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Grodzisk Maz.

Milanówek

Podkowa Leśna

Żabia Wola

Baranów

Jaktorów

Brwinów

Otrębusy

490 urodziny Grodziska Maz.
Grodzisk Maz. hucznie obchodził 490 rocznicę nadania
praw miejskich. Urodziny odbyły się 22 lipca i miały bardzo radosny charakter. Wzięli w nich udział mieszkańcy
i samorządowcy. Burmistrz
Grzegorz
Benedykciński
i przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska oficjalnie oddali do użytku dwie
znakomite inwestycje: odrestaurowane Stawy Goliana
i Park Skarbków, na które
czekaliśmy już dawno temu.
Park Skarbków tętnił życiem i tak też się dzieje każdego dnia. Szczególnie rodzice
i dzieci nie ukrywają zachwytu
i cieszą się, że powstały nowoczesne i bezpieczne place zabaw. Starsi mogli j między innymi posłuchać muzyki , była
serwowana zarówno w parku
jak i w drugim miejscu wypoczynku przy Stawach Goliana.
Udział w uroczystości Grodziska Mazowieckiego wzięły
całe rodziny.
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Ustawiona została letnia scena, gdzie również odprawione
zostało nabożeństwo. Proboszcz parafii pod wezwaniem
Świętej Anny ksiądz prałat
Eugeniusz Dziedzic dziękował
za to, że Grodzisk Mazowiecki tak pięknie się rozwija. Na
scenie muzycznej pojawili się
między innymi Emilia Klimczak i Zbigniew Macias.
W Parku Skarbków natomiast koncertowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
Wszystko zagrało perfekcyjnie, zrealizowane na najwyż-

szym poziomie inwestycje,
mieszkańcy, którzy swoją
obecnością dali wyraz swojego
zainteresowania, goście, wśród
nich Marszałek Mazowsza
Adam Struzik i starosta grodziski Marek Wieżbicki.
Przed godziną 16:00 goście
przeszli z Parku Skarbków na
Stawy Goliana gdzie odbyła
się część oficjalna. Burmistrz
Grzegorz
Benedykciński
przyznał, że spotkało go
wiele serdeczności ze strony
mieszkańców.
Wioletta Wasiak
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Zamieszkać w wymarzonej oazie spokoju…
Państwo Małgorzata i Krzysztof Świecakowie dość długo
szukali dla siebie odpowiedniego miejsca do zamieszkania na
stałe. O tym co zadecydowało,
że wybrali Milanówek rozmawia
z nimi nasz współpracownik red.
Andrzej Pettyn.
- Wiem, że od dawna chcieliście
gdzieś osiąść na stałe, co sprawiło,
że spodobał się Wam Milanówek?
- Powiem wprost – w pierwszej kolejności zaważył fakt, iż
moja żona pochodzi z Milanówka
– mówi pan Krzysztof – chciała
więc powrócić do swoich korzeni,
do miejsca, gdzie się wychowała,
spędziła szczęśliwe dzieciństwo,
o czym wiele mi opowiadała. Po
drugie - niemały wpływ miało i to
moje zauroczenie miastem pełnym
zieleni, pięknych willi, które ogarnęło mnie, gdy przed 22 laty po raz
pierwszy przyjechałem tu z wizytą.
W pamięci pozostał mi pierwszy
spacer po Milanówku, ze wszystkich stron emanował wielki spokój.
Prawie idealną ciszę od czasu do
czasu przerywał jedynie świergot
ptaków, gdzieś w oddali szczekanie
psa, raz po raz mój wzrok zatrzymywał się na ukwieconych ogrodach, zauważyłem jak po gałązkach
drzewa przemknęła wiewiórka.
Wprost wymarzona idylla. Spacerując pomyślałem, że mieszkający

tu ludzie dobrze się czują z dala od
zgiełku wielkich miast.
- Ludzie coraz częściej uciekają
tych wielkich, zadymionych spalinami miast – dodaje pani Małgorzata - by poczuć, że żyją. Mnie się
na przykład marzy pochodzić sobie
na bosaka po własnej trawie wśród
kolorowych kwiatów i krzewów,
które od dzieciństwa pielęgnowałam z miłością, bo lubię ten bezpośredni kontakt z przyrodą.
- Tak więc spełniło się Wasze marzenie, zaczęliście oglądać oferty…
- Polecono nam – mówi pani
Małgorzata - firmę Pl. Nieruchomości, która cieszy się zasłużenie dobrą
renomą na Zachodnim Mazowszu.
Przedstawicielka firmy zaproponowała nam szeroką ofertę domów,
mieszkań i działek budowlanych
w różnych cenach, zresztą nie tylko
w Milanówku. Jeździliśmy, oglądaliśmy… Przedstawicielka Pl. Nieruchomości pomagała w negocjacjach.
Wreszcie wybraliśmy połowę bliźniaka, zaciągnęliśmy kredyt i klamka
zapadła. Tu podkreślę, że ze strony
Pl. Nieruchomości spotkaliśmy się
z wielką życzliwością i możemy jej
usługi polecić każdemu, kto chciałby
pójść w nasze ślady i osiedlić się na
Zachodnim Mazowszu.
- Już po raz drugi pada z Pani ust
nazwa „Zachodnie Mazowsze”,

zapewne postrzegacie Państwo
w tej części naszego regionu jakieś
specjalne zalety…?
- Tak, rzeczywiście. Jest tu bowiem wiele miejscowości-ogrodów,
gdzie można zamieszkać w ciszy
i w otoczeniu pięknej przyrody tak,
jak w Milanówku, ale i zarazem
w pobliżu jest Warszawa, w każdej
chwili można do niej dojechać, bo
jest dobra komunikacja. Ostatnio
otwarto autostradę A-2, ponadto są
Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej
Miejska, kolejka WKD, komunikacja
autobusowa plus możliwość dojazdów drogami lokalnymi jak 719. Jest
tu wiele atrakcyjnych miejsc rekreacji
i wypoczynku, a nawet rozrywki, bo
w sąsiednim Grodzisku Maz. powstaje największy w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej tematyczny
park rozrywki o standardzie Alton
Towers, Efteling czy Europa Park.
Do tego dodam, że istnieje szeroka
baza oświatowa, doskonałe zaopatrzenie (markety, sklepy spółdzielcze
i prywatne, lokalne bazary).
- Widzę, że dokładnie badaliście
warunki szukając zalet poszczególnych miejscowości…
- Tak, bo to już wybór na lata, interesowało nas dosłownie wszystko, np. sprawy bezpieczeństwa.
Działają tu obok Policji Straże
Miejskie, Ochotnicze i Zawodowe Straże Pożarne, kursują patrole

Rodzina państwa Świecaków - od lewej Małgorzata, Krzysztof i syn Damian.

zmotoryzowane, ale też rozwinięta
jest działalność kulturalna. Bogata jest oferta Centrum Kultury w Milanówku, bardzo szeroka
w Grodzisku, gdzie znajduje się
też nowoczesne kino. Bez przesady
można stwierdzić, że Zachodnie
Mazowsze stwarza komfort życia
o jakim marzyliśmy.
- Znaleźliście bez trudu zatrudnienie?
- Ja podjęłam pracę w W-wie,
a mąż jest dyplomowanym bioenergoterapeutą i otworzył Gabinet Medycyny Naturalnej w Milanówku
(http://www.biorytm.
lbn.pl/), gdzie już przyjmuje osoby

z różnymi schorzeniami i wykonuje
tzw. zabiegi na odległość.
- Nie wchodzę w szczegóły, zainteresowanych odsyłam do Pana stron internetowych (http://www.biorytm.
lbn.pl/), życzę Państwu satysfakcji
z zamieszkania w Milanówku.
8 sierpnia (środa) pan Krzysztof
Świecak wygłosi dla członków Polskiego Związku Emerytów w Milanówku wykład o medycynie naturalnej i jej znaczeniu w leczeniu
różnych schorzeń. Wykład odbędzie
się w Sali Teatru Letniego Milanowskiego Centrum Kultury, początek o godz. 9.30.
Rozmawiał Andrzej Pettyn
R eklama
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Dzień Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka
ogłasza

Zapraszamy na kolejną edycję
Dnia Milanówka w dniu 26 sierpnia w godz. 14.00-22.00. Impreza
odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. Turczynek 8.
Po raz 12 spotkamy się na letniej
imprezie w Milanówku. W tym
roku wiele atrakcji w ramach 3
bloków tematycznych. Miasteczko dziecięce, a w nim gry i zabawy dla dzieci, warsztaty, pokazy,
wesołe i dmuchane miasteczko.
Strefa Młodych zaprasza na koncerty zespołów młodzieżowych:
Tequila, Mniejsze Zło i Right oraz
videopokazy, warsztaty, pokaz fire-

show grupy Abre Los Ojos i wiele
innych. Już po raz 9 odbędą się Mistrzostwa Polski w ekstremalnych
skokach rowerowych MTBMX.
Na dużej scenie zobaczymy zespół See Sou At Midnight, a po
nich gwiazda wieczoru - Golec
uOrkiestra. Po zakończeniu imprezy zapraszamy na niezwykle
efektowny pokaz laserowy przy
muzyce.
Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie www.ckipmilanowek.pl , www.milanowek.pl
oraz www.wspolnypowiat.pl
Serdecznie zapraszamy.

i ewentualnie jego bliskich, w moim
przekonaniu powinien sięgać tak daleko, by nie musiały one poszukiwać
środków utrzymania dodatkowego
gdzieindziej. Umowa winna więc
wskazywać zarówno rodzaj, jak i wielkość świadczeń. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której strony umowy dożywocia nie wskażą w umowie szczegółowo
odpowiednich postanowień- nabywcę obowiązywać będą przepisy kodeksu cywilnego.

Dożywocie, może być ustanowione
na rzecz zbywcy i osoby (osób) mu bliskiej oraz tylko na rzecz osoby bliskiej.
Umowa dożywocia dotycząca konkretnej nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnegopod rygorem jej nieważności.
Biorąc powyższe pod uwagę, mam
nadzieję, iż ta krótka informacja przybliży Państwu regulacje prawne i praktyczne zastosowanie umowy dożywocia.
Kancelaria Legitimus

pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży na własność zabytkowej nieruchomości
zabudowanej, położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, zapisanej w księdze wieczystej nr KW
WA1G/00030877/5 jako własność Gminy Milanówek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ew. nr 3 w obrębie geodezyjnym 07-01 o pow. 10.0181ha.
Sprzedawana nieruchomość zabudowana dwiema zabytkowymi willami wpisanymi do rejestru zabytków
na mocy decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 czerwca 1981 r. pod numerem rejestru 1181-A.
Przetarg ogranicza się do osób, które posiadać będą pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program użytkowy zagospodarowania zabytku „zespół Turczynek” na cele: hotelowe, reprezentacyjno – rekreacyjno - gastronomiczne, sanatoryjne wraz z harmonogramem prac remontowo-konserwatorskich.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4
w dniu 05.10.2012 r. o godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 8 774 000 złotych.
Na podstawie Uchwały Nr 66/IX/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.06.2011r cena sprzedaży
ustalona w przetargu podlega obniżeniu o 10%.
Wadium – 877 400 złotych, płatne przelewem na konto depozytowe Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia
Milanówek ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóźniej do dnia 25.09.2012 r.
Wszelkich informacji o przetargu udziela się w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61 wew. 240, 243 oraz na stronie internetowej
www.milanowek.pl

Dożywocie – a co w zamian?
Czasami zachodzi konieczność zapewnienia sobie godnego życia
w podeszłym wieku. W takiej sytuacji możemy wykorzystać zabezpieczenie przewidziane przez przepisy kodeksu cywilnego- umowę
o dożywocie.
Strony takiej umowy mają między
sobą wzajemne zobowiązania. Z jednej strony właściciel nieruchomości
zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, z drugiej zaś –nabywca zobowiązuje się zapewnić
zbywcy lub osobie mu bliskiej, lub
też zbywcy i osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie.
Należy pamiętać, iż zbywcą nieruchomości na podstawie umowy dożywocia może być wyłącznie osoba
fizyczna. Podczas gdy jako nabywcę
nieruchomości, prawo dopuszcza zarówno osobę fizyczną, jak i prawną.
Istotnym elementem jest również
wyjaśnienie pojęcia tzw. przedmiotu
zbycia. W drodze umowy dożywocia

istnieje możliwość zbycia każdej nieruchomości, a więc nie tylko część powierzchni ziemi, ale także budynek
lub lokal stanowiący odrębny od
gruntu przedmiot własności. Przy zawieraniu umowy dożywocia możemy
zbyć nie tylko całą nieruchomość, ale
także istnieje możliwość, przeniesienia własności jedynie pewnego udziału we współwłasności nieruchomości.
Przedmiotem zbycia na podstawie
umowy dożywocia może być również
prawo użytkowania wieczystego.
Istnieją również pewne ograniczenia co do przedmiotu przeniesienia
własności w sytuacji gdy zawierana
jest umowa dożywocia. Ograniczenie
to wyraża się tym, iż przedmiotem
umowy dożywocia nie może być
spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu tak mieszkalnego, jak i użytkowego, gdyż prawo to nie może być
traktowane jako prawo własności.
W przeciwieństwie do w/w praw własności, spółdzielcze własnościowe
B E Z P Ł AT N A

prawo do lokalu należy do grupy
ograniczonych praw rzeczowych.
Kolejną sprawą wymagającą omówienia jest zakres zobowiązania się
nabywcy nieruchomości do dożywotniego utrzymania zbywcy lub bliskich mu osób.
Zakres obowiązków nabywcy nieruchomości co do utrzymania zbywcy
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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

Tuż po zakończeniu roku szkolnego w Domu Kultury w Żabiej
Woli rozpoczęła się akcja letnia
"Lato z Kulturą", skierowana do
dzieci i młodzieży spędzających
wolny czas na terenie naszej gminy. Popularność akcji w tym roku
przerosła nasze oczekiwania.

"Lato z Kulturą 2012" za nami!
Akcję rozpoczęła gra terenowa,
w trakcie, której należało wykazać
się umiejętnością odczytywania
map oraz posłużyć się kompasem.
Grupy biorące udział w zabawie
otrzymały wskazówki, które doprowadzały ich do ukrytych na
terenie Domu Kultury skarbów
- drewnianych klocków. Każda
z grup miała zbudować budowlę
ze znalezionych materiałów. Po
zakończeniu zabawy dzieci wzięły
udział w warsztatach decoupage,
efektem, których były wspaniałe
dzieła artystyczne.

Następnego dnia uczestnicy akcji
odwiedzili zaprzyjaźnioną stadninę
koni "Huzar" w Józefowie. Dzieci
jeździły bryczką oraz konno. Chętni piekli kiełbaski przy specjalnie
przygotowanym ognisku i bawili
się na placu zabaw. Zwieńczeniem
wycieczki był pokaz przygotowany
przez profesjonalnego jeźdźca - sposoby jazdy konnej oraz skoki przez
bramki. Wizyta w stadninie była
okazją do przekazania najmłodszym
wielu informacji na temat koni m.in.
ich umaszczenia i chodu oraz opieki
nad pięknymi zwierzętami.
Wykorzystując wspaniałą, słoneczną pogodę podopieczni Domu
Kultury wybrali się na basen. Mszczonowskie termy jak zwykle pozwoliły naszym podopiecznym na
beztroską zabawę. Niektórzy uczyli się pływać, oswajając z wodą,
inni szaleli na zjeżdżalniach i bawili w najlepsze.
Zwieńczeniem akcji letniej był
wyjazd do Cinema City w Jankach na premierę "Epoki Lodowcowej 4" w wersji trójwymiarowej. Przygody głównych

bohaterów oraz niesamowitej
- jak zwykle - wiewióry (nomen
omen sprawczyni rozpadu Pangei
na poszczególne kontynenty oraz
zniknięcia Anlantydy) wywoływały
salwy śmiechu na sali oraz wypieki
na buziach naszych podopiecznych.
Po wyjściu z kina wszyscy mieliśmy
jeden wspólny temat do rozmów.

Tegoroczne "Lato z Kulturą"
z całą pewnością można zaliczyć
do udanych. Wspaniała pogoda,
bardzo liczna grupa zadowolonych uczestników oraz ciekawa
propozycja spędzenia wolnego
czasu dopełniły tegoroczną akcję
letnią.
Janusz Wojtan

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej na kolejne inwestycje
Gmina Żabia Wola w październiku 2011 roku podpisała umowę
na dofinansowanie projektu pn.:
„Termomodernizacja
obiektów
użyteczności publicznej na terenie
Gminy Żabia Wola” z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, Działania 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka.
Obecnie w budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Józefinie prowadzone
są prace mające na celu wykonanie

B E Z P Ł AT N A

izolacji termicznej ścian, wymianę
instalacji centralnego ogrzewania
(c.o.) oraz instalację kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody
użytkowej. Prace na obiekcie zakończone zostaną we wrześniu br.
W ramach projektu planowana
jest także termomodernizacja bu-

G A Z E TA

dynku strażnicy OSP w Bartoszówce. Zakres prac obejmie wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania wraz
z wykonaniem kotłowni. Planowany termin realizacji zadania przewidziano na 2013 rok.
Referat GKiI
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Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 znajdują się na stronie:
www.mazowia.eu

7-8/2012
www.wspolnypowiat.pl

Informacje gmin

Grodzisk Maz.
Urząd Miejski
w Grodzisku Maz.
ul. T. Kościuszki 32 a
tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl
godziny otwarcia:
pon. 8.00 – 18.00
wt.- pt. 8.00 – 16.00

Celem
projektu
„Inwestycje
w Grodzisku Mazowieckim – inwestycją w Mazowsze. Promocja
gospodarcza regionu” jest Promocja walorów gospodarczych gminy
Grodzisk Mazowiecki i wykreowanie jej wizerunku jako dogodnego
miejsca lokalizacji inwestycji.
W ramach przedsięwzięcia przewidziano zorganizowanie imprezy targowo – wystawienniczej promującej
przedsiębiorców – Międzynarodowy
Kongres Przedsiębiorczości połączony z misją gospodarczą, przygotowanie dedykowanego przedsiębiorcom
serwisu internetowego, prowadzenie
działań promocyjnych i informacyjnych w mediach, organizacja Międzynarodowego Jarmarku Produktów
Regionalnych. Projekt będzie realizowany do końca roku 2012 r.
Gmina pracuje już nad nowym
portalem, który umożliwi potencjalnym inwestorom, przedsiębiorcom
zainteresowanym prowadzeniem
działalności na terenie gminy oraz
już funkcjonującym na jej obszarze,
uzyskanie najistotniejszych infor-
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Promocja gospodarcza regionu, poprzez
wypromowanie Grodziska Mazowieckiego
jako miasta idealnego dla przedsiębiorców.
macji związanych z inwestowaniem
w gminie.
Wkrótce zostanie rozstrzygnięty
przetarg na organizację Międzynarodowego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbędzie się na początku
października. Jesienią rozpocznie się
kampania promocyjna w mediach,
która będzie odbywać się zarówno
na szczeblu regionalnych i ogólnopolskim. Wszystkie te działania mają
na celu wykreowanie pozytywnego
wizerunku całego regionu, a w szczególności Grodziska Mazowieckiego.
Źródło współfinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet I, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza
Wartość przedsięwzięcia:
000,00 zł

928

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 499
800,00 zł

Kolejne miliony płyną do Grodziska Mazowieckiego,
tym razem na energię odnawialną
Grodzisk Mazowiecki wywalczył
kolejne milionowe dotacje, tym
razem dzięki pozyskanym pieniądzom na domach ponad 400 zgłoszonych mieszkańców pojawią się
kolektory słoneczne, zamontowana zostanie pompa ciepła w ZSP
Nr 1 oraz przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkół,
przedszkoli i hali sportowej.
Dziś, 24 lipca umowę w tej sprawie
podpisali burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, skarbnik gminy Andrzej Mucha
i Janina Ewa Orzechowska, członek
zarządu województwa mazowieckiego. Koszt inwestycji to ponad 15 mln
zł, z czego dofinansowanie unijne
wyniesie ponad 9,6 mln zł. Jak mówi
Mariusz Malinowski odpowiedzialny w Gminie Grodzisk Mazowiecki
za pozyskiwanie środków zewnętrznych, zostały podpisane dwie umowy.
Pierwsza pn. ”Termomodernizacja
placówek oświatowych i sportowych
w Gminie Grodzisk Mazowiec-

fot.Urząd Marszałkowski Woj. Maz.

B E Z P Ł AT N A

G A Z E TA

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

ki”, dotyczy szkół, w których prace
zostały już zrealizowane tj. SP Nr
6, Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie, przedszkole na osiedlu Kopernika i placówka oświatowa przy
ulicy Westfala. W szkole przy ulicy
Zielony Rynek właśnie trwa termomodernizacja, zadanie obejmuje także inwestycję na hali sportowej przy
ulicy Westfala i basen miejski, tam
realizacja planowana jest na przyszły
rok. Umowa opiewa na kwotę ponad
6 mln zł, dofinansowanie wyniesie
około 4 mln zł. Zakończenie tego
projektu planowane jest w połowie
przyszłego roku. W ramach drugiego projektu pod tytułem ,,Słoneczne
innowacje w Gminie Grodzisk Mazowiecki” 409 gospodarstw domowych otrzyma kolektory słoneczne.
Wkład własny w tym przypadku dla
jednego gospodarstwa domowego
wyniesie 30 procent inwestycji. Średni koszt dla jednego beneficjenta to
15 tysięcy złotych.
J&A Media
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więcej niż pośrednik!

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

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

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

Grupa PL Nieruchomości - od lat najwyższe standardy jakości w każdym oddziale.
ogłoszenia drobne
Piastów, dom 112 m2 do remontu , cena 250 000 zł.
OKAZJA Tel 22 730 62 00

Grodzisk Maz/okolice, 120/1200 m2, do zamieszkania cena: 450 tys. zł. Tel. 22 729 31 01

Pruszków, mieszkanie 44 m2, 3 pokoje w dobrej
cenie. Tel. 22 730 62 00

Grodzisk Maz. 43m2, 2 pokoje, z balkonem, cena:
195 tys. zł. Tel. 22 729 31 01

Stara Wieś , działka 1000m2, cena 120 000 zł.
Tel. 22 730 62 00

Milanówek, 52m2, 2 pokoje, 1 piętro, do wprowadzenia Cena: 189 tys. zł. 22 729 31 01

Brwinów , 2 pokoje ,56m2 nowe, dobra cena.
Tel 22 730 62 00

Brwinów, dom typu bliźniak 112/900m2, cena:
380 tys. zł. Tel. 22 729 31 01

Brwinów – mieszkanie 50m2, I piętro, cena 265.000 zł.
Tel. 22 724 61 20

Mszczonów –mieszkanie 61m2, do wprowadzenia,
cena 405 000 zł. Tel. 46 855 60 03

Brwinów mieszkanie 48m2, III piętro, cena 210.000 zł.
Tel. 22 724 61 20

Sochaczew – mieszkanie 51m2, 2 pok., cena:
180 000 zł. Tel. 46 855 60 03

Stara Wieś – działka 1000 m2, 28x34 m, cena 99.000 zł.
Tel. 22 724 61 20

Skierniewice - działka 708m2, budowlana, cena:
60 000 zł. Tel. 46 855 60 03

Jaktorów -55,2 m2 działka 1164m2, 34x50x11x55m,
cena 157.000 zł. Tel. 22 724 61 20

Czerwonka - Parcel – dom, 210/2374, wolnostojący,
cena 400 000 zł. Tel. 46 855 60 03

Potrzeba prawie pół roku,
żeby sprzedać mieszkanie
Ponownie wydłużył się średni czas sprzedaży mieszkania.
Obecnie wynosi już 130 dni.
Sprzedający są jednak bardziej
skłonni do ustępstw cenowych.

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

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

Od kilku miesięcy widoczny
jest wydłużający się czas sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym.
Od września zeszłego roku czas
sprzedaży wydłużył się o 44 dni

|

i wynosi 130 dni. Dłuższy czas
sprzedaży notowany był tylko
w I kw. 2009 r. (176 dni).
Trudności w sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym są pochodną bardzo dużej podaży, także na rynku pierwotnym, który
silnie konkuruje ceną z używanymi mieszkaniami. Przewagą rynku
pierwotnego jest także możliwość
znalezienia ofert, które kwalifikują się do dopłat w ramach Rodziny na Swoim. Tymczasem wskaźnik obowiązujący dla mieszkań
używanych powoduje, że osoby
zainteresowane ostatnimi miesiącami działania programu są
zmuszone do korzystania z oferty
deweloperów.
Kupujący nie spieszą się z zakupami, przed podjęciem decyzji o zakupie planuje obejrzenie
przynajmniej 10-ciu mieszkań.
Nawet spadające ceny nie są
w stanie zahamować wydłużającego się czasu sprzedaży.
Wydłużającemu się czasowi sprzedaży towarzyszy wzrost
elastyczności przy negocjowaniu
cen. Z 3 proc. do 3,5 proc. wzrosła
średnia wartość negocjacji przy
sprzedaży mieszkania. To wartość
coraz bliższa wynikowi z początku 2009 r., kiedy rynek mieszkań

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

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Pruszków

Mieszkanie

56 m2

230.000 PLN

Pruszków

Dom

180/600 m2

1 000.000 PLN

Nadarzyn

Działka

1000 m2

250.000 PLN

Piastów

Mieszkanie

60 m2

298.000 PLN

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

26 m2

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

31m2

Brwinów

Dom

350/2005 m2

Grodzisk Maz

Mieszkanie

Żyrardów

Mieszkanie

Wola Szydłowiecka

Działka

Wola Szydłowiecka

Działka

Żyrardów

Mieszkanie

Milanówek

S

Grodzisk Maz.
Brwinów
Kady

dom

890.000 PLN
220.000 PLN

A
D
125.000 PLN
210.000 PLN

E
N
200.000 PLN

283.000 PLN
115.000 PLN
195.000 PLN

700.000 PLN

660.000 PLN

300.000 PLN

248.000 PLN

145.000 PLN

136.000 PLN

53.300 PLN

53.300 PLN

25000 m2

86.700 PLN

86.700 PLN

38 m2

140.000 PLN

124.000 PLN

1200 m2

180.000 PLN

170.000 PLN

Mieszkanie

42 m2

235.000 PLN

235.000 PLN

Mieszkanie

40 m2

165.000 PLN

155.000 PLN

Działka

1160 m2

199.000 PLN

165.000 PLN

R
P
Działka

E
Z
60 m2
34 m2

12800 m2

nr oferty: D-1443-14

dom

nr oferty: D-1672-14

okazje - zainwestuj! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Piastów

Mieszkanie

42 m2

165.000 PLN

Doskonała lokalizacja.

Moszna Wieś

Działka

1443 m2

90.000 PLN

Budowlana, blisko A2

Pruszków

Kamienica

300/1136 m2

380.000 PLN

Dobra lokalizacja, media

Pruszków

Mieszkanie

64 m2

4.300PLN/ m2

4 pokoje, okazja

Grodzisk Maz / okolice

Działka

2,1 ha

2.500.000 PLN

Przy autostradzie A2

Grodzisk Maz.

Działka

2932 m2

1.500.000 PLN

Bezpośrednio przy trasie 719

Grodzisk Maz./ okolice

Dom

178/1800 m2

800.000 PLN

Stan bardzo dobry

Brwinów

Działka

901 m2

129.000 PLN

Cena do negocjacji.

Nowy Drzewicz

Działka

21400 m2

128.000 PLN

Dobra cena.

Stary Karolinów

Działka

16800 m2

50.000 PLN

Okazja.

Żyrardów

Mieszkanie

40 m2

120.000 PLN

Polecam, dobra lokalizacja.

Wiskitki

Mieszkanie

22 m2

100.000 PLN

Do zamieszkania

Morgi/ koło Wiskitek

Działka

2,093 ha

1.255.000 PLN

Budy Grzybek

Dom

72/1549 m2

Milanówek

Dom

Grodzisk Maz.

Działka

SOCHACZEW

Cena: 220.000 PLN

KORYTÓW

Cena: 570.000 PLN

Dom w stanie surowym. Bardzo ładna i cicha
okolica. W działce media. Gorąco polecam i zapraszam do oglądania. ATRAKCYJNA CENA!!!
Pow. użytk.: 125 m2, Pow. działki: 910 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Dom składający się z salonu, kuchni, trzech sypialni , łazienki i WC. Istnieje możliwość adaptacji poddasza. POLECAM. Cena do negocjacji. Pow.
użytk.: 155 m2, Pow. działki: 1228 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

dom

nr oferty: D-2008-5

dom

nr oferty: D-5146-4

Przy węźle autostrady A2 w Wiskitkach.

MILANÓWEK

Cena: 790.000 PLN

PRUSZKÓW

Cena: 870.000 PLN

220.000 PLN

Cena do lekkiej negocjacji.

100/889 m2

430.000 PLN

Doskonały do przebudowy.

579 m2

295.000 PLN

Działka z domem do remontu lub wyburzenia.

Doskonale rozplanowany, wygodny i przestronny
dom na dużej działce w Milanówku. Podwyższony standard wykończenia. Cena do negocjacji.
Pow. użytk.: 185 m2, Pow. działki: 1791 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Funkcjonalny dom w malowniczym miejscu,
cicha i spokojna okolica, blisko WKD. Salon
z kominkiem, ładny ogród. Pow. użytk.: 140 m2,
Pow. działki: 681 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

dom

nr oferty: D-9510-6

dom

nr oferty: D-12345-4

dom

nr oferty: D-13745-5

Zanim kupię mieszkanie,
planuję obejrzeć:

pogrążony był w stagnacji. W 14
proc. transakcji nie udało się wynegocjować żadnej kwoty, ale jednocześnie w co dziesiątej transakcji negocjacje przekroczyły 10
proc. Spośród majowych i czerwcowych transakcji duże kwoty
można było negocjować nie tylko
w przypadku największych i najdom

nr oferty: D-14931-6

trudniej sprzedających się lokali,
ale też przy mieszkaniach dwupokojowych.
Jedynym sposobem szybkiej
sprzedaży mieszkania na obecnym rynku jest zachęcający wygląd, umeblowanie, stan lokalu
albo atrakcyjna cena.
Wioletta Wasiak
dom

nr oferty: D-14996-6

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 490.000 PLN

STARA WIEŚ

Nowy, ładnie wykończony dom położony
na zagospodarowanej, ustawnej działce
z oczkiem wodnym, grillem, altaną. Pow.
użytk.: 100 m2, Pow. działki: 1178 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Nowy, wolnostojący dom do zamieszkania. Garaż na dwa samochody.Teren działki ogrodzony
z dużym podjazdem wyłożonym kostką brukową
Pow. użytk.: 185 m2, Pow. działki: 1235 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Dom wolnostojacy do remontu, media miejskie
w drodze przy nieruchomości. Do centrum Milanówka około 1,5 km. Pow. użytk.: 100 m2, Pow.
działki: 684 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

dom

dom

dom

BIEGANÓW

nr oferty: D-14511-5

Cena: 250.000 PLN

CHYLICE

Cena: 849.000 PLN

nr oferty: D-14518-6

Cena: 590.000 PLN

nr oferty: G-1830-14

DZIAŁKA

nr oferty: G-3052-14

DZIAŁKA

nr oferty: G-10678-4

Cena: 52.000 PLN

Cena: 170.000 PLN

WOLICA

Cena: 160.000 PLN

Dom do remontu, położony blisko stacji WKD. Cicha i spokojna okolica. Pow. użytk.: 300 m2, Pow.
działki: 1150 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Niezabudowana działka budowlana. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową.
POLECAM. Pow. działki: 477 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Działka budowlana o powierzchni 2400 m2
w kształcie prostokąta. Teren działki suchy i wyrównany. W ulicy media: woda, prąd, kanalizacja. Pow. działki: 2400 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

MIESZKANIE

MILANÓWEK

Cena: 180.000 PLN

Cena: 415.000 PLN

DZIAŁKA

Parterowy dom z użytkowym poddaszem, położony w spokojnej okolicy. Blisko przystanek PKP.
Pow. użytk.: 120 m2, Pow. działki: 5000 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Cena: 216.000 PLN

MILNÓWEK

Dom w atrakcyjnej cenie . Do PKP około 1,5 km.
Pow. użytk.: 60 m2, Pow. działki: 1036 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

TERESIN

DOMANIEW

nr oferty: D-14556-5

Dom w trakcie budowy - docelowo wykończony.
Koniec inwestycji planowany na koniec października 2012 r. Cena do negocjacji! Pow. użytk.: 160
m2, Pow. działki: 979 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

PODKOWA LEŚNA

nr oferty: G-14242-5

Cena: 345.000 PLN

Budynek murowany składający się z salonu z jadalnią oraz aneksem kuchennym, sypialni. Media
prąd, woda ujęcie własne, szambo. Pow. użytk.:
56 m2, Pow. działki: 5100 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

GRODZISK MAZ/OKOLICE Cena: 380.000 PLN

nr oferty: G-13021-4

MILANÓWEK

JAKTORÓW/OKOLICE

nr oferty: G-14700-6

Cena: 65.000 PLN

OLSZANKA

SKIERNIEWICE

Działka budowlana, wym.34x45. Media w ulicy
przy działce, kanalizacja w trakcie realizacji. Dobry dojazd do Warszawy. Pow. działki: 1550 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: M-1653-14

MIESZKANIE

nr oferty: M-2630-14

Cena: 177.000 PLN

SOCHACZEW

Cena: 170.000 PLN

Działka budowlana, media przy działce: prąd,
woda miejska, gaz. Ładna zielona, częściowo zadrzewiona. Dojazd drogą asfaltową. Pow. działki:
900 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Ostatnia działka z kompleksu 14 działek budowlanych . Doskonała cena. Możliwość niewielkiej
negocjacji. Pow. działki: 1200 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Pięknie położona działka w gm. Jaktorów.
Dojazd drogą gminną asfaltową. Wokół zieleń
i tereny spacerowe. Blisko do lasu. Pow. działki:
1502 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Mieszkanie do remontu w Skierniewicach na
cichym i spokojnym osiedlu. Mieszkanie wolne
od zaraz. Polecam i zachęcam do oglądania.
Metraż.: 48 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Do sprzedania mieszkanie w Sochaczewie składające się z trzech pokoi, widnej kuchni, łazienki wraz z wc i przedpokoju. POLECAM!!!
Metraż.: 47 m2
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

nr oferty: M-13058-4

MIESZKANIE

MIESZKANIE

Cena: 215.000 PLN

MILANÓWEK

GRODZISK MAZOWIECKI

Mieszkanie dwupokojowe, do remontu, mieszczące się na pierwszym piętrze w Centrum
miasta.
Metraż.: 37 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Trzypokojowe mieszkanie, znajdujące się na 1
piętrze. Po generalnym remoncie, do wprowadzenia od zaraz.
Metraż.: 55 m2
telefon: 0-22 729-31-01

nr oferty: M-3053-14

nr oferty: M-12888-4

MSZCZONÓW

PRUSZKÓW

Cena: 299.000 PLN

Do sprzedania mieszkanie na parterze w ciekawej lokalizacji Mszczonowa. Mieszkanie czyste
i zadbane po remoncie. POLECAM!!!
Metraż.: 58 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Przestronne 3-pokojowe mieszkanie po generalnym remoncie. Widna, oddzielna kuchnia,
duży balon.
Metraż.: 60 m2
telefon: 0-22 730-62-00

PRUSZKÓW

Ładne mieszkanie 2-pokojowe po remoncie.
Dobra lokalizacja, blisko szkoły przedszkola,
sklepy.
Metraż.: 35 m2
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: M-14273-6

nr oferty: M-14513-6
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Wydarzenia

150. rocznica urodzin założyciela Milanówka
Zbliża się 1 sierpnia - 150 rocznica urodzin założyciela Milanówka – Michała Lasockiego
(1862-1938). Jego śmiałe decyzje
w 1899 r. związane z parcelacją
Lasu Milanowskiego, opracowaniem „Planu Letniska Milanówek
w Guberni warszawskiej, powiecie
Błońskim” i utworzeniem spółki
kapitałowo-parcelacyjnej pod nazwą „Kozłowski-Lasocki i spółka” zapoczątkowały współczesne
dzieje Milanówka. Jego rola w powstaniu naszego miasta jest zbyt
mało znana i chyba niedoceniona
przez mieszkańców. Gdyby przeciętnego mieszkańca zapytać co
wie o założycielu naszego miasta
i gdzie został pochowany odpowiedź nie przyszła by łatwo.
W lokalnej przestrzeni publicznej
postać założyciela Milanówka upamiętnia jedynie Park im. Michała
Lasockiego. Park to bardzo niewielki teren położony w północnej
części miasta (przy ul. Kościuszki)
na pozostałości terenu leśnego,
usytuowanego w pobliżu Dworu
Lasockich. Znajduje się tam kamień wraz z tablicą, na której obok
herbu Milanówka znalazł się napis:
Park im. Michała Lasockiego, poniżej zaś tekst: „Michałowi Lasockiemu herbu Dołęga (1862-1938),
założycielowi Letniska Milanówek
(1899), sędziemu, wielkiemu społecznikowi w 55 rocznicę uzyskania
praw miejskich – Społeczność Milanówka, Grudzień 2006”.
Na tablicy informującej o „Parku Lasockiego” znajduje się tekst:
„W historii Milanówka M. Lasocki
zapisał się jako wielki społecznik.
W 1908 r. został pierwszym prezesem Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, które powstało
z Jego inicjatywy. Ofiarował działkę
pod budowę pierwszego kościoła
w Milanówku. Dla upamiętnienia

najmłodszej córki Jadwigi, zmarłej
w dzieciństwie, parafia otrzymała
jasko patronkę św. Jadwigę Śląską.
M. Lasocki podarował kilka parceli
między ulicami Krakowską i Kościelną, na cele kulturalne i rekreacyjne. Powstał na tych terenach
m.in. ośrodek o nazwie „Rozrywka”.
Z inicjatywy Milanowskiego Towarzystwa Letniczego wzniesiono budynek przy ul. Kościelnej 3 (obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka
Kultury), wkrótce potem „Teatr
Letni”, korty tenisowe i boiska do
siatkówki. Lasocki podarował również na cele publiczne działkę przy
ul. Kościuszki, róg ul. Piaski (obecnie Park im. M. Lasockiego).”
Na niewielkiej tablicy zabrakło
miejsca by wymienić dziesiątki innych zasług, którymi Michał Lasocki zapisał się na trwałe w historii
naszej miejscowości. Czytelnikom
„Wspólnego Powiatu”, a zwłaszcza
tym korzystającym z portalu „WP”,
chciałbym jednak przybliżyć niezwykle ważny okres kształtowania
się naszej miejscowości.
Pierwszy samorząd i pierwsze decyzje
Milanówek znajdował się wówczas w Królestwie Kongresowym,
o ograniczonej autonomii, pozostającym w unii personalnej z Imperium Rosyjskim, w ramach carskiej
Rosji, która mając wciąż w pamięci
zrywy niepodległościowe Polaków
w 1831 i 1863 r. trzymała wszystko
w surowych ryzach i wprowadziła znaczne ograniczenia swobód
obywatelskich. Lasocki, świadomy tych ograniczeń, chciał jednak
stworzyć dla Letniska formułę organizacyjną umożliwiającą daleko
idąca samodzielność. Zdecydował
się na pewien manewr, którym bardzo zręcznie wprowadził w błąd
władze carskie i stworzył znakomite warunki rozwojowe.

3 września 1908 roku z jego inicjatywy powołano do życia organizację
pod nazwą - Milanowskie Towarzystwo Letnicze. Organizacja ta
de facto nie miała rangi samorządu
osiedlowego, ale jak pokazał rozwój
wydarzeń wkrótce stała się pierwszą
samorządową władzą lokalną wywierającą ogromny wpływ na życie szybko rozrastającego się osiedla, do czasu
wyodrębnienia z Gminy Grodzisk
Maz. samodzielnej Gminy Milanówek, co nastąpiło w 1919 roku.
Lasockiemu nie tylko udało się
osiągnąć daleko idącą samodzielność
i stworzyć możliwości niemal nieograniczonego działania na terenie
Letniska Milanówek we wszystkich
realnych sferach z uwzględnieniem
niezwykle ważnej dziedziny gospodarczej. Istotne było to, że przynależność do struktury gminy Grodzisk
w niczym nie hamowała możliwości
działania i rozwoju Letniska pod
kierunkiem Milanowskiego Towarzystwa Letniczego.
Wśród pierwszych decyzji MTL
uznano za konieczne wybudowanie
sklepu spożywczego, którego dzierżawa miała przynosić MTL stały
dochód i poprawić zaopatrzenie
ludności w żywność. Budynek
sklepu – zwany obecnie „Galerią
Letnisko” i wykorzystywany do
innych celów – powstał w 1909 r.
i wydzierżawił go od MTL miejscowy handlowiec Jan Inkielman.
Podjęto też decyzję wybudowania
„tymczasowego budynku” z przeznaczeniem na zebrania Towarzystwa, koncerty, urządzanie „zabaw
tańcujących i dziecinnych” upatrując w tym możliwość ożywienia życia lokalnej społeczności i również
źródła dochodów. Interesujące, że
ten – jak go nazwano – „tymczasowy budynek”, zwany początkowo
„Budynkiem teatralnym”, powstał
bardzo szybko, oficjalne przekazano

go do użytku pod koniec lipca 1909
r. Godne podkreślenia jest i to, że
został sfinansowany z bezprocentowej pożyczki, jaką zarządowi MTL
udzielili członkowie Towarzystwa.
Był to przykład czegoś co obecnie
możnaby nazwać partnerstwem publiczno-prawnym.
Początki Letniska Milanówek
Do chwili wybuchu I wojny światowej kierowane przez prezesa M.
Lasockiego MTL – pracując w formule wolontariatu i bez pobierania
jakichkolwiek diet - konsekwentnie podejmowało działania mające
na celu upiększenie miejscowości
i usprawnienie życia w Letnisku,
troszczono się o czystość przestrzeni publicznej, poszanowanie
zieleni i bezpieczeństwo. Z inicjatywy MTL zainstalowano oświetlenie głównych ulic lampami
naftowo-gazowymi. Podjęto kroki
w celu wybudowania centrali tele-

fonicznej i utworzenia filii urzędu
pocztowego. W 1911 r. postanowiono uporządkować strukturę powstających ulic podejmując decyzję
o obowiązkowym nadawaniu nazw
ulicom i wprowadzenia numeracji
posesji. Jak wielkie znaczenie przywiązywano do tego świadczy to, że
w skład komisji dot. nazewnictwa
ulic weszli najznamienitsi wówczas
mieszkańcy, a wśród nich artysta
malarz Piotr Krasnodębski, pisarz
i dziennikarz Wincenty Kosiakiewicz oraz Michał Lasocki.
Szybko postawiony „budynek
teatralny”, który w późniejszych
latach nazwano „Teatrem Letnim”,
wkrótce zaczął przynosić Towarzystwu dochód, ponieważ organizowano w nim bale, przedstawienia
teatralne i koncerty, a od 1912 roku
pokazy kinematografu.
Andrzej Pettyn
więcej na: www.wspolnypowiat.pl
R eklama
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imprezy
Koncert plenerowy
2012.07.29 godzina 17 W Parku Skarbków koncert plenerowy
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Ryszrda Klechy.

WYSTAWY

KINO

9

Wernisaż Grażyny Bartnik
2012-03-29 (18:00) Fyer kina na
wernisaż prac Grażyny Bartnik
"Jedynie ci, którzy mają cierpliwość robienia rzeczy prostych
w sposób doskonały, uczą się robienia rzeczy trudnych z łatwością." - myśl tę przysposabiam dla
moich, z wiarą i nadzieją w ich
prawdziwość - Grażyna Bartnik

Step Up 4 Revolution
Premiera filmowa, melodramat
muzyczny.
Pochodzą z Miami na Florydzie.
Tańczą na ulicy, w galeriach sztuki
i centrach handlowych. Nie ma dla
nich rzeczy niemożliwych a każda,
nawet najdziwniejsza lokalizacja
może stać się parkietem. Nazywają
się „The Mob”. Grupie przewodzi
niejaki Sean.
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Ogród dla leniwych
Jako projektant ogrodów często
spotykam się z obawą moich klientów o to, żeby powstający ogród
nie wymagał później zbyt dużo
pracy. Jest to założenie zrozumiałe.
Lepiej jest dostosować charakter
ogrodu do własnych możliwości
czasowych niż z rezygnacją obserwować później coraz bardziej zaniedbany, zapuszczony ogród.
Przystępując do projektowania
dobrze jest trzymać się ważnej zasady. To, co blisko nas – otoczenie
tarasu, miejsca wzdłuż ścieżki prowadzącej do domu, teren przed domem, czy miejsca, gdzie najchętniej
odpoczywamy – tu warto posadzić
kwitnące ciekawe odmiany krzewów, kępy bylin a nawet rośliny
jednoroczne. Będą przyciągały nasz
wzrok a wyrwanie chwastu czy
przycięcie przekwitniętych kwiatostanów nie będzie zabiegiem kłopotliwym.
Im dalej od domu, stosujmy tym
większe, jednogatunkowe grupy
roślin. Będą one uzupełnieniem do
tła wysokich drzew. Taka np. grupa
forsycji posadzona w głębi ogrodu
w okresie kwitnienia daje niezapomniany efekt. Omijanie grupy
krzewów podczas koszenia jest
prostsze niż ekwilibrystyka wokół
pojedynczych roślin.
Przestrzeń „pomiędzy” przeznaczmy na trawnik. Tu, w wersji
dla leniwych, trawnik można zastąpić łąką kwietną, wymagającą koszenia dwa razy w sezonie.
W miejscach zacienionych warto
wprowadzać rośliny zadarniające,
takie jak bluszcze, pachyzandry czy
barwinek.
Zakładając trawnik trzeba pamiętać, że czeka nas regularne podlewania. Systemy nawadniające ten
problem rozwiązują.

recenzja
Joanna Sarnecka
proponuje:

Antyprzewodnik
po Chinach

W prostym do pielęgnacji ogrodzie należy starannie dobierać gatunki roślin. Na pewno kolekcje
botaniczne zdecydowanie nie nadają się. Wyrafinowane odmiany
o barwnych czy pierzastych liściach
są dużo mniej odporne niż ich gatunek. Przyjrzyjmy się, co dobrze rośnie za płotem wokół naszego ogrodu, czy u sąsiada. Podobne gatunki,
tylko szlachetniejsze, uprawowe
odmiany z pewnością udadzą się
i u nas. Zastosowanie roślin dobrze
dobranych pod kątem ich wymagań
glebowych, wilgotnościowych czy
słonecznych a także respektowanie
ich mrozowrażliwości to więcej niż
połowa sukcesu.

Po posadzeniu roślin pamiętajmy
o ściółkowaniu gleby korą czy czarną włókniną. Ogranicza to wzrost
chwastów, zatrzymuje wodę w glebie a zimą chroni korzenie przed
przemarzaniem.
Nie zapominajmy również o nawożeniu. W wersji dla leniwych są
to nawozy wolno działające, które
stosuje się tylko raz w sezonie.
Jestem pewna, że dobrze przemyślany, łatwy w pielęgnacji ogród
wcale nie musi być mniej barwny
i zaskakujący niż taki, w którym
pracuje sztab ogrodników.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

Książka chińskiego pisarza Liao
Yiwu „Prowadzący umarłych”
to reportaż wyjątkowy. Zgodnie z podtytułem, który brzmi:
„Opowieści prawdziwe. Chiny
z perspektywy nizin społecznych”, podążamy śladami autora
w rejony zupełnie nie turystyczne. Schodzimy do miejskich klozetów, zaglądamy do więzień, do
miejsc, w których nikt nie bywa
z odrazy i lęku.
Liao Yiwu prezentuje nam
swoich bohaterów. Są to min. samozwańcy cesarz, z małej wioski,
złodziej, uliczny grajek, trędowaty
i wielu innych, w tym także tytułowy prowadzący umarłych. Mamy
więc wachlarz odmieńców, wyrzutków społecznych, specyficznych dla
tamtejszego krajobrazu społecznokulturowego. Mocne życiowe doświadczenie i niezwykła perspektywa społecznego dołu sprawiają,
że Chiny, w oczach bohaterów reportażu, stają się jeszcze bardziej
niezwykłym, strasznym i zarazem
pociągającym krajem. W zasadzie
wystarczy przeczytać biogram samego autora, żeby zorientować się
z jak wyjątkową lekturą będziemy
się mierzyć, z jak niecodzienną
perspektywą. Liao Yiwu jest pisarzem, poetą, dziennikarzem. Jak
wielu chińskich twórców, popadł
w niełaskę. Jako pisarz i człowiek
niepokorny, który nie chce być tubą
chińskiej propagandy sukcesu, trafił

do więzienia. Po odbyciu kary żył
jako wędrowny grajek, bezdomny,
na marginesie społecznym. Jak wiadomo to szczególne miejsce w społeczeństwie daje najwięcej wolności.
To właśnie także dostrzega autor
u swoich rozmówców. Traktuje ich
z szacunkiem i bardzo poważnie,
widząc, że w chorym systemie państwa, margines społeczny, niziny są
miejscem, w którym można powiedzieć prawdę, opowiedzieć o życiu
w Chinach takim, jakie jest ono
naprawdę.
Książka „Prowadzący umarłych”
to zaprzeczenie turystycznego bedekera, chyba, że w wersji hard dla
poszukujących mocnych wrażeń.To,
co na pewno wyziera zza smutnych
losów przedstawionych w książce
ludzi, to niesamowita, szczególna chińska mieszanka przebogatej
tradycji, z brutalną rzeczywistością
komunizmu i współczesnej bezwzględnej modernizacji.
Joanna Sarnecka
Liao Yiwu „Prowadzący umarłych”. Opowieści prawdziwe.
Chiny z perspektywy nizin społecznych”, Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2011.
R eklama
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
MATEMATYKA – matury, poprawki. Tel. 0 885 322 307

Ada prywatnie Tel 0 501 333 127

BRUKARSTWO, KOSTKA, OGRODZENIA. Tel. 0 502 641 901

TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004

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

Profesjonalny serwis rowerowy, tenisowy, narciarski. Dojazd do klienta. Milanówek ul. Kasprowicza 10.
Tel. 0 600 788 598

Układanie kostki brukowej. Tel. 0 696 437 501

USŁUGI HYDRAULICZNE – profesjonalnie, szybko
i tanio. Tel. 0 604 885 779

Hydrauliczne, gazowe remonty, 8 % VAT na materiały
i usługi dla ludności. Tel. 501 550 365
GEODETA UPRAWNIONY- gwarantowane najlepsze
ceny, bezpłatne konsultacje. Tel. 0 501 122 281
Wynajem kontenerów na odpady komunalne i pobudowane. Cena 450 zł. Tel. 0 606 116 823
Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne. Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROFESJONALNIE, NIEDROGO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442
REMONTY, MALOWANIE, GŁADŹ, PODWIESZANE SUFITY
Tel. 0 502 641 901
MANICURE i PEDICURE, parafina na dłonie i stopy,
tipsy żelowe i akrylowe. Kosmetyka, henna, depilacja, masaż klasyczny. Tel. 0 508 780 778

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

Redaguje zespół: tel. 0 510 225 503, 0 510 225 530

Redakcja: 05-825 Grodzisk Maz.,ul. Sienkiewicza 15
Tel/fax 22 729 31 06
Czynna: pon.-pt. w godz. 8.00-16.00
e-mail: redakcja@wspolnypowiat.pl
www.wspolnypowiat.pl
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Dział reklamy i ogłoszeń:
Wioletta Wasiak 0 510 225 530
Agnieszka Niedziela 0 510 225 517
Skład: E-sence, www.e-sence.pl
Druk: Media Ekspress | Wydawca: DR Media Sp. Jawna
Zastrzega się prawo do skracania i redagowania tekstów
a także zmian tytułów. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść reklam, listów i ogłoszeń.
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www. vizja .pl
REKRUTACJA ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
Studia wyższe - Biuro Rekrutacji - sala 53 (parter)
otwarte: poniedziałek - niedziela w godzinach: 9:00-17:00
tel. 22 536-54-80, 22 536-54-81, 22 536-54-82, fax 22 536-54-64
e-mail: rekrutacja@vizja.pl | www.rekrutacja.vizja.pl

Studia podyplomowe - Kolegium Kształcenia Podyplomowego
tel. 22 536-54-11 | fax 22 536-54-12 | e-mail: kkp@vizja.pl

PRAWO

PSYCHOLOGIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

administracja publiczna
karnistyka
negocjacje i mediacje sądowe
prawo międzynarodowe i integracja europejska
ochrona własności intelektualnej oraz handel
elektroniczny
prawo finansowe i finansów publicznych
prawo obrotu nieruchomościami
prawo podatkowe
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
prawo rynku kapitałowego
prawo spadkowe i rodzinne
prawo spółek handlowych

administracja publiczna i samorządowa
audyt i kontrola finansowa
bankowość i ubezpieczenia
budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie
informatyka ekonomiczna
rachunkowość finansowa
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

STUDIA II STOPNIA

analiza finansowa i inwestycje kapitałowe
finanse osobiste
międzynarodowe stosunki gospodarcze
rachunkowość menedżerska
zarządzanie projektami i funduszami UE

www.vizja.net
REKRUTACJA
Biuro Rekrutacji
tel. 0-22 536-54-80, 0-22 536-54-81,
0-22 536-54-82
e-mail: rekrutacja@vizja.net

www.rekrutacja.vizja.net

STUDIA I STOPNIA

neuropsychologia kliniczna
psychologia kliniczna
psychologia mediów
psychologia przedsiębiorczości i zarządzania
psychologia sądowo-penitencjarna
psychologia zdrowia i psychoterapia
psychoterapia i terapia seksualna
stosowana psychologia społeczna		

administracja europejska
administracja gospodarcza
administracja publiczna

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE
STUDIA I STOPNIA

FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ
STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

administracja publiczna
e-biznes
marketing i reklama
zarządzanie w turystyce i rekreacji
zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA II STOPNIA

komunikacja społeczna i PR
marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
rachunkowość menedżerska
systemy informatyczne w zarządzaniu
zarządzanie projektami i funduszami UE

		

POLITOLOGIA
STUDIA I STOPNIA

dziennikarstwo
integracja europejska
komunikacja społeczna i public relations
współczesne stosunki międzynarodowe
zarządzanie projektami i funduszami UE
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Master of Business Administration
administrowanie funduszami unijnymi
analityków finansowych
bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii
biznesowe kompetencje międzykulturowe (BKM)
controlling w przedsiębiorstwie
dyrektorów finansowych
inwestowanie na rynku finansowym
logistyki
marketingu i reklamy
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
praktyka umiejętności klinicznych
psychologia transportu i bezpieczeństwa
ruchu drogowego
rachunkowości
rzeczoznawstwo majątkowe
seksuologii klinicznej
trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
zarządzania
zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie
zarządzania nieruchomościami
zarządzania procesami biznesowymi
zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem
standardów europejskich
administrator systemów Windows

grafika komputerowa i DTP
informatyka medyczna
informatyczne systemy zarządzania
informatyka wsparcia
projektowanie baz danych
projektowanie aplikacji multimedialnych
sieci komputerowe
sprzedaż technologii i usług informatycznych
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