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Grodzisk Maz.

Milanówek

Podkowa Leśna

Żabia Wola

Baranów

Jaktorów

Brwinów

Otrębusy

Trójwymiar w Grodziskim kinie

Kino Centrum Kultury
w Grodzisku Mazowieckim
od października wchodzi
w nową erę. Dzięki instalacji projektora cyfrowego
będziemy już mogli oglądać
również filmy zrealizowane
w technice 3D.

Jako jedno z nielicznych
kin, będzie w posiadaniu
nowoczesnego
projektora
w rozdzielczości 4K – czyli
4096 x 2160 pikseli, a więc
dwukrotnie wyższej niż stosowana obecnie w standardzie multipleksów. Inwestycję

zrealizowano dzięki dofinansowaniu w wysokości 163
tys. zł. z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w ramach
ogólnopolskiego
projektu
Cyfryzacja Kin, wkład własny
pochodzi z budżetu Gminy.
Wioletta Wasiak

więcej na stronie 11
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„Ciekawe wakacje” w Milanówku
OD REDAKCJI: W roku 70-lecie działalności Zgromadzenia SS.
Urszulanek SJK w Milanówku Towarzystwo Miłośników Milanówka
przygotowało film dokumentalny, poświęcony trudnym latom okupacji hitlerowskiej. Film nakręcono z udziałem Bohdana Jakubowskiego, który
w 1942 r. jako dziesięcioletnie dziecko
trafił pod opiekę Sióstr. Film „Ciekawe wakacje” zrealizował artysta
plastyk i zarazem filmowiec Mariusz
Koszuta z udziałem red. Andrzeja
Pettyna, który poprowadził rozmowę wspomnieniową. Zapraszamy
zainteresowanych do obejrzenia filmu
w Internecie (http://tmm.net.pl/article,128,.html) i prosimy o poinformowanie o jego istnieniu przyjaciół
i znajomych, a zwłaszcza „absolwentów” przedszkola. Dodajmy, że rozmowę ilustrują ciekawe dokumentalne zdjęcia z prywatnego archiwum B.
Jakubowskiego i M. Koszuty. O Św.
Urszuli i S. Urszulankach w Milanówku pisze red. A. Pettyn:
Postać Św. Urszuli jest nam szczególnie bliska w Milanówku, gdzie
19 marca 1942 r. S. Urszulanki
osiedliły się na stałe, przybywając
do naszego miasta na zaproszenie
Marii Mohlowej. Pracę na terenie Milanówka S. Urszulanki podejmowały już w latach 1930-32,
m.in. zarabiając na budowę siedziby Zgromadzenia w W-wie prowadzeniem pensjonatu w jednej
z milanowskich willi. W 1942 r. po
wysiedleniu przez Niemców z Łodzi siostry znalazły dla siebie nowe
miejsce pod milanowskim niebem
i na gościnnym tutejszym gruncie
utworzyły swoją stałą placówkę.
Przypomnijmy, że Siostry od lat
prowadzą cenione w naszym mie-

ście przedszkole, uczą w szkołach
religii, zajmują się działalnością
charytatywną, uczestniczą w życiu
kulturalnym lokalnej społeczności.
Nic więc dziwnego, że Towarzystwo Miłośników Milanówka –
biorąc pod uwagę wieloletni wkład
S. Urszulanek w rozwój miasta,
w służbę dla ludzi, a więc dla dobra
mieszkańców – wystąpiło w 2002 r.
z inicjatywą zorganizowania obchodów 60-lecia osiedlenia się sióstr
na stałe w Milanówku. Inicjatywa
ta spotkała się ze wsparciem władz
samorządowych i miejscowej parafii
św. Jadwigi Śląskiej. Na program
obchodów złożyło się wiele spotkań poświęconych działalności S.
Urszulanek, roli jaką odegrała założycielka Zgromadzenia Św. Urszula
ze szczególnym uwzględnieniem jej
koncepcji wychowawczych, działalności patriotycznej jeszcze przed
odzyskaniem niepodległości przez
Polskę w 1918 r., a także w okresie
20-lecia międzywojennego. Wiele
uwagi poświęcono działalności S.
Urszulanek na terenie Milanówka w okresie II wojny światowej,
uwzględniając również pomoc, jaką
udzielały uciekinierom z płonącej
stolicy po Powstaniu Warszawskim.

Urszula Ledóchowska prekursorem
wychowania wielokulturowego
W czasie zorganizowanej w Milanówku w ramach obchodów
60-lecia konferencji - z udziałem przedstawicieli szkół i placówek wychowania przedszkolnego,
przedstawicieli władz samorządowych – prezentowaliśmy koncepcje
wychowawcze Urszuli Ledóchowskiej, tak w zakresie wychowania
wielokulturowego jak i wolontaria-

Ulica Ledóchowskiej w Milanówku

tu (to też ciekawy pomysł prekursorski w jej działalności), wyrażając
przekonanie, że przyczynią się do
nadania chrześcijańskiego kształtu wychowania młodych Polaków.
W czasie specjalnej konferencji, jak
i w zorganizowanych z naszej inicjatywy audycjach w Radiu Biogoria wyrażaliśmy przekonanie, że publikacje na ten temat mogą ułatwić
pracę wychowawczą zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oświatowych, przyczynić się do wzrastania w duchu odpowiedzialności za
los nasz i przyszłych pokoleń.
W murach kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku zorganizowaliśmy wielką wystawę
fotograficzną, obrazującą zarówno
działalność Urszuli Ledóchowskiej,
jak i Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK.

gała w umacnianiu Polski na arenie
europejskiej przez poznawanie jej,
czyli Polski, kultury i historii. Ledóchowska uczuliła nas na konieczność
respektowania naszej tożsamości,
szacunku dla naszych chrześcijań-

Ledóchowska wyprzedziła epokę,
w której żyła

Pan Bohdan Jakubowski w rozmowie z red. Andrzejem Pettynem przed siedzibą Zgromadzenia
SSS. Urszulanek SJK w Milanówku (fot. M. Koszuta)

Wszystko to wzbogaciło naszą
wiedzę o działalności Urszuli Ledóchowskiej, ale chyba dopiero piękna
książka Katarzyny Olbrycht zatytułowana "Zarys systemu wychowania
Urszuli Ledóchowskiej" otworzyła
nam oczy na mało znany walor Jej
pracy. Walor, który uprawnia nas do
stwierdzenia, że Urszula Ledóchowska wyprzedziła o wiele lat epokę,
w której żyła. Była prekursorem idei,
o której dzisiaj pełno w mediach.
Idei związanych z Unią Europejską.
Studiując Jej życie i działalność
możemy zauważyć, że Urszula Ledóchowska widziała konieczność
przygotowania młodego pokolenia
do życia w kontaktach wielokulturowych. Ale ciekawe jest i to, że
drogę prowadzącą do tego postrze-

skich korzeni - przy jednoczesnym
zrozumieniu potrzeby działania na
rzecz współpracy międzynarodowej
w duchu ekumenizmu, czym kierowała się w swej działalności wiele lat
życia spędzając w środowiskach protestanckich Skandynawii.
Kiedy dzisiaj, w okresie rozwijania przez Polskę szerszej współpracy międzynarodowej, po wstąpieniu
do Unii Europejskiej - coraz częściej pojawiają się trudne problemy
wychowawcze, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, którym
przecież musimy stawić czoła, dobrze się stało, że po kanonizacji bł.
Urszuli Ledóchowskiej, wciąż przybliża się nam jej idee wychowawcze,
w których możemy szukać inspiracji
do rozwiązywania tych problemów
i naszych działań tu i teraz.

Towarzystwo Miłośników Milanówka biorąc pod uwagę tak dorobek Urszuli Ledóchowskiej, jak
i rolę, jaką w życiu miasta i edukacji

chrześcijańskiej odgrywają Siostry
Urszulanki, wystąpiło z wnioskiem
o nadanie jednej z ulic w Milanówku imienia Św. Urszuli Ledóchowskiej, co spotkało się z pełnym zrozumieniem władz samorządowych
i doczekało się realizacji.
TMM realizując obecnie film
„Ciekawe wakacje” wyraża nadzieję, że za pośrednictwem Internetu
przybliży on pracę Sióstr Urszulanek w trudnym okresie II wojny
światowej i trafi do wielu setek wychowanków prowadzonego przez
siostry przedszkola. Pragniemy też
w ten sposób wyrazić Im wdzięczność za to co zrobiły i nadal robią
dla społeczności Milanówka.
Towarzystwo Miłośników
Milanówka
Andrzej Pettyn
R eklama
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Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie!
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Uczniowski Klub Sportowy
PIRANIE
zaprasza na zajęcia judo i samoobrony
dzieci i młodzież
Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych
o różnym stopniu zaawansowania.
Grodzisk Maz. ul. Kilińskiego 8b, SP Nr1
Milanówek ul. Żabie Oczko 1, ZSG Nr 3

W dniach 24 – 28 września mammobus kolejny raz odwiedzi Grodzisk Mazowiecki. Panie znów
będą miały szansę zgłosić się na
profilaktyczne badanie piersi. Czy
to zrobią?
Mimo, iż Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi trwa już kilka lat, poziom
przebadania wśród pań nadal nie
jest zadowalający. Jedynie 33%
mieszkanek Grodziska uprawnionych do wykonania mammografii,
zgłosiło się na badanie, co oznacza,
że ponad połowa Pań nadal nie
zdecydowała się, aby zyskać spokój
o swoje zdrowie. Czas to zmienić!
Zachęcamy wszystkie panie
w grupie wiekowej 50- 69 lat do
wykonania bezpłatnego badania

mammograficznego, refundowanego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, wykonywanego co 2 lata.
W tym wieku panie są szczególnie
narażone na zachorowanie na raka
piersi. Jednak wczesne jego wykrycie gwarantuje niemal 100 %
pewności na wyleczenie choroby,
dlatego tak ważne są badania profilaktyczne oraz samobadanie piersi.

Zarejestruj się, a także swoją
przyjaciółkę!
Panie, które znajdują się poza tą grupą wiekową, mogą wykonać mammografię odpłatnie, po okazaniu
skierowania na badanie. Mogą również zachęcić swoje mamy, babcie,
sąsiadki i przyjaciółki do zgłoszenia

się na refundowaną mammografię.
Razem zyskajmy spokój o zdrowie
nasze i naszych najbliższych!
Badania wykonywane będą na
placu przy Centrum Kultury, ul.
Sienkiewicza 31.

Informacje pod tel. 604 580 418 www.piranie.pl

Nie masz czasu zadzwonić?
Zarejestruj się przez Internet!
Wszystkie panie, które chcą wykonać badanie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel: 801 080
007 lub 58 666 2 444. Call Center
czynne jest 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach
8-20, w sobotę i niedzielę 9-15. Rejestracji można dokonać również na
stronie internetowej: www.fado.pl/
rejestracja-mammografia.
R eklama

Jak przekształcić umowę cywilnoprawną w umowę o pracę pomiędzy pracownikiem i pracodawcą?
Częstym zjawiskiem w stosunkach cywilnoprawnych jest zawieranie przez pracodawców
np. umów zlecenia lub umów
o dzieło z pracownikami. Tymczasem z okoliczności wykonywania umowy ewidentnie wynika, że strony łączy faktyczny
stosunek pracy.
Pracownicy z różnych względów
godzą się na taki stan rzeczy, rezygnując z możliwości korzystania
z przywilejów związanych nierozerwalnie jedynie z umową o pracę.
W takiej sytuacji pracownik może
wnieść do sądu pozew o ustalenie
istnienia stosunku pracy. Może jednak warto zastanowić się nad zawarciem z pracodawcą stosownej
ugody sądowej, lub pozasądowej?
Należy jednak pamiętać, że przedłużający się okres zatrudnienia,
bez wyraźnego wskazania, że strony
łączy umowa o pracę, może pozbawić pracownika możliwości dochodzenia pewnych roszczeń z powodu przedawnienia. Dlatego warto
szybko zadbać o swoje prawa.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że przedmiotem

powództwa o ustalenie istnienia
stosunku pracy jest żądanie ustalenia pracowniczego charakteru
zatrudnienia, a nie egzekwowanie roszczeń z ustalonego już
stosunku prawnego. A zatem
orzeczenie sądu ustalające stosunek pracy, nie przesądza jeszcze
o wynikających z tego ustalenia
potencjalnych roszczeniach majątkowych pracownika w stosunku do pracodawcy.
Co więcej, chociaż wytoczenie
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy nie podlega
przedawnieniu, jednakże nie przerywa ono biegu przedawnienia
roszczeń o świadczenia wynikające z ustalonego stosunku pracy
(patrz art. 295& 1 pkt 1 Kodeksu Pracy) Toteż, jeżeli na skutek
wniesienia pozwu sąd nie orzekł
o roszczeniach z ustalonego stosunku pracy, pracownik powinien
zgłosić wniosek o uzupełnienie
wyroku i domagać się orzeczenia
o całości żądań w trybie art. 351&
1 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku braku zgłoszenia takiego wniosku strona może
B E Z P Ł AT N A

domagać się roszczeń z ustalonego stosunku pracy w odrębnym
postępowaniu sądowym. W przypadku gdyby pracownik zdecydował się na zawarcie ugody sądowej
lub pozasądowej, powinien dążyć
do szczegółowego uzgodnienia

G A Z E TA

z pracodawcą tych roszczeń, które
miałby gdyby stosunek pracy między stronami obowiązywał od początku, tj. np. wymiaru zaległego
urlopu wypoczynkowego.
Jednocześnie prosimy o kierowanie na adres Redakcji wszelkich
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nurtujących Państwa pytań dotyczących zagadnień prawnych. Na
najczęściej poruszane problemy
prawne postaramy się Państwu
sukcesywnie udzielać odpowiedzi
- na łamach Wspólnego Powiatu.
Kancelaria Legitimus
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Informacje gmin

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

Od lat na przełomie sierpnia
i września na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli odbywają się
dożynki gminne.
Obchody tegorocznego „Święta
Chleba” rozpoczęła msza dożynkowa z procesją wokół kościoła pw. Św.
Piotra i Pawła w Skułach. Ze Skuł
chleb i wieniec dożynkowy przewiezione zostały do Domu Kultury
w Żabiej Woli, gdzie miała miejsce
dalsza część uroczystości.
Część oficjalną dożynek rozpoczęło tradycyjne przekazanie poświęconego uprzednio chleba gospodarzom gminy – Wójtowi oraz
Przewodniczącemu Rady Gminy.
Dokonali tego starostowie: p. Elżbieta Kok z Bolesławka oraz p.
Włodzimierz Nowak z Oddziału.

Dożynkowo na folkowo!
By tradycji stało się zadość, obdarowano bochenkami wszystkich
sołtysów wsi wchodzących w skład
żabiowolskiej gminy. Pani Wójt
i Przewodniczący Rady Gminy
podzielili się dożynkowym chlebem również ze zgromadzonymi
na uroczystości mieszkańcami
gminy i gośćmi.

O artystyczną oprawę uroczystości zadbały zaproszone zespoły
oraz dzieci, rozwijające swoje talenty podczas zajęć odbywających
się w Domu Kultury. „Mazowszacy” prezentując zbiór tradycyjnych
piosenek, pokazali piękno polskiego
wokalnego folkloru. Znany w folkowych kręgach zespół „Czeremszyna”

przybliżył wszystkim przybyłym
wspaniałą muzykę oraz niespotykane instrumentarium. „Radlanie”
natomiast podczas krótkiego występu zaprezentowali wspaniałe tańce
ludowe. O zaskakującą interpretację
taneczną muzyki disco polo zadbała
z kolei grupa tańca nowoczesnego

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej

Gmina Żabia Wola realizuje projekt p. n. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej
na terenie Gminy Żabia Wola”,
który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013 Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza. Energetyka.

W ramach zadania wykonana
zostanie termomodernizacja dwóch
obiektów tj. budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie oraz budynku
Strażnicy OSP w Bartoszówce.
W I etapie zrealizowanym w 2012
roku wykonana została termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Józefinie. Zadanie polegało na ociepleniu ścian zewnętrznych
i pokryciu ich wyprawą tynkarską.

Ponadto wykonano instalację kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i wymieniono
instalację centralnego ogrzewania.
Realizacja projektu przyczyniła
się do poprawy jakości środowiska,
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, wzrostu efektywności energetycznej budynku oraz poprawy
stanu technicznego budynku. Rezultatem będzie uzyskanie oszczędności w zużyciu energii dostarczanej dla potrzeb ogrzania budynku
ponieważ nastąpi zmniejszenie strat
energii. Została podniesiona estetyka budynku i komfort użytkowania
obiektu poprzez polepszenie mikroklimatu w pomieszczeniach.
II etap inwestycji polegający na
termomodernizacji budynku Strażnicy OSP w Bartoszówce zrealizowany będzie w 2013 roku.
Ewa Taras

„Raz na Ludowo”. Zwieńczeniem
imprezy był występ kabaretu „Widelec”, który debiutował na żabiowolskiej scenie, podbijając serca
publiczności nietuzinkowymi skeczami oraz niesamowitymi umiejętnościami aktorskimi.
Janusz Wojtan

Likwidacja azbestu
w Gminie Żabia Wola
Likwidacja azbestu w Gminie Żabia Wola jest prowadzona sukcesywnie od kilku lat. Ilość wyrobów
azbestowych w obiektach na terenie naszej Gminy sukcesywnie się
zmniejsza.
Azbest występuje pod różnymi
postaciami: ociepla ściany, stanowi pokrycie dachowe lub jest

kolejny projekt p.n. „Usuwanie
wyrobów/odpadów
(demontaż,
zbiórka, transport i utylizacja)
zawierających azbest”. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była
dzięki dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na działania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu.
Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy wykazała istnienie w przybliżeniu 268
243,5m2 wyrobów z czego w b.

składowany na posesjach. Jest to
materiał trwały, który stanowi zagrożenie dla zdrowia. Wdychanie
rozpylonych w powietrzu włókien azbestowych jest przyczyną
śmiertelnych chorób.
W trosce o zdrowie i życie
mieszkańców oraz poprawę stanu
środowiska naturalnego Gmina
Żabia Wola zrealizowała w b.r.

r. usunięto 9649,3 m2. Działania
przyczyniające się do likwidacji i utylizacji azbestu będą nadal kontynuowane. Zachęcamy
właścicieli posesji, na których
występują wyroby azbestowe do
uczestnictwa w projekcie likwidacji azbestu.
Ewa Taras
Kierownik Referatu GKiI

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO urzędnicze ds. inwestycji
Niezbędne wymagania:
• obywatelstwo polskie • wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo lub inżynieria środowiska; średnie i kontynuowane studia (student III lub IV roku
z potwierdzeniem z dziekanatu uczelni) na kierunkach: budownictwo lub inżynieria środowiska • wiedza na temat wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce
• znajomość przepisów ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Ochrony Środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego
• znajomość obsługi komputera przede wszystkim w zakresie Word i Excel • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe • stan zdrowia
pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2012r. do godz. 15.00.
Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola (http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net), bądź uzyskać pod
numerem telefonu (46) 8578181 wew.34 lub 13
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Profesor Tadeusz Łapiński i Engelbert Maier
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

W sobotę, 18 sierpnia Grodzisk
Mazowiecki zyskał dwóch nowych honorowych obywateli miasta. Tytułem zostali uhonorowani
Engelbert Maier, animator pobytów polskich delegacji w zaprzyjaźnionym mieście Weiz w Austrii
oraz wybitny artysta profesor Tadeusz Łapiński dziś mieszkający
w Stanach Zjednoczonych, ale
wciąż związany z Grodziskiem
Mazowieckim.
18 sierpnia zapadnie w pamięci
mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego nie tylko z powodu licznych koncertów, w tym znakomitego koncertu Orkiestry Kameralnej
Filharmonii Lwowskiej, ale również
z powodu dwóch wybitnych postaci,
które w szczególny sposób związały
swój los z Grodziskiem Mazowieckim, Engelberta Maiera oraz Tadeusza Łapińskiego.

- Honorowymi Obywatelami Grodziska Mazowieckiego
Engelbert Maier to mieszkaniec
partnerskiego miasta Weiz w Austrii, który opiekował się gośćmi
z Grodziska Mazowieckiego i orga-

nizował im pobyty, tak by delegacje
mogły podejrzeć interesujące ich
rozwiązania w Austrii, a także zetknąć się z kulturą kraju.
-Pan Engelbert Maier tak szczerze angażował się w pomoc grodziszczanom w Austrii, że Rada
Miejska postanowiła podziękować

mu za wysiłek i uhonorować, za
wielką przyjaźń jaką okazywał miastu- mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński, uzasadniając to szczególne wyróżnienie. Pan Engelbert
Maier, wzruszony aktem podziękował za wyróżnienie w języku polskim. W uroczystości uczestniczyła
również żona nowego honorowego
obywatela oraz delegacja z Weiz
wraz z nowym burmistrzem Erwinem Eggenreichem.
Następnie Pani Joanna Wróblewska Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła na scenę profesora
Tadeusza Łapińskiego. Profesor
należy do grona najwybitniejszych
grafików świata, którego twórczość
jest źródłem inspiracji i nauki dla
młodych twórców.
Od wielu lat profesor Tadeusz Łapiński jest silnie związany
z Grodziskiem Mazowieckim,
gdzie mieszka i tworzy. Tu pracował przed opuszczeniem kraju i tu
poznał swoją obecną żonę. Na stałe
mieszka w Stanach Zjednoczonych,
ale zapowiada powrót na stałe do
Grodziska Mazowieckiego.

- Jest niezaprzeczalnym ambasadorem Grodziska Mazowieckiego, gdyż zawsze i wszędzie
podkreśla, że jest ono bliskie jego
sercu- czytała w uzasadnieniu
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska.
Obaj honorowi obywatele usłyszeli „Sto lat” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod
batutą Ryszarda Klechy, a także
utwory z dedykacją specjalnie dla

nich w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Lwowskiej.
W sobotnie popołudnie mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego
usłyszeli „Koncerty na życzenie”.
Impreza nie przypadkiem została
tak zatytułowana. Przed grodziską
publicznością wystąpili artyści szczególnie cenieni przez mieszkańców.
Na zakończenie dnia zagrały zespoły: Regau, Vena Valley i Coma.
J&A Media

Nowoczesna szkoła w Książenicach budzi podziw
ców. Proboszcz poświęcił obiekt
szkolny, po czym dokonano przecięcia wstęgi.
Budynek i strona dydaktyczna
szkoły budzi podziw. Obiekt liczy
blisko 3600m2 - informuje dyrektor placówki pani Katarzyna Galla. Na zewnątrz znajduje się także
kompleks boisk sportowych, plac
zabaw, dzieci mają do dyspozycji
także halę sportową.
Klasy lekcyjne są przestronne
i duże, liczą średnio po 60 m2.

Niecały rok trwały prace budowlane nowej szkoły w Książenicach. 3 września odbyło się
pierwsze uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego. To bardzo ważny
dzień dla prawie 300 dzieci, które 4 września rozpoczęły zajęcia
w tej placówce.

Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w Kościele w Książenicach. Następnie przed budynkiem szkoły Burmistrz Grzegorz
Benedykciński przywitał przybyłych gości, w tym m.in. Starostę
Grodziskiego i Przewodniczącą
Rady Miejskiej, dzieci i ich rodziB E Z P Ł AT N A
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Przy wejściu do szkoły znajduje się
biblioteka oraz stołówka. Trwają prace wykończeniowe m.in.
w przyszłej wypożyczalni książek.
W szkole znajdują się nowoczesne pracownie: informatyczna,
muzyczna, plastyczna i baletowa,
w której już prowadzone są zajęcia taneczne. Uroczyste oddanie
do użytku nowoczesnej szkoły
w Książenicach odbędzie się 29
września 2012 r. o godz. 12.00.
Tego dnia zaplanowany jest piknik
oraz dzień otwarty podczas którego chętni będą mogli obejrzeć
nową szkołę.
J&A Media
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Wydarzenia

Trwają zapisy na nowy semestr Uniwersytetu Dziecięcego

Już w październiku młodzi żacy
rozpoczną kolejny, trzeci rok zajęć.
Z początkiem września ruszyły
zapisy na nowy (piąty już) semestr
w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Grodzisku Mazowieckim.
Rekrutacja odbywa się przez cały
wrzesień podczas dyżurów w każdą środę i czwartek w godz. 17:00

- 19:00 w biurze Stowarzyszenia
Europa i My w grodziskim Centrum Kultury.
Celem powstałego w 2010 roku
programu jest promocja nauki,
uczenia się i rozbudzanie zainteresowania młodych osób zdobywaniem wiedzy o otaczającym je
świecie.

Zajęcia prowadzone w ramach
Uniwersytetu Dziecięcego poświęcone są wielu różnorodnym dziedzinom naukowym. Można znaleźć
wśród nich wykłady z etnologii, antropologii, geologii, historii sztuki,
fizyki, astronomii i wielu innych.
– Zapraszamy
na wykłady oraz
warsztaty dzieci
w wieku od 8 do
13 lat – mówi
Daniel Prędkopowicz, prezes
Stowarzyszenia
Europa i My. –
Dzięki naszym
zajęciom mali
studenci mają możliwość uczenia
się poprzez bezpośredni kontakt
z autorytetami akademickimi w danej dziedzinie – dodaje.
Wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcego przygotowują
i przeprowadzają pracownicy naukowi wyższych uczelni z którymi
współpracuje Stowarzyszenie Eu-

ropa i My, takich jak: Uniwersytet
Warszawski, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk,
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Wojkowa Akademia
Techniczna i inne. Sposób przekazywania wiedzy jest adekwatny
do wieku uczestników i odbywa się
w atmosferze zabawy i pasjonującej
przygody.
Wykłady odbywają się dwa razy
w miesiącu (soboty w godz. 11:0012:00). Dodatkowo studenci podzieleni na grupy uczęszczają na
zajęcia seminaryjno-warsztatowe
(czwartki w godz. 17:30-18:30).
Studenci nie zdają egzaminów, ale
zdobywają zaliczenia potwierdzane
w indeksach.
W programie nowego semestru
znajdą się m.in. wykłady z robotyki, biologii, astronautyki, geografii (Kanada - kraj pięknej natury,
wspaniałych miast i polskich osadników), fizyki (Ile barw ma światło?
Dlaczego jabłko spadło Newtonowi
na głowę?) a także seminaria: Ła-

migłówki dla główki czyli techniki
zapamiętywania, warsztaty dziennikarskie, warsztaty z orientalistyki
oraz Klub Młodego Einsteina.
Nowi studenci proszeni są o dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego
do indeksu oraz wypełnienie wraz
z rodzicami specjalnej ankiety rejestracyjnej.
Szczegółowy program zajęć oraz
uroczystej inauguracji, która odbędzie się w sobotę 6 października
2012 roku o godz. 11:00 pojawi się
wkrótce. Szczegóły dot. zapisów,
programu oraz opłat znajdują się na
stronie www.europaimy.org
Zapisy na Uniwersytet Dziecięcy odbywają się w każdą środę
i czwartek w godz. 17.00-19.00
w Centrum Kultury w Grodzisku
Mazowieckim, wejście A, II piętro.
tel. 508 157 168, e-mail. ud@europaimy.org
Patronat honorowy nad Uniwersytetem sprawują Starosta Grodziski i Burmistrz Miasta Grodzisk
Mazowiecki.
R eklama

AgencjA OchrOny zAtrudni
pracowników ochrony

posiadających licencję pracownika ochrony z rejonu
grodziska Mazowieckiego i okolic na stanowiska:

• pracownik ochrony stacjonarnej
• pracownik patrolu
tel. 661 663 326

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Ziemia Chełmońskiego”
wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
•
•
•
•

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 855 594,00 zł);
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 329 359,50 zł);
Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw (limit dostępnych środków: 314 500,00 zł);
Małe projekty (limit dostępnych środków: 481 952,23 zł);

I.

Terminy składania wniosków:
- na działanie Małe projekty: od dnia 15 października 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. do godz. 16:00.
- na działania Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: od dnia
22 października 2012 r. do dnia 5 listopada 2012 r. do godz. 17:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w Żabiej Woli
przy ul. Warszawskiej 24, w poniedziałek 9:00-17:00 oraz od wtorku do piątku - 8:00-16:00. Dodatkowo w biurze Stowarzyszenia w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Teresinie , Al. XX-lecia 32 w dniach 18 i 25 października br. w godz. 9.00-16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii.
Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie
złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronach internetowych: LGD
„Ziemia Chełmońskiego” www.ziemiachelmonskiego.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013) oraz
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Chełmońskiego”, która jest dostępna na stronie
www.ziemiachelmonskiego.pl .
V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Operacja musi przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów ogólnych oraz jednego z celów szczegółowych na etapie oceny uzasadnienia
zgodności operacji z celem/celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami oraz uzyskać min 30% max ilości dostępnych punktów na etapie
oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” i „Odnowa i rozwój wsi” lub min 50% max ilości dostępnych punktów na etapie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami dla
działania „Małe projekty”.
VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy oraz na stronie internetowej LGD „Ziemia
Chełmońskiego” www.ziemiachelmonskiego.pl. Do wniosku należy dołączyć także „Oświadczenie beneficjenta” udostępnione na stronie internetowej
www.ziemiachelmonskiego.pl.
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje udzielane są w biurze
LGD ul. Warszawska 24 w Żabiej Woli – w poniedziałek od 9-17-tej oraz od wtorku do piątku od 8-16-tej; Tel. 46 858 91 51, 795-588-621,
795-587-114, 532-515-216 email: biuro@ziemiachelmonskiego.pl.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacja opracowana w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Instytucja Wdrażająca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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dla rozwoju Mazowsza

50 Wystawców z regionu i z zagranicy
od czwartku do soboty w Hali Sportowej
wielka prezentacja nowych inwestycji

Zobacz jak rozwija się Twój region!
4-6 października 2012
spotkajmy sie na Kongresie
w Hali Sportowej przy ul. Westfala 3
w Grodzisku Mazowieckim

Już dziś zarejestruj się na stronie www.kongres.grodzisk.pl
Patroni honorowi:

Organizator:
Urząd Miejski
w Grodzisku
Mazowieckim

Projekt pn.: „Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim-inwestycją w Mazowsze. Promocja gospodarcza regionu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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transakcje

zmiany w prawie

kredyty

PL N IERUCHOMOŚCI

w

w

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
Grodzisk Maz. – mieszkanie 70,5 m2, II piętro, cena
398.000 zł. Tel. 22 724 61 20

Pruszków175/641 m2- bliźniak 5-pok. w doskonałej
lokalizacji. Okazja. Tel. 22 730 62 00

Grodzisk Maz. -mieszkanie 47,2 m2, III piętro, cena
220.000 zł. Tel. 22 724 61 20

Sękocin Nowy 1200 m2– działka budowlana z warunkami zabudowy. Super cena. Tel. 22 730 61 99

Opypy – działka 1895 m2, 49x39 m, cena 299.000 zł.
Tel. 22 724 61 20

Pruszków 36 m2 - 2-pok. duże mieszkanie w dobrej
lokalizacji. Rewelacyjna cena. Tel. 22 730 61 99

Milanówek -dom 70m2, działka 579m2, cena
250.000 zł. Tel. 22 724 61 20

Brwinów 50 m2- 2-pok. przytulne mieszkanie, ładnie
wykończone. Okazja. Tel. 22 730 62 00

Żyrardów –mieszkanie 48m2, do wprowadzenia ,
cena 179.000 zł. Tel. 46 855 60 03

Grodzisk Maz. , mieszkanie 48 m2, 2 pok., 1 piętro. Do
wprowadzenia. Cena do uzgodnienia. Tel. 22 729 31 01

Sochaczew – mieszkanie 47m2, 3 pok., cena 160.000
zł. Tel. 46 855 60 03

Milanówek, dom o pow. 90m2 na działce 1265m2, do
remontu. Tel. 22 729 31 01

Kozłów Biskupi - działka 2263m2, budowlana, cena
181.000 zł. Tel. 46 855 60 03

Jaktorów, dom do zamieszkania o pow. 100 m2, na
działce 3556 m2. Tel. 22 729 31 01

Żyrardów – dom, 155/1228, wolnostojący, cena
570.000 zł. Tel. 46 855 60 03

Milanówek, 38m2, centrum miasta, do wprowadzenia. Tel. 22 729 31 01

Nabywca gruntu rolnego
nie musi płacić fiskusowi PCC
Ministerstwo Finansów chce
znieść niektóre zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych dla nieruchomości. Mają
one także dotyczyć nabywców
gruntu rolnego.

W art. 9 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r.
nr 101, poz. 649 z późn. zm.) istnieje zwolnienie, które obejmuje m.in.
umowy sprzedaży nieruchomości lub

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

|

ich części (z wyjątkiem budynków
mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast). Pod
warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili
dokonania czynności nabyte grunty
stanowią gospodarstwo rolne albo
utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.
W praktyce zwolnienie z PCC
często jest stosowane przy nabyciu
nieruchomości rolnych, które potem
wykorzystywane są w innych celach,
np. rekreacyjno-wypoczynkowych,
czy do prowadzenia działalności
gospodarczej. Jeżeli nowy nabywca
przeznaczy zakupione gospodarstwo
do innej działalności niż rolnicza,
nie powoduje to utraty zwolnienia.
W Sejmie zwracali na to uwagę posłowe PO Janusz Cichoń i Andrzej
Orzechowski. W odpowiedzi na pytania posłów wiceminister finansów
Maciej Grabowski informował, że
preferencja w podatku od czynności
cywilnoprawnych powinna przede
wszystkim promować efektywne
wykorzystanie terenów rolniczych,
a nie zwalniać z podatku te czynności, które nie są związane z gospodarstwem rolnym.
Teraz, w odpowiedzi na pytanie
DGP, resort finansów potwierdził,

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

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Brwinów

Mieszkanie

67 m2

370.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

42 m2

240.000 PLN

Komorów

Działka

1484 m2

990.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

23 m2

135.000 PLN

Błonie

Mieszkanie

26 m2

Grodzisk Maz./okolice Działka

1250m2

Grodzisk Maz. /okolice Dom

164/650 m2

Grodzisk Maz

Działki

Milanówek

S

Milanówek
Opypy

Stara Wieś

110.000 PLN

126.000 PLN
122.000 PLN
100.000 PLN

660.000 PLN

199.000 PLN

176.000 PLN

440.000 PLN

420.000 PLN

365.000 PLN

350.000 PLN

749 m2

85.000 PLN

80.000 PLN

38 m2

130.000 PLN

124.000 PLN

37 m2

199.000 PLN

169.000 PLN

Mieszkanie

94 m2

673.000 PLN

620.000 PLN

Działka

1772 m2

280.000 PLN

220.000 PLN

Działka

1000 m2

99.000 PLN

97.000 PLN

Mieszkanie

E
Z
46 m2

167 m2

Dom

R
P
Działka

Sochaczew

575.000 PLN

690.000 PLN

Radziejowice - Parcel Dom
Żyrardów

225.000 PLN

A
D
135.000 PLN

E
N
352.000 PLN

Mieszkanie
Mieszkanie

119 m2

dom

nr oferty: D-2008-5

dom

MILANÓWEK

Cena: 790.000 PLN

SOCHACZEW

nr oferty: D-3006-14

okazje - zainwestuj! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Piastów

Mieszkanie

71 m2

280.000 PLN

Mieszkanie 2-pok. w bardzo dobrym standardzie z małym ogródkiem.
Bardzo dobra lokalizacja..

Brwinów

Dom

142/453 m2

299.000 PLN

Nowy dom wolnostojący do wykończenia w willowej części Brwinowa.

Raszyn

Działka

679 m2

280.000 PLN

Działka budowlana z mediami. Doskonała lokalizacja. Super cena.

Pruszków

Mieszkanie

37 m2

150.000 PLN

Mieszkanie 2 – pokojowe z kuchnią – aneksem. Położone w dobrej
lokalizacji.

Grodzisk Maz

Dom

80/600 m2

250.000 PLN

Do remontu.

Grodzisk Maz./ bliskie
okolice

Dom

170/1500 m2

499.000 PLN

Do zamieszkania.

Grodzisk Maz./ okolice

Działka

1250 m2

100.000 PLN

Pilna sprzedaż, prąd na działce.

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

48 m2

179.000 PLN

Do odświeżenia.

Plecewice

Działka

14200 m2

45.000 PLN

Dobra cena.

Nowy Drzewicz

Działka

21400 m2

95.000 PLN

Okazja.

Żyrardów

Dom

163 m2

790.000 PLN

Dobra lokalizacja. Atrakcyjna cena.

Skierniewice

Mieszkanie

89 m2

270.000 PLN

Do zamieszkania. Okazja.

Morgi/ koło Wiskitek

Działka

2,093 ha

1.255.000 PLN

Przy węźle autostrady A2 w Wiskitkach.

GRODZISK MAZ/OKOLICE

BRWINÓW

Słabomierz

Działka

10060 m2

320.000 PLN

Działka budowlana w cenie 32 zł/m2

Podkowa Leśna

Działka

1325 m2

790.000 PLN

Działka objęta Planem Zagospodarowania przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową.

Grodzisk Maz.

Działka

900 m2

265.000 PLN

Wszystkie media miejskie w drodze.

Słoneczny dom, zaprojektowany w stylu angielskim z ogrodem, gdzie znajduje się plac zabaw
dla dzieci. Pow. użytk.: 190 m2, Pow. działki:
1100 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dom w zabudowie bliźniaczej w bardzo dobrej
lokalizacji, 10 min pieszo do szkoły, 15 min do
centrum, PKP. Pow. użytk.: 46 m2, Pow. działki:
526 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 260.000 PLN

Doskonale rozplanowany, wygodny i przestronny
dom na dużej działce.Bardzo dobra lokalizacja,
blisko kolejki WKD, sklepów, szkoły. Pow. użytk.:
185 m2, Pow. działki: 1791 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Dom połozony w Sochaczewie w spokojnej okolicy miasta, blisko centrum. Dom podpiwniczony
z garażem, mozliwość zaadoptowania strychu.
Pow. użytk.: 100 m2, Pow. działki: 520 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

dom

dom

nr oferty: D-10974-6

nr oferty: D-11174-5

Cena: 259.000 PLN

dom

nr oferty: D-13048-6

RADZIEJOWICE

że celem zwolnienia z podatku od
czynności cywilnoprawnych było
wspieranie konsolidacji gospodarstw rolnych.
„W związku z otrzymywanymi
sygnałami dotyczącymi wykorzystywania preferencji niezgodnie
z założonym celem, w Ministerstwie Finansów prowadzona jest
obecnie analiza przepisów podatkowych pod tym kątem” – czytamy
w piśmie resortu.
Skutki tych analiz zostaną
uwzględnione podczas najbliższych
prac legislacyjnych. Dodatkowym
argumentem za zmianą przepisów
może być otwarcie obrotu ziemią
dom

CZARNY LAS

nr oferty: D-14287-5

Cena: 820.000 PLN

rolną dla obcokrajowców od 2016
roku. Jak wskazywał w Sejmie wiceminister Grabowski, może to być
przesłanką, żeby rozważyć w ogóle
zniesienie tej preferencji.
Zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części wraz z częściami
składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części
znajdujących się na obszarze miast,
pod warunkiem, że nabyte grunty
stanowią gospodarstwo rolne albo
utworzą gospodarstwo rolne lub
wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.
W.W

Cena: 380.000 PLN

dom

STARE FASZCZYCE

Cena: 640.000 PLN

DZIAŁKA

dom

MILANÓWEK

Cena: 1.190.000 PLN

CHYLICE KOLONIA

nr oferty: D-14518-5

Cena: 569.000 PLN

Cena: 157.000 PLN

SOCHACZEW

Cena: 209.000 PLN

Mieszkanie 3-pok. w znakomitej lokalizacji
w pełni wyposażone, umeblowane. Dwustronne,
widna kuchnia. Zabudowa pozostaje w cenie.
Metraż.: 60 m2
telefon: 0-22 730-62-00

GRODZISK MAZ/OKOLICE

DZIAŁKA

nr oferty: D-14498-5

nr oferty: M-2995-14

Cena: 299.000 PLN

Cena: 299.000 PLN

Wygodny, funkcjonalny dom jednorodzinny, położony w spokojnej okolicy. Pow. użytk.: 145 m2,
Pow. działki: 1455 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

MIESZKANIE

PRUSZKÓW

BRWINÓW

nr oferty: D-13511-6

Do sprzedania 1/2 kamienicy o pow. 240 m2.
Nieruchomość składa się z 4 lokali mieszkalnych o pow.: 46 m2, 47 m2, 94 m2, 46 m2. Pow.
użytk.: 240 m2, Pow. działki: 700 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

nr oferty: G-13203-4

nr oferty: M-13248-4

nr oferty: D-13443-6

Niebywała okazja, dom na dużej zagospodarowanej działce z różnorodnym drzewostanem.
Pow. użytk.: 170 m2, Pow. działki: 3500 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

DZIAŁKA

MIESZKANIE

Cena: 900.000 PLN

dom

nr oferty: D-13432-5

DZIAŁKA

Działka budowlana w pięknie położonym miejscu. Ulica wyłożona kostką brukową w której
znajdują się wszystkie media. Super oferta. Pow.
działki: 1273 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

BRWINÓW

dom

dom

STARA WIEŚ

Cena: 790.000 PLN

nr oferty: D-13220-4

Segment 5-pok. Luksusowa nieruchomość o wysokim standardzie blisko połączeń PKP. Strzeżone
osiedle. Pięknie zagospodarowany ogród. Pow.
użytk.: 142 m2, Pow. działki: 472 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Dom w trakcie budowy (zakończenie grudzień
2012 r.) Dom prawie całkowicie wykończony.
Doskonała cena!!! Pow. użytk.: 190 m2, Pow.
działki: 979 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 410.000 PLN

PRUSZKÓW

dom

Dom w zabudowie bliźniaczej 6-pok. w stanie
developerskim. Wszystkie media. Działka ogrodzona. Nieruchomość blisko połączeń WKD. Pow.
użytk.: 180 m2, Pow. działki: 493 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Dom w centrum Milanówka, wybudowany
w 1980 r, gruntownie przebudowany i wyremontowany w 2011-2012 r. Pow. użytk.: 125 m2,
Pow. działki: 643 m2
telefon: 0-22 724-61-20

PRUSZKÓW

nr oferty: D-13120-4

Przytulny dom, składający się z salonu, kuchni, czterech sypialni. Cena do negocjacji. Pow.
użytk.: 89 m2, Pow. działki: 2600 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Zadbany dom wolnostojący na pięknie zagospodarowanej działce. Dom wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej. Pow. użytk.: 120
m2, Pow. działki: 1508 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

nr oferty: G-12210-4

dom

nr oferty: G-3026-14

JOACHIMÓW-MOGIŁY

Cena: 100.000 PLN

SKIERNIEWICE

nr oferty: G-3273-14

Cena: 109.000 PLN

Gorąco polecam działkę rekreacyjno-budowlaną położoną w pobliżu zalewu Bolimowskiego.
Działka posiada dwa niezależne wjazdy. OKAZJA.
Pow. działki: 3000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Działka budowlana w kształcie prostokąta o wymiarach 24 x 40 m. Położona w spokojnej okolicy, na obrzeżach Skierniewic. Teren suchy. Pow.
działki: 993 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

MIESZKANIE

nr oferty: M-3019-14

ŻYRARDÓW

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-3277-14

Cena: 179.000 PLN

Działka budowlana z mediami w ulicy. Dojazd do
działki drogą gminną asfaltową. Malownicza okolica.Teren suchy, dobra lokalizacja. Pow. działki:
978 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Mieszkanie na czwartym piętrze w bloku położonym w spokojnej okolicy Sochaczewa. Bardzo
dobra lokalizacja. POLECAM Atrakcyjna cena!!!
Metraż.: 73 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia oddzielna, łazienka, balkon typu loggia.
Mieszkanie zadbane gotowe do zamieszkania.
POLECAM!
Metraż.: 36 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Mieszkanie w Żyrardowie o powierzchni 48 m2.
Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze w 4 piętrowym bloku na osiedlu Wschód. POLECAM!!!
Metraż.: 48 m2
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

PRUSZKÓW

nr oferty: M-13331-4

Cena: 196.000 PLN

Bardzo ładne mieszkanie 2-pok. położone blisko od SKM. Posiada piwnicę oraz garaż murowany i miejsce parkingowe przy budynku.
Metraż.: 61 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: M-13420-6

nr oferty: M-13439-6

nr oferty: M-14673-6

GRODZISK MAZOWIECKI

GRODZISK MAZOWIECKI

MILANÓWEK

Mieszkanie od dewelopera do wykończenia wg.
własnej aranżacji. Kupujący nie płaci podatku PCC.
Metraż.: 57 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Mieszkanie w centrum miasta, mieszczące się
na pierwszym piętrze, z balkonem, do wprowadzenia od zaraz.
Metraż.: 43 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Kawalerka w Milanówku, po remoncie, mieszcząca się na pierwszym piętrze. OKAZJA! PILNA
SPRZEDAŻ z powodu wyjazdu!
Metraż.: 17 m2
telefon: 0-22 729-31-01
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Wydarzenia

Pan Mieczysław Trząski nowym Honorowym Obywatelem Milanówka

OD REDAKCJI: Jak się dowiedziała redakcja WP w dniu 23 września
w czasie uroczystej sesji Rady Miasta
Milanówka rozpoczynającej się o godz.
16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu
przy ul. Spacerowej 4 nastąpi wręczenie p. Mieczysławowi Trząskiemu
aktu nominacji na Honorowego Obywatela Milanówka. Poniżej zamieszczamy tekst ukazujący działalność
w okresie okupacji i drogę życiową p.
Trząskiego udostępniony nam przez
red. A. Pettyna. Przypomnijmy, że
o rocznicy powołania Szarych Szeregów w Milanówku z inicjatywy p.
Trząskiego, która minęła 18 lipca br.
pisaliśmy na łamach WP.

Całe życie w harcerstwie…

Pan Mieczysław Trząski urodził się
21 czerwca 1922 roku w Czeladzi.
Wyrósł w środowisku harcerskim,
które było treścią życia jego rodziny. W harcerstwie działało całe jego
starsze rodzeństwo. Jeden z braci
był drużynowym, drugi – przybocznym, a siostra - zastępową. Ojciec w uznaniu za działalność dzieci
był w 1947 r. członkiem Komitetu
Honorowego obchodów 30-lecia
14. Męskiej Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej (MZDH) im.
Tadeusza Kościuszki w Czeladzi
i poświęcenia sztandaru drużyny.
Ojcem chrzestnym tego sztandaru
był najstarszy brat Stefan.
Mieczysław Trząski został przyjęty do 14. MZDH 1 października
1930 r. Miał wtedy… 8 lat. W swych
wspomnieniach nie ukrywa, że było
to możliwe dzięki protekcji starszego
rodzeństwa oraz dzięki temu, że nie
było jeszcze drużyny zuchów. A kiedy
taka powstała, ubłagał, żeby go pozostawiono w drużynie harcerskiej.
O jego wielkim zaangażowaniu
w działalność harcerską świadczy
fakt, iż stopień młodzika zdobył 15
marca 1932 r., a przyrzeczenie złożył
24 maja tego samego roku na ręce
dh. hm. Zdzisława Czarnomskiego.
W maju 1932 r. uczestniczył w zlocie hufca grodzieckiego w Maczkach,
a latem tego samego roku – w obozie, który był pierwszym w jego życiu. 18 sierpnia 1935 r. zdobył stopień
wywiadowcy, a 25 lipca 1938 r. – stopień ćwika. Był już wówczas zastępowym. W lutym 1938 r. został drużynowym, a na kursie drużynowych
w Łękawie1 w lipcu 1938 r. (pełnił
tam obowiązki gospodarza) został
mianowany harcerzem orlim.

Jego zaangażowanie w działalność harcerską rosło z roku na rok
i tuż przed wybuchem wojny 23
sierpnia 1939 r. został mianowany harcerzem Rzeczypospolitej.
Wcześniej prowadził obóz drużyny
w Rycerce Dolnej.
W sierpniu 1939 r. pełnił służbę
w OPL w punkcie obserwacyjnym
na wieży kościelnej2. Wybuch wojny zastał go jednak w Zagnańsku,
gdzie przebywał na 2-dniowym
urlopie w sprawach rodzinnych. Do
Czeladzi powrócił dopiero w październiku.
Na początku 1940 r., nie wiedząc
o powstaniu konspiracyjnego harcerstwa pod kryptonimem Szare Szeregi,
przystąpił do pracy konspiracyjnej,
organizując jeden zastęp. Były widoki na zorganizowanie następnych
zastępów, ale rozpoczął się terror
niemiecki. Zagrożony aresztowaniem, w marcu 1940 r. Mieczysław
Trząski opuścił Czeladź, a w sierpniu
tego samego roku jego ojciec znisz
czył wszystkie dokumenty harcerskie
znajdujące się w pokoju syna. W ten
sposób archiwum drużyny w dużej
mierze przestało istnieć.
Do bezpośredniej działalności
harcerskiej Mieczysław Trząski wrócił dopiero w lipcu 1942 r. już po
przyjeździe do Milanówka, z którym
później związał całe swoje życie.3 Po
uzyskaniu matury na tajnych kompletach w miejscowym liceum pracował jako wychowawca na półkoloniach organizowanych przez RGO.
Prowadził grupę chłopców w wieku
12-14 lat. Pracował metodami harcerskimi. I to nasunęło mu myśl zorganizowania tajnego zastępu, który
byłby zaczątkiem drużyny. Młodym
kandydatom postawił jednak warunek – każdy z nich musi mieć zgodę
rodziców. Na pierwszej zbiórce przybrał pseudonim „Pantera”.
Pod koniec 1942 r. nawiązał kontakt z dh. Wacławem Wdowiakiem
(„Las”, „Stanisław”), który wówczas
pełnił funkcję komendanta Szarych
Szeregów w Milanówku. Dh Wdowiak polecił mu zorganizowanie
drużyny. Już wcześniej „Pantera”
przygotowywał swoich harcerzy
do zdobycia stopnia młodzika, ale
o znacznie rozszerzonym programie, pozwalającym w przyszłości na
organizowanie zastępów i drużyny.
W programie uwzględnił również
elementy pozwalające na złożenie
przyrzeczenia harcerskiego.4
B E Z P Ł AT N A

Wiosną 1943 r. skontaktowano
go z komendantem Chorągwi Mazowieckiej hm. Manswetem Śmigielskim („Szwed”) oraz delegatem
Głównej Komendy Harcerzy do
spraw „Zawiszy” phm. Tomaszem
Jaźwińskim („Julek”), który przekazywał mu wszelkie materiały i informacje. Mieczysław Trząski został mianowany wodzem Zawiszy
i dwukrotnie brał udział w zjazdach
instruktażowych.
W Milanówku i w okolicy była
wspaniała młodzież – w listopadzie
1943 r. istniały już pod kryptonimem 4 drużyny - oddziały.
Na przełomie roku 1943/1944
„Pantera” ukończył kurs podharcmistrzowski (komendantem kursu był
dh hm. Gustaw Studziński „Powała”), a podharcmistrzem został mianowany 3 maja 1944 r.
Również w maju 1944 r. ukończył
szkołę podchorążych prowadzoną
przez Centrum Wyszkolenia Wojskowego Szarych Szeregów „Agrikola”. Został tam skierowany we
wrześniu 1943 r. przez dh. Wacława
Wdowiaka. Ukończył ją w stopniu
kaprala podchorążego. Posiada dyplom nr 133/209 podpisany przez
„Gustawa” i „Sępa”.5
W końcu 1943 r. w mieszkaniu dh.
Wacława Wdowiaka przy okazji choinki bożonarodzeniowej odbyła się
odprawa instruktorów Hufca Grodziskiego „Grochów”, której przewodniczył wizytator „Pasieki” - Głównej
Kwatery Harcerzy na Mazowsze
dh hm. Jerzy Kozłowski („Jurwiś”).
Przeprowadzono reorganizację hufca. Hufcowym został mianowany dh
Wacław Wdowiak i tym samym Milanówek stał się siedzibą hufca (kryptonim „Matecznik” lub „Milion”). Do
końca miała być przeprowadzona
reorganizacja Szarych Szeregów na
trzy grupy wiekowe: Zawiszę, Bojowe Szkoły i Grupy Szturmowe. Każda z tych grup miała swego komendanta na szczeblu hufca. Mieczysław
Trząski został komendantem Zawiszaków. Terenem jego działalności
był powiat grodziski z wyłączeniem
Błonia i jego najbliższej okolicy, ale
z włączeniem Żyrardowa.
Niezmordowany w swojej aktywności podjął dalszą pracę, która
polegała na organizowaniu różnych
kursów, odpraw, wizytacji, szkoleń
i kierowaniu akcjami małego sabotażu. W lutym 1944 r. zorganizował
drużynę Zawiszaków w Żyrardowie.
Natomiast w połowie tego samego
roku zorganizował drużynę BS-ów
i został jej drużynowym. Drużyna weszła w skład 52 plutonu AK,
którego dowódcą był por. Ryszard
Csaky („Raczyński”), i rozpoczęła intensywne szkolenie wojskowe
według programu przedwojennego podręcznika dowódcy drużyny
strzeleckiej rozszerzonego o działalność partyzancką.
2 sierpnia 1944 r. komendant
Podokręgu Zachodniego „HajdukiHallerowo” ppłk Franciszek Jacheć
(„Roman”) wydał rozkaz koncentracji oddziałów AK w obwodach,
w celu wykonania zadań akcji „Burza”. Mieczysław Trząski otrzymał
od niego rozkaz udania się z jedną
sekcji BS-ów do Grodziska Maz.
w celu utrzymywania łączności
G A Z E TA

oddziałów leśnych z dowództwem
podokręgu. Niestety, bardzo szybko akcja „Burza” została odwołana
i wszystkie oddziały miały wrócić
do konspiracji.6
Konspiracyjną działalność w Szarych Szeregach Mieczysław Trząski
zakończył w styczniu 1945 r. po
rozwiązaniu AK rozkazem generała brygady Leopolda Okulickiego
(„Niedźwiadka”).
W lutym 1945 r. wyjechał do Czeladzi i tam powołał do życia swoją
dawną drużynę 14 MZDH. Napływ
młodzieży był tak duży, że musiał
utworzyć dwie drużyny, czyli szczep.
W kwietnia 1945 r., z uwagi na rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie, przestał
być drużynowym i jedynie sporadycznie pomagał w pracy, biorąc
udział w spotkaniach z rodzicami
i z radą drużyny. Była to kontynuacja rozpoczętych w styczniu 1943 r.
studiów na tajnych kompletach farmacji Uniwersytetu Poznańskiego,
działającego w Warszawie.
W styczniu 1947 r. wstąpił do
akademickiej, instruktorskiej drużyny „Watra” w Krakowie, a w lutym
tegoż roku został jej drużynowym,
pełniąc ten obowiązek do kwietnia
1948 roku. Członkowie tej drużyny
byli w stałym kontakcie z hufcowym
III Hufca, pomagali słabszym drużynom, prowadzili kursy zastępowych,
urządzali wieczory dyskusyjne z innymi organizacjami młodzieżowymi,
pisali artykuły do pism harcerskich
i młodzieżowych oraz pomagali drużynom w akcjach społecznych. Mieczysław Trząski zorganizował jeszcze
obóz wędrowny drużyny na przełomie sierpnia i września 1947 r., ale nie
wziął w nim jednak udziału, z uwagi
na obowiązki rodzinne (w czerwcu
1947 r. ożenił się z milanowianką
Marią Styczyńską). Czynną działalność harcerską zakończył w Milanówku pod koniec 1948 r., pomagając
w kursie dla zastępowych ówczesnemu drużynowemu 148 MDH dh.
Stanisławowi Małachowskiemu.
W lutym 1949 r. został powołany do wojska i - jako farmaceuta
- skierowany na przeszkolenie do
Łodzi, do Centrum Wyszkolenia
Sanitarnego. Kurs ukończył w maju
w stopniu porucznika i został przydzielony do apteki szpitala MON
w Warszawie. Ostatnim przydziałem (w 1957 r.) był Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie,
gdzie przez prawie 30 lat (aż do
przejścia na emeryturę w sierpniu
1986 r.) był kierownikiem centralnego laboratorium klinicznego
tegoż szpitala. W latach 1952-1982
prowadził w swojej willi w Milanówku laboratorium analityczne.7
Po
transformacji ustrojowej
w 1989 - środowisko byłych żołnierzy Armii Krajowej w Milanówku, byłych harcerek i harcerzy
Szarych Szeregów, działających
w czasie okupacji niemieckiej na
terenie Milanówka (niezależnie od
późniejszego miejsca zamieszkania - 16 lutego 1991 roku powołało do życia Środowisko Mielizna
Obwodu Bażant - Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). W tę działalność
włączył się aktywnie Mieczysław
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Trząski pełniąc różne funkcje, m.in.
wiceprzewodniczącego.
Swoją działalność w ostatnim dwudziestoleciu Mieczysław Trząski poświęcił popularyzacji wiedzy o walce
oddziałów AK i Szarych Szeregów
na terenie Milanówka, uczestniczył
w spotkaniach z młodzieżą, uroczystościach patriotycznych, w przygotowaniu publikacji na temat Środowiska „Mielizna”, współpracując
blisko z Towarzystwem Miłośników
Milanówka8, którego jest członkiemzałożycielem.
1 Miejscowość w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim.
W 1921 r. ówczesny właściciel dóbr
łękawskich ofiarował harcerzom Zagłębia Dąbrowskiego pałac z parkiem
i kaplicą oraz częścią ogrodu i cztery
morgi gruntu. Utworzono tam stały
ośrodek szkolenia instruktorów harcerstwa. Działalność szkoleniowa
harcerzy Zagłębia trwała do 1947
roku. Od początku lat 90. odbywają
się tam coroczne spotkania Kręgu
Seniorów Harcerstwa „Zagłębiacy”
2 Wówczas Czeladź leżała 3 km od
granicy z Niemcami.
3 „Szare Szeregi”, oprac. Marian Hassa, w: Tadeusz Sowiński „Jedwabna
konspiracja”, wyd. Burchard Edition,
W-wa 1988
4 Jak wspomina jeden z podkomendnych
„Pantery” Marian Hassa („Orzeł”),
program zbiórek był bardzo urozmaicony i obejmował gry i ćwiczenia,
wyrabiające spostrzegawczość, pamięć,
szybkość kojarzenia, gawędy i dyskusje na tematy postawy harcerza wobec
różnych zagadnień życia osobistego
i społecznego. Szczególny nacisk był
położony na terenoznawstwo, czytanie
mapy, wykonywanie szkicu terenu i formułowanie meldunków. Nieodłącznym
elementem każdej zbiórki było śpiewanie piosenek najprzeróżniejszych i tych
najnowszych, aktualnych związanych
z konspiracją, ale również dawnych,
przenoszących nas w inny pogodniejszy i szczęśliwszy świat.
5 Uczestnikami tego kursu byli ponadto harcerze z Pruszkowa - Stefan
Kowalski („Jaroń”), który był starszym grupy, z Brwinowa - Zenon
Szymanek („Szymcha”), z Grodziska
Maz. - Janusz Zabłocki („Pionier”),
Jan Potyński („Bożywój”) i Edward
Ojrzyński („Lubicz”) i z Milanówka
- Stefan Mularski („Żubr”). Komendantem kursu był por. hm. Manswet
Śmigielski („Szwed”) ówczesny komendant Chorągwi Mazowieckiej.
6 Szczegółowe wspomnienia pt. „Akcja
Burza” Mieczysław Trząski przekazał Towarzystwu Miłośników Milanówka do wykorzystania w kolejnej
książce o naszym mieście.
7 Mieczysław Trząski „Laboratorium
Analityczne dr. farm. Mieczysława
Trząskiego w Milanówku”, w: Andrzej Pettyn „Milanówek miejsce
magiczne”, wyd. TMM 2005.
8 Mieczysław Trząski „Środowisko
Mielizna Obwodu Bażant – Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAJ)” (autor rozdziału), w:
Andrzej Pettyn „Milanówek – informator: historia, ludzie, architektura,
przyroda”, wyd. TMM, 2003.

Andrzej Pettyn
więcej na: www.wspolnypowiat.pl
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Bezpieczna droga do szkoły
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Dzieci z bagażem wakacyjnych
wspomnień ruszyły do szkoły.
Z policyjnych statystyk wynika,
że te pierwsze dni września mogą
być dla najmłodszych szczególnie
niebezpieczne, stąd policyjne patrole w rejonach przyszkolnych.
Funkcjonariusze wspierani przez
strażników miejskich czuwają nad
bezpieczeństwem dzieci rozpoczynających naukę. Od 3 do 14 września na terenie powiatu grodziskiego prowadzone były działania
profilaktyczno-prewencyjne.
Jak każdego roku ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga
do szkoły”. Policjanci z powiatu
grodziskiego aktywnie włączają
się w działania na rzecz bezpie-

czeństwa najmłodszych. Wspierani przez strażników miejskich są
obecni w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Sprawdzają właściwe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach przyszkolnych, a także kontrolują kierowców, którzy często
w tych miejscach łamią przepisy
ruchu drogowego.
Funkcjonariusze
zorganizują
w szkołach spotkania z najmłodszymi, podczas których pokażą im,
jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły,
na co zwracać uwagę, o jakich przepisach drogowych trzeba pamiętać.
Pokażą najmłodszym, jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla
pieszych.
Wioletta Wasiak

Bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych
według programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Uprzejmie informuję, że Gmina
Grodzisk Mazowiecki w partner-

stwie ze Związkiem Dużych Rodzin Trzy Plus w okresie październik – grudzień 2012 roku będzie
realizowała dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki bezpłatne
warsztaty umiejętności wychowawczych według programu „Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców”,
rekomendowany przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji.
Warsztaty „Jak słuchać, żeby
dzieci do nas mówiły” oraz „Jak
mówić, żeby dzieci nas słuchały”
to cykl 10 spotkań, które uczą
umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, bu-

dowania więzi i relacji w duchu
podmiotowości i dialogu. To niezwykła pomoc dla wychowawców
i rodziców w trudnym procesie,
jakim jest wychowanie.
Zapisy do grup warsztatowych
prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. 11 Listopada 33 tel. (22)
755-58-69 oraz Grodziskie Koło
Związku Dużych Rodzin Trzy Plus
tel. 600-994-044.
Warsztaty realizowane są w ramach projektu współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.

Biblioteka Publiczna w Milanówku ogłasza
V edycję konkursu recytatorskiego
Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku organizuje V edycję
konkursu recytatorskiego skierowanego do uczniów klas I-III ze
szkół podstawowych, pod honorowym patronatem pana Burmistrza Miasta.
Na zgłoszenia uczestników organizator czeka do 15 października
br. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w Oddziale dla
Dzieci MBP 5 grudnia br. o godzinie 11.00.
Serdecznie zapraszam do udziału.
Szczegółowe informacje i regulamin są dostępne na stronie internetowej biblioteki www.mbpmilanowek.pl i pod numerem telefonu
22 755 81 13.
Zofia Pawlak-Szymańska
dyrektor biblioteki
R eklama
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Poszukujemy podkowiańskich
fotografii sprzed 1969 r.
W związku z obchodami tegorocznej edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa które upłynęły , pod
hasłem "Tajemnice codzienności" zorganizowano wystawę fotografii "Życie codzienne w dawnej Podkowie".
Przy tej okazji mamy do Państwa
gorącą prośbę o udostępnianie zdjęć
z Waszych prywatnych kolekcji. Poszukiwane są fotografie wykonane
przed 1969 r. Jako cezurę czasową
przyjęto datę nadania Podkowie Leśnej praw miejskich 1 stycznia 1969
r. Tematyka zdjęć: sposób spędzania
czasu wolnego, rekreacja, życie rodzinne oraz sąsiedzkie. Apelujemy
do wysyłających: nie przejmujcie

się tym, że tematyka Waszych zdjęć
może Wam wydawać się zbyt mało
poważna, nie dość pompatyczna, błaha. Właśnie takich fotografii poszukujemy – zwyczajnych, codziennych,
bliskich prostemu życiu mieszkańców Podkowy! Poszperajcie w swoich starych szufladach, rodzinnych
albumach i książkach, w których
poutykane mogą leżeć stare, piękne,
proste zdjęcia. Fotografie wystawione
zostaną w niesamowitej scenerii zabytkowej Willi „Aida”. Każdego, kto
zdecydowałby się udostępnić swoje
fotografie na czas wystawy prosimy
o kontakt: agnieszka.wojcierowska@ckiopodkowa.pl lub pod nr tel.
22 729 13 84 w. 30

Zaproszenia
Warsztaty POP Kreacje 2012
Grodzisk Maz. 29 września, 1-5
października
Wykłady, które prowadzą psychoterapeuci z Instytutu Psychologii
Procesu w ramach VI Ogólnopolskiego Festiwalu Pop kreacje
2012.Na wszystkie zajęcia – wstęp
bezpłatny
Tematyka prezentowanych warsztatów: Kobieta w spodniach. To ja

13

Koncert
Serdecznie zapraszaamy 30.09.2012
o godz.18.30 do sali widowiskowej
na koncert poświęcony pamięci,
zmarłego nagle 30.05.2012 roku,
ostatniego żyjącego członka ze-

społu Breakout – Bogdana Lewandowskiego – mieszkańca Grodziska Mazowieckiego. Bogdan
Lewandowski był kompozytoremi
i genialnym klawiszowcem współpracował z wieloma zespołami m.i.
MAANAM i Breakout
Muzyka
Serdecznie zapraszamy w środę 26.09.2012 o godz.20.00 do
3 CLUB na Klinikę Perkusyjną
z Derrickiem McKenzie.
Urodzony i do dziś mieszkający
w Wielkiej Brytanii, McKenzie ma-

podejmuję decyzje w życiu Warsztat dla kobiet marzących o samodzielności i zmianach w życiu.
29 września
godz.12.30-15.00
lub 19.15– 21.45 (do uzgodnienia)
- sala konferencyjna na IIp

rzył o zostaniu zawodowym perkusistą już od 6-go roku życia. Pierwszego zestawu perkusyjnego dorobił
się w wieku lat 16-tu - od tamtej
pory cieżko pracował, aby spełnić
swoje największe marzenie.
R eklama

Kawiarnia

“AKWARIUM”

Na terenie Pływalni “Wodnik 2000” w Grodzisku Maz.
przy ul. Montwiłła 41
Zaprasza na:
ciepłe przekąski, kawę, herbatę, lody, desery, napoje
regeneracyjne, izotoniczne, bilard, cymbergaj, flipery.

Zorganizuje super przyjęcie
urodzinowe dla Twojego dziecka
Więcej informacji:
tel. 022 724 38 10, kom. 0 501 376 536

Zapraszamy do barku na pływalni “KAPRY” w Pruszkowie, ul. Andrzeja 3

tel. 022 759 52 56, 759 88 77 w. 4, kom. 0 501 376 536

W ciągłej sprzedaży kostiumy kąpielowe i akcesoria pływackie
B E Z P Ł AT N A
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Szerszym okiem na zieleń
Wakacje to czas podróży, zwiedzania, szerszego spojrzenia na
otaczający świat, również w dziedzinie ogrodnictwa. Miałam
w tym roku okazję odwiedzić
Szwecję. Jest to kraj o surowym
klimacie i stosunkowo ubogich
glebach. Jakkolwiek Szwedzi na
co dzień żyją w bliskim kontakcie
z otaczającą przyrodą, nie można
powiedzieć, że ogrodnictwo jest
ich narodową pasją.
Swoją podróż po tym sąsiednim
kraju zaczęłam od zwiedzenia dużego miasta Malmö, gdzie szczególnie
zainteresowała mnie zieleń publiczna. Już na pierwszy rzut oka widać,
że roślinność w mieście pełni ważną
funkcję i jest praktycznie wszędzie.
Place, deptaki, skwery czy rynek
oprócz typowo miejskich, niedużych
drzew, donic z kwiatami urozmaicone są także fontannami, rzeźbami
i ładnym oświetleniem ulicznym.
W Malmö jest dużo ciekawych parków. Jest kilka klasycznych, starych
parków z pięknym drzewostanem,
poprzecinanych kanałami i stawami. Urozmaiceniem są pokazowe
kompozycje z bylin i traw, dokładnie opisane na tablicach. Gdzieniegdzie rozciągają się rozległe, lekko
ukształtowane, otwarte przestrzenie
trawiaste. Szwedzi wykorzystują je
do piknikowania. Parki są czyste, jest
w nich sporo toalet i poideł z pitna
wodą. Dodatkowo wydzielone są
odrębne miejsca do spacerów z psami. Zwróciłam uwagę na szczególny rodzaj miejskich parków jakimi
są parki cmentarne. Każdy kraj ma
trochę inny styl urządzania cmentarzy, wynikający z religii czy tradycji.
W Szwecji są to parki z grobami
usytuowanymi wzdłuż głównych
alejek. Grobowce to zazwyczaj kamień czy nieduża rzeźba otoczone

niewysokim, kutym ogrodzeniem.
Całość dopełnia zielona roślinność,
strzyżony bukszpan, bluszcz, barwinek. Nie widziałam kolorowych
wieńców czy kwiatów.
Inny rodzaj miejskiej przestrzeni publicznej to parki rekreacyjne.
Szwedzi to naród sportowo aktywny.
Ilość rowerzystów w każdym wieku
czy ludzi uprawiających jogging robi
duże wrażenie i jest godna pozazdroszczenia. Wszędzie znajdują się
więc ścieżki rowerowe i miejsca do
parkowania. Malmö leży nad morzem. Duży fragment nadbrzeża
został zaaranżowany jako miejsce uprawiania wszelkich sportów.
Przede wszystkim są tam szerokie,
asfaltowe ciągi przedzielone pasem
na pół. Część służy pieszym, rodzinom z wózkami z małymi dziećmi,
których w Szwecji jest naprawdę
dużo, inwalidom na wózkach, dla
których w całym mieście jest dużo
udogodnień. Drugi pas to pas dla
rowerzystów, wrotkarzy, ludzi na
deskorolkach czy hulajnogach.
Szwedzi zwracają uwagę na bezpieczeństwo, jeżdżą więc wszyscy w kaskach. Częstym widokiem są biegacze pchający przed sobą sportowy
wózek z małym dzieckiem. Obok
asfaltowej drogi znajdują się ścieżki

do biegania po ziemnej nawierzchni oraz ścieżki dla właścicieli psów.
Cały park jest poprzetykany różnego rodzaju boiskami, strzelnicami,
polami do popularnego w Szwecji
golfa, do rugby. W pasie nadmorskim znajduje się wiele pomostów
z wygodnym zejściem do wody, również z windami dla inwalidów. Brzegi morza są kamieniste, nie ma tam
typowych piaszczystych plaż. Obok
wody znajdują się szkółki pływania
i nurkowania dla dzieci. Całość uzupełniają liczne, codziennie sprzątane toalety z ciepłą wodą a obok
pomostów prysznice. Główną część
parku stanowią otwarte przestrzenie
trawiaste, lekko pofalowane, gdzie
widać ludzi odpoczywających na kocach, puszczających latawce czy ćwiczących np. walki wschodnie. Park
dostosowany jest także do masowych imprez sportowych typu Mistrzostwa Europy w Jeździectwie.
Szwecja to kraj przyjazny rodzinom. Przyglądałam się więc jak
zorganizowane są place do zabaw
dla dzieci oraz duże parki rozrywki.
Ale o tym już w kolejnym artykule.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

recenzja

Joanna Sarnecka proponuje:

Macierzyństwo
non-fiction
Macierzyństwo to bodaj najtrudniejsze wyzwanie. Nowe obowiązki, nowe uczucia, nieprzespane noce i nieustanny niepokój
o dziecko, wszystko to bywa dla
rodziców przytłaczające.
Wszystko to jednak sama natura.
Nie wiadomo jednak, czy nie większych uciążliwości dostarcza na tym
etapie życia kultura, zakazy, nakazy,
cała bateria przekonań, które traktowane są jako prawdy oczywiste.
O trudach macierzyństwa, także
w tym społeczno-kulturowym wymiarze pisze w książce „Macierzyństwo non-fiction” Joanna Woźniczko-Czeczott. Ten zbiór refleksji
pisanych na bieżąco, w formie bloga,
to unikatowa, bo bardzo świadoma,
próba zdiagnozowania tego nowego
doświadczenia. Autorka jest doskonałym obserwatorem. Jako młoda
matka, potrafi z pozycji dystansu,
szczerze, ale nie rzadko z ogromnym
humorem, opisywać macierzyństwo,
zupełnie tak, jak etnograf opisuje

kawałek obcej, dzikiej rzeczywistości. Doświadczając zupełnie nowego traktowania (nie jest już tą samą
sobą, którą była przed urodzeniem
dziecka, ani tą, którą była w ciąży),
potrafi z inteligentną ironią bronić
swoich granic i potrzeb.
„Słabo jest ubrane to dziecko – powiedział starszy pan. (…) - Dziecko
powinno być owinięte szalikiem. (…)
- A czapeczka gdzie? (…) Takie sytuacje już mnie nie dziwią. Czasem
mam wrażenie, że moje niemowlę traktuje się jako dobro społeczne.
Obiekt wspólnej troski, więc każdy
może się wtrącić. No bo czy wyobrażamy sobie, że ktoś zwraca uwagę dorosłej kobiecie w tramwaju:
- Pani jest słabo ubrana. Nie nosi
się takich cienkich rajstop zimą.
Nie do pomyślenia, prawda?
A z dziećmi zdarza się to nagminnie.
Jednak takie nastawienie ma również
inną przesłankę (lub efekt). Matka
staje się podejrzana o niekompetencję."
Która matka tego nie doświadczyła? Ciekawe, że choć znamy takie sytuacje dobrze, będąc po stronie przeciwnej, powielamy te same
zachowania.
Ironiczne i znakomicie podpatrzone „scenki z życia matki” dają
do myślenia. Jak bardzo to doświadczenie uwikłane jest w kulturę. Od
dawna etnografowie przybywając
z odległych krajów sygnalizują, że
rodzicielstwo może być zupełnie
inne, podział obowiązków, definicje postaw, także emocjonalnych,
wyglądają różnie w zależności od
kultury. Można więc zaryzykować
stwierdzenie, że macierzyństwo,
pozycja matki, rozumienie tego
kim jest dziecko, natury relacji rodzicielskich, ról i zadań, opowiada
o naszej kulturze w ogóle.
Joanna Sarnecka
Joanna Woźniczko-Czeczott, „Macierzyństwo non-fiction. Relacja
z przewrotu domowego”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012
R eklama

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń:
602 315 787
Profi Credit

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

9/2012

www.wspolnypowiat.pl

Reklama

15

Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
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

Ola Tel 0 608 817 920

Układanie kostki brukowej. Tel. 0 696 437 501

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

Hydrauliczne, gazowe remonty, 8% VAT na materiały
i usługi dla ludności. Tel. 501 550 365

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

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

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROFESJONALNIE, NIEDROGO,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442

Wynajem kontenerów na odpady komunalne i pobudowane. Cena 450 zł. Tel. 0 606 116 823

REMONTY, MALOWANIE, GŁADŹ, PODWIESZANE SUFITY
Tel. 0 502 641 901

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

MANICURE i PEDICURE, parafina na dłonie i stopy, tipsy żelowe i akrylowe. Kosmetyka, henna, depilacja,
masaż klasyczny. Tel. 0 508 780 778

Ada Tel 0 501 333 127

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

Burmistrz Miasta Milanówka
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości położonej w Milanówku,
będącej własnością Gminy Milanówek, przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 426/XXXVI/2010
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Nieruchomość przy ul. Podwiejskiej:
1) Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Podwiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako
dz. ew. nr 21/5 w obr. 06-09 uregulowana w KW WA1G/00033007/7
o pow. 1164 m2
Cena wywoławcza brutto: 230 000 zł.
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (budynek C ) przy ul. Spacerowej 4
o godzinie 10.30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – płatnej 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 15 października 2012 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygra przetarg, pozostałym zostanie
zwrócone – przelewem na wskazane konto – w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada
jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

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

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, tel. 758 30 61 wew. 240.
Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie
bez podania przyczyny.
Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki

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

FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ
STUDIA I STOPNIA

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

ADMINISTRACJA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

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

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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