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Wydarzenia

Ostatnia miłość w życiu Bolesława Prusa
Artykuł Gabrieli Pauszer-Klonowskiej zamieszczony w „Problemach” (nr 6 z 1964 r., s. 359-362),
którego kopię udostępnił mi ze
swoich zbiorów p. Lech Jabłoński,
zachęcił mnie do zapoznania się
zarówno z pracą ww. autorki, jak
i ze zbiorem „Listów” Bolesława
Prusa (Aleksandra Głowackiego)
wydanych w 1959 r.
Dlaczego pisarz, zakochany w Nałęczowie, gdzie przez wiele lat spędzał
urlopy, na swoje wakacje w 1911 r., nie
przeczuwając że to ostatnie, nieoczekiwanie wybrał Milanówek? Otóż
przyglądając się temu z perspektywy
czasu wydaje się, że powód był prosty. Prus w Nałęczowie był bardzo
znany, przechodnie rozpoznawali go
na ulicach, wybrał więc Milanówek,
wówczas zamieszkały przez bardzo
mało osób, aby bez narażania się na
wścibskie spojrzenia przechodniów
spotykać się w czasie pobytu w naszej
miejscowości ze swoim chrzestnym
synem Janeczkiem Boguszem i jego
matką Aliną Sacewiczową. Prus zamieszkał w willi „Edwiż” w północnej
części Milanówka, pani Sacewiczowa
z Janeczkiem w południowej części
miejscowości w willi obok Szkoły
Powszechnej nr 1.
Kim była dla pisarza Alina Sacewiczowa i kim tak naprawdę był
dla Prusa ukochany Janeczek zwany również przez pisarza „Pameczkiem”? Z wielu listów Prusa i częstych zapytań o zdrowie chrześniaka
wynika, że był do niego bardzo przywiązany i darzył go iście ojcowską
miłością. Dlaczego właśnie Janeczka
wraz ze swoją małżonką Oktawią
uczynił w testamencie jedynymi
spadkobiercami? Dlaczego polecił
go „przezacnemu sercu żony”? Co
na to Oktawia z Trembińskich Głowacka, żona pisarza?
Państwo Głowaccy nie mogli mieć
dzieci z czego od lat zdawali sobie
sprawę. Miało to chyba ogromne
znaczenie dla Prusa tym bardziej, że
macierzyństwo u pisarza było kwintesencją kobiecości. Autor „Emancypantek” wyraził to najdobitniej
ustami swojego bohatera Dębickiego „Kobieta [...] przede wszystkim
jest i musi być matką” (t. II s. 300).
Badaczka twórczości Prusa Joanna
Zajkowska stwierdziła, że „być może
na tak stanowczą postawę Prusa w tej
sprawie wpłynęły dwa fakty z jego
życia. Po pierwsze, w wieku trzech
lat stracił matkę i był wychowywany
przez babkę, a później przez ciotkę,
W 1911 r. Bolesław Prus kilkakrotnie bywał
w Milanówku., gdzie pisał swoją ostatnią
powieść „Przemiany” i spotykał się ze swoim
synkiem. Śmierć w 1912 r. przerwała pracę
i już jej nie dokończył. W swojej ostatniej
powieści pisarz raz jeszcze podjął krytykę
degeneracji i pasożytnictwa arystokracji
feudalnej (akcja rozpoczyna się w 1880 r i ),
wprowadził przy tym postać szlachetnego
rosyjskiego rewolucyjnego socjalisty, Dymitra Permskiego. W rozmowach bohaterów często wraca pamięć powstania styczniowego i pytania o powrót niepodległej
Polski. Fragmentaryczność „Przemian” nie
pozwala jednak na ich wierzytelną interpretację i ocenę ideologiczną.
Andrzej Pettyn

tym samym nie miał szans, by zaznać
prawdziwej macierzyńskiej miłości
(choć obie jego opiekunki były, jak
sam później wspomniał, wspaniałymi
kobietami). Po drugie, państwo Głowaccy nie mogli mieć własnych dzieci, co stało się największym dramatem ich życia.” W tej sytuacji państwo
Głowaccy przygarnęli i wychowywali
Emila Trembińskiego – sierotę po
bracie Oktawii Głowackiej. Młody
człowiek prawdopodobnie z powodu
nieodwzajemnionej miłości swojej
narzeczonej nieoczekiwanie popełnił
samobójstwo. Prus i jego małżonka
strasznie przeżyli te tragedię.
W tym czasie bliskie kontakty z pisarzem utrzymywała Alina
Sacewiczowa, wdowa po wybitnym naukowcu-botaniku, doktorze
medycyny Kazimierzu Sacewiczu,
z którym nie miała dzieci. Z Prusem,
jak pisze Gabriela Pauszer-Klonowska we wstępie do swojej książki,
łączyła ją serdeczna przyjaźń, często u niej bywał i starał się rozwinąć
w niej zdolności pisarskie, co chyba
się nie udało, bo po śmierci męża
w 1902 r. podjęła pracę zarobkową
w charakterze… księgowej.
Jesienią 1906 r. pani Alina wyjechała do Finlandii w odwiedziny do
kuzynki zapowiadając rodzinie, że
zamierza przywieźć stamtąd dziecko,
aby je adoptować. Pauszer-Klonowska pisze: „Wraca z dzieckiem na
ręku. Najbliżsi wiedzą, że jest to jej
dziecko, kiedy bowiem wyjeżdżała
po raz pierwszy, dobrze już poznać
po niej było, że ma zostać matką.”
[5] O dziecku jedni mówili, że było
sierotą po zesłańcach o nazwisku Bogusz, inni twierdzili, że było to najmłodsze dziecko jej kuzynki Aleksandry Jentys. Znajomi i przyjaciele
twierdzili jednak zgodnie, że chłopiec
był dzieckiem pani Aliny. Ale kto tak
naprawdę był jego ojcem? Autorka
książki o ostatniej miłości Gabriela
Pauszer-Klonowska pisze, iż odnalezione listy Aliny Sacewiczowej i uzyskane informacje „zdają się być potwierdzeniem faktu, że występujący
w testamencie Prusa Jan Bogusz był
rodzonym synem pisarza.”
Jeśli, co wyraźnie potwierdzają listy, było to prawdą, to Alina Sacewiczowa, jak i Bolesław Prus zachowali pełną dyskrecję i powściągliwość
w słowach w kierowanych do siebie
listach, które zawsze mają charakter
bardzo oficjalny. Niewątpliwie pani
Alina była osobą niezwykle odważną decydując się w owym czasie na

„Przemiany”

Bolesław Prus (fragment)
Panna Zofia z Trawińskim szli naprzód;
a o kilkanaście kroków za nimi posuwała się
panna Sobolewska z Łoskim.
- Jak oni zajęci sobą! – szepnęła panna
Krystyna do Łoskiego, wskazując głowa do
swojej uczennicy.
- A z początku oboje boczyli się – odparł
Łoski.
- Myśli pan, że ta faza znajomości jest lepsza
od poprzedniej?
- Myślę, że każdy młody człowiek i młoda
panna powinni mieć swój letni wieczór. Tak
ich niewiele w życiu!
Tymczasem Zofia i Józef rozmawiali
o swoich stosunkach rodzinnych. Józef
B E Z P Ł AT N A

macierzyństwo bez zamiaru powtórnego wyjścia za mąż. O celu
wyjazdu do Finlandii nie powiadomiła nikogo, nawet Prusa, ale po
przyjeździe do Warszawy pokazała
mu dziecko i od tej chwili chłopczyk
stał się jego wielką miłością. Żona
Oktawia zapewne domyślała się
wszystkiego, ale i ona uległa urokowi mężowskiego „chrześniaka” i pokochała małego Janeczka zwanego
też często w listach „Pameczkiem”
(z uwagi na często powtarzane przez
niego w okresie niemowlęcym słówko „pa”). Znajomi rodziny Prusów
„twierdzą, że wiedziała, kim jest Jan
Bogusz, że przed nią Prus nie czynił
najpewniej z tego tajemnicy, ufając
szlachetności i dobroci jej serca.” Ci
sami znajomi, do których dotarła
autorka książki o ostatniej miłości
pisarza, podkreślali, że był „uderzająco podobny do Prusa”, zwłaszcza
z czasów młodości („Ten sam prosty
nos, to samo sklepienie wysokiego
czoła, podobnie kędzierzawa czupryna i takie samo rozstawienie głęboko osadzonych oczu.”
Już po śmierci Prusa pani Alina
usynowiła dziecko dając mu swoje nazwisko. Jan Bogusz-Sacewicz
ukończył Politechnikę Warszawską,
walczył w Powstaniu Warszawskim
w 1944 r., a po jego zakończeniu
dostał się do niewoli i został wywieziony przez hitlerowców do obozu
w Hanowerze, gdzie zmarł w przeddzień wyzwolenia i został pochowany
na cmentarzu pod Lubeką. Podobno
matka, kiedy dorósł, powiedziała mu
kto był jego ojcem. On sam stawiał
swoją mała córeczkę przed portretem
Bolesława Prusa i pouczał ją: „To twój
dziadzio, kochaj go zawsze.” [8]
Prawdopodobnie w czasie wakacji w Milanówku w 1911 r. pisarz
chciał nacieszyć się swoim ukochanym synem w ciszy i spokoju,
wybrał więc na odpoczynek miejscowość zamieszkałą przez niewiele osób. Do Milanówka, jak wynika z listów, przybył wraz z żoną
Oktawią i w czasie pobytu w naszej
miejscowości oboje spotykali się
z Janeczkiem i jego matką.
Fakt pobytu Bolesława Prusa
w Milanówku został upamiętniony
przez Marię Iwaszkiewiczową, która nadała swojej prywatnej bibliotece imię wielkiego pisarza. Biblioteka
przez wiele powojennych lat mieściła
się w willi „Kaprys” (ul. Piłsudskiego
31), a na frontonie willi znajdowała
się tabliczka z odpowiednim napimówił, że jego matka jest święta, a ojciec w czasie powstania był naczelnikiem
województwa, za co półtora roku spędził
w więzieniach. Zosia odpowiedziała, że
i jej matka za życia była świętą, choć niezupełnie szczęśliwą i że stryj Władysław
był w powstaniu oficerem, co stało się
źródłem późniejszych wielkich nieporozumień pomiędzy stryjem a jej ojcem.
Oboje młodzi byli tak pogrążeni w rozmowie, że nie spostrzegli dąbrowy, która zaczęła ich otaczać i dopiero okrzyki chłopców
przerwały ją.
- Proszę patrzeć! Oto robaczki świętojańskie!
– obudziły ich.
- Ach, jakież one jasne! Jak ich wiele! Nigdy
jeszcze nie widziałam tyle! – zawołała Zosia.
G A Z E TA
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sem, informującym o tym, że w tym
domu mieszkał w 1911 r. wielki pisarz Bolesław Prus.
Z inicjatywą ufundowania tablicy
z własnych oszczędności wystąpili
młodzi czytelnicy biblioteki z miejscowego Technikum Ekonomicznego, które mieściło się wówczas przy
ul. Piasta 20 (w gmachu Liceum). [9]
Uroczystość odbyła się 4 października 1967 r. z udziałem licznie przybyłych mieszkańców miasta, młodzieży z Technikum Ekonomicznego
i przedstawicieli władz lokalnych,
powiatowych i wojewódzkich, oświatowych z Warszawy. W uroczystości
wziął udział ówczesny prezes Związku Literatów Polskich Jarosław
Iwaszkiewicz, którego wystąpienie
odręcznie napisane na kartce papieru zachowało się w zbiorach red.
Jana Żdżarskiego, uczestniczącego w
charakterze reportera. Swoją relację
zakończył słowami: „Opada białoczerwona wstęga odsłaniająca płytę
pamiątkową z napisem: „Bolesław
Prus – Aleksander Głowacki 18451911, mieszkał i pracował w tym
domu w 1911 r.” [10]
Tablica w czasie remontu domu
po likwidacji biblioteki i śmierci
właścicielki na krótko zniknęła, ale
już powróciła na dawne miejsce.
Natomiast zupełnie zniknęła nazwa patrona miejscowej księgarni,
która do czasu likwidacji przedsiębiorstwa „Dom Książki” przez wiele lat nosiła imię Bolesława Prusa.
Księgarnia znajduje się obecnie
Istotnie na ziemi, na drzewach i w powietrzu unosił się rój świecących owadów.
Podobne do iskier złotych i zielonawych, niektóre wzbijały się wysoko, to znowu gasły,
ażeby zapalić się w nowym miejscu.
- Cudownie! – mówiła Zosia. – Czy pan wie,
że z nich można wróżyć?
- Ciekawym?
- Tylko niech pan się nie śmieje, bo to
będzie straszna wróżba. Jeżeli robaczek
świętojański pokaże się przed nami, to się
spełni, o czem myślę, a jeżeli nie… A teraz
niech pan uważa. Pytam: czy dusze ludzkie
po śmierci widzą nas i kochają? Prawda,
jakie to okropne pytanie i co mi do głowy
przychodziło? Ale tak nieraz tęsknię za
mamusią! – mówiła cicho i niepewnym
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w tym samym miejscu, niestety już
bez dawnego patrona.
Pauszer-Klonowska w artykule
napisanym po wizycie w Milanówku ubolewa, że miejscowe władze
nie chcą o tym fakcie pamiętać i nie
wykorzystuje się tego w promowaniu
miasta. Była co prawda na starym
planie miasta uliczka Bolesława Prusa (w pobliżu tzw. Lasku Pondra), ale
mało kto wie o niej, bo usytuowana
byłą na obrzeżach miasta, a ponadto
z formalnego punktu widzenia (?)
nie istniała, jak mnie poinformowali
urzędnicy działu geodezji Urzędu
Miejskiego w Milanówku. W najnowszych planach po 2005 r. uliczka
o tej nazwie już się nie pojawiła jako
boczna od ul. Ludnej.
Mamy w mieście bibliotekę publiczną bez patrona, aczkolwiek
tak się złożyło, że w 1911 r. właśnie
w pierwszym powojennym jej pomieszczeniu w willi „Matulka” (obecnie siedziba poczty w centrum miasta)
mieszkał B. Prus! Nie wykorzystano
tego, aby nadać jej imię wielkiego pisarza. Ponadto w Milanówku wśród
istniejących szkół aż trzy są bez patrona. Może właśnie Bolesław Prus
byłby odpowiednim kandydatem?
Pozostawiam to uznaniu mieszkańców i decydentów, a czytelników zapraszam do zaznajomienia się z fragmentem powieści „Przemiany”, którą
skopiowałem z rękopisu, a którą Prus
rozpoczął pisać właśnie w czasie pobytu w Milanówku.
Andrzej Pettyn
głosem. – Niech pan prędko liczy do dziesięciu! – dodała chwytając go za rękę.
- Raz… dwa… trzy…
- Ma pan! Jest – i jeszcze jaki piękny! -…
A oto drugi! – zawołała, wskazując na dwa
robaczki świętojańskie, z których jeden jakby zapłonął w powietrzu, a drugi przeleciał
w ich stronę z pomiędzy dębów.
- A pan nie chce jakiej wróżby?
- Owszem, zapytam: czy będzie Polska?
- Przecież Polska jest.
- Ale czy będzie szczęśliwa?
- Dobrze. A teraz liczymy, raz… dwa…
trzy…
- Pani zbyt wolno liczy, przedłuża pani.
- Ma pan! Jeden, drugi, trzeci… O duszy to
czasem wątpię, ale o Polsce – nigdy!
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Szansa na zdrowie i radość z życia
W celu odzyskania radości życia,
poczucia zadowolenia i lekkości,
pozbycia się blokad wewnętrznych
oraz przerwania łańcucha życiowych porażek, w nowo otwartym
gabinecie medycyny naturalnej
wprowadzono terapię o nazwie
„Wewnętrzna podróż”.
Terapia jest najnowszym światowym osiągnięciem naukowym
z dziedziny terapeutycznych sesji
emocjonalnych. Zakorzenione głęboko w podświadomości przeżyte
rozterki, żale a często wręcz traumy
spowodowane życiowymi niepowodzeniami lub zachowaniem bliskich
nam osób, przez wiele lat wpływają
destruktywnie na nasze zachowanie
i nasze zdrowie. Ostatnie odkrycia
naukowe dowodzą, że tego rodzaju
sytuacje mają ogromny wpływ na
zdrowie komórek naszego ciała i są
jedną z głównych przyczyn powstawania utajonego rozwoju choroby.
Profesor Dr Bruce Lipton,
słynny amerykański naukowiec,
zajmując się badaniami ludzkich
komórek i DNA udowodnił, że
skrywany przez lata żal, poczucie
bycia niekochanym, niedocenianym lub skrzywdzonym powoduje
narastanie wewnętrznego napięcia
emocjonalnego, co ma destrukcyjny
wpływ na ludzkie komórki. Bardzo
często staramy się zapomnieć przykre chwile z naszego życia, skrywając je głęboko w sobie staramy się

do nich nie wracać. Kiedy wspomnienia stają się coraz cichsze wydaje nam się, że już o nich zupełnie
zapomnieliśmy. W istocie tak nie
jest. Poczucie doznanej krzywdy,
niewyjaśnione emocje, tkwią głęboko w nas i przez wiele lat wpływają
na nasze samopoczucie, na zdrowie oraz na relacje międzyludzkie.
Aby przerwać ten łańcuch zaburzeń trzeba wsłuchać się w swoje
wnętrze, tę najsubtelniejszą cześć
ludzkiej istoty i przejść terapię pod
profesjonalną opieką. Prowadząca
w tym procesie dyplomowana terapeutka pomaga odwrócić efekt, pobudzając tym samym wewnętrzną
siłę do zupełnie nowej reakcji.
Po przejściu takiej sesji następuje
w nas zdumiewająca przemiana odzwierciedlająca się w życiu codziennym, wnosząca także dobroczynne
zmiany w naszym ciele. W trakcie
kuracji odkrywane są najgłębsze
warstwy naszego jestestwa po to,
żeby poczuć ulgę, radość, nabrać
siły i wiary w siebie, i móc cieszyć
się życiem.
Najwspanialszym efektem końcowym jest w wielu przypadkach
cofanie się chorób, ponieważ
kuracja ma również pozytywny
wpływ na nasze komórki. Autorką
tej metody uzdrawiania jest Amerykanka Brandon Bays, kurację
sprawdziła na samej sobie i dzięki
niej cofnęła rozwój guza w brzu-

chu wielkości piłki koszykowej.
Dziś jej metoda jest propagowana
w wielu krajach i przynosi wspaniałe efekty terapeutyczne i lecznicze. Osoby, które chcą odnowić
swoje życie i poddać się takiemu
zabiegowi terapeutycznemu mogą
zapisywać się telefonicznie.
W naszym gabinecie przeprowadza się również zabiegi
wzmacniające organizm, a także
prostowanie kręgosłupa u dzieci
celem przywracania prawidłowej
sylwetki. Ponadto wykonujemy

komputerową analizę całego ciała,
dającą obrazową diagnozę o patologicznych zmianach i skłonnościach chorobowych. W ten sposób uzyskuje się cenne wskazówki
wykrywające prawdziwą przyczynę
choroby, gdyż wielokrotnie zdarza
się, że ludzie bezskutecznie leczą
się całymi latami gdyż nie została u nich prawidłowo rozpoznana
przyczyna choroby. Natomiast, aby
określić stopień zakwaszenia organizmu i zapobiec rozwojowi bakterii chorobotwórczych i niepożą-
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danych drobnoustrojów, które są
przyczyną wielu chorób, wykonujemy mikroskopową analizę kropli
krwi. Jest to bardzo ważne, ponieważ organizm obciążony patogenami traci odporność na zakażenia
bakteriami i zdolność prawidłowej
regeneracji.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację
wizyt: Tel. 606 907 764 lub 518
593 519
Wioletta Wasiak
R eklama
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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

Gmina Żabia Wola realizuje w cyklu dwuletnim 2012-2013, prace
budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej w ramach projektu
realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
Pierwszym obiektem, który został poddany termomodernizacji
była Szkoła Podstawowa w Józefinie, gdzie prace zostały zakończone w sierpniu 2012 roku o wartości
532 662,61 zł brutto. W grudniu
2012 r., Gmina Żabia Wola otrzymała zwrot części poniesionych
środków dotyczących kosztów
kwalifikowalnych.
W bieżącym roku, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-fi-

Termomodernizacja budynku OSP Skuły w Bartoszówce
nansowym, stanowiącym załącznik do zawartej z Wykonawcą
umowy, prace będą prowadzone
na obiekcie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bartoszówce, gdzie
zostanie wykonane:
• ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku,
• wymiana obróbek blacharskich,
• wymiana stolarki okiennej zewnętrznej,
• wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
• wykonanie nowej opaski wokół
budynku z kostki brukowej,
• wykonanie instalacji c. o.,
• przystosowanie pomieszczenia
do wykonania kotłowni.
Budynek Strażnicy zlokalizowany
jest w Bartoszówce na działce nr
66/2. Powstał w 1964 r., następnie
został rozbudowany w latach 1985
– 1990. Wykonany jest w technologii tradycyjnej. Jest budynkiem
wolnostojącym niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym wraz
z poddaszem. Pomieszczenia na
parterze oraz wyższych kondygnacjach pełnią funkcje użytkowe.
Budynek wyposażony jest w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, wentylację grawitacyjną.
Posiada wejścia od strony pół-

nocnej, południowej i zachodniej.
Obiekt użytkowany jest zgodnie
z przeznaczeniem, jako budynek
strażnicy O.S.P. Skuły.
Obecny system grzewczy OSP
stanowi ciepło dostarczane z elektrycznych piecy akumulacyjnych,
wspomaganych przez kominek na
paliwo stałe. Budynek ogrzewany
jest 7 dni w tygodniu przez całą
dobę. Obecna instalacja ciepłej
wody użytkowej to instalacja punktowa z podgrzewacza wody. Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku uważa się za dobry.
Stolarka okienna (80% okien) jest
w bardzo złym stanie technicznym
o niskiej izolacyjności termicznej
i niezadowalającej szczelności. Dla
celów oszczędnościowych projekt
termomodernizacji zakłada montaż instalacji c.o. z montażem pieca
do centralnego ogrzewania na gaz,
ocieplenie ścian i wprowadzenie
nawiewników, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej.
W budynku O.S.P w Bartoszówce zainstalowany zostanie jednofunkcyjny, wiszący gazowy kocioł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
na inwestycje dla Gminy Żabia Wola
Miło nam poinformować, że na
obiekcie Szkoły Podstawowej w Józefinie w 2012 roku została wykonana instalacja systemu solarnego
zasilanego przez baterię 12 kolektorów słonecznych, dzięki którym zastosowano nowoczesne techniki służące pozyskiwaniu energii ze źródeł
odnawialnych. Pozyskana energia
słoneczna z zainstalowanych kolektorów słonecznych jest wykorzystywana dla potrzeb ogrzania ciepłej
wody użytkowej w budynku szkoły.
Realizacja projektu przyczyniła
się do osiągnięcia celu określonego
w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej" ponieważ w jego wyniku
nastąpiła promocja rozwiązań proekologicznych poprzez instalację
kolektorów słonecznych, zmniejszenie stosowania konwencjonalnych źródeł energii na rzecz źródeł
niekonwencjonalnych, co ograniczy
emisję zanieczyszczeń.
Pani Wójt Gminy Żabia Wola
dnia 22 października 2012 roku zawarła umowę o przyznanie pomocy
nr 00037.6921-UM0700278/11 na
realizację operacji pn.: „Instalacja
kolektorów słonecznych na obiekcie
Szkoły w Józefinie” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

(EFRROW) w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, oś 3 - „Jakość życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie
321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Poziom dofinansowania z EFRROW wynosi 50% poniesionych
kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wniosek o przyznanie pomocy
swoim zakresem obejmował instalację 12 kolektorów słonecznych na
obiekcie Szkoły Podstawowej w Józefinie, która polegała na:
• wykonaniu kolektorów słonecznych
dla potrzeb ciepłej wody użytkowej
- roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniu instalacji solarnej,
• instalacji kolektorów słonecznych,
• instalacji elektrycznej związanej
z instalacją kolektorów słonecznych.
Wykonanie instalacji solarnej ma
zachęcić mieszkańców naszej gminy do wykorzystywania i stosowania
ekologicznych sposobów ogrzewania
ciepłej wody użytkowej, ale również
może być alternatywą dla wspomagania ogrzewania domu, co przyczyni się do poprawy jakości i komfortu
naszego życia, przy jednoczesnej
ochronie środowiska naturalnego.
Elżbieta Jankowska
Inspektor w Referacie GKiI

zasilany gazem z instalacji zbiornikowej. Nowoczesny kocioł pozwoli
na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez odzysk ciepła ze spalin, co w porównaniu do
dotychczasowej formy ogrzewania
budynku jest innowacyjnością techniczną, jak i zarządczą, ze względu
na korzystne efekty ekonomiczne.
Ponadto przyjęte rozwiązanie
wprowadza również innowacyjność
pod kątem organizacyjnym, gdyż
zautomatyzowanie procesu ogrzewania budynku nie wymaga angażowania kolejnych osób do obsługi
systemu grzewczego oraz zmniejsza czas nagrzewania budynku, ze
względu na ciągłość ogrzewania automatyczne załączanie się instalacji przy określonej temperaturze.
W ramach termomodernizacji
zostanie również wykonana wewnętrzna oraz zewnętrzna instalacja gazowa.
Planowany termin zakończenia
termomodernizacji OSP w Bartoszówce przewidziany jest na wrzesień
2013 roku, której koszty kwalifikowane wyniosą 364 020,33 zł brutto.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
składamy mieszkańcom Gminy Żabia Wola
oraz wszystkim czytelnikom „Wspólnego Powiatu”
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody ducha, pomyślności oraz energii,
która pozwoli zrealizować wszelkie plany i marzenia.
Niech w Państwa domach zapanuje wiosenny nastrój
a spotkania przy Wielkanocnym stole przyniosą odpoczynek i radość.
Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

Kolejna umowa podpisana

Uprzejmie informujemy, że Gmina
Żabia Wola kontynuuje realizację
projektu p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz

budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Osi 3 - „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
B E Z P Ł AT N A

Realizacja projektu zmieni wizerunek obecnego obiektu OSP
w Bartoszówce. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom przewidzianym
w projekcie polegającym na termomodernizacji oraz unowocześnieniu systemu grzewczego strażnicy
redukcji ulegnie emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego.
Na poprawie warunków technicznych w strażnicy skorzysta
miejscowa społeczność, dzieci oraz
odbiorcy imprez kulturalnych odbywających się w OSP. Dzięki termomodernizacji możliwe będzie
rozszerzenie działalności o kolejne
lokalne imprezy kulturalne.
Ponadto, osiągnięte zostaną
wymierne korzyści natury ekonomicznej i oszczędnościowej
polegające na zmniejszeniu rocznego zużycia i zapotrzebowania
na energię, co przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania oraz
redukcję kosztów utrzymania
obiektu.
Elżbieta Jankowska
Inspektor w Referacie GKiI

G A Z E TA
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Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”,
Działanie 4.1 „Gospodarka wodnościekowa” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W dniu 21 lutego 2013 roku
została zawarta umowa z Firmą
SKANSKA S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gen. J. Zajączka
9 na budowę kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Żabia Wola
w ulicach: Warszawskiej, Wiśniowej,
Wiejskiej, Parkowej, Spółdzielczej,
Ogrodowej, Zamkniętej, Chabrowej,
Rumiankowej, Krańcowej, Ślaskiego.
Planowany termin zakończenia
budowy tego etapu - koniec bieżącego roku.
Ewa Taras
Kierownik Referatu GKiI

3/2013

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

Trzyosobowa delegacja z Grodziska Mazowieckiego promowała
miasto i gminę na Międzynarodowych Targach Informatycznych
CeBIT w niemieckim Hanowerze. To jedne z największych targów Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych. Grodzisk
Mazowiecki był jednym z ponad
200 polskich wystawców, którzy
udali się do naszych zachodnich
sąsiadów na to wydarzenie.
Nasza obecność na targach była
możliwa dzięki Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, które wybrało trzy polskie gminy tj. Grodzisk Maz., Baranów Sandomierski
i Koszalin jako te, które wzorowo
zrealizowały projekty unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, działanie 8.3. Grodzisk Mazowiecki zrealizował dwa
projekty "Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego” oraz

5

Grodzisk Mazowiecki na targach CeBIT w Hanowerze
"Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu e-Inclusion w Gminie
Grodzisk Mazowiecki”.
Stoisko Grodziska Maz. było
zlokalizowane w ramach pawilonu polskiego, gdzie prezentowano
polskie osiągnięcia w zakresie komputeryzacji i cyfryzacji procesów
państwowych i społecznych. Polska
była w tym roku partnerem strategicznym CEBIT stąd jej szeroka
obecność na targach zarówno informacyjna jak i komercyjna. Targi
otworzyli wspólnie Angela Merkel
i Donald Tusk. Wśród odwiedzających pojawili się również Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz
Piechociński oraz podsekretarze
stanu w Ministerstwach Administracji i Cyfryzacji oraz Gospodarki i Finansów.
W trakcie targów przedstawiciele Grodziska Mazowieckiego informowali obszernie o zrealizowanych
projektach zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu mniej zamożnych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Pokazano również
szerokie możliwości inwestowania
na terenach stref przemysłowych
Grodziska Mazowieckiego, co spotkało się z dużym zainteresowaniem popartym propozycją wystą-

pienia telewizyjnego na ten temat.
Skorzystano z tej możliwości i p.
Maciej Dobrzański reprezentujący
naszą gminę, udzielił obszernego
wywiadu telewizyjnego, który moż-

na obejrzeć na stronie www.sips.itl.
waw.pl /zakładka wydarzenia i video na życzenie/.
Obecność Grodziska Mazowieckiego na Targach była szansą na

zaprezentowanie grodziskiej oferty
i potencjału, jak również okazją do
znalezienia partnerów biznesowych
i inwestorów.
Edyta Czubek

Polska dla Rodziny, konferencja promująca politykę rodzinną

Po raz drugi już grodziski samorząd był współgospodarzem
Ogólnopolskiej
Konferencji
„Polska dla Rodziny-Karta Dużej
Rodziny w miastach i gminach”.
Lokalny samorząd od 2008 roku
stosuje program ulg w ramach
Karty Dużej Rodziny, dzięki czemu rodziny wielodzietne mogą
korzystać ze zniżek między innymi na basen, do kina, zniżek na
komunikację, ale też związanych
z opłatami za przedszkole.
W zeszłym roku realizacja programu pochłonęła 150 tysięcy złotych, jednak również zwiększyła
się liczba korzystających chociażby
z pływalni czy kina- mówił podczas
konferencji szef ratusza, burmistrz
Grzegorz Benedykciński. W pro-

jekt włączają się także lokalne firmy. Dziś Grodzisk Mazowiecki
uczy inne samorządy jak stosować
podobne rozwiązania. -Dzietność
w Grodzisku Mazowieckim, która
w 2006 roku kształtowała się na poziomie 1,3 dziś wynosi 1,7. Chcielibyśmy, aby ten współczynnik
osiągnął wartość 2,1 – podkreślał
burmistrz– wzrost dzietności to nie
tylko zasługa wprowadzenia Karty Dużej Rodziny, ale stanowi ona
ważny element w polityce rodzinnej- dodał samorządowiec. Z Karty
Dużej Rodziny w Grodzisku Mazowieckim korzysta już około 400
rodzin. Spotkanie, w którym wzięli
udział samorządowcy, przedstawiciele miast i gmin oraz kierownicy
ośrodków pomocy społecznej rozB E Z P Ł AT N A

począł Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki
Społecznej. Dziękuję za możliwość
spotkania z twórcami polityki prorodzinnej w gminach i powiatach –
powiedział, otwierając konferencję,
minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Mamy w tym roku ogłoszony
przez premiera Rok Rodziny. Udało nam się już wydłużyć niemal do
roku urlopy macierzyńskie, zostały
wprowadzone nowe ulgi podatkowe, wspieramy samorządy w zadaniu organizowania opieki nad
dziećmi do lat trzech dzięki programowi Maluch. Uzupełnieniem
tych działań mogą być inicjatywy
samorządów, właśnie takie, jak Karty Dużych Rodzin. Sam jestem ich
wielkim zwolennikiem. Wierzę, że
G A Z E TA

ta konferencja zaowocuje rekomendacjami dla samorządów zainteresowanych wprowadzeniem Karty,
będzie zachętą dla niezdecydowanych, stworzy listę dobrych praktyk
i poradnik dla tych, którzy zechcą
w ten sposób kształtować politykę rodzinną. Kolejnym krokiem
powinna być propozycja stworzenia Ogólnopolskiej Karty Rodzin
Wielodzietnych.
Obecnie w Polsce ponad 50 samorządów realizuje KDR, wśród
nich wspomniany Grodzisk Mazowiecki, Siedlce, Żabia Wola,
Sochaczew, Lublin. - Chcemy
zmieniać politykę rodzinną, by była
jeszcze lepsza- konkludował minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
Organizatorami konferencji byli:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, samorząd Grodziska Mazowieckiego, Forum Samorządowe
na rzecz Dużych Rodzin i Związek
Dużych Rodzin 3+. Wśród prelegentów znaleźli się także między
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innymi: dr Stanisław Kluza-ekspert
ZDR3+, Piotr Uściński-Starosta
Powiatu Wołomińskiego, Anna
Sochacka-Wiceprezydent Siedlec.
Po części wprowadzającej odbyły
się warsztaty. Spotkanie podsumowała wiceminister Elżbieta Seredyn. - Systemowe rozwiązania są
niezbędne, ale wymagają konsultacji międzyresortowych – zaangażowania resortów kultury, edukacji
czy transportu – powiedziała wiceminister Seredyn. – MPiPS ma
też własne pomysły. Pracujemy nad
resortowym programem, myślimy
także o rozwiązaniach doraźnych.
Mogę obiecać, że następna edycja
programu „Maluch” będzie premiowała te gminy, które wprowadzą
Kartę u siebie.
Więcej informacji na temat wprowadzonych Kart Dużej Rodziny
w miastach i gminach można znaleźć
na stronie internetowej http://kartaduzejrodziny.3plus.pl
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więcej niż pośrednik!

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

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

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

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

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

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

|

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

ogłoszenia drobne

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół.

Grodzisk Maz./okolice, działka o pow. 1050 m2,
cena: 69 tys. zł. PINIE Tel. 22 729 31 01
Grodzisk Maz., mieszkanie 61m2, 3 pokoje, do
zamieszkania, cena: 245 tys. zł. Tel. 22 729 31 01
Grodzisk Maz. /okolice, pow. 150/1200m2, do
zamieszkania, cena : 350 tys. zł. Tel. 22 729 31 01
Milanówek, 2 pokoje, 37m2, 1 piętro, cena:
160 tys. zł. do negocjacji. Tel. 22 729 31 01
Rozalin - 1400 m2- piękna działka budowlana,
doskonale położona . Okazja. Tel. 22 730 62 00
Michałowice 2157 m2- działka budowlana z mediami. Doskonała lokalizacja. Tel.22 730 61 99
Raszyn 300/355 m2 - dom 9-pok. Rewelacyjna cena. Tel. 22 730 61 99
Pruszków 27 m2- 1-pok. mieszkanie w bardzo
dobrej cenie. Okazja. Tel. 22 730 62 00

Skierniewice –mieszkanie 72m2, do wprowadzenia, cena 255 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Żyrardów – mieszkanie 32m2, 1 pok., cena:
137 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Stare Budy- działka 3515m2,usługowo - budowlana, cena 220 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Żyrardów – dom, 120/524, wolnostojący, cena:
570 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Milanówek – Dom 150 m2 na działce 2107 m2,
cena 790.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Podkowa Leśna – działka pow. 1027 m2, wymiary 20x51 m cena 599.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Milanówek – działka 742 m2, wymiary 26x28
m, cena 360.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Milanówek –mieszkanie 37 m2, IV piętro, cena
190.000 zł Tel. 22 724 61 20

Transakcje miesiąca
Miejscowość

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Rozalin

Działka

4167 m2

200.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

69 m2

465.000 PLN

Zółwin

Dom

180 m2

998.000 PLN

Sękocin

Działka

2120 m2

760.000 PLN

Grodzisk Maz.

Dom

155/930 m2

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

57 m2

Milanówek

Działka

1023 m2

Grodzisk Maz.

Segment

Czarny Las

Działka

Grodzisk Maz.

Działa

Grzymek
Milanówek

Co to jest Home Staging i jak go stosować

Mszczonów

Home Stagers Network Polska
Sp. z o.o. to pierwsza i aktualnie jedyna na polskim rynku sieć
profesjonalnych akredytowanych
home stagerów. Spółka rozpoczęła działalność w 2010 roku i aktualnie obsługuje swoich klientów
w województwach: mazowieckim,
wielkopolskim, łódzkim, śląskim,
podlaskim, zachodniopomorskim,
dolnośląskim i lubuskim.

Kurabka

W obecnych czasach na rynku
nieruchomości znajduje się duża
liczba mieszkań i domów, które
pomimo - wydawałoby się - dobrej
ceny rynkowej, nie znajdują swoich nabywców. Jeśli masz wrażenie,
że Twoja nieruchomość jest jedną z nich, to skorzystaj z pomocy
–profesjonalnego home stagera.
Oglądający Twoje mieszkanie
czy dom wyobrażają sobie w nim

siebie. Profesjonalny home stager
sprawi by wchodząc do niego poczuli, iż Twoja nieruchomość jest
właśnie dla nich. Zajmie się przygotowaniem i zaprojektowaniem
wnętrz od podstaw, dostosowując
zakres niezbędnych prac do potrzeb
Państwa nieruchomości. Niskim
kosztem odmieni szarą rzeczywistość. Podczas przygotowania nieruchomości do sprzedaży najważ-

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

S

Skierniewice

Czarny Las

dom

345.000 PLN
600.000 PLN

A
D
800.000 PLN
306.000 PLN

E
N
150.000 PLN

450.000 PLN
650.000 PLN
286.000 PLN

280.000 PLN

255.000 PLN

359.000 PLN

335.000 PLN

206.000 PLN

179.000 PLN

215.000 PLN

203.000 PLN

60/1683 m2

220.000 PLN

197.000 PLN

1450 m2

280.000 PLN

249.000 PLN

36 m2

180.000 PLN

166.000 PLN

Mieszkanie

58 m2

200.000 PLN

190.000 PLN

Działka

24800 m2

96.000 PLN

59.000 PLN

Działka

2000 m2

240.000 PLN

238.000 PLN

R
P
Dom

Działka

Mieszkanie

E
Z
102/240 m2
1794 m2
900 m2

nr oferty: D-3588-14

dom

nr oferty: D-7741-5

MILANÓWEK

Cena: 475.000 PLN

okazje - zainwestuj! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Pruszków

Mieszkanie

44 m2

188.000 PLN

Mieszkanie 3-pok w centrum. Doskonała cena.

Płochocin

Dom

159/466 m2

490.000 PLN

Dom 4 – pok. w stanie developerskim.

Wolica

Działka

1000 m2

165.000 PLN

Piękna działka budowlana z mediami w ulicy.

Pruszków

Mieszkanie

38 m2

189.000 PLN

Mieszkanie 2 – pok. położone blisko WKD

Grodzisk Maz./ okolice

Dom

110/1300 m2

500.000 PLN

Spokojna, zielona okolica.

Jaktorów

Dom

120/1000 m2

300.000 PLN

Stan deweloperski, wysokiej jakości materiały.

Grodzisk Maz.

Działka

900 m2

150.000 PLN

Pilna sprzedaż, media w drodze.

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

59 m2

200. 000 PLN

Do odświeżenia.

Milanówek

Mieszkanie

44 m2

132.000 PLN

Doskonała cena.

Milanówek

Mieszkanie

39,5 m2

186.000 PLN

Centrum Milanówka

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

51,62 m2

220.000 PLN

Cena do negocjacji.

Milanówek

Mieszkanie

57 m2

249.000 PLN

10 min do centrum

Budy Zaklasztorne

Działka

8600 m2

185.000 PLN

Dobra cena.

Maków

Działka

8100 m2

125.000 PLN

Okazja.

Stare Budy

Dom

96 m2

480.000 PLN

Dobra lokalizacja. Atrakcyjna cena.

Żyrardów

Mieszkanie

40 m2

80.000 PLN

Do remontu. Okazja.

SOCHACZEW

Cena: 360.000 PLN

Piętrowy dom w dobrej cenie . Salon z kominkiem , pięć sypialni.Ładna działka. Pow. użytk.:
180 m2, Pow. działki: 625 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Połowa budynku bliźniaczego w południowej
części Milanówka. Dom dwukondygnacyjny z garażem w bryle budynku. Cena do negocjacji! Pow.
użytk.: 155 m2, Pow. działki: 600 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

dom

dom

PRUSZKÓW

nr oferty: D-12860-4

Cena: 649.000 PLN

Segment 4-pok. w stanie developerskim, położony na osiedlu nowych domów jednorodzinnych i w zabudowie segmentowej. Pow. użytk.:
156 m2, Pow. działki: 240 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: D-13909-4

OŻARÓW MAZOWIECKI
Dom typu rezydencjonalnego z pięknie zagospodarowanym ogrodem. Wyjątkowa nieruchomość. Oferta godna uwagi. Pow. użytk.: 350 m2,
Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

dom

CHYLICE KOLONIA

niejszy jest funkcjonalny rozkład
pomieszczeń, estetyczny wygląd
i ciepło, które przyciągnie nowych
właścicieli. Home Stager sprawi by
Wasi nabywcy powiedzieli „Wow!”,
po wejściu do Państwa mieszkania
czy domu .
Żeby wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów polecamy
tego typu zmiany .

Gorąco zachęcamy pośredników
w obrocie nieruchomościami do
współpracy z siecią akredytowanych home stagerów.
Jednym z nich jest Emilia Skiba,
której specjalizacją jest przygotowanie nieruchomości do szybkiej
i zyskownej sprzedaży.
Tel. 510 225 516,
e-mail: emilia.skiba@hsnp.pl

dom

nr oferty: D-16056-6

DZIAŁKA

MILANÓWEK

Cena: 1.490.000 PLN

RADZIEJOWICE

nr oferty: G-2085-14

Cena: 177.000 PLN

Dom na działce porośniętej starodrzewem. Nieruchomość składa się z dwóch osobnych lokali,
możliwość adaptacji jednej części na usługi. Pow.
użytk.: 257 m2, Pow. działki: 975 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Działka budowlana w atrakcyjnej lokalizacji. Media, teren suchy i wyrównany.
Pow. działki: 1861 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

DZIAŁKA

MIESZKANIE

nr oferty: G-16077-6

nr oferty: M-3867-14

nr oferty: D-14518-6

Cena: 569.000 PLN

dom

GRODZISK MAZ OKOLICE

nr oferty: D-14730-6

Cena: 700.000 PLN

dom

MILANÓWEK

nr oferty: D-15018-5

Cena: 295.000 PLN

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

Dom wolnostojący położony na dużej ładnej
działce. Nieruchomość wybudowana z materiałów dobrej jakości.Dobra lokalizacja. Pow. użytk.:
165 m2, Pow. działki: 3795 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Budynek w doskonałej lokalizacji, media miejskie. Atrakcyjna Cena!!! Pow. użytk.: 80 m2, Pow.
działki: 367 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

dom

dom

nr oferty: D-15561-5

dom

MILANÓWEK

Cena: 6.950.000 PLN

MILANÓWEK

WÓLKA GRODZISKA

nr oferty: D-15192-6

Cena: 615.000 PLN

nr oferty: D-15724-5

Cena: 750.000 PLN

Dom 6-pokojowy,stan developerski na dużej ładnej działce.Atrakcyjna oferta. Pow. użytk.: 172
m2, Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

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

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

DZIAŁKA

DZIAŁKA

nr oferty: G-13606

DZIAŁKA

OTRĘBUSY

Cena: 419.000 PLN

STRZENIÓWKA

SKIERNIEWICE

nr oferty: G-3205-14

Cena: 115.000 PLN

Działka budowlana w bardzo dobrej lokalizacji.
Wjazd od drogi asfaltowej wykonany z kostki
brukowej. Media przy działce.
Pow. działki: 950 m2
telefon: 0-46 855-60-03

MIESZKANIE

nr oferty: M-3929-14

MIESZKANIE

MIESZKANIE

Ładna działka o wymiarach 38x40.W sąsiedztwie
nowa zabudowa jednorodzinna. Okolica malownicza i spokojna.
Pow. działki: 1500 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Mieszkanie trzypokojowe, urządzone w nowoczesnym stylu. Dobra lokalizacja.
Metraż.: 48 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Okazja -2778 zł/m2. Przestronne 3-pokojowe
mieszkanie z dużym balkonem.
Metraż.: 63 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Mieszkanie na I piętrze, zadbane, gotowe do
wprowadzenia.
Metraż.: 58 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Mieszkanie o pow. 64 m2 na II piętrze, składające
się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Cena do
negocjacji!
Metraż.: 64 m2
telefon: 0-22 724-61-20

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

URSUS

Cena: 350.000 PLN

Mieszkanie 4-pokojowe położone na 1-piętrze
w budynku wolnostojącym dwulokalowym. Doskonała lokalizacja.
Metraż.: 107 m2
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: M-13971-4

nr oferty: M-16024-6

BRWINÓW

nr oferty: M-7553-5

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-13857-4

Cena: 195.000 PLN

Działka budowlana położona przy spokojnej ulicy, w otoczeniu nowych domów. Ogrodzona. Na
terenie działki domek letniskowy.
Pow. działki: 624 m2
telefon: 0-22 730-62-00

SKIERNIEWICE

nr oferty: M-12023-4

ŻYRARDÓW

nr oferty: M-4015-14

Cena: 156.000 PLN

GRODZISK MAZ/OKOLICE Cena: 145.000 PLN

MIESZKANIE

Cena: 175.000 PLN

Działka budowlana położona wśród nowych
domów. Wszystkie media w ulicy przy działce.
Ogrodzona. Doskonała lokalizacja.
Pow. działki: 1064 m2
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: G-14087-4

Cena: 235.000 PLN

nr oferty: M-16044-6

PRUSZKÓW

PRUSZKÓW

Cena: 234.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 255.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 290.000 PLN

Mieszkanie 3-pokojowe dwustronne z widną
kuchnią. Wygodne, przestronne, po kompleksowym remoncie. Urządzone ze smakiem.
Metraż.: 60 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Mieszkanie 3-pok.po remoncie, położone na
2 piętrze w centrum miasta. Znakomite połączenia komunikacyjne.
Metraż.: 47 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Ładne,dwupokojowe mieszkanie o powierzchni
44 m2. Nie wymaga dodatkowych nakładów
finansowych.
Metraż.: 44 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Mieszkanie o powierzchni 57 m2 położone na
osiedlu zamkniętym. Lokal w bardzo dobrym
stanie. Cena do negocjacji.
Metraż.: 57 m2
telefon: 0-22 729-31-01
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Śpiewać każdy może - konkurs piosenki poetyckiej
Śpiewać każdy może… przekonywał Jerzy Stuhr w piosence
do słów Jonasza Kofty na festiwalu w Opolu w 1977r., a 7 marca 2013r. z auli Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych Nr
2 w Grodzisku Maz. popłynęły
dźwięki muzycznych szlagierów
wyśpiewane głosami uczniów
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu grodziskiego.
Młodzi artyści wzięli udział
w I Powiatowym Konkursie Poezji
Śpiewanej pod hasłem Śpiewać
każdy może… zorganizowanym
przez Zespół Szkół Technicznych
i Licealnych Nr 2 w Grodzisku
Maz. Pomysłodawczyni Bożenie Jałowieckiej oraz realizatorom
tego artystycznego przedsięwzięcia: Iwonie Przybytniak, Annie
Suskiej oraz Wicedyrektorowi
ZSTiL Nr2 Cezaremu Skalskiemu przyświecała myśl o rozbudzeniu zainteresowania poezją
śpiewaną i wrażliwości artystycznej oraz oczywiście nadzieja na
wyłowienie młodych, ale wielkich
talentów. I tak też się stało.
Do konkursu przystąpiło wielu
młodych, zdolnych ludzi, dla których repertuar Marka Grechuty,
Grażyny Łobaszewskiej czy Starego Dobrego Małżeństwa jest nadal
wciąż żywy, ważny, piękny. Obok
klasycznych i ambitnych wykonań,
np. Natalii Ołdak z ZSTiL Nr2
w Grodzisku Maz. ,,Brzydcy’’, Karoliny Ryczałek z Gimnazjum Nr1
im. Noblistów Polskich ,,Kocham
cię życie’’, Patrycji Kaczmarek
z ZS Nr2 im. gen. Józefa Bema
w Milanówku,, Sen o Warszawie
‘’czy Jarosława Sieczki ,,Czwarta
nad ranem’’ zabrzmiały odważniejsze aranżacje łamiące konwencje,
np.,, Pieśń o spustoszeniu Podola’’

wyrapowana przez uczniów szkoły będącej gospodarzem koncertu:
Marcina Sadowskiego, Gabriela
Smolarka, Macieja Sucheckiego.
Młodzi panowie z ZSTiL Nr2:
Hubert Kopaszewski i Stanisław
Dziedzic ujęli wszystkich swym
wrodzonym wdziękiem w niezapomnianej piosence,, Tanie
dranie’’, zdobywając Nagrodę za
Osobowość Sceniczną. Jednak
najbardziej do gustu słuchaczom

przypadł autorski utwór Michała
Mendygrała ,, Nie wracaj do nie,j’’ zaśpiewany w duecie z Moniką
Engelbrecht. Ta piosenka napisana przez wokalistę z ZSTiL Nr2
w Grodzisku Maz. zdobyła Nagrodę Publiczności.
Tekst własny doceniło również
Jury, przyznając III Nagrodę Danielowi Koźbiałowi z ZSTiL Nr
2 za piosenkę o prowokacyjnym
tytule ,,Psychopata’’. Miejsce

II zajęli także gospodarze konkursu Wioleta Korbiń i Hubert
Kopaszewski w romantycznej
aranżacji,, Dumki na dwa serca’’.
Niekwestionowanym zwycięzcą
I Powiatowego Konkursu Poezji
Śpiewanej został uczeń Gimnazjum Nr1 im. Noblistów Polskich
Jakub Panak, który w utworze
Marka Grechuty przekonywał,
że ,,Wolność to najjaśniejsza
z gwiazd.’’ Wyróżnienia przypadły

Angelice Buzie z Gimnazjum Nr3
im. Leonida Teligi za wykonanie
utworu ,,Z nim będziesz szczęśliwa’’ oraz Aleksandrze Kwiatkowskiej z ZS Nr1 w Grodzisku Maz.
za piosenkę ,,W naszym niebie’’.
Więcej o konkursie na www.facebook.com
Relacja z konkursu już niebawem na naszej stronie www.wspolnypowiat.pl
Wioletta Wasiak
R eklama
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Doskonałe policyjne statystyki
mile nas zaskoczyły
Podczas debaty o bezpieczeństwie,
która odbyła się 18 marca w OSP
w Brwinowie, policja pochwaliła
się dobrymi wynikami i zwiększeniem wykrywalności.
Statystyki policyjne omawiali mł.
inspektor Waldemar Perdion z Komendy Powiatowej w Pruszkowie
oraz komisarz Maciej Wiciński
i asp. sztabowy Robert Potocki
z posterunku w Brwinowie. Liczby
i wykresy pokazują bardzo dobry
obraz bezpieczeństwa: w ostatnich
latach spada zarówno przestęp-

Zaproszenia
SPOTKANIE Z AUTOREM
23 Marca w Nadarzynie o godz.
17 :00 w Ośrodku Kultury przy. ul.
Poniatowskiego 42

9
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czość, jak też liczba wypadków i kolizji drogowych. Łącznie w 2012 r.
na terenie gminy Brwinów policja
przeprowadziła 890 interwencji.
Zatrzymano 188 osób, w tym aż 44
nietrzeźwych kierowców. Policjanci
z Brwinowa mogą się pochwalić
dobrą skutecznością. Wzrasta wykrywalność – w przypadku przestępstw kryminalnych przekracza
ona 60% (najlepszy wynik w powiecie pruszkowskim), a przestępczości ogółem – 67%.
Wioletta Wasiak

Zapraszamy na spotkanie z Małgorzata Nawrocką , pisarką , znawczynią
literatury dziecięcej i młodzieżowej.
KINO

Carax. Opowieść o 24 godzinach
z życia mężczyzny, który porusza
się pomiędzy różnymi wcieleniami, w tym mordercy, żebraka,
dyrektora generalnego, potwora
i ojca rodziny.

Zapraszamy dzieci na teatrzyk ,,Złote Jajko’’ 2013-03-24 o godz. 12-30
w Centrum Kultury i o godz. 14-30
w świetlicy w Łąkach. Teatrzyk na
motywach bajki Władimira Orłowa
w tłumaczeniu Elżbiety Dąbrowy.

TEATR

WIELKANOCNY KIERMASZ
RĘKODZIEŁA
24 Marca 2013 o godz. od 10:00
do 14:00. Milanowskie Centrum
Kultury, Małej Galerii MCK przy
ul. Kościelnej 3. Wstęp Wolny,
W trakcie kiermaszu można będzie
obejrzeć i kupić przedmioty o wyjąt-

Holy Motors 4.04.2013 dramat,
prod. 2012 Francja, reżyseria Leos

kowym charakterze: świąteczne koszyczki i stroiki, pisanki dekorowane
różnorodnymi technikami, a także
wyjątkowe zabawki i ozdoby. W trakcie trwania kiermaszu można także
wymienić się półproduktami do tworzenia rękodzieła.
R eklama
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Ogród dla zapracowanych

Marzy nam się bajkowy ogród, pełen kwiatów, pięknych kompozycji z krzewów, kolekcji nieznanych
gatunków roślin, z angielskim
trawnikiem, taki jak w kolorowych
magazynach ogrodniczych.
Przystępując do planowania
własnego ogrodu warto zadać sobie podstawowe pytanie: ile czasu
możemy poświęcić na prace ogrodnicze. Czy z urodzenia jesteśmy
zapalonym ogrodnikiem, który całe
dnie może pielić, sadzić, przycinać,
czy wręcz przeciwnie – jesteśmy zapracowani i drugi etat ogrodnika nie
mieści nam się w głowie. Lepiej jest
dostosować charakter ogrodu do naszych możliwości, niż z rezygnacją
obserwować później coraz bardziej
zaniedbany, zapuszczony ogród.
Pierwsza zasada: wszystkie prace
ogrodnicze muszą być wykonane
bardzo starannie a posadzone rośliny zdrowe, z mocnym systemem
korzeniowym, kupione u sprawdzonego producenta. Dobór gatunków
musi uwzględniać warunki glebowe
jakie cechują naszą działkę, szczególnie te dla roślin niekorzystne.
Musimy poznać rodzaj gleby, ocenić zasobność w wodę, wyznaczyć
miejsca narażone na silne wiatry
i przemarzanie. Po określeniu jakie
gatunki roślin dobrze będą rosły
w naszym ogrodzie, przystąpmy do
szczegółowego doboru roślin. Na
pewno botaniczne kolekcje zdecydowanie nie nadają się do ogrodów

dla osób zapracowanych. Wyrafinowane odmiany o barwnych czy
pierzastych liściach są dużo mniej
odporne niż podstawowy gatunek.
Przyjrzyjmy się co dobrze rośnie
za płotem, co podpowiada nam
sama natura. Podobne rośliny, tylko
szlachetniejsze, uprawowe odmiany
z pewnością udadzą się i u nas.
Przed domem, wokół tarasu
i miejsc gdzie odpoczywamy najchętniej, możemy sadzić kwitnące
odmiany karłowych krzewów, kępy
bylin, rośliny cebulowe a nawet jednoroczne. Będą przyciągały nasz
wzrok a wyrwanie gdzieniegdzie

B E Z P Ł AT N A

chwastu czy przycięcie przekwitniętych kwiatostanów nie będzie
zabiegiem zbyt kłopotliwym.
Im dalej od domu, tym stosujmy
większe, jednogatunkowe grupy roślin. Taka np. grupa forsycji posadzona w głębi ogrodu w okresie kwitnienia daje barwną plamę kolorystyczną.
Sadźmy krzewy grupami, „przytulone” np. do ogrodzenia. Znacznie ułatwi nam to koszenie trawnika a zarazem optycznie powiększy ogród.
Granice działki ulegają zatarciu
a duża, jednolita powierzchnia trawnika sprawia wrażenie większej niż
jest w rzeczywistości.
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Przestrzenie między rabatami
wypełniamy trawnikiem lub roślinami zadarniającymi. W miejscach
zacienionych, pod drzewami trudno utrzymać ładny, wypielęgnowany trawnik. Dobrym rozwiązaniem
jest zastosowanie bluszczu, pachyzandry czy barwinka.
Zakładając trawnik trzeba pamiętać, że czeka nas regularne podlewanie. Dobre systemy nawadniające ten problem rozwiązują.
Niektórzy decydują się także na
ułożenie pod trawnikiem specjalnej siatki, która uniemożliwia kretom budowanie kopców w naszym
ogrodzie. Jest to zabieg skomplikowany i uniemożliwiający w późniejszym okresie dosadzanie w tych
miejscach krzewów.
Po posadzeniu roślin pamiętajmy
o ściółkowaniu gleby korą. Ogranicza to wzrost chwastów, zatrzymuje
wodę w glebie a zimą chroni korzenie przed przemarzaniem. Nie zapomnijmy także o nawożeniu. Dla
ułatwienia można zastosować nawozy wolnodziałające, które stosuje
się tylko raz w sezonie.
Dobrze przemyślany, prosty
w pielęgnacji ogród wcale nie musi
być mniej barwny i zaskakujący,
niż ogród w którym pracuje sztab
ogrodników.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl
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Joanna Sarnecka proponuje:

Macewy
codziennego
użytku
Album Łukasza Baksika to oryginalna propozycja, zaproszenie, by
pokontemplować drobny kawałek
rzeczywistości. Pokazane w sposób
prawdziwie poetycki fragmenty
macew, które – często rozkradzione
z żydowskich cmentarzy – zaczęły
swoje drugie życie jako uliczny bruk,
mur, kamień szlifierski, Baksik pokazał jako piękne przedmioty. Chwila
refleksji, którą wywołują nieco zatarte hebrajskie inskrypcje, nie pozwala
cieszyć oka doskonałością kształtów.
Niepokoi. Historia, która kryje się za
tymi fragmentami kamienia, opowiada nie tylko o minionej rzeczywistości. Mówi także o nas i jest to
niestety świadectwo niechlubne.
Jan Tomasz Gross we wstępie do
albumu pisze o nieoczekiwanej obecności Żydów. „Umarli, którzy nie zostali przyzwoicie pochowani, snują się
wśród żywych, nie dając im spokoju”.
Gross zauważa także, że macewy, w
tym kontekście, stanowią dowód popełnionych zbrodni i niespełnionej
posługi. Wołają więc o dopełnienie żałobnego rytuału, o przyznanie, że dramat naszych sąsiadów, jest faktem, że
nas dotyka i boli. Kamienne nagrobki
ukradzione z żydowskiego cmentarza
i użyte przez niedawnych sąsiadów,
stanowią przedłużenie pewnej tradycji,
do której wciąż nie umiemy się przyznać. Oczywiście jest to generalizacja.
Jednak powszechna obecność macew
w codziennej przestrzeni Polaków
sprawia, że konstatacje te dotyczą nas
wszystkich. Naszym obowiązkiem jest
potraktować wreszcie te fragmenty kamiennych nagrobków tak, jak
przecież w oczywisty sposób potraktowalibyśmy zbeszczeszczone groby
naszych najbliższych. Macewy muszą
wrócić na cmentarze. To jest prośba,
którą dyskretnie i milcząco wyrażają
kamienie ze zdjęć Baksika. Kilka lat
temu macewy znalezione w Grodzisku, pod nawierzchnią drogi, potem
na jednym z podwórek, odprowadziliśmy na cmentarz. To ważne kroki na
drodze do uzdrowienia pamięci.
Joanna Sarnecka
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
Matematyka – korepetycje. Tel. 604 379 346
Naprawa instalacji telewizyjnych naziemnych i satelitarnych. Montaż anten TV do odbioru telewizji naziemnej i
satelitarnej. Tel. 0 797 082 182
Wynajmę pokoje w Grodzisku Mazowieckim. Tel. 0 798 667 660
Malowanie, remonty, wykończenia. Tel. 0 798 667 660
DACHY krycie-specjalizacja gont bitumiczny, papa termozgrzewalna, nylon dekarski, sprzedaż materiałów. Tel. 0 603 166 509
Układanie kostki brukowej. Tel. 0 696 437 501
Hydrauliczne, gazowe remonty, VAT , www.grodzisk-hydraulik.
pl Tel. 501 550 365
GEODETA UPRAWNIONY- gwarantowane najlepsze ceny,
bezpłatne konsultacje. Tel. 0 501 122 281
Masaż dla Panów Tel. 0 500 785 973
Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne.
Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365

Brukarstwo, ogrodzenia – sprzedaż i kompleksowe wykonanie. Tel. 0 510 608 017
Ada Tel 0 501 333 127
TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004
Ola Tel 0 608 817 920
Profesjonalny serwis rowerowy, tenisowy, narciarski. Dojazd
do klienta. Milanówek ul. Kasprowicza 10. Tel. 0 600 788 598
USŁUGI HYDRAULICZNE – profesjonalnie, szybko i tanio.
Tel. 0 604 885 779
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROFESJONALNIE, NIEDROGO,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442
MANICURE i PEDICURE, parafina na dłonie i stopy, tipsy
żelowe i akrylowe. Kosmetyka, henna, depilacja, masaż
klasyczny. Tel. 0 508 780 778
Sprzedam ziemię z wykopu, różną, piasek kopalniany e-mail:
kansas0@amorki.pl Tel. 0 601 380 686
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