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Grodzisk Maz.

Milanówek

W numerze :

Podkowa Leśna

Żabia Wola

Baranów

Jaktorów

Wybraliśmy 12 posłów i jednego senatora

l Prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w obchodach
67. rocznicy bitwy pod Jaktorowem
– str. 2

l Kolektory słoneczne dla
mieszkańców Milanówka. Nawet
do 70 proc. dotacji – str. 3.
l Ekshibicjonista, który obnażał
się na oczach dzieci zatrzymany
– str. 3
l W wieku 53 lat zmarł Grodzisku Maz. Wacław Wieczorek, jeden
z najlepszych polskich sportowych
pilotów samolotowych – str. 9

foto: www.alicjaolechowska.pl
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Brwinów

Otrębusy

Najwięcej głosów w okręgu podwarszawskim (OKW Warszawa II)
otrzymał senator Łukasz Maria Abgarowicz z PO, który pewnie wygrał
m.in. z Nelli Rokitą-Arnold (PiS).
Wśród kandydatów na posłów
najwięcej głosów uzyskali Dariusz
Rosati i Andrzej Halicki (PO) oraz
Mariusz Błaszczak (PiS).
Posłami ponownie zostali mieszkający w powiecie grodziskim: Alicja Olechowska z Milanówka (PO)
i Ludwik Dorn z Kałęczyna (kandydował z listy PiS).
Najwięcej mandatów w okręgu
20 uzyskała PO – 6, PiS – 4, PSL
i Ruch Palikota – po jednym mandacie. Frekwencja w okręgu wyniosła 56,29 % (w kraju - 48,92%).
Mandaty otrzymali:
Mariusz Błaszczak PiS – urzędnik
państwowy – 44.319, 9,85%
Ludwik Dorn, bezpartyjny, z listy
PiS – 18.683, 4,15%
Jan Feliks Szyszko, nauczyciel akademicki, PiS – 13.636, 3,03%
Jacek Robert Sasin, historyk – PiS
– 29.134, 6,48%
Artur Dębski, przedsiębiorca, Ruch
Palikota – 15.269, 3,39%
Janusz Piechociński, ekonomista,
PSL – 11.638, 2,59%
dokończenie na str. 2
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dokończenie ze str. 1

Wybraliśmy 12 posłów i jednego senatora
Andrzej Witold Halicki, ekonomista, PO – 40.002, 8,89%
Dariusz Kajetan Rosati, ekonomista, PO – 59.562, 13,24%
Jadwiga Teresa Zakrzewska, poseł
na Sejm, PO – 11.383, 2,53%
Alicja Danuta Olechowska, PO inspektor nadzoru budowlanego –
10.884, 2,42%
Barbara Czaplicka, lekarz, PO –
8.340, 1,85%
Zenon Durka, prawnik, PO –
7.988, 178%
Wyniki głosowania do Sejmu:
• Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP: 42,93%;

• Komitet
Wyborczy
Prawo
i Sprawiedliwość: 29,34%;
• Komitet Wyborczy Ruch Palikota: 8,91%;
• Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe: 8,33%;
• Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej: 5,26%;
• Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke:
2,27%;
• Komitet Wyborczy Polska Jest
Najważniejsza: 2,18%;
• Komitet Wyborczy Polska Partia
Pracy - Sierpień 80: 0,42%;
• Komitet Wyborczy Prawica: 0,36%

Wyniki głosowania do Senatu:
• Abgarowicz Łukasz Maria 105
825 44,81%
• Rokita-Arnold Nelli 26,88%
• Grajda
Dariusz
Grzegorz
11,70%
• Kostrzewa-Zorbas Grzegorz Jacek 10,16%
• Anusz Andrzej Karol 5,59%
Frekwencja w gminach powiatu
grodziskiego: Baranów – 41,71%,
Grodzisk Maz. - 56,36%, Jaktorów
– 51,86%, Milanówek - 61,93% ,
Podkowa Leśna – 72,60%, Żabia
Wola - 50,46% .
red.

Komunikacja w Milanówku 1 listopada
Na terenie Milanówka uruchomione zostaną dwie linie autobusowe
komunikacji miejskiej.

ściuszki – Piłsudskiego – Nowowiejska – Kazimierzowska – WKD
KAZIMIERÓWKA

Linia I: WKD KAZIMIERÓWKA – WKD GRUDÓW
– CMENTARZ – WKD KAZIMIERÓWKA
od godz. 8:40 do godz. 17:50 – kurs
co godzinę na trasie:
WKD KAZIMIERÓWKA – Kazimierzowska – Nowowiejska – Cicha – Szkolna – Królewska – WKD
GRUDÓW – Królewska – Piłsudskiego – Kościuszki – Mickiewicza
– Zachodnia – Wojska Polskiego
– CMENTARZ – Podgórna – Ko-

Linia II: PKP MILANÓWEK –
CMENTARZ – PKP MILANÓWEK
Od godz. 8:50 do godz. 17:45 – kurs
co 30 minut na trasie:
PKP MILANÓWEK – Krakowska – Kościuszki – Mickiewicza
– Zachodnia – Wojska Polskiego – CMENTARZ – Podgórna
– Wspólna – Krakowska – PKP
MILANÓWEK
Cena biletu 3.00 zł

foto: www.prezydent.pl

Prezydent na obchodach rocznicy bitwy pod Jaktorowem

W 67. rocznicę bitwy oddziałów
AK Grupy Kampinos z Niemcami pod Jaktorowem, na cmentarzu
partyzanckim w Budach Zosinych
w gminie Jaktorów odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta
Bronisława Komorowskiego.
- Można polską wolność mierzyć
różnymi miarami, ale jedną z miar
najważniejszych i nie do zakwestio-

nowania jest wszystko to, co wiąże
się z tym cmentarzem. To jest miara
skali wysiłku, poświęcenia i ofiary życia przez tych, którzy przegrali walkę
o polską wolność - mówił prezydent.
Podkreślił, że w ofierze życia
i poświęceniu polskich żołnierzy,
w tym oddziałów AK Grupy Kampinos, tkwi źródło naszych współczesnych sukcesów i zwycięstw.

Prezydent zaznaczył, że patrząc
na groby żołnierzy AK myśli o całym pokoleniu jego ojca, o tym, że
ci ludzie walczyli, ale często nie
doczekali wolnej Polski albo przeżyli gorycz porażki. - Jestem dzisiaj
tutaj jako prezydent Polski i pochylam głowę przed grobami żołnierskimi w imieniu całego narodu
- powiedział
Kończąc przemówienie prezydent
zaznaczył, że mimo upływu czasu
trzeba się co roku spotykać na tym
cmentarzu, mierząc „polską wolność
także tymi żołnierskimi krzyżami”.
Grupa Kampinos była jednostką
wojskową podległą dowództwu AK
i walczącą w powstaniu warszawskim. 29 września 1944 roku w czasie trwającego dwa dni starcia pod
Jaktorowem żołnierzy AK Grupy
Kampinos z wojskami niemieckimi zginęło ok. 170 Polaków, w tym
dowódca Alfons Kotowski. Grupa
Kampinos, jako jedyna powstańcza
jednostka nie skapitulowała, ale została rozbita. Nielicznym udało się
przedostać w Góry Świętokrzyskie.
aka
R eklama
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Kolektory słoneczne dla Milanówka Nie trzeba długo jechać, aby się poczuć jak na wakacjach

Mieszkańcy, którzy zdecydują się
je zamontować, mogą otrzymać
nawet do 70 proc. dotacji. Pierwsze kolektory mają zostać zainstalowane jeszcze w tym roku.
Gmina Milanówek, której nie
udało się uzyskać dotacji unijnej na
montaż kolektorów, nie zrezygnowała z ubiegania się o zasilanie energią
słoneczną. Zamierza przystąpić do
Zintegrowanego Programu dotacji
do 70% na zakup zestawów solarnych do ogrzewania ciepłej wody
użytkowejPrzedmiotem Programu
jest dostarczenie, zainstalowanie
i uruchomienie kompletnych zestawów solarnych, róznież do ogrzania
domu lub podgrzewania wody.

13 października odbyło się
w Milanówku spotkanie informacyjne, w którym uczestniczył
przedstawiciel firmy Hetman- CB
Sp. z o.o., operatora i koordynatora
przedsięwzięcia. O dofinansowanie
w ramach programu mogą starać się
osoby fizyczne posiadające prawo
do dysponowania jednorodzinnym
lub wielorodzinnym budynkiem
mieszkalnym, któremu mają służyć
zakupione kolektory słoneczne.
Obecnie przyjmowane są zgłoszenia chętnych na instalację kolektorów.
Ponieważ ilość pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
ska

Obnażał się przed dziećmi, teraz posiedzi

foto: kppgrodzisk.policja.waw.pl

37-letni Artur P., który obnażał
się na oczach dzieci i składał im
propozycje seksualne, zatrzymany.
Mężczyzna usłyszy prawdopodobnie zarzut prezentowania małoletnim czynności seksualnych, za co
grozi kara do 12 lat więzienia.

Artur P. działał od początku września w okolicach szkół całego powiatu
grodziskiego. Podjeżdżał pod szkoły
hondą, rozbierał się na oczach dzieci
i próbował zapraszać do samochodu
dziewczynki. Policjanci z Zespołu ds.
Nieletnich zaczęli kontrolowć oko-

lice wszystkich szkół i obserwowali
przebywające tam osoby.
Gdy 30 września rano podejrzany
pojazd znalazł się w okolicy jednej
z grodziskich szkół, siedzącym za kierownicą mężczyzną zainteresowali się
policjanci. Funkcjonariusze potwierdzili, że tym razem również kierowca
obnażał się przed dziećmi, a gdy został
zauważony przez dorosłych szybko
odjechał. Funkcjonariusze zatrzymali
37-latka na sąsiedniej ulicy.
Trwają przesłuchania świadków
i pokrzywdzonych, którzy widzieli
zachowania mężczyzny. Szukani
są kolejni świadkowie i osoby pokrzywdzone przez zatrzymanego
ekshibicjonistę.
Wszystkie osoby, które wiedzą
o próbach zaczepiania lub zapraszania dzieci do samochodu lub
mają jakiekolwiek informacje na ten
temat proszeni są o kontakt z policjantami Zespołu do spraw Nieletnich grodziskiej komendy przy ul.
Bartniaka 19 lub telefonicznie pod
numerem 22 60 42 220.
kz

Pensjonat Ostoja Stawy zaprasza
Państwa do restauracji położonej
w malowniczym parku otoczonym
stawami.
Zapraszamy do wypróbowania
wykwintnej kuchni polskiej z nutą
włoską, w której każdy , nawet
najbardziej wymagający koneser
z pewnością znajdzie coś dla sie-

bie. Nietuzinkowe potrawy są zawsze sporządzone z naturalnych
i świeżych składników, przygotowane pod okiem znakomitego
Szefa Kuchni. Nasze menu obfituje w wyśmienite dania mięsne,
rybne i jarskie.
Proponujemy rekreację wśród
starodrzewu nad stawami - w krót-

kim czasie wyrwanie się z pędu dnia
codziennego.
Do Państwa dyspozycji oddajemy
również pokoje gościnne i restaurację letnią w parku nad stawem.
Zorganizujemy dla naszych Gości przyjęcia lub uroczystości rodzinne według Państwa życzenia.
Zapraszamy również klientów
biznesowych do organizowania
w naszym ośrodku szkoleń, konferencji i spotkań. Po szkoleniu lub
konferencji proponujemy wspólną
zabawę i rekreację w parku.
Nasze miejsce jest między Grodziskiem Mazowieckim a Radziejowicami, w Janinowie przy
ul Hiszpańskiej 6A (droga do
osiedla Czarny Las) w odległości
300m od drogi 579 na zachód.
Zapraszamy
A . i J. Zawadzcy
tel.: 0 602-180-181, 22 243-19-40
www.ostojastawy.pl

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 adresat- dorosłemu 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 .
B E Z P Ł AT N A

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).

G A Z E TA

Pisma doręcza się organowi
uprawnionemu do reprezentowania przedsiębiorcy przez sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism
(art. 133 &2 KPC).
Dopuszczalne jest dokonanie
doręczenia poprzez awizo (art.
139 & I KCP).

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

W razie niemożności doręczenia
w sposób przewidziany w wyżej
wymienionych przepisach, z uwagi
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).
Mec. Piotr Klonowski
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Żabia Wola
Urząd Gminy
Żabia Wola
ul. Główna 3
tel. 046 857 81 81
urzad@zabiawola.pl
godziny otwarcia:
pon. 9.00 – 17.00
wt. – pt. 8.00 – 16.00

Mamy przyjemność poinformować o oddaniu do
użytku kolejnej inwestycji
drogowej w Gminie Żabia
Wola.
Zakończona jest przebudowa
ulicy Pałacowej relacji Skuły –
Bartoszówka – Grzegorzewice.
Firma MABAU Polska Sp. z o. o.
zrealizowała prace polegające na
wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie
tłuczniowej oraz poboczy, chodników i zjazdów na posesje zlokalizowane przy przedmiotowej
drodze, a także odwodnienia poprzez rowy.

Kolejna ,,schetynówka’’ ukończona!
Droga ta stanowi ważny ciąg
komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym. Rozbudowa ciągu
podniosła jakość infrastruktury
drogowej, zwiększając spójność
komunikacyjną poprzez połączenie drogi gminnej z drogami
powiatowymi i pośrednio z drogą
wojewódzką.
Wybudowanie chodników pozwala na oddzielenie ruchu pieszego od kołowego, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających tą drogą
do szkoły, świetlicy środowiskowej i boiska.
Koszt zadania inwestycyjnego
1.969.674,01 zł zostanie w 50%
sfinansowany ze środków Krajowego Programu Wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011”.
Referat Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji

Pomóż zbudować dom dla czworaczków
skończą dwa lata. Władze Gminy
i powiatu czynnie wsparły nasze
marzenie o własnym dachu nad
głową. Mamy już pozwolenie na
budowę domu na gruncie otrzymanym od gminy. Firma Danfoss
udzieliła nam pomocy przekazując samochód.
Bardzo liczymy na pomoc f irm
lokalnych w realizacji budowy
naszego domu. Spotykamy się
z ogromną życzliwością ludzi
wrażliwych, takich jak Pani, których pomoc jest dla nas niezbędna.
List publikujemy w prasie lokalnej – w ten sposób chcemy podziękować wszystkim darczyńcom za
ich pomoc, wsparcie i dobre serce.
Pani Prezydentowo - serdecznie
dziękujemy za Pani patronat
i wszystko co Pani dla nas uczyniła.
Rodzice czworaczków
Iwona i Zbigniew Bodychowie
Drukujemy list z podziękowaniem dla Pani Prezydentowej
i wszystkich darczyńców, którzy czynnie wspomogli rodzinę
czworaczków - Iwonę i Zbigniewa Bodychów.
Państwo Bodychowie nie mają
pieniędzy na budowę domu,
w którym może zamieszkać cała
tak duża obecnie rodzina. W ich
imieniu apelujemy o pomoc
i udział w akcji „Pomóż zbudować
dom czworaczkom”.
Najbardziej potrzebne materiały to:
• materiały budowlane
• okna i drzwi

• farby i materiały wykończeniowe
• Prace ziemne  (koparka) wypożyczenie bądź udzielenie pracownika ze sprzętem
• ludzkiej pracy i siły rąk – jeśli jesteście Państwo w stanie pomóc
nam w ten sposób, będziemy niezmiernie wdzięczni
Jeśli chcielibyście Państwo pomóc
rodzinie państwa Bodychów finansowo – podajemy konto do wpłat:
Nordea Bank Polska
67 1440 1387 0000 0000 0077 4745
Swift: NDEAPLP2

B E Z P Ł AT N A
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Wielce Szanowna
Pani Prezydentowo
Uczucie wdzięczności przeplata
się z zażenowaniem, że tak późno Dziękujemy.
Wiele dni minęło od czasu, kiedy nasze dzieci obdarowała Pani
upominkami i wózkami. Nasza
czwórka korzysta z nich jeszcze
do tej pory, choć coraz chętniej
chodzimy na spacery piechotą.
Każdy dzień dostarcza mnóstwa
wrażeń i emocji. Nasza najstarsza córeczka, Wiktoria, chodzi
już do szkoły. Maluchy niedługo
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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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Grzegorz Benedykciński - Burmistrzem Roku!

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

Znani są zwycięzcy plebiscytu
Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner. Konkurs, między innymi na najbardziej skutecznych,
przedsiębiorczych samorządowców zorganizowała Fundacja Euro-Partner.
Uczestników konkursu oceniali także przedstawiciele Radia dla
Ciebie, TVP Warszawa i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.
Oceniający odwiedzili 32 samorządy. Przyznali nagrody w różnych
konkurencjach. Za Burmistrza
Roku w województwie mazowieckim uznano Grzegorza Benedykcińskiego - burmistrza Grodziska
Mazowieckiego, Prezydentem Roku

wybrany został Waldemar Wardziński - prezydent Ciechanowa,
Miastem Roku - Płock, Powiatem

Roku - powiat pruszkowski. Mszczonów uznany został za lidera
gospodarki i przedsiębiorczości.

Tytuł Menadżera Roku przypadł
w udziale Markowi Jakubiakowi.
Nagrody zostały wręczone 16 wrze-

śnia, kolejny taki konkurs odbędzie
się za cztery lata.
J&A Media

Grodzisk Mazowiecki dba o rodziny, pomysłami zaraża polskie samorządy

,,Polska dla rodziny. Karta Dużej
Rodziny w miastach i gminach” pod
takim hasłem odbyła się 26 września
z inicjatywy Grodziska Mazowieckiego i Związku Dużych Rodzin
Trzy Plus ogólnopolska konferencja
i debata na temat pomocy współczesnej rodzinie wielodzietnej. Honorowy patronat nad spotkaniem
objęli: Prezydent RP Bronisław
Komorowski i Kardynał Kazimierz
Nycz, Metropolita Warszawski.
Podczas spotkania Prezydenta
Bronisława Komorowskiego reprezentowała żona Anna Komorowska,
dla której jak mówiła uczestnictwo
w spotkaniu było zaszczytem i wy-

różnieniem. Anna Komorowska
zwracała uwagę na potrzebę promowania polityki prorodzinnej w Polsce. -Bardzo się cieszę, że głos osób
opowiadających się za wsparciem

rodziny jest coraz bardziej wyraźny- mówiła Anna Komorowska.
-Cieszy każda inicjatywa, która rodzinę wzmacnia i jej pomaga. Z sentymentem wspominamy z mężem
zeszłoroczną wizytę w Grodzisku
Mazowieckim i spotkanie z rodzinami wielodzietnymi- dodała żona
Prezydenta RP. -Cieszę się, że inicjatywa, jaka wyszła z Grodziska
Mazowieckiego rozprzestrzenia siępodkreśla Anna Komorowska.
Prezydent Bronisław Komorowski, który nie mógł uczestniczyć
w spotkaniu przesłał list na ręce
burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego

i Joanny Krupskiej, prezesa Związku
Dużych Rodzin Trzy Plus. -Ja sam
jako ojciec pięciorga dzieci staram się
jak najaktywniej uczestniczyć w wychowywaniu dzieci i wiem, jak trudB E Z P Ł AT N A

no pogodzić rodzicielstwo z pracą.
Z najwyższym szacunkiem odnoszę
się do tych rodziców, którzy z własnego wyboru całkowicie poświęcają
się prowadzeniu domu i wychowaniu
kilkorga dzieci. Znakomitym przykładem prostego lecz skutecznego
instrumentu ułatwiającego codzienne
funkcjonowanie rodzin wielodzietnych jest samorządowa Karta Dużej
Rodziny. Gratuluję odwagi i dalekowzroczności włodarzom Grodziska
Mazowieckiego, gdzie karta funkcjonuje od 2009 roku ale także samorządowcom z Bielska Białej, Gdańska,
Łowicza, Sandomierza, Tychów,
Wrocławia i Żabiej Woli.- czytamy
w liście przesłanym przez Prezydenta
Bronisława Komorowskiego.
Konferencję zorganizowali: ogólnopolski Związek Dużych Rodzin
Trzy Plus i samorząd Grodziska Mazowieckiego. Burmistrz Grzegorz
Benedykciński apelował do innych
miast i gmin o wprowadzanie Kart
Dużych Rodzin. Karta Dużej Rodziny pozwala rodzinom wielodzietnym korzystać ze zniżek.- To dla
nas ogromna pomoc w codziennym
życiu- mówi Joanna Krupska. -Karta
Dużej Rodziny to ważny instrument
w polityce rodzinnej w Polsce - dodaje Joanna Krupska. -Instrument
ten leży w Państwa rękach, mamy nadzieję, że zainteresujecie się Państwo
tym pomysłem i karty będą funkcjonowały wszędzie.
G A Z E TA

Karty Dużej Rodziny to zniżki
dla rodzin wielodzietnych. Zniżki
do obiektów sportowych, do kin,
teatrów, na zajęcia pozalekcyjne, czy
przejazdy komunikacyjne- dodała
prezes Związku Dużych Rodzin
Trzy Plus. -Cała historia rozpoczęła się w moim gabinecie- mówił
burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, który
jak podkreślał na początku był dość
sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. -Bałem się o budżet gminy.
Minęły dwa lata kiedy karta funkcjonuje. Dziś mogę powiedzieć, że
to niewielkie pieniądze w skali budżetu ale wielka radość- dodał szef

grodziskiego ratusza. -Chcemy namawiać samorządy, żeby wprowadzały Karty Dużych Rodzin- dodał
rozpoczynając spotkanie burmistrz
Grzegorz Benedykciński.
Konferencję zaszczycił swoją obecnością Kardynał Kazimierz Nycz,
Metropolita Warszawski. - Bardzo
serdecznie dziękuję za zorganizowanie tego spotkania- mówił Kardynał Kazimierz Nycz. -Kartę Dużej
Rodziny trzeba wprowadzać w innych miastach i gminach. Dla mnie
największą radością i powodem do
gratulacji jest to, że dzisiaj jest tutaj
ogromna frekwencja!-. Metropolita
Warszawski przypominał, że kościół
w swym nauczaniu o rodzinie mówi
bardzo dużo. -Wszystkim nam zależy, żeby rzeczywistość wokół rodziny
uczynić lepszą, skuteczniejszą.

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

Gdyby rzeczywiście udało się
w Polsce osiągnąć ponadpartyjny
konsensus jeśli chodzi o sprawy rodziny, w działaniach państwa, samorządu, kościoła, działaniach pozarządowych to najważniejsza sprawa,
jaką mamy do wykonania- podkreślił Kardynał Kazimierz Nycz. Karta
Dużej Rodziny jest próbą praktycznego zastosowania zasad zawartych
w Karcie Praw Rodziny opublikowanej przez Stolicę Apostolską
w 1983 roku. Bogu dzięki i chwała
tym, którzy podejmują się wprowadzania Karty Dużej Rodziny!
Problemy demografii możemy rozwiązać skuteczną polityką rodzinnądodał Kardynał Kazimierz Nycz.
Konferencji towarzyszył apel skierowany do polskich samorządów
o wprowadzanie Kart Dużej Rodziny.
Frekwencja podczas konferencji była
ogromna, co pokazało wagę tematu
wspierania rodzin wielodzietnych.
Grodzisk Mazowiecki, współorganizator konferencji szczyci się nie tylko
znakomitymi osiągami ekonomicz-

nymi i skutecznym zarządzaniem ale
też dialogiem i współpracą z rodzinami, wspieraniem ich.
Na terenie gminy jest ponad 760
dużych rodzin z czego 621 to rodziny z trójką dzieci. -Grodzisk Mazowiecki to miejsce, w którym warto
zamieszkać i rozwijać swoje pasjemówi Aneta Caban, odpowiedzialna
za promocję miasta i gminy.
J&A Media

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

Kredyty
Jeszcze rok Rodziny na swoim

Obniżenie limitu maksymalnej ceny
mieszkania czy domu w ramach programu Rodzina na swoim znacznie
ograniczy podaż nieruchomości, do
których będzie można uzyskać dopłatę. Jednak ważną informacją dla
osób pragnących wziąć preferencyjny
kredyt jest to, że wbrew propozycjom
rządu, dopłatami pozostają objęte
nieruchomości z rynku wtórnego.
I kolejna istotna informacja dla
zastanawiających się, czy kupić własne m na kredyt: banki zmniejszają
tzw. zdolność kredytową na pożyczki udzielane w złotówkach. Aby
zabezpieczyć się przed ryzykiem
kredytowym wprowadzają tzw. rekomendację SIII. Mówiąc najprościej - oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy bank będzie liczył
już nie 30-letni okres kredytowania,
lecz skróci go do 25 lat.
Dariusz Uchorczak
PL Nieruchomości

Sejm zmienił limity cen mieszkan
i domów, które można kupić w ramach rzadowego programu. Zasadniczym celem zmian jest wygaszenie
programu 31 grudnia 2012 r.
Najważniejsze dla kredytobiorców
zmiany to: zmniejszenie współczynnika kształtującego poziom limitu cen
mieszkań (kosztów budowy) kwalifikującego nieruchomość do finansowego wsparcia - z 1,4 do 1,0 dla rynku
pierwotnego i 0,8 dla rynku wtórnego
i osób innych niż małżeństwa i osoby
samotnie wychowujące dzieci; ograniczenie wieku kredytobiorcy do 35
lat; poszerzenie grupy osób uprawnionych do zawarcia umowy o kredyt
preferencyjny o małżonków rodzeństwa kredytobiorcy docelowego; zniesienie limitu wieku dla osób samotnie
wychowujących dzieci.
Według www.rodzinanaswoim.pl
średni wskaźnik przeliczeniowy odtworzenia 1 m2 nieruchomości w IV kwartale 2011 r. dla wniosków kredytowych
złożonych po 31 sierpnia w woj. maz.
wynosi: na rynku pierwotnym – m.
W-wa: 6.435,00 zł, pozostałe: 3.636,00;
na rynku wtórnym – m. W-wa:
5.148,00, pozostałe: 2.908,80 zł.
bed

|

Numery licencji: 11655,10218, 11536, 15099

ogłoszenia drobne
Żelechów- działka 1268 m2 ,wymiary 25x51,cena
70.000 zł. Tel. 22 729 31 01
Podkowa Leśna – dom 220m2,na działce 1028m2,
cena 2.500.000 zł. Tel. 22 729 31 01
Budy Mszczonowskie – działka 1200 m2, cena
82.000 zł. Tel. 22 729 31 01
Odrano Wola – działka 902 m2, wymiary 34x26 m,
cena 195.000 zł. Tel. 22 729 31 01
Żyrardów, mieszkanie 46m2, 2 pokoje z widną
kuchnią. DOBRA CENA !Tel. 46 855 60 03
Żyrardów, mieszkanie 24m2, pokój z widną kuchnią. Pilnie! Cena do negocjacji. Tel. 46 855 60 03
Żyrardów, dom, trzy pokoje, kuchnia i łazienka.
Spokojna okolica. Tel. 46 855 60 03
Skierniewice, 52m2, dwa pokoje z balkonem, 2/4
piętro. Tel. 46 855 60 03
Brwinów 180/1327 m2- dom wolnostojący w doskonałej lokalizacji i cenie. Tel. 22 730 62 00
Brwinów 36 m2- przytulna kawalerka w parterowym budynku. Super cena. Tel. 22 730 61 99
Pruszków 73 m2 - 4-pok. mieszkanie w dobrej lokalizacji. Rewelacyjna cena. Tel. 22 730 61 99
Kanie 830 m2- działka budowlana o regularnych
kształtach. Okazja. Tel.22 730 62 00
Milanówek 133/600 m2 – dom w doskonałej lokalizacji w zabudowie bliźniaczej. Tel. 22 724 61 80
Podkowa Leśna 1339 m2– unikatowa działka z
pięknym starodrzewem, jednocześnie słoneczna,
wszystkie media miejskie przy działce, prąd i woda
na działce. Dobra cena! Tel. 22 724 61 20
Milanówek 184/904 m2 – dom w doskonałej lokalizacji z roku 2008 r. Wysoka jakość wykonania. Tel.
22724 61 80
Milanówek 1341 m2 – działka budowlana w cichej i
spokojnej okolicy. Atrakcyjna cena! Tel. 22 724 61 20

Transakcje miesiąca
Miejscowość

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Pruszków

Dom

218/1108 m2

973.000 PLN

750.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

35 m2

250.000 PLN

220.000 PLN

Otrębusy

Działka

800 m2

310.000 PLN

205.000 PLN

Warszawa

Mieszkanie

69 m2

665.000 PLN

630.000 PLN

Chylice

Działka

1102 m2

159.000 PLN

110.000 PLN

Międzyborów

Działka

1837 m2

220.000 PLN

200.000 PLN

Chylice

Działka

901 m2

94.000 PLN

84.000 PLN

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

36 m2

207.000 PLN

198.000 PLN

Żyrardów

Dom

120/1100 m2

390.000 PLN

370.000 PLN

Żyrardów

Mieszkanie

68 m2

219.000 PLN

215.000 PLN

Sochaczew

Mieszkanie

32 m2

130.000 PLN

115.000 PLN

Skierniewice

Mieszkanie

48 m2

170.000 PLN

160.000 PLN

Milanówek

Dom

198/1260 m2

845.000 PLN

670.000 PLN

Milanówek

Dom

120/1350 m2

1.150.000 PLN

770.000 PLN

Podkowa Leśna

Działka

1600 m2

970.000 PLN

595.000 PLN

Brwinów

Działka

1009 m2

390.000 PLN

279.000 PLN

dom

nr oferty: D-921-14

dom

nr oferty: D-1599-14

okazje - zainwestuj! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Pruszków

Mieszkanie

27,5 m2

199.000 PLN

1-pok. mieszkanie w bardzo dobrym standardzie. Super cena.

Piastów

Dom

110/477 m2

440.000 PLN

Dom 5-pok. w zabudowie bliźniaczej. Doskonała cena.

Komorów

Działka

2000 m2

800.000 PLN

Piękna działka budowlana z mediami w ulicy przy działce.

Pruszków

Dom

134/1150 m2

599.000 PLN

Dom do remontu na dużej działce w doskonałej lokalizacji.

Ojrzanów

Dom

100/776 m2

375.000 PLN

Dom dwurodzinny.

Henryszew

Działka

1100 m2

65.000 PLN

1,5 km do PKP

Chylice

Działka

979 m2

140.000 PLN

Działka z fundamentami.

Tartak Brzózki

Działka

1025 m2

85.000 PLN

Do wyboru 1 z 8 działek.

Żyrardów

Dom

220/756 m2

350.000 PLN

Do wprowadzenia

Żyrardów

Mieszkanie

40 m2

94.000 PLN

Super cena.

Sochaczew

Mieszkanie

26 m2

119.000 PLN

Sprzedaż z powodu wyjazdu.

Sochaczew /okolice

Działka

5,13 ha

249.000 PLN

Okazja.

Milanówek

Mieszkanie

51 m2

5197 zł/m2

3-pokojowe, w super lokalizacji, do zamieszkania.

Milanówek

Mieszkanie

37 m2

200.000 PLN

2- pokojowe, zadbane, czyste, nowe okna. Dobra cena.

Milanówek

Działka

1436 m2

195 zł/m2

Budowlana, blisko WKD oraz terenów leśnych.

Milanówek

Dom

105/730 m2

420.000 PLN

Doskonała lokalizacja, blisko WKD i PKP. Super cena!

SKIERNIEWICE/OKOLICE

SOCHACZEW/OKOLICE

Wygodny dom składający się z czterech pokoi,
kuchni i łazienki. Możliwość zaadoptowania
poddasza wg. własnej aranżacji. Pow. użytk.:
107 m2, Pow. działki: 1247 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Przytulny, słoneczny dom składający się z 3
pokoi, kuchni, łazienki i WC, położony na ładnie
zagospodarowanej działce. Pow. użytk.: 100 m2,
Pow. działki: 800 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

dom

dom

nr oferty: D-1672-14

nr oferty: D-11451-4

ŻYRARDÓW/OKOLICE

PRUSZKÓW

Cena: 798.000 PLN

Nowy, wygodny dom składający się z salonu,
kuchni, trzech sypialni i łazienki. Możliwość
adaptacji poddasza. Pow. użytk.: 155 m2, Pow.
działki: 1228 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Ciekawy architektonicznie, dom 5-pok. położony
w cichej, zielonej dzielnicy Pruszkowa. Starannie
zagospodarowana działka. Okazja! Pow. użytk.:
139 m2, Pow. działki: 634 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

dom

Zmiany w prawie
Decyzja o warunkach
zabudowy też dla samowoli

Działka musi mieć dostęp
do drogi publicznej

Można wydać decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nawet
wtedy, gdy inwestycja już istnieje
i chodzi tylko o jej zalegalizowanie - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. W wyroku z 29 września
sąd orzekł, że nawet jeżeli inwestycja została zrealizowana, organ
administracji nie może umorzyć
postępowania na podstawie art. 105
kodeksu postępowania administracyjnego. Musi rozpatrzyć wniosek,
ustalając warunki zabudowy lub
odmawiając ich ustalenia. Nie może
postępowania umorzyć.
WSA przypomniał, że sprawę
przesądził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r.
(sygn. P 37/06). To oznacza, że prezydent miasta może wydać decyzję
o warunkach zabudowy w trakcie
trwającego postępowania dotyczącego zalegalizowania istniejącego
już budynku lub innego obiektu.

Wszystkie, a nie tylko niektóre
działki położone na terenie objętym
inwestycją muszą mieć dostęp do
drogi publicznej i to już w momencie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy - orzekł Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Krakowie.
Dostęp działki do drogi publicznej musi być bezpośredni albo przez
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności
drogowej. Działka sąsiednia musi
mieć zatem dostęp do konkretnej, tej samej drogi publicznej, co
zapewnia jednak nie tylko bezpośrednie połączenie, ale również pośrednie. Dostęp do drogi publicznej
musi istnieć w dacie orzekania
o warunkach zabudowy, a nie może
powstać dopiero w przyszłości.
W sytuacji braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanego przedsięwzięcia należy ustalić warunki zabudowy na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

Pełna treść: orzeczenia.nsa.gov.pl,
sygn. akt VIII SA/Wa 410/11

Pełna treść: orzeczenia.nsa.gov.pl,
sygn., akt II SA/Kr 83/11

dom

DĘBÓWKA

nr oferty: D-13127-6

Cena: 750.000 PLN

BRAMKI

nr oferty: D-11578-4

Cena: 699.000 PLN

dom

nr oferty: D-11674-4

dom

PRUSZKÓW

Cena: 1.280.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI

nr oferty: D-12227-5

Cena: 445.000 PLN

Funkcjonalny, parterowy dom 3-pok. z możliwościa zagospodarowania poddasza. Garaż w bryle
budynku. Dogodna komunikacja. Polecam. Pow.
użytk.: 136 m2, Pow. działki: 680 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Nowy dom 6-pok.o wysokim standardzie wykończenia na pięknie zagospodarowanej działce. Blisko połączeń WKD. OKAZJA. Pow. użytk.: 180 m2,
Pow. działki: 500 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Blisko centrum miasta nieruchomość z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
Częściowy po remoncie. Super cena! Pow. użytk.:
248 m2, Pow. działki: 763 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

dom

dom

dom

MILANÓWEK

nr oferty: D-12654-5

nr oferty: D-13114-6

MILANÓWEK

WĘŻYK

Nowy parterowy dom, funkcjonalny rozkład pomieszczeń. Garaż dwustanowiskowy. Cicha zielona okolica blisko WKD. Polecam! Pow. użytk.: 100
m2, Pow. działki: 1280 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

W doskonałej lokalizacji dom z lat 70-tych. Częściowo po remoncie. Możliwość zamieszkania
dwóch rodzin. Pow. użytk.: 190 m2, Pow. działki:
890 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Dom ze specyficznym klimatem wybudowany w technologii szkieletowej umiejscowiony
w malowniczej okolicy Wężyka. Pow. użytk.: 163
m2, Pow. działki: 1583 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

nr oferty: G-11665-4

DZIAŁKA

nr oferty: G-12107-6

DZIAŁKA

Cena: 400.000 PLN

NATOLIN

Cena: 22.500.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 1.500.000 PLN

DZIAŁKA

nr oferty: G-8869-5

DZIAŁKA

PODKOWA LEŚNA

Cena: 500.000 PLN

NOWA WIEŚ

Cena: 850.000 PLN

nr oferty: D-12855-5

Cena: 800.000 PLN

nr oferty: G-12108-6

Dom parterowy o pow. użytkowej 149 m2 z użytkowym poddaszem na zagospodarowanej działce.Na piętrze trzy sypialnie. Pow. użytk.: 149 m2,
Pow. działki: 1388 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Unikalna działka ze starodrzewiem. Wszystkie media miejski przy działce, prąd i woda
na działce. Wymiary 25x52. Dobra cena! Pow.
działki: 1339 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Bardzo ładna działka budowlana z wydanymi
warunki zabudowy. Na działce przepiękne dęby
i brzozy, media w ulicy. ATRAKCYJNA CENA ! Pow.
działki: 1247 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Unikalna działka przeznaczona pod przemysł
i usługi zlokalizowana nieopodal Grodziska Maz.
przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnym. Pow. działki: 90300 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Działka przy jednej z głównych dróg w Grodzisku Maz. z przeznaczeniem pod usługi,rzemiosło, lokale mieszkalne,obiekty handlowe. Pow.
działki: 1932 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MILANÓWEK

nr oferty: G-12776-5

Cena: 260.000 PLN

Budy Mszczonowskie

nr oferty: G-13487-6

Cena: 65.500 PLN

BUDY MSZCZONOWSKIE

nr oferty: G-13376-6

Cena: 50.000 PLN

nr oferty: M-451-14

ŻYRARDÓW

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-1442-14

Bardzo słoneczna działka usytuowana blisko
kolejki WKD. Sąsiedztwo nowej zabudowy jednorodzinnej. Wszystkie media miejskie. Pow.
działki: 1001 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Do sprzedania działka budowlana z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, położona
przy drodze gminnej. Prąd , woda przy działce, gaz
w trakcie realizacji . Malownicza okolica, idealne
miejsce do zamieszkania . Pow. działki: 1.092 m2
telefon: Tel. 0-22 729-31-01

Działka budowlana z aktualnym planem zagospodarowania . W okolicy nowa zabudowa oraz
tereny rekreacyjne. Do wyboru 1 z 4 działek. Pow.
działki: 1014 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Trzypokojowe mieszkanie położone na 2 piętrze. Spokojna okolica. PILNIE !!!
Metraż.: 63 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Mieszkanie dwupokojowe, położone na osiedlu
Żeromskiego. Cena do negocjacji.
Metraż.: 37 m2
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

nr oferty: M-1621-14

nr oferty: M-11635-4

ŻYRARDÓW

PRUSZKÓW

Cena: 249.000 PLN

Ładne słoneczne mieszkanie jednopokojowe,
położone na pierwszym piętrze w spokojnej
okolicy.
Metraż.: 31 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Mieszkanie 2-pok. po generalnym remoncie
w centrum miasta. Doskonała lokalizacja.
Metraż.: 36 m2
telefon: 0-22 730-62-00

PRUSZKÓW

nr oferty: M-11681-4

Cena: 339.000 PLN

Funkcjonalnie zaprojektowane, trzypokojowe
mieszkanie zlokalizowane w centrum Pruszkowa. Nowa zabudowa kuchenna w cenie mieszkania. Metraż.: 48 m2
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: M-12262-5

nr oferty: M-13419-6

GRODZISK MAZOWIECKI

GRODZISK MAZOWIECKI

Cena: 178.000 PLN

Funkcjonalne, słoneczne, zadbane mieszkanie
na zielonym osiedlu z infrastrukturą. Niski
czynsz! Metraż.: 53 m2
telefon: 0-22 724-61-20

Mieszkanie w nowo budowanym bloku, termin
oddania inwestycji - maj 2013. Doskonała lokalizacja,atrakcyjna cena. Metraż.: 35 m2
telefon: 0-22 729-31-01
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W świecie najmłodszych
Budowa nowego gmachu Przedszkola nr 1 w Milanówku wywołała
wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Jednym nie podobał się
pomysł dużego przedszkola, ich
zdaniem, lepszym rozwiązaniem
byłyby 2-3 mniejsze; innym jego
usytuowanie, nowoczesna architektura budynku, a jeszcze inni
kontestowali koszty budowy. Były
też pogłoski, że przedszkole przejmie za długi bank.
Minął rok, przedszkole działa, dobrze służy dzieciom i nie wywołuje
już takich emocji. Poprosiliśmy więc
o rozmowę na temat pracy tej placówki jej dyrektorkę panią Dorotę
Malarską.
W świetle krążących tu i ówdzie
spekulacji na temat przedszkola nr
1 w Milanówku, chciałbym zapytać
na wstępie, czy jest w pełni wykorzystane, czy może świeci pustkami ?
Ile dzieci korzysta z Waszej opieki?

wzrokowego z pięknym otoczeniem
przedszkola. Ciepłe drewniane parkiety
i miłe kolorowe dywany sprzyjają dziecięcym zabawom.
Tak duży budynek generuje
ogromne możliwości. Dzieci mogą
korzystać ze wsparcia psychologa,
logopedy, mogą brać udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z zainteresowaniem i uzgodnieniem
z rodzicami. Do tego celu specjalnie
zaprojektowano salę gimnastyczną
i salę zajęć dodatkowych, w której zastosowano przesuwne ścianki
systemowe, umożliwiające dzielenie
dużej sali na dwie mniejsze.
W tym pięknym obiekcie możemy
organizować wspaniałe uroczystości
zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
Na piętrze przez przeszklony sufit
widać niebo, a w takich okolicznościach występy dzieci na scenie na
ogromnym holu robią wrażenie.
Mogłabym jeszcze długo zachwalać
walory nowego przedszkola, choćby

Uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

- Budynek tętni życiem. We
wszystkich salach bawią się dzieci.
Obecnie nie ma wolnych miejsc. Do
przedszkola uczęszcza ponad 400
dzieci, i wciąż są osoby zainteresowane oddaniem dzieci pod naszą
opiekę.
A co z tym tajemniczym bankiem?
Przejmie przedszkole?
- Proszę, darujmy sobie plotki,
skoncentrujmy się na konkretnych
zadaniach!
Ale jak je realizować w tak licznej
grupie? Czy bez szkody dla procesu
dydaktyczno-wychowawczego można zorganizować zajęcia dla kilkuset
dzieci? bez szkody? Jak to wygląda
w praktyce? Co spowodowało, że
powstał jeden duży obiekt, a nie 2-3
mniejsze w różnych punktach miasta? Czy to rozwiązanie kryje w sobie
jakieś szczególne walory, o których
przeciętny mieszkaniec nie wie,
a może powinien?
- Liczba dzieci w grupie jest
zgodna z przepisami oświatowymi.
Zajęcia organizowane są w grupach,
a więc kiedy trzeba, każde dziecko
może być potraktowane indywidualnie, a zadania dostosowuje się do jego
możliwości rozwojowych.
Zajęcia grupowe odbywają się kameralnie. W każdej sali jest funkcjonalne zaplecze dla każdej grupy. Sale
dydaktyczne są duże, jasne i każda jest
w innym kolorze. Ogromne przeszklone ściany dają możliwość kontaktu

takie jak rewelacyjne wyposażenie
kuchni i jej zaplecza, co nie zawsze
się docenia w pracy placówki. Dzieci muszą dostać zdrowe, kaloryczne
i świeże posiłki, gdyż przebywają tu
niekiedy wiele godzin dziennie.
Przechodzień z ulicy widzi usytuowany obok budynku plac zabaw.
Jakie są jego walory?
- Plac zabaw spełnia wymogi bezpieczeństwa, każde urządzenie ma
tzw. strefę bezpieczeństwa, bezpieczne miękkie podłoże, które amortyzuje
każdy upadek dziecka, urządzenia są
atrakcyjne: zjeżdżalnie, karuzele, linearium, duże piaskownice i bezpieczny
sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych.
Dzieci i rodzice z wielką radością korzystają z tego dobrodziejstwa. Ciekawostką i dużym udogodnieniem
jest toaleta dla maluchów dostępna
z zewnątrz dodatkowo wyposażona
w kurtynę powietrzną.
Ta kurtyna to chyba unikat w tego
typu placówkach! Na czym to polega? Czy budynek przedszkola
spełnia standardy UE w dziedzinie
bezpieczeństwa, higieny, ochrony
przeciwpożarowej oraz metrażu?
Kolejne pytanie: - Czy dysponujecie
nowoczesnym systemem ochrony
przeciwpożarowej? Jak przedstawia
się wentylacja nawiewno-wywiewna,
na co zwraca się uwagę w krajach UE,
która zapewnia odpowiednie parametry dostarczanego i odprowadzanego powietrza?
B E Z P Ł AT N A

- Budynek przedszkolny spełnia wszelkie możliwe wymagane
standardy i normy UE. Zarówno
dotyczące prawa budowlanego, jak
i przepisów higienicznych i wymogów bezpieczeństwa.
Najwięcej obaw wzbudzały ogromne połacie szklane. Dowiedziałam się,
że są to okna o specjalnej konstrukcji
spełniające wymogi energooszczędności i bezpieczeństwa – stosowane
w UE. Oczywiście przepisy przeciwpożarowe też zostały spełnione. Są
tu dwie oddzielne klatki schodowe
oddzielające strefy pożarowe, są klapy
dymowe oraz cały asortyment gaśnic
i hydrantów.
Jeśli chodzi o wentylację to w piwnicach usytuowano wielką wentylatornię z ogromnymi urządzeniami.
Sale są dodatkowo napowietrzone,
a powietrze jest ogrzewane lub oziębiane w zależności od pory roku tak,
aby polepszyć komfort przebywających w pomieszczeniach osób.
Jakie są dodatkowe specjalistyczne
zajęcia, nauka języków?
- Nauczyciele prowadzą zajęcia
dydaktyczne dbając o wszechstronny
rozwój dziecka. Wspomagają dzieci
w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych
potrzebnych im w dalszej edukacji. Rozwijają u dzieci odporność
emocjonalną oraz doskonalą umiejętności społeczne. W przedszkolu
zorganizowaliśmy naukę języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, tańca
towarzyskiego, gimnastyki korekcyjnej, plastyki i ceramiki.
Pani Dyrektor, praca przedszkoli
jest mi bliska i dobrze znana, bowiem moja matka przez wiele lat
pracowała w dwóch milanowskich
przedszkolach: na Turczynku i w willi
„Emanów”. W czasie studiów pedagogicznych specjalizowałem się w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym. Wiem więc, że lata
spędzone w przedszkolu – choć nie
wszyscy mają świadomość tego - są

okresem najbardziej twórczym w życiu każdego człowieka. Nigdy potem
dziecko nie będzie się już tak szybko
i tak intensywnie uczyło, poznawało
otaczający świat. Jak Wasza placówka
wspiera przedszkolaka w poszukiwaniu i rozwijaniu drzemiących w nim
talentów, a także, co równie istotne
– jak wzmacnia w dziecku wiarę we
własne możliwości?
- W okresie przedszkolnym dzieci wykazują różne zainteresowania
G A Z E TA

i zdolności. Najczęściej pojawiają się
uzdolnienia ogólno intelektualne i artystyczne. Opracowuje się dla dzieci
zdolnych plany pracy indywidualnej,
stwarza się dzieciom okazje do swobodnego wdrażania swoich pomysłów, aby mogły robić to, co lubią.
Dostosowujemy zadania na zajęciach do umiejętności dzieci. Dla
dzieci wymagających pomocy w realizacji zadań, opracowuje się programy
wspomagania rozwoju, prowadzi się
zajęcia kompensacyjno–korekcyjne
dla wyrównania szans edukacyjnych
i wzmacniające w dziecku wiarę we
własne umiejętności.
Jaką kadrą, z jakim przygotowaniem, dysponuje Pani? Czy należą
do niej osoby o odpowiednich kwalifikacjach pedagogicznych, o bogatym doświadczeniu zawodowym,
kreatywni?
- Nasi nauczyciele mają wyższe wykształcenie pedagogiczne i posiadają
kwalifikacje do pracy w przedszkolu
i edukacji początkowej. Większość
nauczycieli posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Nauczyciele
przestrzegają praw dziecka, starają się
stworzyć dzieciom serdeczną, domową atmosferę.
Jak wygląda przygotowanie przedszkolaków do edukacji szkolnej?
W jakim zakresie się je prowadzi?
- Umiejętności, jakie dziecko ma
osiągnąć w przedszkolu reguluje
Podstawa Programowa Wychowania
Przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia

2008 r. Opisuje ona proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Chodzi tu o kształtowanie umiejętności społecznych oraz czynności
samoobsługowych;
wspomaganie
rozwoju mowy; wspieranie dzieci
w rozwijaniu czynności intelektualnych; wspomaganie rozwoju
umysłowego poprzez zabawę konstrukcyjną i edukację matematyczną;
kształtowanie sprawności fizycznej,
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wychowanie przez sztukę; kształtowanie gotowości do nauki czytania
i pisania; wychowanie patriotyczne
i rodzinne. I to wszystko realizujemy
również w naszym przedszkolu.
Jak się układa współpraca z rodzicami?
- Przedszkole współpracuje z rodzicami organizując dla nich dni
otwarte i zajęcia otwarte; uroczystości przedszkolne i wycieczki z ich
udziałem, spotkania np. z psychologiem, logopedą. Rada Rodziców
finansuje atrakcje dla dzieci, jak teatrzyki, koncerty.
Z okazji Dnia Edukacji zorganizowaliśmy wspaniałą imprezę. Były
urocze występy naszych trzylatków
i prawie „profesjonalne” występy
starszaków. Pięknie, odświętnie
ubrane dzieci deklamujące wierszyki
i śpiewające piosenki uświetniły spotkanie z pracownikami przedszkola.
Były występy zaproszonych gości ze
szkoły muzycznej. Dzięki współpracy z zespołem muzycznym „Latający
dywan” udało się w tym dniu zorganizować koncert. W ostatnim czasie
mieliśmy również uroczystości Pasowania na przedszkolaka w najmłodszych grupach. Aby umożliwić udział
wszystkim rodzicom w tak ważnym
wydarzeniu w życiu dzieci, impreza
została zorganizowana w sobotę.
Obecnie jesteśmy w trakcie spotkań z rodzicami z okazji: „Dnia
jabłka”. Są jabłkowe potrawy przygotowane przez mamy, konkursy
i zabawy, prace plastyczne z jabłkami w tle. Dzieci prezentują wiersze
i piosenki o jabłkach i jabłuszkach.
Bardzo przyjemną częścią tych imprez jest kosztowanie wspaniałych
wypieków naszych mam. Domowa
szarlotka poprawi humor każdemu.
Urocza, miła atmosfera sprzyja integracji i współpracy z rodzicami.
Przedszkole nr 1 to bez wątpienia
największa w ostatnich latach inwestycja w Milanówku. Myślę, że po
przeczytaniu tej rozmowy nasi czytelnicy nabiorą przekonania, że była
potrzebna i dobrze służy najmłodszym mieszkańcom. Z pewnością
było to kosztowne przedsięwzięcie,
ale „dzięki podjęciu decyzji we właściwym czasie - twierdzi burmistrz
Jerzy Wysocki – a więc w chwili, gdy
ceny na rynku budowlanym nieco
spadły, zaoszczędzono 5 mln w porównaniu do kosztorysu wyjściowego.” Budynek przedszkola to chyba
pierwszy nowy w naszym mieście
obiekt, który uwzględnia również
potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
Sądzę, że będzie dobrze służył wielu
pokoleniom milanowian.
Rozmawiał i komentował
- Andrzej Pettyn
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Dlaczego nie chodzimy na czterech łapach
Od 8 do 13 lat mają studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Maz., którzy 15 października
rozpoczęli rok akademicki.
To drugi rok działalności uniwersytetu. Dzieci uczą się poprzez bezpośredni kontakt z autorytetami akademickimi w danej dziedzinie, którzy
wykłady przygotowują i przeprowadzają. Sposób przekazywania wiedzy
jest adekwatny do wieku studentów,
a nauka przypomina zabawę.
Studenci poznają m.in. tajemnice
przyrody, fizyki, astronomii, archeologii, historii, biologii. Nie zdają
egzaminów, ale zdobywają zaliczenia,
które potwierdzane są wpisem do
indeksu. Wykłady odbywają się 1-2
razy w miesiącu. Pierwszy wykład
„Kopernik Wielki Odkrywca” wygłosił Kamil Złoczewski z Centrum
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika.
- W tym roku zajęcia zostały podzielone na część warsztatową i wy-
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kładową, a studenci na dwie grupy:
młodszą i starszą. Część zajęć będzie odbywało się w piątek - mówi
Daniel Prędkopowicz prezes Stowarzyszenia Europa i My z Grodziska
Maz., pomysłodawca i współtwórca
Uniwersytetu Dziecięcego.
Czesne za semestr kosztuje 120 zł.
Drugie dziecko w rodzinie – 80 zł,
trzecie i kolejne dzieci – za darmo.
Osoby w trudnej sytuacji finansowej
mogą liczyć na stypendia i zwolnienie
z opłat. Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego skierowane są do wszystkich
chętnych, również z innych gmin
i powiatów. Wykłady otwarte odbywają się w sali kinowej Centrum
Kultury, zajęcia seminaryjno-warsztatowe - w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Grodzisku
przy ul. Kilińskiego 8a. Zapisy na
uniwersytet odbywają się w środy
i czwartki w godz.17-19 w Centrum
Kultury w Grodzisku Maz.
bea

foto: www.aeroklubpolski.pl

Nie żyje znany pilot Wacław Wieczorek

W wieku 53 lat zmarł nagle w Grodzisku Maz. Wacław Wieczorek,
jeden z najlepszych polskich sportowych pilotów samolotowych,
zdobywca 20 indywidualnych medali mistrzostw świata i Europy,
ośmiokrotny mistrz kraju w lataniu precyzyjnym i rajdowym.
Pracował w PLL LOT - był pilotem i instruktorem samolotu Boeing
737. Przygodę z lotnictwem rozpo-

czął w 1979 roku w Aeroklubie Krakowskim. Pierwszą trasę zawodniczą
odbył w 1980r. Sześć lat później został włączony do kadry narodowej.
W 1990 roku w Argentynie wywalczył swój pierwszy medal (brązowy)
w MŚ w lataniu precyzyjnym. W mistrzostwach Europy w tej konkurencji
był mistrzem w 2001 roku. Był także
medalistą Światowych Igrzysk Lotniczych oraz rajdowych Mistrzostw
Europy. Wśród 20 medali indywidualnych, które zdobył jest 9 złotych, 7
srebrnych i 4 brązowe.
Rok temu zakończył karierę zawodniczą, otrzymał licencję sędziego
międzynarodowego. 18 października
miał wylecieć do RPA jako sędzia na
mistrzostwa świata w lataniu precyzyjnym. Wacław Wieczorek został
pochowany 12 października na
cmentarzu w Grodzisku Maz.
ska

B E Z P Ł AT N A

Dzień Seniora w Milanówku
Organizatorzy tegorocznego Dnia Seniora oczekują, że nie zapomną o nim milanowscy emeryci, bowiem tym
razem upłynie on pod znakiem piosenki. Główny punkt programu to koncert 6. listopada w Teatrze Letnim
(ul. Kościelna 3), początek o godz. 17.00 - specjalnie przygotowany przez dyr. Annę Osiadacz i niezawodnych
pracowników Milanowskiego Centrum Kultury, na którego wsparcie i pomoc miejscowi emeryci zawsze mogą
liczyć. Na program najbliższego, starannie przygotowanego koncertu złożą się niezapomniane i zawsze chętnie
słuchane przeboje lat 20-tych i 30-tych, jak też kilka “perełek” pochodzących z lat późniejszych. Od tytułowej
piosenki “Już nie zapomnisz mnie” po finałową “To były piękne dni” (z repertuaru Haliny Kunickiej, której koncert
sprzed kilku lat - przygotowany dla milanowskich emerytów - mile wspominamy).
W czasie koncertu wokalistka Katarzyna Zygmont, z towarzyszeniem Marcina Mazurka (fortepian) i Pawła Golenia (kontrabas).
Po koncercie zaplanowano ”Słodki stół”, czyli poczęstunek z wyrobów własnych, przygotowanych przez
koleżanki z Zarządu O/Rejonowego PZERiI.
Milanowskich seniorów serdecznie zaprasza na koncert
Zarząd Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów w Milanówku
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Kultura/p orady

Zieleń na cmentarzach
Cmentarze są szczególnym rodzajem parków. Zieleń pełni tu istotną
rolę. Podkreśla układ przestrzenny prowadząc alejami do wejścia,
oddziela poszczególne części, jest
tłem dla niektórych grobów.
Przede wszystkim jednak tworzy
szczególny nastrój ciszy, spokoju
i piękna tego miejsca. Łagodzi ostre
kontury pomników i krat. Swym
istnieniem, barwą, zwłaszcza na
wiosnę, daje nadzieję.
Starym, okazałym drzewom,
które ocieniają nasze groby, dawniej przypisywano symboliczne
znaczenie. Dęby oznaczały długowieczność i nieśmiertelność, lipa
to drzewo święte. Brzoza uznawana
była jako symbol dobroci i litości.
Kojarzona jest również z burzliwymi dziejami Polski, z pnia brzozowego najczęściej zbijane były wojskowe krzyże.

Z roślinami łączy się cecha zmienności i nietrwałości. Stare drzewa
pozostają, cmentarz ulega przemianom, na które my też mamy wpływ.
Większość współczesnych grobów zbudowana jest z płyt kamiennych. Takie rozwiązania są trwałe
i estetyczne. Warto jednak zostawić
choć skrawek ziemi dla pnączy wspinających się np. po kracie. Wybierając właściwą roślinę musimy brać
pod uwagę jej dużą odporność na
suszę i mróz, niezbyt duże przyrosty
roczne oraz wartości estetyczne. Na
kraty nadaje się winobluszcz trójklapowy, wiciokrzewy oraz bluszcze.
Szlachetną i piękną rośliną jest pnąca róża. Sadźmy ją tylko w miejscach
osłoniętych a odmianę wybierajmy
z grupy mniej wrażliwych.
Jeżeli powierzchnia grobu jest
ziemna i decydujemy się na wypełnienie jej roślinami, wybierajmy

Zaproszenia

KINO

MUZYKA
Koncert MaseliOnTheRoad
Afro-słowiański miks klimatów
i nastrojów. Zespół stworzony
i prowadzony przez wibrafonistę
i kompozytora Bernarda Maseli.
30.10., godz.19.00, sala widowiskowa Centrum Kultury w Grodzisku
Maz.

Centrum Kultury w Grodzisku Maz.
Baby są jakieś inne
do 27.10
czarna komedia, Polska, 2011, 90 min.,
reż.: Marek Koterski, obsada: Robert
Więckiewicz Adam Woronowicz

płożące krzewy, np. irgi czy jałowce.
Bardzo ładnie wygląda gęsty kobierzec z barwinka czy bluszczu. Do
grupy zimozielonych, ozdobnych
przez cały rok roślin, dodać można
niską krzewinkę, która szybko się
rozrasta, czyli golterię pełzającą.
Lubi ona gleby lekko kwaśne.
Niektóre odmiany berberysu
bardzo ładnie przebarwiają się na
1920 Bitwa Warszawska
na ekranie 28.10 – 13.11.
historyczny, Polska, 2011, 110 min.,
reż.: Jerzy Hoffman; obsada: Borys
Szyc, Natasza Urbańska, Daniel
Olbrychski, Bogusław Linda.
Akcja rozpoczyna się w Warszawie
w 1920 r. Jan, poeta i kawalerzysta
dostaje rozkaz wyjazdu na front
polsko-bolszewicki. Oświadcza się
swojej narzeczonej Oli. Podczas
walk Jan trafia do niewoli.
Kino Projekt, Podkowa Leśna

Dwóch prawdziwych facetów jedzie
samochodem i rozmawia o kobietach we wszystkich sferach życia.
Rozmawiają o tym, że nie da się
z nimi żyć, bo jest z nimi jak w ringu, że się mądrzą, i co najgorsze –
grają bez zasad. ..

Wichry Kołymy
biograficzny/dramat, Niemcy, Francja, Polska, 2009, 117 min., reż.:
Marleen Gorris, obsada: Emily
Watson, Ulrich Tukut, Ian Hart
Rok 1937. Eugenia, ideowa komunistka, wykłada literaturę rosyjską na
uniwersytecie w Kazaniu. Jej mąż jest

jesieni. Wybierajmy krzewy, które
mają ozdobne owoce, jak ognik czy
wspomniana irga. Innym rozwiązaniem jest posadzenie wieloletnich
bylin, np. z grupy roślin skalniakowych. Ładnie prezentują się one
w towarzystwie kamieni.
Są groby pokryte wypielęgnowanym, równiutkim trawnikiem z pozostawionym paskiem ziemi dla jednorocznych bratków czy mrozów.
Sadząc rośliny pamiętajmy o podstawowych zasadach doboru właściwej gleby, o odstępach między roślinami, o podlewaniu i nawożeniu,
o ściółkowaniu korą czy przykrywaniu wrażliwych na mróz włókniną.
Podobnie jak w naszych ogrodach.
Choć żywe rośliny wymagają naszej troski i pracy, nigdy nie zastąpią ich bezduszne rośliny sztuczne.
Prawdziwy, niepowtarzalny nastrój
cmentarza tworzy żywa zieleń, ulegająca przemianom w ciągu roku
i na przestrzeni kolejnych lat.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

członkiem komitetu KPZR. Pewnego dnia Eugenia zostaje wezwana na
„rozmowę” i dowiaduje się, że należy
do trockistowskiej grupy terrorystycznej. Zostaje zesłana na Syberię.
29 października godz. 18.00 i 30
października godz. 17.00

LITERATURA

Gawęda Barbary Wachowicz
„O wielkich polskich pisarzach”.
Spotkanie w ramach cyklu „Akademia Myśli i Dźwięku”. Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, 20.10. godz.17.

recenzja

Joanna
Sarnecka
proponuje:

W pogoni za Eldorado

Zjawisko emigracji zarobkowej nie
jest nowe. Od zarania dziejów kwestie ekonomiczne były jednym z potężniejszych motorów pchających
ludzi do podejmowania wędrówki.
Martin Pollack zbadał i opisał zjawisko emigracji zarobkowej
z Galicji do Ameryki na przełomie
XIX i XX. Jego reportaż to analiza
zarazem pojedynczych prywatnych
historii, jak i zjawiska w całości.
Nie interesuje go jedynie kwestia
ekonomiczna. Bowiem u źródeł
emigracyjnych ruchów leży pewne
wyobrażenie, tęsknota za lepszym,
doskonalszym światem, w którym
nie ma głodu, praca jest lżejsza,
a ludzie są zawsze szczęśliwi.
Amerykański eden pchał więc
biednych chłopów z Galicji do podjęcia niebywałego wysiłku. - Przyciśnięci biedą wieśniacy dają posłuch
emigracyjnej propagandzie i wyprzedają wszystko, co tylko da się
zamienić na pieniądze, chaty, pola,
ubogie sprzęty domowe. W Ameryce
nawet psy i koty jadają lepszy chleb
niż tutejsi panowie, wmawiają im
naganiacze – pisze autor. Większość
emigrantów nie miała pojęcia, gdzie
znajduje się to upragnione miejsce.
Mity mają to do siebie, że są trwałe. Perspektywa, którą przyjmuje
Martin Pollack sprawia, że czytając
o galicyjskich emigrantach sprzed
lat, można pomyśleć także o tych,
których to samo pragnienie i dziś
pcha w stronę nieznanych lądów.
Martin Pollack, „Cesarz Ameryki”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011
Joanna Sarnecka
R eklama
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
GEODETA UPRAWNIONY- gwarantowane najlepsze ceny,
bezpłatne konsultacje. Tel. 0 501 122 281
Sprzedam mieszkanie w Brwinowie- 40 m2, do wprowadzenia,
cena do negocjacji. Tel. 0 517 647 301
MATEMATYKA – doświadczony nauczyciel. Tel. 0 885 322 307
Szukam lokalu do wynajęcia w Grodzisku Mazowieckim przy
deptaku. Tel. 0 785 204 020
Przyjmę ziemię z wykopów, nieodpłatnie. Milanówek ul. Kraszewskiego Tel. 0 691 064 992
Sprzedam nowiutki dom, gotowy do zamieszkania, super aranżacja, okolice Żabiej Woli, cena 650.000. Tel. 0 605 270 303
Emerytka szukam pracy, studia, etat lub zlecenie.
Tel. 0 605 270 303
TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004
CYKLINOWANIE, LAKIEROWANIE – TANIO. Sprzęt zachodni, układanie, parkiet w cenie producenta. Tel. 22 724 91 28, 0 506 488 404

USŁUGI HYDRAULICZNE – profesjonalnie, szybko i tanio.
Tel. 0 604 885 779
Profesjonalny serwis rowerowy, tenisowy, narciarski. Dojazd do
klienta. Milanówek ul. Kasprowicza 10. Tel. 0 600 788 598
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROFESJONALNIE, NIEDROGO,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442
BRUKARSTWO, KOSTKA, OGRODZENIA. Tel. 0 502 641 901
REMONTY, MALOWANIE, GŁADŹ, PODWIESZANE SUFITY
Tel. 0 502 641 901
Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne. Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365
DACHY- CIESIELSTWO- DEKARSTWO. Tel. 0 603 447 132
Remonty i wykończenia mieszkań. Tel. 0 600 381 377
Geodeta. Tel. 22 724 02 19
Wynajem kontenerów na odpady komunalne i pobudowane.
Cena 450 zł. Tel. 0 606 116 823

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