaczyć przez cały czas trwania
Festiwalu jak i przez kolejny tydzień. W tym roku po raz piąty
odbędzie się V Międzynarodowe
Spotkanie Milanowian. Będzie
ono kontynuacją rozpoczętej podczas wernisażu opowieści o rodzinie Witkowskich. Przez większą część sobotniego popołudnia
otwarte będą liczne ogrody prezentujące m.in.: fotografię rodzinną,

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

prace rękodzielnicze, dokumenty,
czy artykuły dotyczące Milanówka. Dla zainteresowanych odbędą
się warsztaty rozwojowe, warsztaty artystyczne, panel dyskusyjny
o zrównoważonym rozwoju społecznym oraz prelekcja na temat
Milanówka lat 20. i 30. Jak zawsze
w czasie Festiwalu będziemy mieli okazję spotkać się z ciekawymi
ludźmi: historykami, publicystami,
poetami. W jednym z ogrodów odbędzie się seminarium o procesie
twórczym, a w innym multimedialny pokaz tworzenia i twórczości.
dokończenie na stronie 8
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Św. Urszuli Ledóchowskiej – miłość ofiarna, pokorna i przyjazna bliźnim
W 10. rocznicę kanonizacji św.
Urszuli Ledóchowskiej Siostry
Urszulanki SJK w Milanówku zaprosiły do swojej siedziby w „Matulinku” w celu wspólnego świętowania - przyjaciół Zgromadzenia,
rodziców i ich dzieci uczęszczające do prowadzonego przez Siostry
Przedszkola oraz przedstawicieli
milanowskiego samorządu.
Przybyłych na uroczystość przywitała przełożona Sióstr Urszulanek SJK w Milanówku s. Mirosława
Osuch wyrażając radość, iż w tak
szczególnej chwili można się spotkać w gronie przyjaciół. Następnie
rozpoczęła się msza św. z nowenną
do św. Urszuli w kaplicy usytuowanej w „Matulinku”, koncelebrowana przez proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej ks. Stanisława Golbę,
ks. Marka Gulbinowicza oraz ks. dr.
Jana Wróblewskiego (SVD), który
wygłosił okolicznościową homilię.
Ukazał w niej sylwetkę św. Urszuli, zwracając szczególną uwagę na
szczególne cechy jej osobowości,
które sprawiły, że nie tylko znalazła
szczęście w Bogu, ale też ofiarnie
i pokornie potrafiła obdarowywać
tym szczęściem bliźnich.
Zabierając głos po mszy św. burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki
przekazał w imieniu władz samorządowych na ręce s. Mirosławy Osuch

– wyrazy uznania za działalność
sióstr na rzecz bliźnich, społeczności milanowskiej - oraz „serdeczne
życzenia obfitości Łask
Bożych
oraz dalszej owocnej pracy w służbie Bogu i ludziom”. Towarzyszyło
temu przekazanie przez przewodniczącą Rady Miasta, Marię Sobczak,
dyplomu z wyrazami uznania oraz
obrazu przedstawiającego główną
siedzibę Zgromadzenia zabytkową
willę „Matulinek”, który wyszedł
spod pędzla miejscowego artysty-malarza Włodzimierza Starościaka.
W kolejnej części uroczystości
zebrani wysłuchali montażu słowno-muzycznego „Święty to przyjaciel” ukazującego bogatą w dokonania drogę życiową św. Urszuli.
Montaż opracowany przez s. Ewę
Bartoszek wykonał zespół rodziców
w składzie Grażyna Abramczyk,
Edyta Gamza, Katarzyna Klonowska, Michał Jaworski, Grzegorz
Truchel i Marcin Wlazło.
Po tej części uroczystości siostry
zaprosiły zebranych na agapę, która
upłynęła na rozmowach, wspomnieniach i wymianie pomysłów mających na celu dalsze wspieranie działalności Sióstr na terenie Milanówka.

Wyprzedziła epokę, w której żyła…

Zapewne ktoś z czytelników „Wspólnego Powiatu” może postawić sobie

pytanie, co sprawia, że w Milanówku
w sposób tak szczególny pielęgnuje się pamięć o św. Urszuli. (Nie bez
powodu też jest patronką jednej z ulic
miasta!) Myślę, że ma na to wpływ
fakt, iż od ponad 70 lat w pełni żyje
tu jej dzieło, ceni się tu wkład Sióstr
Urszulanek w rozwój edukacji przedszkolnej, nauczanie religii w szkołach, w służbę dla ludzi, a więc dla
dobra mieszkańców.
Teraz, gdy coraz częściej w różnych krajach coraz częściej doświadczamy przejawów rasizmu
i braku tolerancji dla „odmienności” nie sposób nie pamiętać
o lansowanych przez Ledóchowską ideach rozwijania przyjaznej
współpracy
międzynarodowej
w duchu wielokulturowości. Przypomina nam to praca Katarzyny
Olbrycht "Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej",
która doskonale zwraca na to uwagę, a to uprawnia do stwierdzenia,
że Ledóchowska o wiele lat wyprzedziła epokę, w której żyła. Była
prekursorem idei takiej współpracy międzynarodowej w duchu
przyjaznego zrozumienia. Ciekawe jest i to, że drogę prowadzącą
do tego widziała w umacnianiu
Polski na arenie europejskiej przez
poznawanie jej, czyli Polski, kultury i historii. Ledóchowska uczuliła

nas na konieczność respektowania
naszej tożsamości, szacunku dla
chrześcijańskich korzeni - przy
jednoczesnym zrozumieniu potrzeby działania na rzecz współpracy międzynarodowej w duchu
ekumenizmu, czym kierowała się
w swej działalności spędzając wiele
lat życia i pracując w środowiskach
protestanckich Skandynawii.
Kiedy dzisiaj coraz częściej pojawiają się trudne problemy wychowawcze, zwłaszcza w środowiskach
młodzieżowych, którym przecież
musimy stawić czoła, warto bliżej

poznać idee wychowawcze Ledóchowskiej, w których znajdujemy inspirację do naszych działań
tu i teraz, kiedy przychodzi nam
stykać się z ludźmi odmiennymi,
z ludźmi o innej mentalności, innych zasadach etycznych, innej rasy
czy religii. Jestem głęboko przekonany, że idee wychowawcze Urszuli
Ledóchowskiej, w zakresie wychowania wielokulturowego mogą stać
się pomocne w przezwyciężaniu
antagonizmów i braku zrozumienia
dla odmienności.
Andrzej Pettyn

„Radio świętego wizjonera” Podwójny jubileusz Radia Niepokalanów
cy. Po co? Chce ewangelizować jak
najszybciej, wszelkimi dostępnymi
środkami i chce, by ta wieść docierała do wielkiej rzeszy ludzi. Był radykalny w tym co robił i podkreślał, że
wszystko na chwałę Boga i tylko za
przyzwoleniem Matki Bożej.

Na zdjęciu od lewej: Malwina Szymańska, Tadeusz Łopaciński, Agnieszka Goleniak, o. Damian
Karczmar - Dyrektor Radia, Katarzyna Włodarczyk, Paulina Wysocka, o. Remigiusz Trocki

– rozmowa z dyr. programowym
Agnieszką Goleniak
Radio Niepokalanów, które ma
liczną rzeszę słuchaczy na terenie zachodniego Mazowsza
i w woj. łódzkim obchodzi w tym
roku podwójny jubileusz: 75-lecia utworzenia stacji i 18-lecia jej
reaktywowania (po przymusowym milczeniu w okresie PRL-u), w marcu 1995 r., kiedy stacja
powróciła na antenę. W niedzielę
12 maja w Niepokalanowie – pod
patronatem abpa Wacława Depo,
metropolity
częstochowskiego
oraz abpa Marka Jędraszewskiego,
metropolity łódzkiego - odbyły się uroczystości jubileuszowe.
Uświetnił je koncert Krzysztofa
Krawczyka i piknik św. Maksymiliana. O historii i pracy radia
z jego dyrektorem programowym

Agnieszką Goleniak rozmawia
red. Andrzej Pettyn:
- Na wstępie przypomnijmy
kto założył Radio Niepokalanów
i czym się kierował?
- Klasztor franciszkański Niepokalanów, pismo Rycerz Niepokalanej, czy właśnie radio założył
jeden i ten sam człowiek. Święty
Maksymilian Kolbe planował też
niedaleko radia lotnisko, by można
było jak najszybciej rozwozić prasę drukowaną, a także podglądał
w Berlinie jak robi się telewizję. Założyciel naszego radia był wizjonerem. W kościele katolickim z takimi
dziełami i planami był prekursorem.
Przecież Zygmunt Chamiec uruchomił w 1926 roku w Warszawie
Polskie Radio, a ten niezwykły zakonnik już dwanaście lat później
uruchamia rozgłośnię dosłownie
czterdzieści kilometrów od stoliB E Z P Ł AT N A

Zakładając radio O. Kolbe
znacznie wyprzedził swoją epokę.
Wkrótce nadeszła wojna… radio
zamilkło, ale tuż po wojnie nie powróciło na antenę…
- Nie było warunków, by radio
działało. Działało bardzo krótko, a za chwilę wybuchła II wojna światowa. Czasy komunizmu
nie były w ogóle sprzyjające dla
Niepokalanowa. Dopiero w 1992
roku pojawiły się pierwsze starania o koncesje dla katolickiej rozgłośni. I tak 1 marca 1995 roku
w Środę Popielcową rusza program radiowy z Niepokalanowa,
ale zasięg stacji był jeszcze niewielki. Dopiero później otrzymujemy częstotliwość łódzką i zwiększa się zasięg mazowiecki.
- W ciągu tych osiemnastu lat
nadajecie już regularnie i, jak się
zorientowałem w czasie uroczystości jubileuszowych, pozyskaliście
liczne grono słuchaczy? Kto Was
słucha i co wyróżnia Radio Niepokalanów spośród innych katolickich rozgłośni w Polsce?
- Tak, mamy bardzo dobrą słuchalność w Łodzi i w całym województwie łódzkim. Na Mazowszu
jest większa konkurencja i wielkie
nasycenie różnorodnych stacji, dlatego tu jest trudniej z pozyskaniem
G A Z E TA

słuchaczy. Chcę jednak podkreślić,
że nasi wierni słuchacze są z nami
od początku lub od kilku lat i jak
twierdzą „nie zdradzają nas nawet
na chwilę”. Ta przyjaźń jest tak
silna, że odwiedzają nas cyklicznie, przyjeżdżają na każdą radiową
akcję, dzwonią z zapewnieniem
wsparcia i pamięci. Jest to bardzo
miłe i daje wielką satysfakcję. Nasi
słuchacze to głównie ludzie w średnim wieku i starsi. Jest także grono
młodych chrześcijan, którzy są dla
nas wielką nadzieją. Nasi odbiorcy,
to także prawosławni , wątpiący,
szukający, czy np. czciciele Niepokalanej i św. Maksymiliana. Mamy
bardzo dużo sygnałów, że ktoś trafił
na nas przypadkowo szukając czegoś odpowiedniego dla siebie i tak
już pozostał. A co nas wyróżnia?
Franciszkański klimat czyli prostota, modlitwa i mała ilość polityki. Mamy szeroką gamę muzyki
chrześcijańskiej i dużo utworów,
których nie grają inni.
- Proszę więc powiedzieć, jaki
jest trzon programu…?
- Mimo rożnych pomysłów, które
pojawiały się w ciągu tych osiemnastu lat działalności nie rezygnujemy
z podstawowych punktów programu czyli codziennie rano Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu NMP,
Ewangelia dnia. Przed południem
transmitujemy Mszę św. z Bazyliki w Niepokalanowie. Codziennie
transmitujemy z Krakowa – Łagiewnik Koronkę do Miłosierdzia
Bożego, a wieczorem bracia franciszkanie przychodzą do studia
i odmawiają różaniec, o godz.21.00
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łączymy się z Częstochową i transmitujemy Apel Jasnogórski. Są to
stałe i niezmienne punkty programu. Nowością od kwietnia na naszej antenie jest transmisja Mszy
św. w czwartki o godz. 7.10 z Watykanu, odprawianej przy grobie bł.
Jana Pawła II. Nie brakuje u nas reportaży, publicystyki, historii, audycji o rodzinie, książce, kuchni, wiadomości ogólnopolskich i ze świata,
kościelnych itd. Dajemy słuchaczom także nieco rozrywki poprzez
konkursy, plebiscyty muzyczne, np.
w soboty po godz.17.00 zapraszamy na Koncert Życzeń i Marzeń.
Zainteresowanym polecam naszą
stronę www.radioniepokalnow.pl,
gdzie można prześledzić szczegółowo cały program. Polecam także
nasz profil na facebooku, bo tutaj
jesteśmy bardzo aktywni.
- Będąc Waszym słuchaczem
orientuję się, że w codziennych
wiadomościach informujecie o wydarzeniach w kraju i na świecie, ale
nie ma w audycjach miejsca na typową politykę…?
Świadomie
rezygnujemy
w politykowania i toczenia debat
politycznych. Wiem, że rozsądna
i umiarkowana polityka jest potrzebna i dlategojest ona obecna
w wiadomościach o pełnych godzinach od 6.00 do 19.00. Poza weekendami na naszej antenie samorządy rożnych miast i gmin mają swoje
„okienka” i pokazują jak wygląda
życie w tych małych ojczyznach.
Rozmawiał Andrzej Pettyn
więcej na www.wspolnypowiat.pl
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Uwaga na tzw. „wnuczków” i „kuzynów” – ponownie się pojawili
Policjanci ponownie otrzymali
sygnały, że na terenie naszego
powiatu pojawili się oszuści próbujący wyłudzać pieniądze od
starszych lub samotnie mieszkających osób.
- Babciu, pilnie potrzebuję
pieniędzy… - taki telefon może
odebrać każdy z nas, nie zdając
sobie sprawy, że może mieć do
czynienia z przestępcą. Oszuści
działający metodą „na wnuczka”
wprowadzają swoje ofiary w błąd,
podając się za członka rodziny,
prowadzą rozmowę w taki sposób,
że potencjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny - wnuczkiem, bratankiem,
siostrzenicą. Przestępcy, wciągając
ofiarę w swoją grę pozorów, sprawiają, że nawet nie wie kiedy traci
oszczędności życia. Pamiętajmy, że
wystarczy jeden telefon do rodziny, aby potwierdzić, z kim mamy
do czynienia. Sprawcy posługujący się metodą „na wnuczka” często
działają w zorganizowanych grupach - w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych wprowadzają osoby
pokrzywdzone w błąd co do swojej
tożsamości, podając się za bliskiego członka rodziny: wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca, synową
lub podając się za członka rodziny
znajomych, sąsiadów, przyjaciół.
Najpierw typują swoje potencjalne ofiary – najczęściej wybierają osoby starsze, mieszkające
samotnie w dużych miastach.
Wykorzystują głównie dane za-

warte w książkach telefonicznych,
wyszukując imiona, które rzadko
występują współcześnie. Następnie
dzwonią do tych osób i w czasie
rozmowy, wzbudzając przekonanie, że są ich krewnymi czy znajomymi, proszą o pilne pożyczenie pieniędzy na różnego rodzaju
cel. Oszust, podszywający się pod
krewnego, opisuje jakieś zdarzenie
i prosi o pomoc finansową związaną z pokryciem jakichś kosztów.
Częstym motywem jest okazjonalny zakup samochodu lub mieszkania, zakup leków, pokrycie kosztów
związanych ze skutkami kolizji czy
wypadku drogowego lub leczenia
szpitalnego.
Oszuści prowadzą rozmowę
w specyficzny sposób, tak aby potencjalna ofiara sama domyśliła się
i „zgadła” z kim rozmawia, często
też aby sama zaoferowała udzielenie wsparcia finansowego. Kiedy
już zdecyduje się na pomoc, sprawca sam deklaruje odbiór pieniędzy
w miejscu zamieszkania ofiary, po
czym dzwoni po raz kolejny, podaje błahy powód, dla którego nie
może osobiście odebrać pieniędzy
i mówi, że wyśle zaufaną osobę,
której należy je przekazać.
Dlatego zazwyczaj sprawców
jest co najmniej dwóch – jeden typuje ofiarę i wprowadza ją w błąd,
a kolejna osoba odbiera pieniądze.
Coraz częściej jednak pojawia się
sytuacja, gdzie sprawca zamiast
bezpośredniego odbioru pieniędzy
prosi o przelew środków finanso-

wych na konto bankowe, podając
jego numer.
Aby ustrzec się przed tego typu
oszustwem, należy przede wszystkim jak najszybciej skontaktować się
z osobą, do której mają trafić pieniądze. W ten sposób można się upewnić, że to rzeczywiście krewny czy
znajomy osoby odbierającej telefon
zwracał się z prośbą o pomoc finan-

sową. Oszuści wielokrotnie dzwonią
do potencjalnej ofiary, w ten sposób
próbują uniemożliwić osobie, którą
chcą oszukać, zweryfikowanie tego
czy faktycznie dzwoni krewny.
Pamiętajmy, że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy osobom,
które telefonicznie podają się za
członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy przez osoby po-

średniczące – należy sprawdzić, czy
jest to prawdziwy krewny, dzwoniąc
do niego. Bezwzględnie należy potwierdzić, czy dzwoniący jest osobą,
za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy.
Pamiętajmy również, że zawsze
o swoich podejrzeniach powinniśmy powiadomić Policję.
Wioletta Wasiak

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej?
Błąd w sztuce lekarskiej to działanie
lub zaniechanie lekarza w zakresie
diagnozy i terapii niezgodne z nauką
medyczną. Stwierdzenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od tego, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji
zgodne było z wymaganiami aktualnej
wiedzy medycznej oraz powszechnie
przyjętej praktyki lekarskiej.
Pacjent, który padł ofiarą błędu lekarskiego - doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku
błędu lub zaniedbania lekarskiego - może
otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jak również rentę. W przebiegu leczenia niejednokrotnie dochodzi do błędów
w sztuce lekarskiej lub zwykłych zaniedbań,
których skutki mogą być bardzo poważne,
a nawet tragiczne dla pacjenta.
Lekarz ma obowiązek zawsze postępować z najwyższą starannością, zgodnie
z zasadami wiedzy lekarskiej, jednak co
do zasady nie odpowiada za wystąpienie
określonego efektu (np. wyleczenie chorego), lecz tylko za przedsięwzięcie wszelkich
możliwych czynności, które są w danej sytuacji możliwe. Przykładowo błąd w sztuce
lekarskiej może polegać na spowodowaniu
uszkodzenia lub rozstroju narządu ciała,
może być też błędem diagnostycznym w sytuacji, gdy lekarz nie rozpoznaje choroby
albo rozpoznaje chorobę inną niż ta, na którą pacjent faktycznie cierpi.
Pacjent, który twierdzi, że został poszkodowany wskutek błędu medycznego
powinien przystąpić do gromadzenia dokumentacji medycznej. Aby udowodnić
błąd pacjent powinien zgromadzić pełną

dokumentacje. Jeśli pacjent ma podejrzenie,
że lekarz popełnił błąd podczas leczenia, to
zanim uda się po pomoc, powinien wziąć ze
szpitala pełną dokumentację medyczną.
Odszkodowanie
Poszkodowanemu pacjentowi przysługują
roszczenia cywilne z tytułu błędu lekarskiego, których może dochodzić przez wniesienie
pozwu o odszkodowanie za szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Pozew
składa się w sądzie właściwym ze względu
na miejsce siedziby placówki medycznej,
w której pacjent był leczony. Odszkodowanie
za doznaną przez pacjenta szkodę, zgodnie
z treścią art. 444 kodeksu cywilnego, będzie
obejmować wydatki powstałe w związku
z leczeniem skutków wywołanego przez
lekarza błędu. Odszkodowanie powinno pokryć straty finansowe, jakie poniósł pacjent,
tj.: koszt zakupu leków, leczenia, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu oraz
dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, jak również zwrot
utraconego dochodu. Poszkodowany może
się także domagać zwrotu kosztów opieki
sprawowanej nad nim przez osoby trzecie.

Renta
Należy wskazać, iż pacjent może domagać
się zasądzenia na jego rzecz renty. Renta
przysługuje pacjentowi, który na skutek
błędu lekarskiego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnej
egzystencji oraz zwiększyły się jego potrzeby (ze względu na konieczność sprawowania
opieki, zakupu leków, kontynuowania kosztownego leczenia i rehabilitacji).
Termin
Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia
się z upływem trzech lat od dnia, w którym

pacjent dowiedział się o szkodzie i o osobie
obowiązanej do jej naprawienia. Od tej chwili
ma trzy lata na złożenie pozwu. Jeśli jednak
od chwili zdarzenia upłynęło już ponad 10
lat, roszczenie jest przedawnione. Wyjątek
dotyczy sytuacji, w której szkoda wynikła ze
zbrodni lub występku - np., gdy lekarz w sposób zawiniony spowoduje śmierć pacjenta lub
ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, narazi go
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia. W takich okolicznościach
termin do złożenia pozwu o odszkodowanie
lub zadośćuczynienie wynosi 10 lat od dnia,
w którym przestępstwo zostało popełnione,

Zadośćuczynienie
Oprócz odszkodowania sąd może również
przyznać zadośćuczynienie, które ma na celu
rekompensatę szkód o charakterze niematerialnym, takich jak ból, cierpienie, kalectwo
lub zeszpecenie. Wysokość tego świadczenia
jest ściśle związana z osobą poszkodowanego i podlega indywidualnej, jednostkowej
ocenie w każdym przypadku.
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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

bez względu na to, kiedy dowiedział się o osobie odpowiedzialnej.
Powyższa krótka informacja przybliża
zagadnienie błędu lekarskiego. W razie
Państwa dalszych pytań dotyczących tej
tematyki, jak również innych zagadnień
prawnych, proszę kierować listy na adres
Redakcji. Poruszone w nich problemy będziemy Państwu sukcesywnie przedstawić
w postaci krótkich komentarzy na łamach
„Wspólnego Powiatu”.
apl. adw. Karolina Jakubowska
Prawnik
w Kancelarii Prawnej „Legitimus”
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Żabia Wola
Urząd Gminy
Żabia Wola
ul. Główna 3
tel. 046 857 81 81
urzad@zabiawola.pl

Poszła Żabka spacerować… w Żabim Zlocie

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

Od wielu lat dzieci i młodzież
z żabiowolskich szkół budzą Żabki, zgromadzone w (Mini) Muzeum Żaby, wabiąc je pokazem
swych umiejętności. W tym roku
postanowiliśmy obudzić nasze
Żabki wspaniałymi zapachami.
Na zaproszenie gospodarzy spotkania: Danuty Wiczuk –Nowajczyk, dyrektora Domu Kultury
w Żabiej Woli oraz Haliny Krajewskiej, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli odpowiedziały dzieci ze wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy.

li (Mini) Muzeum swoją bardzo
liczną, domową kolekcją żabek.
Po wysłuchaniu ciekawych prelekcji, dzieci zostały zaproszone do
pomieszczenia, w którym czekały
składniki niezbędne do wypieku żabich muffinek. Reprezentanci szkół

Poprowadzenia „Żabiego Zlotu” podjął się w tym roku Jacek
Wolszczak. Gośćmi specjalnymi
byli: założyciel (Mini) Muzeum
Żaby Andrzej Jendrych wraz
z żoną Julią oraz Hanna i Jerzy
Dzięgielewscy, którzy przekaza-

przygotowywali ciasto, układali foremki i zdobili świeżo upieczone
babeczki. Wspaniałe żabiomuffinki
prezentowały tak wysoki poziom, że
jury nie potrafiło wybrać najpiękniejszej. Wszyscy twórcy zostali więc nagrodzeni pamiątkowymi koszulkami.

Zwieńczeniem spotkania było
przedstawienie w wykonaniu dzieci
uczęszczających na warsztaty bajkowe „Z bajki morał taki – Czytajcie, Dzieciaki!”. Grupa kilkulatków
przedstawiła bajkę pt. „Na straganie”, poprzedzoną żabimi dialogami.
Wspaniałe stroje, świetne przygotowanie i żywiołowość dzieci bardzo
spodobały się zgromadzonej na „Żabim Zlocie” publiczności. Warsztaty
bajkowe współfinansowane są przez
Unię Europejską w ramach Osi 4
– Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Janusz Wojtan

PROJEKT „NASZA SZANSA”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli rozpoczął
kolejną edycję projektu systemowego „Nasza szansa”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada szereg działań zmierzających do uzyskania
głównego celu, jakim jest minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez
rozwiązanie podstawowych problemów Uczestników.
W 2013 r. wsparciem zostanie
objętych 12 rodziców wychowujących dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach projektu
zrealizowany zostanie program
szkoleniowo-doradczy, zwiększa–
jący kompetencje uczestników
umożliwiające reintegrację społeczną, korzystanie z dóbr kultury, unormowanie sytuacji bytowej
oraz zmiany w organizacji życia
rodzinnego. Ponadto utworzona
zostanie grupa wsparcia dla kobiet biorących udział w Projekcie
w 2012 roku.
Dzięki wsparciu Europejskiego
Funduszu Społecznego uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie
bezpłatne.
Agnieszka Czajor

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Grodzisk Maz.
Urząd Miejski
w Grodzisku Maz.
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl
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Odsłonięto Pomnik Dęby Pamięci-Katyń 1940

godziny otwarcia:
pon. 8.00 – 18.00
wt.- pt. 8.00 – 16.00

20 Dębów Pamięci, 20 pamiątkowych kamieni, a na 18 z nich
imienne tabliczki pomordowanych
w stalinowskich obozach jenieckich w 1940 roku. W piątek 10 maja
w grodziskiej dzielnicy Łąki odsłonięto Pomnik „Dęby Pamięci-Katyń 1940”. W uroczystościach wzięły udział rodziny pomordowanych,
ich bliscy, harcerze, władze miasta
i powiatu oraz zaproszeni goście.
Mszą świętą w kościele Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęły się uroczystości odsłonięcia Pomnika Dęby
Pamięci- Katyń 1940. Następnie
rodziny i przyjaciele ofiar przeszli
w uroczystym kondukcie na teren,
gdzie 2 lata temu posadzono Dęby
Pamięci. W sumie rośnie ich tam
20. -Każdy dąb symbolizuje jedną
osobę zamordowaną w stalinowskich obozach pochodzącą z Grodziska Mazowieckiego lub będącą
rodziną dzisiejszego mieszkańca
miasta lub gminy- wyjaśnia Krystyna Adamowicz, koordynatorka
uroczystości z grodziskiego ratusza.
-To doniosłe wydarzenie, szczególnie ważne dla zgromadzonych
tu rodzin ofiar. Cieszę się, że historia pozwala żywym odnaleźć
symboliczne groby zaginionych
w historycznej zawierusze – mówił w czasie uroczystości burmistrz
Grzegorz Benedykciński.
Następnie przedstawiciele rodzin
i bliscy zamordowanych w stalinowskich obozach przeszli w towarzystwie harcerzy pod odpowiedni
dąb, gdzie odsłonili imienną tabliczkę swojego bliskiego
Na zakończenie delegacje złożone
z władz miasta, powiatu, ugrupowań,
organizacji i stowarzyszeń złożyły
kwiaty pod głównym Pomnikiem
Dęby Pamięci-Katyń 1940.
Każdy z Dębów Pamięci sadzonych od 2008 roku symbolizuje
jedną z blisko 22 tysięcy ofiar zamordowanych w obozach NKWD
w 1940 roku.
J&A Media

Firma „Hetman” z Warszawy będzie odbierać odpady komunalne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
Przedsiębiorstwo
Usługowe
„HETMAN” z Warszawy będzie odbierać odpady komunalne posegregowane i nieposegregowane z Gminy Grodzisk
Mazowiecki przez najbliższe
2,5 roku. Po przeanalizowaniu
wszystkich zgłoszeń, wybrano
najtańszą złożoną na przetarg
ofertę. To może oznaczać niższe
niż planowano stawki w gminie
za odbiór odpadów.
Na przetarg dotyczący „Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu
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Gminy Grodzisk Mazowiecki
w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do
dnia 31 grudnia 2015 r.”, wpłynęło
9 ważnych ofert.
Oficjalne otwarcie ofert nastąpiło 6 maja w obecności radnych,
komisji oraz dziennikarzy. Po
szczegółowym rozpatrzeniu, została wybrana oferta najtańsza, spełniająca wszystkie wymogi. Gmina
Grodzisk Mazowiecki ustaliła
wstępne stawki za odbiór odpadów
na poziomie 12 zł za odpady posegregowane i 20 zł za odpady nieposegregowane. Po przetargu stawki
opłaty śmieciowej zostaną ponownie przeanalizowane.
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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

Warszawa - Wawer tel. 0-22 398-90-73,
Warszawa - Białołęka tel. 0-22 404-21-20,
Mińsk Mazowiecki tel. 0-25 758-00-01,
Konstancin Jeziorna tel. 0-22 702-86-20,

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

Grupa PL Nieruchomości - od lat najwyższe standardy jakości w każdym oddziale.

|

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

OGŁOSZENIA DROBNE
Milanówek – Dom 110 m2 na działce 759
m2, cena 450.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Milanówek – Dom 172 m2, na
działce 600 m2 cena 475.000 zł.
Tel. 22 72 61 20
Podkowa Leśna – działka 1037 m2,
wymiary 23x44 m, cena 590.000 zł.
Tel. 22 724 61 20
Grodzisk Maz. – działka 2309 m2,
wymiary 49x45 m, cena 207.000 zł.
Tel. 22 724 61 20
Doleck- działka 11631 m2, rolna , cena
98 000 zł. Tel. 46 855 60 03

Skierniewice –mieszkanie 69 m2,
do wprowadzenia , cena 234 000 zł.
Tel. 46 855 60 03
Żyrardów – mieszkanie 59m2 , 2 pok.,
cena 175 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Wolica 1000 m2- działka budowlana
w doskonałej cenie. Tel. 22 730 62 00
Piastów 120/1025m2- domek wolnostojący w centrum. Super cena.
Tel. 22 730 61 99
Piastów 60 m2 - 3-pok. mieszkanie w
dobrej lokalizacji. Rewelacyjna cena.
Tel. 22 730 61 99

TRANSAKCJE MIESIĄCA
Pruszków 47 m2- 3-pok. mieszkanie
po remoncie . Okazja. Tel. 22 730 62 00
Radziejowice – dom wolnostojący na
działce 1000 m2. Cena 360.000 zł. Tel
22 729 31 01
Milanówek – dom 80 m2 na działce
775 m2. Polecam. Tel. 22 729 31 01
Działka inwestycyjna 12 ha w okolicy
Brwiowa. Tel. 22 729 31 01
Mieszkanie w Grodzisku Maz. Super
cena. Okazja. Tel. 22 729 31 01
Żyrardów – dom, 85/750, wolnostojący, cena 330 000 zł. Tel. 46 855 60 03

Home Staging – najczęściej zadawane pytania
Wywiad z Emilią Skiba Home Stagers Network Polska
W dzisiejszych czasach każdy
nawet najdrobniejszy przedmiot
przeznaczony do sprzedaży jest
poddawany szczegółowym przygotowaniom. Atrakcyjne opakowanie,
odpowiednia prezentacja, reklama.
Niemal 40 lat temu w Stanach
Zjednoczonych - kolebce Home
stagingu określone zostały podstawowe zasady marketingu nieruchomości. W obecnych czasach w krajach o wysoko rozwiniętym rynku

Wołomińskie Centrum
Nieruchomości tel. 0-22 763-96-00,
Stołeczne Centrum Nieruchomości
WAWA tel. 0-22 412-41-50

Miejscowość

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Brwinów

Dom

60 m2

621.000 PLN

Rusiec

Działka

1000 m2

186.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

64 m2

280.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

48 m2

274.000 PLN

Żyrardów

Mieszkanie

63 m2

Sochaczew

Mieszkanie

73 m2

Sokule

Dom

90 m2

Sierakowice Lewe

Działka

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

Opypy

Działka

Milanówek
Milanówek
Błonie

nieruchomości niemal każda z nich
poddawana jest przygotowaniom
przez profesjonalistów.

przede wszystkim tania, szybka
i w szczególności sprecyzowana na
sprzedaż lub wynajem.

Co to jest Home Staging ?
Home Staging jest to profesjonalne przygotowanie nieruchomości
do sprzedaży przy wykorzystaniu
aktualnych trendów i skutecznych
technik aranżacji wnętrz.
Jednak usługa ta nie jest typową
architekturą wnętrz, ponieważ jest

Jakie są przewidywane koszta takiej usługi ?
Dobry Home Staging nie powinien
przekraczać około 1,5 % wartości
nieruchomości. Jak wspomniałam
wyżej ta usługa wyróżnia się na tle
architektury wnętrz tym, że jest
obecnie jest najlepszą i najtańszą

S

Jaktorów

Grodzisk Maz.
Żółwin

100.000 PLN
237.000 PLN

A
D
175.000 PLN
214.000 PLN

E
N
310.000 PLN

191.000 PLN
168.500 PLN
155.000 PLN

580.000 PLN

550.000 PLN

70.000 PLN

60.000 PLN

215.000 PLN

206.000 PLN

270.000 PLN

245.000 PLN

80/367 m2

360.000 PLN

245.000 PLN

159/590 m2

649.000 PLN

620.000 PLN

37 m2

160.000 PLN

145.000 PLN

Działka

1105 m2

99.450 PLN

118.000 PLN

Mieszkanie

50,79 m2

253.000 PLN

229.000 PLN

Dom

160/1000m2

235.000 PLN

217.500 PLN

R
P
Dom
Dom

Mieszkanie

E
Z
1000 m2
50 m2

3000 m2

DOM

nr oferty: D-1246-6

DOM

OSOWIEC

Cena: 320.000 PLN

DZIAŁKI

nr oferty: D-1848-14

OKAZJE - ZAINWESTUJ! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Rusiec

Działka

1050 m2

115.000 PLN

Działka budowlana w doskonałej lokalizacji. Cena do negocjacji.

Komorów

Dom

65/888 m2

390.000 PLN

Dom z lat 50 w zabudowie bliźniaczej w pięknej okolicy Komorowa.

Pruszków

Dom

61/712 m2

429.000 PLN

Urocza działka z małym domkiem – wszystkie media miejskie – ładna okolica.

Pruszków

Mieszkanie

47 m2

170.000 PLN

Mieszkanie 3 – pok. po częściowym remoncie. Polecam.

Grodzisk Maz./ okolice

Dom

110/1300 m2

500.000 PLN

Spokojna, zielona okolica.

Jaktorów

Dom

120/1000 m2

300.000 PLN

Stan deweloperski, wysokiej jakości materiały.

Grodzisk Maz.

Działka

900 m2

150.000 PLN

Pilna sprzedaż, media w drodze.

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

59 m2

200. 000 PLN

Do odświeżenia.

Milanówek

Dom

160/1702 m2

1.150.000 PLN

Doskonała lokalizacja.

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

43,8 m2

235.000 PLN

Pilna sprzedaż.

Milanówek

Dom

125/889 m2

390.000 PLN

Cena do negocjacji.

Milanówek

Mieszkanie

35,1 m2

175.000 PLN

3 min do PKP

Sokule

Działka

39000 m2

420.000 PLN

Dobra cena.

Hipolitów

Działka

21400 m2

200.000 PLN

Okazja.

Sochaczew

Dom

85 m2

255.000 PLN

Dobra lokalizacja. Atrakcyjna cena.

Żyrardów

Mieszkanie

38 m2

120.000 PLN

Okazja.

Cena: 640.000 PLN

Dom- stan surowy zamknięty. Na parterze salon,
pokój, łazienka, pomieszczenie gospodarcze.
Poddasze to 3 sypialnie, łazienka, 2 garderoby.
Pow. użytk.: 157 m2, Pow. działki: 1006 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Do sprzedania dom o pow. calkowitej 182m2,
zlokalizowany na obrzeżach Żyrardowa. Dobra
lokalizacja. Pow. użytk.: 155 m2, Pow. działki:
8000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

DOM

DOM

SADE BUDY

nr oferty: D-2107-14

nr oferty: D-10638-5

Cena: 620.000 PLN

GRODZISK MAZ. OKOLICE Cena: 850.000 PLN

Do sprzedania dom o pow. użytkowej 150m2
parterowy z użytkowym poddaszem. Działka
zadrzewiona, spokojnej okolicy domów jednorodzinnych. Pow. użytk.: 150 m2, Pow. działki:
930 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Dom solidnie zbudowany na przepięknej działce.
Garaż w bryle budynku. Automatyczne podlewanie ogrodu, rozprowadzony system oświetlenia.
Pow. użytk.: 190 m2, Pow. działki: 4358 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

na rynku formą profesjonalnego
przygotowania nieruchomości do
sprzedaży przy użyciu odpowiednich i przemyślanych technik aranżacji projektu.
Ile trwa taka modernizacja?
Trzeba działać szybko. Przeprowadzenie zmian trwa od kilku
dni do około 2 tygodni – czas
ten zależy oczywiście od wielkości powierzchni poddanej Home
Stagingowi jak również ilości potrzebnych prac.
Kto zajmuje się zatrudnieniem
ekipy wykonawczej i kto nadzoruje taki projekt ?
Home Stager zajmuje się nadzorem swoich projektów, jak również współpracuje z wykonawcami prac budowlanych. Jednakże
tutaj wszystko zależy od właściciela i jest to kwestia domówienia,
jeżeli właściciel chce sam zatrudnić wykonawców to oczywiście
może to zrobić we własnym zakresie.Również kwestia nadzoru
zależy od zlecenia jakie dostanie
Home Stager – może wykonać
sam raport, który zawiera projekt
należnych zmian lub dodatkowo
przejąć nadzór nad pracami wykonawczymi, dokonać zakupów
potrzebnych materiałów, jak również zająć się dekoracją i ostatecznym „szlifem” nieruchomości.

Czy trzeba podpisać stosowną
umowę na wykonanie takiej usługi?
Oczywiście stosowna umowa jest
jak najbardziej wskazana, gdyż
zabezpiecza na różnych polach
klienta jak i wykonawcę projektu.
Wszystkie oczekiwania klienta zostają spisane i jasno obrazują to czego klient powinien się spodziewać
po pracy Home Stagera.

DOM

Kto dokonuje potrzebnych zakupów do wykonania projektu ?
Jeżeli właściciel zleca całościowe
wykonanie projektu Home Stagerowi to oczywiście dokonanie zakupów jest w „pakiecie” i ta wersja jest
najbardziej praktyczna/ rozsądna,
ponieważ Home Stager pamięta, że
nieruchomość jest przygotowywana do sprzedaży i musi być jak najbardziej neutralna, aby trafiała do
szerszego grona zainteresowanych ,
potencjalnych nabywców , a właściciel najczęściej dokonuje zakupów
według własnego gustu, upodobań
co niekoniecznie zawsze pasuje do
założeń i realizacji projektów.

GRODZISK MAZ. OKOLICE Cena: 549.000 PLN

NADARZYN

Dom z 2000 roku. Na parterze salon z jadalnią,
otwarta kuchnia oraz łazienka. Na piętrze 3
sypialnie i łazienka. Cena do negocjacji. Pow.
użytk.: 110 m2, Pow. działki: 2361 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dom jednorodzinny wykończony w ciepłym,
wiejskim klimacie. Pięknie zagospodarowna
działka. Bardzo ładna, spokojna, zielona okolica.
Pow. użytk.: 100 m2, Pow. działki: 492 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Dom jednorodzinny 8-pok. wyposażony w media miejskie, położony na dużej ładnej działce.
Doskonała lokalizacja. Pow. użytk.: 180 m2, Pow.
działki: 2591 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

DOM

DOM

nr oferty: D-15561-5

DOM

MILANÓWEK

Cena: 6.950.000 PLN

MILANÓWEK

W Polsce od kilku lat odnotowywany jest zdecydowany wzrost
ilości oferowanych nieruchomości.
Zwiększa się również świadomość
osób uczestniczących w tym rynku,
stąd coraz większą popularnością
cieszą się usługi Home staging.
Wioletta Wasiak

DOM

nr oferty: D-15872-5

DZIAŁKA

nr oferty: G-3456-14

KSIĄŻENICE

Cena: 2.350.000 PLN

MAKÓW

Cena: 40.000 PLN

CHYLICE KOLONIA

nr oferty: D-10809-5

nr oferty: D-14518-5

Cena: 569.000 PLN

DOM

nr oferty: D-13288-4

Cena: 500.000 PLN

DOM

NADARZYN

nr oferty: D-14217-4

Cena: 690.000 PLN

nr oferty: D-15724-5

Cena: 750.000 PLN

Wykończony, gotowy do wprowadzenia dom
w doskonałej cenie!!! Pow. użytk.: 190 m2, Pow.
działki: 979 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Niepowtarzalna, zabytkowa willa z 1904 r wraz
z budynkiem gospodarczym . Obiekt odrestaurowany w 2006 r. Doskonała lokalizacja. Pow.
użytk.: 245 m2, Pow. działki: 4444 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Doskonała nieruchomość nieopodal WKD, na
dużej słonecznej działce. Budynek przestronny
z dobrze naświetlonymi pomieszczeniami. Pow.
użytk.: 160 m2, Pow. działki: 1823 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

nr oferty: G-9722-5

MILANÓWEK

Cena: 873.000 PLN

ANTONIEW

nr oferty: G-3633-14

Cena: 600.000 PLN

PROŚCIENIEC

nr oferty: G-4204-14

Cena: 230.000 PLN

Rezydencja usytuowana w Książenicach. Dom
wykończony w wysokim standardzie z dbałością
o detale. Możliwość negocjacji ceny. Pow. użytk.:
312 m2, Pow. działki: 4148 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Do sprzedania działka budowlana w gminie
Maków. Nieruchomość przy drodze asfaltowej,
media w drodze, prąd, woda. POLECAM!!!
Pow. działki: 1015 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Nieruchomość gruntowa 5 ha perfekcyjna dla
działalności biznesowej w agroturystyce, rekreacji. Możliwość zbudowania stadniny koni.
Pow. działki: 50000 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Działka rolna, na którą wystąpiono o warunki
zabudowy w malowniczej. media - prąd, woda.
Okolica cicha i spokojna. Pow. działki: 4200 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Unikatowa działka w północnym Milanówku,
centrum miasta. Wszystkie media, działka ogrodzona. Pow. działki: 1462 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

DZIAŁKA

nr oferty: G-14166-4

DZIAŁKA

nr oferty: G-14293-4

DZIAŁKA

nr oferty: G-16337-6

MIESZKANIE

nr oferty: M-2116-14

MIESZKANIE

SZAMOTY

Cena: 250.000 PLN

GRANICA

Cena: 403.000 PLN

GRODZISK MAZ. OKOLICE Cena: 160.000 PLN

MSZCZONÓW

Cena: 142.000 PLN

Działka budowlana z małym domkiem letniskowym położona, na pograniczu Szamot i Kajetan.
Media:prąd, woda i kanalizacja na działce.
Pow. działki: 1037 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Działka budowlana, teren uzbrojony (prąd, gaz,
woda miejska). Bardzo ładna, zielona okolica.
Dobra lokalizacja względem komunikacji.
Pow. działki: 1007 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Działka w kształcie prostokąta. Prąd przy działce,
woda miejska, gaz i kanalizacja w planach na
koniec 2013 r. Cena do negocjacji.
Pow. działki: 1500 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Mieszkanie typu M-2 o pow. 42 m2 na drugim
piętrze 4 piętrowe. Budynek jest na ładnym spokojnym osiedlu w pobliżu basenów. POLECAM.
Metraż.: 42 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Atrakcyjna kawalerka po generalnym remoncie,
do zamieszkania. W mieszkaniu są nowe okna
PCV oraz nowe instalacje wodno-kanalizacyjne.
Metraż.: 24 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

MIESZKANIE

nr oferty: M-14122-4

MIESZKANIE

nr oferty: M-15975-5

MIESZKANIE

MIESZKANIE

Cena: 479.000 PLN

MILANÓWEK

Cena: 170.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 198.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 270.000 PLN

Mieszkanie 2 pokojowe na II piętrze z przynależną piwnicą. Doskonała lokalizacja.
Metraż.: 37 m2
telefon: 0-22 724-61-20

Mieszkanie po generalnym remoncie w 2012r.
Mieszkanie widne,zadbane w centrum miasta.
Polecam.
Metraż.: 38 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Mieszkanie-trzy pokoje w centrum miasta,
I piętro. Wyposażona kuchnia.Blisko PKP i WKD.
Metraż.: 61 m2
telefon: 0-22 729-31-01

PRUSZKÓW

nr oferty: M-14005-4

Cena: 210.000 PLN

Mieszkanie 2-pok. wykończone w dobrym standardzie. Osiedle ogrodzone. Doskonałe położenie
względem komunikacji miejskiej.
Metraż.: 37 m2
telefon: 0-22 730-62-00

URSUS

Mieszkanie 3-pok. Wysoki standard wykończenia.
Funkcjonalne i przestronne pomieszczenia. W cenie miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Metraż.: 76 m2
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: M-16183-6

nr oferty: M-4359-14

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-16283-6
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dokończenie ze str. 1

Spotkajmy się w ogrodach!

Organizatorzy nie zapomnieli
o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. Dzieci będą mogły
wziąć udział w manualnych warsztatach oraz konkursach z nagrodami. Spotkają Profesora Zdrówko,
Milanowskie Krasnale, pobawią się
z animatorami, zagrają na instrumentach oraz posłuchają muzyki
Witolda Lutosławskiego. Atrakcją
będzie z pewnością Turniej Rycerski, warsztaty budowania willi
z klocków Lego, czy zajęcia „Filcowo i balonowo”.
W czerwcowy weekend czeka
nas wiele fantastycznych propozycji. Na większość z nich będą
mogli wybrać się Państwo np. bezpłatną dorożką. Jeżeli aura dopisze
z Miejskiego Stadionu przy ul. Turczynek będzie można wznieść się
ponad ogrody Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów balonem na

uwięzi. Trzymajmy kciuki za pogodę podczas tegorocznego Festiwalu!
Wydarzenia zakończmy w ogrodzie Willi Waleria, spektaklem
teatralnym pt. „Duchy artystów
są jako żurawce (stare a wszechwiedzące)” oprawionym muzyką
Fryderyka Chopina oraz ariami
i duetami z Operetek.
Szczegółowy program Festiwalu Otwarte Ogrody znajdziecie
Państwo na stronie www.mckmilanowek.pl oraz w aktualnym
„Biuletynie”.
Serdecznie zapraszam w mieniu
wszystkich organizatorów do zwiedzania i uczestniczenia w przygotowanych dla Państwa atrakcjach.
Do zobaczenia!

Aneta Majak
Dyrektor Milanowskiego
Centrum Kultury

Rowerowy Rajd Rodzinny

Około 250 uczestników wzięło
udział w XIII Rajdzie Rowerowym
Sobota z Rodzinką. W sobotnie
przedpołudnia Plac Zygmunta
Starego, skąd startowano, wypełnił
się cyklistami w różnym wieku.

Rodziny, przyjaciele, znajomi
aktywnie spędzających czas, pojawiły się w słoneczną sobotę godz.
10.00 na starcie rajdu. Uczestników przywitała organizatorka
imprezy prezes grodziskiego Sto-

warzyszenia Bezpieczne Miasto
i Gmina Jolanta Biela oraz burmistrz Grzegorz Benedykciński,
który wspomniał ł, że pierwszy
rajd rowerowy odbył się 17 lat
temu w ogromnych
strugach
deszczu. Burmistrz pogratulował
też promowania aktywnego trybu
życia i pomysłu na ciekawe spędzanie wolnego czasu. W rajdzie
rowerowym uczestniczyła osobiście i prowadziła peleton wice
burmistrz Grodziska Maz.o Maria
Grabowska.
Rajd połączony był z piknikiem
rodzinnym nad stawami w Opypach. Tam czekało na cyklistów wiele atrakcji w tym pokazy sprawności
rowerowej w wykonaniu zawodników grodziskiego Klubu Opty,
pływanie łódkami, strzelanie z broni
pneumatycznej, zawody i konkursy rodzinne. Panie Burmistrzu oby
więcej tego typu imprez. Tego nasz
wszystkim serdecznie życzymy!
Red.

Ogólnopolski turniej JUDO w Milanówku
Po raz pierwszy w Milanówku(18. 05. 2013 r.) odbyły się
Ogólnopolskie Mistrzostwa Milanówka w Judo dzieci i młodzieży w których udział wzięło 135
zawodniczek i zawodników z zaprzyjaźnionych klubów.
Swoim patronatem, tą piękną
dyscyplinę sportu, objął burmistrz
miasta Milanówka Jerzy Wysocki,
zaś inicjatorem i organizatorem
zawodów był trener U.K.S. Piranie
Marek Kowalski, przy współpracy
z Działem Sportu Milanowskiego
Centrum Kultury.
Na duże wyróżnienie zasługuje
Wiktoria Wiecka uczennica SP Nr

2 w Milanówku, startując w kategorii wagowej do 28 kg z chłopcami
zajęła pierwsze miejsce, wygrywając
wszystkie walki przed czasem.
Ławica medali przypłynęła
również do Piranii, aby zaspokoić
nienasycone pragnienie sukcesów
młodych adeptów judo. W kameralnej i miłej atmosferze w efekcie
finalnym stanęły na podium 22
Piranie i wywalczyły 11 złotych, 7
srebrnych, oraz 4 brązowe medale,
towarzyszyły im owacje i uznanie.
Krążki wywoływały ogromną radość i dumę wśród uczestników
turnieju oraz ich opiekunów.
Red.
REKLAMA
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Jak płacić 3 razy mniej za leki
na katar alergiczny?
Co roku na wiosnę osoby z alergią
na pyłki traw zmagają się uciążliwymi objawami alergii – zatkanym nosem i łzawiącymi oczami.
Oprócz leków hamujących reakcję
alergiczną można zastosować leki
zmniejszające obrzęk i przekrwienie
błony śluzowej nosa np. spreje z ksylometazoliną. Po kilku minutach od
aplikacji ułatwiają one choremu oddychania i zmniejszają ilość wydzieliny. Wydatki na leki z ksylometazoliną mogą być niższe, jeśli będziemy
wybierać preparaty o najniższym
koszcie za dawkę składnika aktywnego. Portal LepszyLek.pl przygotował
porównanie leków z ksylometazoliną.
Jednymi z najtańszych leków
z ksylometazoliną są leki tzw.
niemarkowe, a więc takie, które
w swojej nazwie zawierają tylko nazwę składnika aktywnego. Więcej
zapłacimy za leki reklamowane.
Większość opakowań leków z ksylometazoliną zawiera 10 ml prepara-
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tu, w różnym stężeniu. Jeśli zakupimy
mało reklamowany lek Ksylometazolina np. firmy Polfa o stężeniu0,05%,
zapłacimy za całe opakowanie ok. 6
złotych. 1 mg ksylometazoliny będzie
nas kosztował ok. 1 zł. Możemy też
kupić znaną markę kropli do nosa
Otrivino, o takim samym stężeniu
ksylometazoliny tj. 0,05%, a 10 ml
będzie kosztowało ok. 16 zł. Dawka
1mg ksylometazolinyw tym opakowaniu będzie kosztowała nasponad 3
krotnie więcej, bo aż 3,18zł.
Często tańsze są preparaty
niereklamowane, których nazwy zawierają po prostu nazwę
składnika. Warto sprawdzić, które
preparaty na alergię, zawierające ksylometazolinę są najtańsze.
Przeliczenia tego typu wymagają jednak dużo czasu i ogromnej
bazy danych leków. Dane te bezpłatnie sprawdzimy na nowym
portalu LepszyLek.pl.
Agnieszka Włodarczyk

Dotacje na innowacje.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podawał się za policjanta - okazał złodziejem
Nawet 10 lat więzienia grozi
34-latkowi zatrzymanemu przez
grodziskich kryminalnych. Mężczyzna podając się za policjanta
wezwał mieszkańca Warszawy do
przyjazdu do Grodziska Maz.,
a następnie próbował zmusić go do
oddania mu swojego samochodu.
Dodatkowo zatrzymany odpowie
za kradzież pokrzywdzonemu dokumentów i kart płatniczych. Sąd

zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Szymona S. na 3 miesiące.
Działania grodziskich policjantów wobec oszusta podającego się za
funkcjonariusza Policji rozpoczęły
się natychmiast po informacji od kolegów z komendy na Woli. Zgłosił
się do nich mieszkaniec Warszawy,
który twierdził, że został oszukany
i okradziony przez nieznanego mu
mężczyznę w okolicach Grodziska

Maz. Kryminalni szybko ustalili
przebieg zdarzenia. Wynikało z niego, że pokrzywdzony został telefonicznie wezwany przez mężczyznę
podającego się za policjanta do
Grodziska Maz. na przesłuchanie.
Po dotarciu na miejsce został przewieziony samochodem do podgrodziskiej miejscowości, gdzie sprawca
zabrał mu portfel z dokumentami
i całą zawartością i zażądał od niego

pieniędzy. Gdy ich nie otrzymał, nakazał w zamian przyprowadzić samochód. Mężczyzna cały czas groził
pokrzywdzonemu użyciem siekiery,
którą nosił w ręku.
Grodziscy policjanci ustalili adres,
pod którym doszło do przestępstwa
i natychmiast pojechali na miejsce.
Zastali tam 34-latka, który znał już
cel ich wizyty. W mieszkaniu policjanci odnaleźli wszystkie przedmioty skradzione pokrzywdzonemu
oraz siekierę. Szymon S. odpowie za
usiłowanie wymuszenia rozbójni-

czego i podawanie się za policjanta
oraz kradzież. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na 3 miesiące.
red.
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Kultura/p orady

Pracowity maj

Maj to najpiękniejszy miesiąc
w ogrodzie. Kolory młodych liści
zachwycają świeżością, wiele roślin
kwitnie, wszystko szybko rośnie
a wkoło pięknie śpiewają ptaki. Na
ten wyjątkowy miesiąc czekamy
cały rok. Jest to także pora intensywnych prac w ogrodzie.
Zwykle mamy już posprzątany
ogród po zimie. Trawnik zagrabiony, suche gałęzie pousuwane,
kształt drzew i krzewów wymagających cięcia jest już skorygowany.
Majowemu cięciu podlegają krzewy, które kwitły wiosną na zeszłorocznych pędach, czyli forsycje,
wczesne tawuły, pigwowce, miniaturowe wierzby. W niektórych
przypadkach, jak np. u bzów, azalii,
magnolii i różaneczników usuwamy same przekwitłe kwiatostany.
Zawiązywanie owocostanów wymaga od rośliny dużego nakładu
sił. Np. u roślin cebulowych rozwój nasion przebiega kosztem silnie rozwijającej się cebuli. Dlatego
po przekwitnięciu tulipanów czy
hiacyntów należy usuwać im kwia-

Zaproszenia

tostany. Zabieg ten jest korzystny
również dla roślin balkonowych.
Wspomaga rozkrzewianie roślin, wpływa na obfite kwitnienie,
uschnięte kwiatki nie szpecą naszych kompozycji.
Maj to przede wszystkim czas
prac w ziemi. Przygotowujemy
grządki dla kwiatów jednorocznych oraz takich jak dalie czy kanny, które zimują w naszych piwnicach. Przed posadzeniem karpy
dalii można podzielić tak aby każda miała kawałek starego pędu
z dobrze wykształconym pąkiem
oraz 2-3 korzenie bulwiaste.
Znów modne staje się uprawianie warzyw. Marzy nam się
świeży ogórek, własna sałata czy
aromatyczne zioła, które można
dodawać do potraw. Dlaczego nie
spróbować?
Na warzywnik wybieramy miejsce słoneczne. Gleba powinna być
żyzna, przepuszczalna, zasobna
w składniki pokarmowe. Dobrym
rozwiązaniem jest wzbogacenie
gleby przesianym kompostem

organicznym. Ogródek warzywny czasem wymaga osłonięcia od

KINO
Jurassic Park 3D
29.05.2013 godz.18:00

Naukowcy, posługując się najnowszą techniką i wykorzystując
wiedzę na temat DNA, pozyskali
krew dinozaurów z insektów zatopionych w bursztynie. Udało im
się reaktywować wiele gatunków
dinozaurów, które umieszczają w
wielkim parku na wyspie. Kłopoty
zaczną się, gdy do parku przyjedzie
grupa ludzi, aby zobaczyć gady.

SPORT
3 czerwca o 17:30 grodziska hala
sportowa przy ul. Westfala 3A Dartom Bogoria Grodzisk Maz. zmierzy się z Olimpią Unią Grudziądz.
Zapraszamy wszystkich kibiców koniecznie w czerwonych koszulkach!

domowych zwierząt. Nie stosujmy wysokich płotów. Dobrym
rozwiązaniem jest żywopłot z np.
rozkrzewionych aksamitek, czy
marcinków. Inna ciekawą propozycją jest stworzenie ogrodu wirydażowego, otoczonego strzyżonym
bukszpanem, z regularnym podziałem grządek i z małą rzeźbą pośrodku. Warzywnik można otoczyć
drewnianymi kratami, na które puścimy fasolę lub maliny. Dla wygody powinniśmy mieć ujęcie wody
i kompostownik. Dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla osób starszych
jest założenie wyniesionych zagonów, na wys. 80 cm. Ściany robimy z desek a wnętrze wypełniamy
mieszanką ziemi z kompostem. Teraz pozostaje już tylko zdecydować
co chcemy posadzić. Nie szalejmy
zbytnio. Łatwe w uprawie i przynoszące satysfakcję są pomidory.
Pamiętajmy o różnych ziołach. Posadzone do gruntu osiągają większe rozmiary niż w małej skrzynce.
Między warzywami warto sadzić
nagietki, aksamitki i nasturcje.
Nie ma nic milszego jak po ciężkim dniu pracy odpoczynek w majowym ogrodzie.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

podrzędnym disco 24-godziny na
dobę. Mambo, Lula oraz szajka piratów-melomanów rzucą wyzwanie Carlosowi i udowodnią całym
Karaibom, że nie ma mocnego na
człekoształtnego, a... MUZYKA
POCHODZI OD MAŁPY.

Mambo , Lula i piraci
30.05.2013 godz. 14:00, 18:00
gatunek: Animacja, Familijny,
Komedia, 80 min., reżyseria Jan
Rahbek

gatunek: akcja, przygodowy, SFX ,
121 min., rezyseria Steven Spielberg , obsada : Sam Niell, Laura
Dern, Jeff Goldblum.
B E Z P Ł AT N A

Piosenkarka Lula (Katarzyna Pakosińska) i nieustraszony strażnik
plaży Mambo próbują powstrzymać złoczyńcę Carlosa, który zamierza przejąć władzę na wyspie
prezydenta Małpiozo ( Jarosław
Boberek) i nękać mieszkańców
G A Z E TA
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RECENZJA

Joanna Sarnecka proponuje:

Alicja w krainie
pamięci

„Ciemno, prawie noc”, powieść Joanny Bator, to zarazem porywający thriller, jak i psychoanalityczna
wyprawa w poszukiwaniu prawdy
o samym sobie. Główna bohaterka, Alicja Tabor, wzięta i odważna
dziennikarka, wyrusza tropem zaginionych dzieci. Sprawa dotyczy
Wałbrzycha. Los kieruje więc Alicję
do jej rodzinnego miasta, a tam do
rodzinnego domu pełnego zamkniętych na cztery spusty tajemnic.
Wędrując nieoczywistym tropem, Alicja de facto podąża śladami
własnego minionego czasu. Trafiając na tajne pomieszczenia, tunele
i kryjówki, penetruje także podobne miejsca własnej historii, brudne
i ciemne, poranione i niezabliźnione.
W wędrówce, podobnie jak u Dantego, niezbędni są przewodnicy. Jest
więc transseksualna bibliotekarka,
tajemniczy Niemiec i właściciel
sklepu zoologicznego o przedziwnej
przeszłości. Alicja schodzi do piekieł
i ratuje dziecko. Mała dziewczynka,
która doświadczyła życiowej katastrofy, odrzucona i niekochana, to
nie tylko poszukiwane zaginione
dziecko, to także uosobienie małej
Alicji. Na dnie, w ciemnych podziemiach miasta, nasza bohaterka
znajduje samą siebie, ratuje i ocala
narażając życie. Więź z przeszłością
zostaje ponownie nawiązana, odtąd
rany będą mogły się naprawdę zabliźnić. Joanna Bator prowadzi nas
w swej opowieści po śladach Alicji
w krainie czarów. Ta surrealistyczna
opowieść, interpretowana psychoanalitycznie, to także wyprawa po
dojrzałość, tożsamość, zejście do
własnych podziemi i konfrontacja ze
sobą, sobą dzieckiem, z ciałem i własnymi pragnieniami.
W książce Joanny Bator nie brak
także swoiście polskiego tła, tłumów
ogarniętych religijną ekstazą, prowadzonych przez charyzmatycznego oszusta, wzajemnych nienawiści,
zawiści, małostkowości, a także
lokalnego kolorytu, złożonej i wielokulturowej historii Wałbrzycha.
W takim otoczeniu określenie swojej tożsamości jest koniecznością.
„Ciemno, prawie noc” porywa
i porusza już samym językiem:
różnorodnym, odważnym, pełnym
neologizmów i popkulturowych cytatów. Opowieść Joanny Bator rodzi się ze słów, które niebezpiecznie
budzą wyobraźnię.
Joanna Bator, „Ciemno, prawie
noc”, WAB, 2012.
Joanna Sarnecka
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
Matematyka – korepetycje. Tel. 604 379 346

Ola Tel 0 608 817 920

Naprawa instalacji telewizyjnych naziemnych i satelitarnych. Montaż anten TV do odbioru telewizji naziemnej i
satelitarnej. Tel. 0 797 082 182

do klienta. Milanówek ul. Kasprowicza 10. Tel. 0 600 788 598

Wynajmę pokoje w Grodzisku Mazowieckim. Tel. 0 798 667 660

Tel. 0 604 885 779

Profesjonalny serwis rowerowy, tenisowy, narciarski. Dojazd
USŁUGI HYDRAULICZNE – profesjonalnie, szybko i tanio.

Malowanie, remonty, wykończenia. Tel. 0 798 667 660

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROFESJONALNIE, NIEDROGO,

DACHY krycie-specjalizacja gont bitumiczny, papa termozgrzewalna, nylon dekarski, sprzedaż materiałów. Tel. 0 603 166 509

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442

Układanie kostki brukowej. Tel. 0 696 437 501

żelowe i akrylowe. Kosmetyka, henna, depilacja, masaż

Hydrauliczne, gazowe remonty, VAT , www.grodzisk-hydraulik.
pl Tel. 501 550 365

MANICURE i PEDICURE, parafina na dłonie i stopy, tipsy
klasyczny. Tel. 0 508 780 778
Sprzedam ziemię z wykopu, różną, piasek kopalniany e-ma-

GEODETA UPRAWNIONY- gwarantowane najlepsze ceny,
bezpłatne konsultacje. Tel. 0 501 122 281

il:kansas0@amorki.pl Tel. 0 601 380 686

Masaż dla Panów Tel. 0 500 785 973

Montaż Anten TV do odbioru Telewizji naziemnej i satelitarnej.

Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne.
Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365

NAPRAWA INSTALACJI –telewizyjnych, naziemnych sat.
Tel. 797 082 182
WYCINKA – trudno dostępnych drzew Tel. 506 660 095

Brukarstwo, ogrodzenia – sprzedaż i kompleksowe wykonanie. Tel. 0 510 608 017

MATEMATYKA- korepetycje Tel. 604 379 346

Ada Tel 0 501 333 127

USŁUGA. TEL. 798 667 660

TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ TEL. 696437501

OGRODZENIA, BRUKARSTWO , SPRZEDAŻ, KOMPLEKSOWA

1 zł za słowo; ogłoszenia typu „oddam” - bezpłatnie
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V Międzynarodowe Spotkanie Milanowian
( 8.06.2013 r. – godz. 11.00 – Milanówek, Teatr Letni, ul. Kościelna 3)
W ramach VIII edycji tegorocznego "Festiwalu Otwartych Ogrodów" - Towarzystwo Miłośników Milanówka wspólnie
z Milanowskim Centrum Kultury organizuje w dniu 8 czerwca (sobota) już piąte z kolei Międzynarodowe Spotkanie
Milanowian. Organizatorzy proszą o poinformowanie przyjaciół i znajomych związanych z Milanówkiem, że takie
spotkanie się odbędzie i zapraszają zainteresowanych do udziału.
Tym razem Spotkanie Milanowian związane będzie z osobą Felicji Witkowskiej, cenionego fotokronikarza Milanówka.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00, ale poprzedzi je otwarcie (godz. 11.00) wystawy prac fotograficznych Felicji
Witkowskiej (MCK – Teatr Letni) ukazujących ludzi, przyrodę, architekturę i wydarzenia w Milanówku w okresie od
1924 roku do 1955. Fotogramy pochodzą ze zbioru rodziny Witkowskich.
W czasie inauguracji wystawy zostanie zaprezentowana sylwetka i działalność Felicji Witkowskiej jako fotografa-kronikarza i uczestnika walki o niepodległość w okresie II wojny światowej. W wystawie i spotkaniu weźmie udział syn pani
Felicji inż. Ryszard Witkowski, ceniony pilot-oblatywacz, wybitny znawca lotnictwa i autor wielu książek na ten temat.
O jego pracy dot. lotnictwa i udziale jego rodziny w walce o wolność rozmowę przeprowadzi przedstawiciel TMM red.
Andrzej Pettyn. Przewiduje się też oficjalną inaugurację ulicy Witkowskiej, której nazwę przyjęła i zatwierdziła ostatnio
Rada Miasta Milanówka. Szczegółowe informacje o spotkaniu na stronach http://tmm.net.pl/
B E Z P Ł AT N A
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