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Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych
Miasto i Gmina Grodzisk
Mazowiecki oraz ZWIK
przygotowały wspólnie propozycję współfinansowania
podłączenia budynku do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wysokość dofinanoswania może wynieść
nawet 90% kosztów.
Obecnie ZWIK ubiega się
o pozyskanie dofinansowania
z Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn.: „Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” (dalej
zwany „Programem’)
Ponieważ o wyżej wymienione
dofinansowanie
w ramach Programu mogą
ubiegać się tylko jednostki
samorządu terytorialnego lub
spółki świadczące usługi wodno-kanalizacyjne w gminie,
a przyznanie dofinansowania
jest możliwe tylko w przypad-
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ku zawarcia stosownej umowy z właścicielem lub osobą
posiadającą zgodę właściciela
przyłączanej
nieruchomości, zachęcamy mieszkańców Gminy do skorzystania
z możliwości Programu.
W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie przez
ZWiK Sp. z o.o. 90% kosztów
podłączenia budynku do sieci
kanalizacyjnej pod warunkiem,
że budynek będzie użytkowany i zamieszkały w chwili jego
podłączenia. Udział finansowy

mieszkańca wyniesie jedynie
10% inwestycji.
Ze względu na krótki
termin wyznaczony przez
NFOŚiGW na złożenie
wniosku i ograniczoną liczbę możliwych podłączeń do
sieci kanalizacyjnej (max.
350 posesji) prosimy o zgłaszanie się od 15 listopada br.
do Biura Obsługi Klienta
ZWIK w celu podpisania
umowy. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Red.
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Nowatorski sposób nauki języka niemieckiego

Deutsch – Wagen w grodziskiej samochodówce

Do grodziskiego Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych Nr
2 przyjechał „Deutsch-WagenTour” – uczniowie klas pierwszych
wzięli udział w nowatorskich zajęciach propagujących naukę języka
niemieckiego.
Układanki, quizy, krzyżówki – czy
takie formy nauki mogą zainteresować współczesnych nastolatków?
Okazuje się, że każdy lubi się bawić.
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wzięli udział
w projekcie „Deutsch-WagenTour”, organizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie. Partnerami projektu są: Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Republiki
Federalnej Niemiec, Ambasada
Niemiec w Warszawie, Niemiecka
Centrala Wymiany Akademickiej
(DAAD) oraz Polsko - Niemiecka
Izba Przemysłowo- Handlowa.
Realizowany projekt polega na
tym, że po kraju jeżdżą specjalnymi
samochodami (Deutsch-Wagen)
lektorzy
Instytutu
Goethego
i przeprowadzają innowacyjne lekcje nauki języka niemieckiego oraz
przekazują w sposób niekonwencjonalny wiedzę o Niemczech. Zajęcia

prowadzone są w nowatorskim, innowacyjnym stylu, m.in. w formie
ciekawych gier, zabaw i konkursów.
Taki właśnie samochód, „Deutsch-Wagen-Tour”, 08.11.2012r. wyposażony w różnego rodzaju pomoce
naukowe oraz mnóstwo prezentów
dla uczniów dotarł do grodziskiego
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 przy ulicy Kilińskiego
8c wraz z lektorką Instytut Goethego Panią Agnieszką Żółkowską.
W nowatorsko-innowacyjnej lekcji w Auli ZSTiL Nr 2 zachęcającej do nauki języka niemieckiego
i prezentującej nowoczesne meto-

dy nauczania języka wzięli udział
uczniowie klas pierwszych technikum, którzy wcześniej zaprezentowali swoje umiejętności w Szkolnym Konkursie języka niemieckiego
i osiągnęli wysokie wyniki. Młodzież
bardzo zaangażowała się w przygotowanie wizyty, jak również aktywnie uczestniczyła w nowatorskiej
lekcji w trakcie, której przedstawiła
efekty swojej pracy plakaty, prezentacje multimedialne, a nawet krótki
występ wokalno- instrumentalny
oczywiście w języku niemieckim,
który tego dnia zagościł na dobre
w murach Naszej Szkoły.
Celem projektu „Deutsch – Wagen – Tour” jest popularyzacja nauki
języka niemieckiego wśród młodzieży, z wykorzystaniem innowacyjnych
i nowatorskich metod nauczania.
Udział uczniów ZSTiL Nr 2 w akcji „Deutsch – Wagen – Tour” był
możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli języka niemieckiego p. Diany Rutkowskiej i p. Agaty
Sauter za co serdecznie dziękujemy.
Serdecznie podziękowania kierujemy również do organizatora,
którym jest Instytutu Goethego
w Warszawie.
Szkolne Centrum Informacji

Stypendia i nagrody dla uczniów z Milanówka
za wybitne osiągnięcia sportowe i w informatyce
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki w czasie uroczystości w dniu
Narodowego Święta Niepodległości wręczył stypendia i nagrody
uczniom milanowskich szkół, za
wybitne osiągnięcia sportowe i edukacyjne, których sukcesy przyczyniają się do promocji Milanówka.
Stypendia i nagrody finansowe
otrzymali:
Anna Bortnik – uczennica klasy
3 Społecznego Gimnazjum Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, członek Kadry Narodowej
Juniorów we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego,
członek Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Od
2007 r. reprezentuje Sportowy Klub
Jeździecki TRAWERS w Warszawie, zdobyła złoty i brązowy medal
w 2010 r. W sezonie 2012 r. jej osiągnięcia są wprost imponujące: srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w WKKW, złoty
medal w Mistrzostwach Warszawy
i Mazowsza w WKKW, 1 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach
w WKKW, 1 miejsce w eliminacjach strefowych do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w WKKW, 2
miejsce w eliminacjach strefowych
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w ujeżdżaniu. Ania Bortnik otrzymała nagrodę finansową za
„wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym”.
Daniel Sawa – uczeń 1 klasy Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Milanówku reprezentuje Uczniowski
Klub Sportowy „Trójka Milanówek”
w łyżwiarstwie szybkim. W sezonie
2011-2012 wygrał Ogólnopolskie
Zawody Dzieci do lat 12 i reprezentował Polskę w Nieoficjalnych
Mistrzostwach Europy Dzieci w kategorii 12-latków w łyżwiarstwie
szybkim na wszystkich dystansach,

zdobywając tam 5 złotych medali. Ponadto zdobył brązowy medal
w Wojewódzkich Biegach Przełajowych. Daniel otrzymał roczne stypendium za „wybitne osiągnięcia we
współzawodnictwie sportowym”.
Bartosz Kuźma – uczeń 3 klasy
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie
Mazowieckim, reprezentuje Klub
Sportowy „Jedynka” w Ożarowie.
Jego najważniejsze osiągnięcia to:
dwukrotne wicemistrzostwo Polski
w pływaniu na dystansach 200 i 400
m stylem dowolnym, 5 miejsce na
dystansie 100 m stylem dowolnym
w tegorocznych Letnich Mistrzostwach Polski Młodzików w grupie
14-latków; wyniki te dały mu miejsce w Kadrze Narodowej Młodzików, 1 miejsce na dystansie 200 m
stylem dowolnym oraz 2 miejsce
na dystansach 50 i 100 m stylem
dowolnym podczas Międzynarodowych Mistrzostw Warszawy w swojej kategorii wiekowej w czerwcu
2012 r.,1 miejsce na dystansie 100
m stylem dowolnym, 2 miejsce na
dystansie 100 m stylem dowolnym
oraz 3 miejsce na dystansie 200 m
stylem klasycznym w Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików w marcu 2011
r. Otrzymał stypendium za „wybitne
osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym”.
Adam Pyrca – uczeń klasy pierwszej L.O. im. Stanisława Staszica
w Warszawie. W maju br. został
Laureatem III stopnia Zawodów Indywidualnych VI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów w Gdyni. To pozwoliło zakwalifikować mu
się do grupy, która przygotowuje
się do Olimpiady Informatycznej.
Otrzymał stypendium za „wybitne
osiągnięcia edukacyjne”.
(ap)
R eklama
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„Jeszcze Polska nie zginęła dopóki kochamy…”

Tym cytatem słów św. Urszuli
Ledóchowskiej przywitała w dniu
Narodowego Święta Niepodległości licznie zgromadzone w sali
Parafii św. Jadwigi Śląskiej dzieci,
rodziców, członków rodzin – dyrektorka Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK
w Milanówku, S. Ewa Bartoszek.
Nawiązując do obchodzonego
Narodowego Święta Niepodległości. przypomniała rolę jaką przed stu
laty na forum międzynarodowym
odgrywała św. Urszula zabiegając
o poparcie dla odzyskania niepodległego bytu podzielonej zaborami
Polski, gdy po rozbiorach na 123
lata przestała istnieć jako państwo
na mapach Europy. „Nasza ojczyzna
jest nieśmiertelna przez miłość ojczyzny, która żyje w sercach dzieci.”
– to dalsze słowa św. Urszuli. Bardzo się cieszę, że możemy w sercach tych dzieci zaszczepiać miłość
do ojczyzny - mówiła S. Ewa. Jest
to nie tylko nasz obowiązek, ale
i wielki przywilej. Mam nadzieję, że
w sercach naszych dzieci pozostanie

na całe życie miłość do ojczyzny.
Chcemy, żeby dzisiaj nam tę miłość
wyśpiewały, wytańczyły, wyrecytowały, aby również i w naszych sercach się umocniła.”
Po tym krótkim, ale jakże pięknym wprowadzeniu, wspólnym
odśpiewaniu przez dzieci i dorosłych hymnu „Jeszcze Polska nie
zginęła…” tworzy się nastrój radosnego patriotycznego uniesie-

nia, co natychmiast uwidacznia się
na twarzach zgromadzonych, gdy
tylko jako pierwsze rozpoczynają
prezentację pełne przejęcia maluchy… „Dzisiaj nad ojczyzną blask
naszej polskości, w górze orzeł
biały - znak niepodległości.” –
mówią z przejęciem i powagą. Ta
początkowa powaga przemienia
się w spontaniczną radość, gdy zaczynają tańczyć staropolskie tańce
ludowe i gdy śpiewają łączącą pokolenia piosenkę o tej Wiśle… co
płynie po polskiej krainie.
„Gdy usłyszysz naszą mowę, śpiewasz pieśni narodowe… to jest Polska!” - średniaki i starszaki recytują
już ze swobodą i ogromną wprawą
bez żadnej tremy, widać w tym efekty pracy dydaktycznej. Wiemy, że są
to słowa wyuczone, ale wypowiadane z ogromną wrażliwością. „Piękna
nasza ojczyzno… kochać będziemy
cię wiernie…” padają kolejne słowa
wypowiadane z tak wielkim zaangażowaniem, że ma się przekonanie, iż
dzieci świetnie je rozumieją i czują
to co mówią!

Finał to wspólne odśpiewanie
przez wszystkie grupy wiekowe
piosenki, która towarzyszyła nam
w różnych trudnych dla kraju chwilach i pogłębiała wiarę w odzyskanie niepodległości…
Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski ród!

nych wzorów. Jest to budowanie na
lata systemu wartości chroniących
naszą polską tożsamość. Te dzieci
wiedzą, że są Polakami, a Polska
jest ich Ojczyzną.
Kończąc pragnę podkreślić, iż
ten patriotyczny montaż muzyczno-poetycki powstał w wyniku pracy całego zespołu pedagogicznego:
p. Anny Dębskiej, p. Iwony Tarnas,
p. Barbary Dyry pod kierunkiem
s. Ewy Bartoszek oraz akompaniującego śpiewom i tańcom na
fortepianie p. Karola Jagiełło.

Spotkanie dobiega końca, jeszcze poczęstunek –pojawiają się
słodycze, dzieci dzielą się wrażeniami ze swoimi rodzicami z występu wyraźnie usatysfakcjonowane. Spoglądam na roześmiane
twarzy dzieci i rodziców i powoli
opuszczam salę w przeświadczeniu, że Siostry Urszulanki kontynuując dzieło św. Urszuli wspaniale tworzą u swoich podopiecznych
klimat miłości do ojczyzny, wychowują tworząc kulturę pozytyw-

W przygotowaniach sali i dekoracji pomagały również pozostałe
panie pracujące w przedszkolu: p.
Jolanta Cieślak, p. Ewelina Tkacz,
p. Marzena Sadowska. Zaproszeni proboszcz Parafii św. Jadwigi
Śląskiej ks. Stanisław Golba oraz
Przełożona Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek SJK w Milanówku
s. Mirosława Osuch z powodu
ważnych obowiązków nie mogli
wziąć udziału w uroczystości.
Andrzej Pettyn

Warszawska Kolej Dojazdowa już z nowym taborem
Zakończyły się dostawy 14 szt.
nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 dla
Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Przedsięwzięcie o wartości całkowitej przekraczającej 284 mln
zł uzyskało współfinansowanie ze
środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego
2007-2013 – w wysokości przeszło
109 mln zł.
Głównym celem projektu pn.
„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej
Kolei Dojazdowej w Warszawskim

Obszarze Metropolitalnym” jest
poprawa dostępności i jakości usług
WKD w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, która powinna przełożyć się na przyrost liczby
ludności korzystającej z regionalnego transportu publicznego na
wspomnianym terenie.
Dzięki zrealizowanej inwestycji
tabor eksploatowany przez WKD
stał się nowocześniejszy, bardziej
komfortowy oraz przystosowany
do potrzeb podróżnych, w tym dla
osób niepełnosprawnych czy rodziców z małymi dziećmi. Gwarantuje
to większa przestronność wnętrza,
obniżona podłoga ułatwiająca
wsiadanie i wysiadanie oraz klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa
podróżnych wszystkie pojazdy wyposażono w monitoring.
Nowe pociągi kursują na liniach
zarządzanych przez Warszawską
Kolej Dojazdową: od dworca Warszawa Śródmieście WKD przez
Pruszków, Komorów i Podkowę
Leśną do Grodziska Mazowieckiego z odgałęzieniem do Milanówka.
14 szt. nowych pojazdów dostarczyło do WKD przedsiębiorstwo „Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz S.A.” na mocy umowy
zawartej dnia 26 marca 2010 r.
Pierwszy EZT został dostarczony w grudniu 2011 r., a kursowanie z pasażerami zainaugurował
w styczniu 2012 r. Seryjne dostawy

pozostałych 13 szt. zrealizowano od
marca do września 2012 r.
Zespoły trakcyjne serii EN97
dla WKD są pierwszymi w swojej
kategorii pojazdami przystosowanymi do eksploatacji pod różnymi
napięciami zasilania w sieci trakcyjnej – początkowo 600V, a docelowo
3000V prądu stałego. W okresie
przejściowym – do momentu zakończenia przebudowy układu
zasilania i podwyższenia napięcia
w sieci trakcyjnej na linii WKD –
będą miały zapewnioną możliwość
zasilania napięciem o aktualnej
wartości 600V.
Wymiana taboru WKD została zrealizowana przy znaczącym
udziale środków unijnych. Decy-

zją Zarządu Województwa Mazowieckiego w 2011 r. inwestycja
została wpisana na listę projektów kluczowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013. W maju 2011 r. podpisana
została preumowa gwarantująca
projektowi dofinansowanie unijne
w wysokości ponad 109 mln zł.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 12 lipca 2012 r. Zakup
został uzupełniony środkami dotacji rządowej w wysokości 7,3 mln
zł, Funduszu Kolejowego – 18,7
mln zł oraz kredytem udzielonym
przez Europejski Bank Inwestycyjny. Całkowita wartość projektu
to przeszło 284 mln zł.

dla rozwoju Mazowsza

www.wkd-rpowm.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2007-2013 ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
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Informacje gmin

Żabia Wola
Urząd Gminy
Żabia Wola
ul. Główna 3
tel. 046 857 81 81
urzad@zabiawola.pl

Integracja ze Śpiącą Królewną…

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

Spotkania w Klubie Malucha
zawsze są pełne radości i uśmiechu. Nie inaczej było 14 listopada, kiedy naszych najmłodszych
odwiedzili koledzy i koleżanki
z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Wspólna zabawa
była doskonałą okazją aby dzieci
mogły się poznać i nauczyć wielu
ciekawych rzeczy.
O główną atrakcję dla naszych
najmłodszych oraz zaproszonych
gości zadbała Halina Krajewska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, która zaprosiła
na zajęcia… prawdziwy TEATR!
Zaprzyjaźnieni aktorzy z krakowskiego „Art – Re” zaprezentowali
małej publiczności „Śpiącą Królewnę” – adaptację jednej z najsłynniejszych baśni Charlesa Perrault’a.

Baśń, opowiadająca o przygodach
pięknej Aurory, bardzo podobała
się publiczności. Dzieci przeżywały przygody księżniczki, doradzały
odważnemu księciu, a nawet walczyły ze złą czarownicą Diaboliną.
Na szczęście wszyscy byli bardzo
odważni i wspólnie doprowadzili do
szczęśliwego zakończenia.
Zwycięstwo nad złą Diaboliną i radość pary książęcej stały się
pretekstem do świętowania. Bawił
się każdy – niezależnie od wieku.
Wspaniałe korowody, kółka, po-

ciągi przeplatały się ze śpiewem
i tańcem. Taneczne węże co chwilę odwiedzały Gminną Bibliotekę
Publiczną, zostawiając wśród książek uśmiech i radość.
Niestety – wszystko, co dobre,
szybko się kończy… Nowi znajomi naszych maluchów wrócili do
szkoły, zostawiając pamiątkowy
plakat z własnoręcznymi podpisami oraz miłe wspomnienia
o wspólnej zabawie połączonej
z ciekawym spektaklem.
Janusz Wojtan

Zbiórka Stowarzyszenia „Szansa” Już wkrótce…

Stowarzyszenie „Szansa” w Żabiej
Woli w trosce o ochronę lokalnego
dziedzictwa kulturowego uczestniczy w odrestaurowywaniu nagrobków Józefa Chełmońskiego oraz
Księdza Franciszka Barnaby Pełki.
W okresie od 1 do 4 listopada br.
na cmentarzu parafialnym w Żelechowie przeprowadzona została
zbiórka pieniędzy na ten cel.
Józef Marian Chełmoński, jeden
z najwybitniejszych polskich malarzy, przez ostatnie 25 lat swojego
życia mieszkał w Kuklówce Zarzecznej – miejscowości graniczącej
z Gminą Żabia Wola. Przez długie
lata utrzymywał przyjacielskie relacje ze swym spowiednikiem - proboszczem Parafii Ojrzanowskiej
ks. Barnabą Pełka. Ostatnią wolą
artysty było spocząć na wiejskim
cmentarzu w Żelechowie (gm. Żabia Wola), obok grobu przyjaciela.
Z biegiem lat warunki atmosferyczne przyczyniły się do degradacji obu nagrobków. Stowarzyszenie

„Szansa” w Żabiej Woli we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Ojrzanowie, Domem Pracy
Twórczej w Radziejowicach oraz
Gminą Żabia Wola i Domem Kultury w Żabiej Woli podjęło działania mające na celu odrestaurowanie
tych mogił.
Realizacja projektu pn. "Restauracja grobów Józefa Chełmońskiego i ks. Pełki" oprócz prac związanych z renowacją zabytkowych
nagrobków obejmuje także m.in.
wykonanie pola grobowego (tj.
opaski wokół grobów oraz wykonanie krzyża z drewna dębowego),
a także remont części bramy wjazdowej - dwóch słupów wejściowych
na cmentarz i montaż płyt informacyjnych. Koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych
oszacowano na ponad 32 tysiące
złotych. Prace już się rozpoczęły. Płyta oraz kamienie, które były
ułożone wokół grobów wielkiego
malarza i jego przyjaciela – ks. Pełki
B E Z P Ł AT N A

zostały zdemontowane i poddane
piaskowaniu, zaś teren wokół grobu
uporządkowany. Planowany termin
zakończenia realizacji projektu to
grudzień br.
Stowarzyszenie ubiega się o refundację 70% kosztów związanych
z restauracją grobów Józefa Chełmońskiego i Ks. Pełki w ramach
tzw. „Małych projektów” realizowanych w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Wniosek w tej sprawie złożony został do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego za
pośrednictwem
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Chełmońskiego”. Pozostałe 30 %
kosztów stanowić będzie wkład
własny Stowarzyszenia. Realizacja
przedmiotowego zadania ma na
celu ochronę, zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego obszaru, jakim niewątpliwie są zabytkowe groby upamiętniające słynnego
malarza i jego przyjaciela.
W celu zgromadzenia środków
finansowych na pokrycie kosztów
prac remontowych Stowarzyszenie
„Szansa” w Żabiej Woli zorganizowało zbiórkę pieniężną. Kwesta
na cmentarzu w Żelechowie przeprowadzona została w terminie od
1 do 4 listopada, dzięki wsparciu
wolontariuszy – uczniów z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
w Józefinie. W wyniku zbiórki udało
się zgromadzić 1504,49 zł., 1 euro
i 5 pensów ang. Jak zapowiada prezes Stowarzyszenia – Małgorzata Kozicka w najbliższych latach
„Szansa” zamierza przeprowadzić
zbiórki pieniężne na renowację kolejnych zabytkowych grobów.
Krystyna Pawlak
G A Z E TA

• Uczniowie Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie, którzy wzięli udział w konkursie dotyczącym znajomości
konstytucji, zorganizowanym
przez Bibliotekę Powiatową
w Grodzisku Mazowieckim,
wyjadą w dniu 23 listopada
2012 r. do Sejmu RP. Pomocą
podczas przygotowania do turnieju służyła Gminna Biblioteka
Publiczna w Żabiej Woli.
• 29 listopada członkowie Koła Seniora podczas zabawy andrzejkowej, zorganizowanej przez Dom
Kultury w Żabiej Woli, wspólnie
powitają adwentowy czas.
• Jak donosi nasz tajemniczy informator Święty Mikołaj już
pakuje swoje sanie i na pewno
odwiedzi żabiowolską gminę.

Gdzie się pojawi, co przyniesie
i jakie wiadomości nam przekaże – tego jeszcze nie wiemy.
Potwierdzone zostało jednak, że
na pewno zdąży rozdać prezenty dobrym dzieciom. Nie mamy
informacji dotyczącej prezentów
dla łobuziaków.
• Dom Kultury w Żabiej Woli
przygotowuje wystawę ozdób
choinkowych wykonanych przez
uczestników zajęć z filcowania
oraz decoupage. "Świąteczne
cuda" będzie można podziwiać
już od 10 grudnia.
• W styczniu Dom Kultury przygotowuję się do przeglądu "Jasełkowe Zmagania" oraz Wieczoru
Kolęd i Pastorałek a aktorami
będą mali żabiowolscy artyści.
Janusz Wojtan

Żabia Wola, dn. 19.11.2012 r.
WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

OGŁOSZENIE
Niniejszym zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr 50/XXI/2012
Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia
Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica A.

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

Wójt Gminy Żabia Wola
Halina Wawruch

11/2012
www.wspolnypowiat.pl

Informacje gmin

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

Burmistrz Roku 2012, I miejsce
oraz złota statuetka w konkursach Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości i Mazowiecka
Gmina Roku 2012 - takie wyróż-
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Grodzisk Mazowiecki – najlepszy wśród najlepszych
nienia otrzymała Gmina Grodzisk Mazowiecki 17 listopada
podczas Wielkiej Gali Polskiej
Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Joannę Jabłczyńską
i Krzysztofa Ibisza.
Organizatorami konkursów byli
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu
Przemysłu i Usług oraz Naczelna
Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
oraz Pracodawców RP.
Kapituła wyróżniła te gminy i tych samorządowców, którzy stwarzają dogodne warunki

funkcjonowania i rozwoju dla
inwestorów i przedsiębiorców,
umiejętnie pozyskują i efektywnie wykorzystują środki z Unii
Europejskiej oraz przyczyniają się
do rozwoju gminy, a tym samym
do podnoszenia standardu życia
mieszkańców.
Nagrody w imieniu Burmistrza
odebrał Jan Morwiński, radny miejski Grodziska Mazowieckiego.
Takie sukcesy motywują i mobilizują nas do dalszej pracy,
a także stawiają przed nami nowe

wyzwania, co jest bardzo ważne
dla mieszkańców Gminy.
Przypomnijmy, Grodzisk Mazowiecki w tym roku zdobył
m.in. statuetkę Lidera RPO WM
przyznaną przez MJWPU za
efektywne pozyskiwanie środków

unijnych, statuetkę Tulipany Narodowego Dnia Życia przyznaną
Grodziskowi
Mazowieckiemu
jako samorządowi przyjaznemu
rodzinie za wprowadzenie Karty
Dużej Rodziny.
J&A Media

Nagrody w imieniu Burmistrza odebrał Jan Morwiński, radny miejski.

Uroczyste otwarcie Galerii Etnograficznej
w zabytkowej Willi Radogoszcz

Grodzisk Mazowiecki, 24.10.2012

Oświadczenie w sprawie rzekomych
planów budowy spalarni
Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się pogłoskami dotyczącymi budowy
na terenie wsi Kłudno Stare, Chlebnia, Tłuste spalarni odpadów
wyjaśniam:
Obowiązujący plan zagospodarowania dla terenu części wsi
Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia (Uchwała
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 338/2012 z dnia 22
maja 2012 r.) w swoich zapisach zakazuje lokalizowania inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za
wyjątkiem inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej
oraz inwestycji w zakresie łączności publicznej, jeżeli ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Plan wprowadza
zakaz Utylizacji odpadów na tym terenie.
11 listopada została oddana do
użytku zmodernizowana zabytkowa Willa Radogoszcz, w której
będzie mieściła się Galeria Etnograficzna.
- Wyremontowany piękny obiekt
to symbol dobrej współpracy burmistrza z Radą Miejską - podkreślił
szef grodziskiego ratusza Grzegorz
Benedykciński. Łukasz Nowac-

ki przedstawił podczas otwarcia
pracowników Wilii Radogoszcz:
Annę Woźniak, Aldonę Józefowicz
i Monikę Chrzanowską. Nie obyło się bez prezentów, Pan Roman
Ignasiak, radny miejski przekazał
na ręce dyrektora Centrum Kultury Pawła Twardocha kopię obrazu
Józefa Chełmońskiego ,,Dworek
w Adamowiźnie”. Wśród zaproB E Z P Ł AT N A

szonych gości znaleźli się między
innymi Państwo Sobierajowie, wieloletni opiekunowie Willi Radogoszcz, córka Szczepana Brozycha,
znakomitego artysty, powojennego
wiceburmistrza Grodziska Mazowieckiego. Na otwarcie Willi przybyli również mieszkańcy Grodziska
Mazowieckiego.
J&A Media
G A Z E TA

Gmina od lat posiada kompostownię działającą przy ul. Chrzanowskiej,
która w pełni rozwiązuje problem utylizacji śmieci. Dlatego nie przewidujemy w żadnym miejscu na terenie Gminy budowy spalarni. A informacje rozpowszechniane na ten temat są kłamstwem.
Z poważaniem
Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

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

vademecum
nieruchomości

oferty

w.
pl
n.
co
m
.p
l

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
Stara Wieś 1000 m2- piękna działka budowlana, doskonale położona. Okazja. Tel. 22 730 62 00
Strzeniówka 2029 m2- ogrodzona duża działka budowlana. Doskonała lokalizacja. Tel. 22 730 61 99
Kanie 130/617 m2 - dom w stanie surowym. Rewelacyjna cena. Tel. 22 730 61 99
Pruszków 72 m2- 3-pok. mieszkanie w bardzo dobrej
cenie. Okazja. Tel. 22 730 62 00
Grodzisk Maz. – mieszkanie 33 m2, IV piętro, cena
150.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Grodzisk Maz. –mieszkanie 60 m2, parter, cena
230.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Sade Budy – dom 212 m2 na działce 778 m2, cena
365.000 zł. Tel. 22 724 61 20
Grodzisk Maz. –dom 176 m2 na działce 1173 m2,
cena 580.000 zł. Tel. 22 724 61 20

Żyrardów –mieszkanie 67m2, do wprowadzenia, cena
200 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Mszczonów – mieszkanie 36m2, 3 pok., cena 178 000 zł.
Tel. 46 855 60 03
Franciszków- działka 1200m2, budowlana, cena
110 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Skierniewice – dom, 147/655, wolnostojący, cena
320 000 zł. Tel. 46 855 60 03
Grodzisk Maz., mieszkanie, 38m2, 1 p., cena: 140 tys.
PILNIE Tel. 22 729 31 01
Grodzisk Maz., dom o pow. 150m2, do zamieszkania.
Tel. 22 729 31 01
Milanówek, dom o pow. 120m2, działka 1000 m2,
cena: 600 tys. zł. Tel. 22 729 31 01
Jaktorów, działka o pow. 800 m2, media przy działce,
cena: 80 tys. zł. Tel. 22 729 31 01

Program "Mieszkanie dla młodych" ma
zacząć obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
skierowało w piątek do konsultacji
społecznych projekt założeń ustawy "o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez ludzi młodych". Przypomnijmy, że
zapowiedział ją przed miesiącem
w Sejmie premier Donald Tusk.
Potwierdziło się to, co wówczas
pisaliśmy, że "Mieszkanie dla mło-

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

dych" ("MdM"), bo tak ma się
nazywać nowy rządowy program,
ma mieć kilka wspólnych cech
z likwidowaną "Rodziną na swoim" ("RnS"). I tak beneficjentami
"MdM" będą zarówno małżeństwa,
jak i osoby samotne (single). Podobne jak w "RnS" będzie kryterium wiekowe - nieukończony 35.
rok życia. Przy czym w przypadku
małżeństw ten warunek musiało-

|

by spełniać jedno z małżonków.
Warunek: będzie to musiało być
pierwsze mieszkanie, do tego kupione za kredyt (maksymalnie 50proc. wkład własny) na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera lub
spółdzielni (wypada rynek wtórny
i samodzielna budowa domu).
Żeby skorzystać z budżetowej
dopłaty, cena nowego mieszkania nie będzie mogła przekroczyć
określonego przez wojewodę co pół
roku wskaźnika średnich kosztów
budowy dla danego województwa
i miasta wojewódzkiego. Przypomnijmy, że np. w Warszawie limit
wynosi obecnie 5789,5 zł za m kw.
Z kolei powierzchnia mieszkania nie będzie mogła przekraczać
75 m kw. Ale uwaga! Podobnie jak
w "RnS" dopłata obejmie tylko 50
m kw. Będzie ona taka sama dla rodzin i osób samotnych. Dodajmy, że
w "RnS" norma metrażowa dla tzw.
singli wynosi 50 m kw., a dopłata
obejmuje maksymalnie 30 m kw.
Jednak największa różnica dotyczy
sposobu wypłaty dopłat i ich wysokości. W ramach "RnS" budżet
państwa dopłaca przez osiem lat
mniej więcej połowę odsetek od
kredytu. W "MdM" budżet da pieniądze na starcie jako rodzaj wkładu
własnego, czyli kredyt będzie mógł
być dzięki temu mniejszy. O ile?
Ministerstwo uszczegółowiło tę

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

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

Nieruchomość

Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Stara Wieś

Działka

1000 m2

140.000 PLN

Pruszków

Mieszkanie

60 m2

299.000 PLN

Brwinów

Dom

135 m2

720.000 PLN

Brwinów

Mieszkanie

34 m2

198.000 PLN

Żabia Wola / okolice

Dom

130/1500 m2

Jaktorów./ okolice

Działka

1300 m2

Milanówek

Dom

185/1600 m2

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

Milanówek

Działka

Milanówek

Mieszkanie

Podkowa Leśna
Milanówek
Żyrardów

S

Skierniewice
Stare Budy
Żyrardów

dom

245.000 PLN
600.000 PLN

A
D
460.000 PLN
90.000 PLN

E
N
123.000 PLN

170.000 PLN
358.000 PLN
80.000 PLN

810.000 PLN

750.000 PLN

300.000 PLN

290.000 PLN

320.000 PLN

288.000 PLN

220.000 PLN

197.000 PLN

1801 m2

630.000 PLN

620.000 PLN

82 m2

290.000 PLN

255.000 PLN

40 m2

80.000 PLN

75.000 PLN

Mieszkanie

48 m2

197.000 PLN

180.000 PLN

Działka

1332 m2

79.000 PLN

65.000 PLN

Mieszkanie

63 m2

186.000 PLN

180.000 PLN

R
P
Działka

Mieszkanie
Mieszkanie

E
Z
52 m2

1120 m2
49 m2

nr oferty: D-2668-14

dom

nr oferty: D-3438-14

okazje - zainwestuj! telefon 0509 000 009
Miejscowość

Nieruchomość Powierzchnia Cena

Opis

Pruszków

Mieszkanie

37 m2

155.000 PLN

Mieszkanie z przynależnym ogródkiem w doskonałej cenie.

Otrębusy

Dom

50/400 m2

399.000 PLN

Dom 2 – pok. na ładnej działce. Super cena.

Żółwin

Działka

1500 m2

195.000 PLN

Piękna działka budowlana w bardzo dobrej lokalizacji.

Piastów

Mieszkanie

42 m2

155.000 PLN

Mieszkanie 1 – pok. położone w centrum.

Grodzisk Maz

Dom

120/1280 m2

380.000 PLN

Cicha okolica.

Grodzisk Maz.

Dom

170/1470 m2

450.000 PLN

Do zamieszkania.

Grodzisk Maz.

Mieszkanie

48 m2

195.000 PLN

Słoneczne.

Milanówek

Mieszkanie

20 m2

105.000 PLN

Wyremontowane.

Czarny Las

Dom

116/400 m2

350.000 PLN

Do niewielkiej negocjacji.

Książenice

Działka

1500 m2

120.000 PLN

Działka budowlana w cenie 80 zł/m2 !

Grodzisk Maz.

Działka

308 m2

99.000 PLN

Doskonała lokalizacja.

Podkowa Leśna

Działka

1325 m2

790.000 PLN

Objęta Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.

Holendry Baranowskie

Działka

14200 m2

225.000 PLN

Dobra cena.

Bartniki

Działka

7600 m2

120.000 PLN

Okazja.

Żyrardów

Dom

160 m2

449.000 PLN

Dobra lokalizacja. Atrakcyjna cena.

Teresin

Mieszkanie

57 m2

140.000 PLN

Do remontu. Okazja.

HENRYSZEW

Cena: 450.000 PLN

JESIONKA

Cena: 280.000 PLN

Piękny dom w wybudowany w 2010 roku o powierzchni użytkowej 100 m2 na działce 1000 m2.
Dom wykończony i gotowy do zamieszkania.
Pow. użytk.: 100 m2, Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Dom położony w miejscowości Jesionka w sąsiedztwie stacji PKP. Na piętrze trzy sypialnie,
łazienka oraz hall. Teren działki ogrodzony. Pow.
użytk.: 160 m2, Pow. działki: 1800 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

dom

dom

PRUSZKÓW

nr oferty: D-12637-4

Cena: 990.000 PLN

Wymarzony dom 5-pok. dla osób spragnionych
ciszy, a jednocześnie szybkiego i bezkolizyjnego
dojazdu do Warszawy. Doskonała lokalizacja.
Pow. użytk.: 150 m2, Pow. działki: 438 m2
telefon: 0-22 730-62-00

nr oferty: D-12944-4

KOMORÓW
Dom wolnostojący 8-pok. Do budynku są dwa odrębne wejścia. Ładnie zagospodarowana działka.
Pow. użytk.: 200 m2, Pow. działki: 919 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

kwestię. Otóż rodzina bezdzietna
i singiel dostaną od państwa 10
proc. równowartości maksymalnie
50 m kw. liczoną według wspomnianego wcześniej wskaźnika
ceny metra kwadratowego, czyli
obecnie w Warszawie byłoby to
przeszło 28,9 tys. zł. Oczywiście,
jeśli mieszkanie miałoby np. 44 m
kw., to dopłata byłaby liczona od tej
powierzchni.
Jeśli rodzina lub osoba samotna
ma potomstwo, dopłata wyniesie 15
proc. To nie wszystko. Dodatkową
5-proc. dopłatę dostanie beneficjent,
któremu w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie
lub kolejne dziecko albo "przysposobi dziecko biologicznie obce" jako
trzecie w rodzinie lub kolejne.
"Proponowane
instrumenty
wsparcia łączą w związku z tym cele
polityki mieszkaniowej z celami
polityki prorodzinnej, zmierzającej
do powstrzymania negatywnych
tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności" - czytamy w dokumencie.
Uwaga! Program zakłada szereg
ograniczeń. Np. co najmniej częściowa utrata dopłaty groziłaby tym,
którzy w ciągu pięciu lat od zakupu
mieszkania wynajęliby je albo sprzedali. W tym drugim przypadku resort
przewiduje furtkę - nie będzie musiał
oddawać ani grosza ten, kto sprzeda
mieszkanie po trzech latach, a w ciąDZIAŁKA

DĄBROWICE

nr oferty: G-3512-14

DZIAŁKA

PRUSZKÓW

nr oferty: D-13120-4

Cena: 700.000 PLN

dom

nr oferty: D-13499-5

MILANÓWEK

Cena: 430.000 PLN

dom

CHYLICE KOLONIA

nr oferty: D-14518-5

Cena: 569.000 PLN

Nowy dom typu bliźniak 6-pok. wybudowany
z dobrej klasy materiałów. Wygodna aranżacja
domu z możliwością dowolnej adaptacji. Polecam! Pow. użytk.: 180 m2, Pow. działki: 493 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Parterowy dom w ścisłym centrum Milanówka.
Doskonała lokalizacja, bliskość stacji PKP.Atrakcyjna cena do negocjacji! Pow. użytk.: 65 m2,
Pow. działki: 664 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

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

dom

dom

DZIAŁKA

MILANÓWEK

nr oferty: D-15018-5

Cena: 340.000 PLN

nr oferty: D-15548-6

nr oferty: G-3358-14

GRODZISK MAZ/OKOLICE

KUZNOCIN

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

Słoneczny, nowy, gustownie wykończony dom,
położony w zielonej okolicy. Pow. użytk.: 183 m2,
Pow. działki: 1500 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Bardzo ładna działka budowlana o pow. 984
m2 w kształcie prostokąta. Dobra lokalizacja,
cicha, spokojna okolica. POLECAM!!! Pow.
działki: 984 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

DZIAŁKA

DZIAŁKA

DZIAŁKA

nr oferty: G-12355-6

nr oferty: G-13388-4

Działka budowlana w miejscowości Dąbrowice
ok 2km od Skierniewic, dojazd do działki drogą
asfaltową, media w działce. POLECAM!!! Pow.
działki: 9000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Kompleks 8 działek do wyboru. Prąd, woda oraz
gaz w działce .Doskonałe wymiary 36x40 m pozwalają na optymalne posadowienie budynku.
Pow. działki: 1500 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Kształtna, sucha działka w otoczeniu domów
jednorodzinnych. Wszystkie media w drodze
gminnej w odległości ok. 40 metrów. Pow.
działki: 1000 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Działka budowlana, w pełni uzbrojona (prąd,
woda, gaz, kanalizacja miejskie). Dookoła zabudowa jednorodzinna. Pow. działki: 1103 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Atrakcyjna działka budowlana położona na granicy Milanówka i Chrzanowa Małego. W okolicy
nowa zabudowa jednorodzinna. Pow. działki:
1415 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

DZIAŁKA

DZIAŁKA

MIESZKANIE

MIESZKANIE

MIESZKANIE

Cena: 135.000 PLN

Ładna działka budowlana - równy, suchy teren.
Ładna, zielona, spokojna okolica. Polecam! Bardzo atrakcyjna cena! Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

MIESZKANIE

PRUSZKÓW

nr oferty: M-13496-4

Cena: 360.000 PLN

Ciekawie zaaranżowane 4-pok. mieszkanie. Połączony przedpokój z salonem i kuchnią tworzą
bardzo przestronne wnętrze. Super lokalizacja.
Metraż.: 72 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

MILANÓWEK/OKOLICE

Cena: 125.000 PLN

TERESIN

nr oferty: M-1603-14

Cena: 140.000 PLN

nr oferty: M-3191-14

CHRZANÓW MAŁY

nr oferty: G-13613-5

NOWA WIEŚ

nr oferty: G-15326-6

Cena: 445.000 PLN

Cena: 92.000 PLN

GRODZISK MAZ/OKOLICE Cena: 83.000 PLN

nr oferty: G-13658-4

KRAŚNICZA WOLA

nr oferty: G-11686-6

dom

Cena: 125.000 PLN

STARA WIEŚ

Cena: 160.000 PLN

gu kolejnych dwóch lat wyda wszystkie pieniądze uzyskane z tej transakcji
na zakup innego lokum (także domu
lub mieszkania na rynku wtórnym).
Żeby mieć pieniądze na dopłaty, od 2014 r. zlikwidowany ma
być zwrot części VAT za materiały budowlane użyte do budowy lub remontu mieszkania bądź
domu (zakłada to przyjęty w 2010
r. przez rząd dokument "Główne
problemy, cele i kierunki programu
wspierania rozwoju budownictwa
mieszkaniowego do 2020 roku").
Inwestorzy zachowają prawa nabyte, czyli będą mogli odzyskiwać
część wydatków przez pięć lat od
daty złożenia pierwszego wniosku.
Taki wniosek można składać tylko
raz w roku w swoim urzędzie skarbowym. Dodajmy, że fiskus zwraca
różnicę między stawką 23 i 8 proc.,
ale tylko za te materiały, które po 1
maja 2004 r. zostały obłożone wyższą stawką VAT. Ile może zaoszczędzić inwestor? Jeśli inwestycja
wymagała pozwolenia na budowę,
jest to dziś maksymalnie ok. 35,5
tys. zł. W przypadku remontu - ok.
15,2 tys. zł. W praktyce są to dużo
mniejsze kwoty. Np. w ubiegłym
roku fiskus zwrócił przeszło 491
tys. inwestorów średnio po niespełna 2,2 tys. zł. Świadczy to o tym, że
większość z nich kupowała materiały na niewielkie remonty.
http://wyborcza.biz

ŻYRARDÓW

WARSZAWA

Cena: 227.000 PLN

nr oferty: M-13457-4

Działka budowlana, położona w okolicy nowo
powstałych domów. Przy działce linia energ.,
woda i gaz. Pow. działki: 1296 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Bezczynszowe mieszkanie położone na spokojnym osiedlu Teresina. Mieszkanie o powierzchni
57 m2, częsciowo do remontu. Metraż.: 57 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Mieszkanie dwupokojowe położone w doskonałej lokalizacji osiedla Wschód w Żyrardowie
zlokalizowane na parterze czteropiętrowego
bloku. Metraż.: 58 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Nowoczesne mieszkanie 3-pok. z garażem podziemnym. Znakomita lokalizacja. Niepowtarzalna aranżacja wnętrza. Metraż.: 76 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

MIESZKANIE

MIESZKANIE

nr oferty: M-15093-5

MIESZKANIE

nr oferty: M-15249-6

MIESZKANIE

GRODZISK MAZOWIECKI

MILANÓWEK

Cena: 158.000 PLN

GRODZISK MAZOWIECKI Cena: 145.000 PLN

MILANÓWEK

Słoneczne, dwupokojowe mieszkanie, położone na nowym osiedlu Teligi.
Metraż.: 48 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Do sprzedaży mieszkanie w Milanówku Lokal
znajduje się na wysokim parterze i składa się
z pokoju,widnej kuchni, łazienki i przedpokoju.
Metraż.: 29 m2
telefon: 0-22 724-61-20

Ustawne, dwupokojowe mieszkanie do remontu znajdujące się na drugim piętrze w centrum
miasta. Metraż.: 38 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dwupokojowe mieszkanie do remontu, położone na pierwszym piętrze. OKAZJA CENOWA!!!
Metraż.: 38 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

nr oferty: M-14212-6

nr oferty: M-15483-6
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Wydarzenia

10. edycja Milanowskiego Liścia Dębu
Po raz dziesiąty Kapituła Milanowskiego Liścia Dębu, przyznawanego w uznaniu zasług za
działalność na rzecz Milanówka,
wyróżniła dwie osoby i szkołę.
Tymi osobami są dziennikarka
i zarazem prezes Stowarzyszenia
„Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych OBIEKTYW”
pani Ewa Kubacka za „aktywną
działalność społeczną w Milanówku” i pan Ryszard Witkowski za
„wkład w popularyzację historii
Milanówka w dokumentacji fotograficznej i publicystyce ze szczególnym uwzględnieniem okresu
II Wojny Światowej”. Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku – reprezentowana przez
dyr. Krzysztofa Śliwińskiego i wieloletnią koordynatorkę konkursów
Agnieszkę Krzysiak - otrzymała
wyróżnienie za „inicjowanie i realizację konkursu plastycznego, literackiego i literacko-plastycznego
Ocalić od zapomnienia”.
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki wręczając w czasie uroczystości w Teatrze Letnim MCK statuetki Milanowskiego Liścia Dębu
i dyplomy scharakteryzował działalność wyróżnionych przypominając
ich najważniejsze osiągnięcia.
Ryszard Witkowski ps. „Romuald”, „Orliński” zasłużył się dla
Milanówka walcząc z okupantem
w „Szarych Szeregach” i AK będąc
m.in. kolporterem prasy konspiracyjnej, uczestnicząc w oddziałach
osłaniających zrzuty „cichociemnych” pod Grodziskiem oraz współpracując z komórką FOTO AK,
która po Powstaniu Warszawskim
mieściła się w pracowni fotograficznej jego matki. W czasie wojny
wykonał wiele zdjęć obrazujących
walkę z okupantem i przekazał do
Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie można je oglądać. Wraz
z matką i siostrą uczestniczył w ratowaniu Żydów za co został od-

Laureaci tegorocznej edycji Milanowskiego Liścia Dębu: - od lewej dyr. Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej Krzysztof Śliwiński, Ryszard
Witkowski, Agnieszka Krzysiak (NPSP), Kornel Gładkowski (uczeń NPSP), red. Ewa Kubacka (Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych "Obiektyw"), Marcin Kamiński (prezes organu prowadzącego NPSP).

znaczony medalem „Sprawiedliwy
wśród narodów świata”. Wiele swoich relacji i wspomnień na temat lat
wojny zamieścił w książkach o Milanówku wydawanych przez Tow.
Miłośników Milanówka i w artykułach prasowych.
Po ukończeniu studiów inżynierskich specjalizował się w lotnictwie
m.in. pracując jako pilot doświadczalny, wykładowca w Instytucie Lotnictwa w Warszawie oraz
Cranfield Institute of Technology
w Anglii, Air Academy w Misuracie w Libii. Otrzymał uprawnienia
niezależnego eksperta lotniczego,
biegłego sądowego ds. wypadków
lotniczych oraz międzynarodowego
sędziego sportów lotniczych FAI
i szybownictwa, wylatał głównie na
śmigłowcach 4000 godzin. Jest autorem wielu książek z dziedziny lotnictwa, m.in. fundamentalnej pracy
Dzieje śmigłowca (Warszawa: Oficyna Wydawnicza ECHO, 2005).

Ewa Kubacka od lat aktywnie
uczestniczy w działalności społecznej na rzecz Milanówka i jego
mieszkańców. W wielu inicjatywach, publikacjach prasowych
(i ostatnio na portalu Obiektyw.
Info) oraz wystąpieniach publicznych widać jej wielką wrażliwość,
troskę o interesy miasta. Uczestniczy w sesjach i komisjach Rady
Miasta i często zabiera głos w trosce o maksymalne korzystne dla
mieszkańców rozwiązania podejmowanych uchwał. Często uczestniczy w imprezach organizowanych
przez Urząd Miasta, szkoły lub organizacje pozarządowe. W swoich
artykułach jest rzecznikiem szeroko
rozumianej współpracy dla miasta
wszystkich organizacji pozarządowych, w czym wykazuje wiele troski i odwagi promując zachowania
prospołeczne. Warto podkreślić, że
jest osobą bezinteresowną, otwartą
na problemy ludzi i zawsze gotową

do udzielenia pomocy, nie szczędząc swojego czasu.
Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku od 12 lat
realizuje zainicjowany przez grono nauczycieli konkurs „Ocalić
od zapomnienia”. Jest to konkurs
plastyczny, literacki i literackoplastyczny skierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.
Jego misją i celem jest zwrócenie
uwagi na wiele zaniedbanych, a niekiedy zrujnowanych obiektów architektury, znajdujących się na terenie
Milanówka oraz gmin sąsiednich,
Brwinowa, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego, Nadarzyna
i innych gmin Mazowsza. Uczestnicy konkursu co roku utrwalają
pamięć o tych miejscach poprzez
prace plastyczne, fotografie i różnorodne formy literackie. Ważne
jest to, by każdy utwór był wyraźnie
zainspirowany konkretnym obiektem. Każdego roku konkurs cieszy

się wielkim zainteresowaniem, czego dowodem jest bogaty plon – kilkadziesiąt prac nagradzanych i wiele wyróżnień. Prace eksponowane
są na zbiorowej wystawie i służą
popularyzacji idei ocalania walorów architektonicznych. Konkurs
„Ocalić od zapomnienia” znacznie
wykracza poza podstawowe regulaminowe założenia. Przyczynia
się do pogłębiania wiedzy na temat
historii małych ojczyzn. Kształtuje
szacunek dla dorobku lokalnych
twórców i uwrażliwia na otaczające
nas piękno przyrody i architektury.
Laureaci konkursu w swoich
wystąpieniach ni kryli wzruszenia
i dziękowali za to, że dostrzeżono
i doceniono ich wysiłki w działalności na rzecz Milanówka. Inż.
Witkowski w swoim wystąpieniu przypomniał mało znany fakt,
iż w budynku zwanym Teatrem
Letnim w 1911 r. inż. Władysław
Zalewski – jeden z pionierów polskiego lotnictwa – budował swój
dwupłatowiec. Poinformował też,
że w czasopiśmie „GAPA” ukaże się
jego artykuł o milanowianach pracujących dla polskiego lotnictwa zatytułowany „Długa lotnicza historia
małego miasta”. Red. Ewa Kubacka
w swoim wystawieniu nawiązując
do przyznanego jej zaszczytnego
wyróżnienia dziękowała za zaufanie
jakim jest obdarzana słowami „czuję,
że moje działania i intencje są właściwie odczytywane i odbierane…”
Wreszcie dyr. Krzysztof Śliwiński
wyrażając satysfakcję z powodu docenienia działalności szkoły podkreślił, że „są tu z nami uczniowie,
nauczyciele, dlatego wspólnie przyjmujemy tę nagrodę”.
Kończąc pragnę pogratulować
wszystkim wyróżnionym w tegorocznej edycji „Liścia dębu” i wyrażam nadzieję, że przyczynią się do podejmowania dalszych pożytecznych działań
na rzecz naszego miasta.
Andrzej Pettyn

Olimpijskie zmagania logistyków z Grodziska Mazowieckiego

Znane są już wyniki pierwszego
etapu rekordowej, V Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 732
z ponad 7 tys. uczniów, którzy podjęli tegoroczne wyzwanie zmierzy
się w etapie okręgowym, który wyłoni ścisłe grono finalistów. Wśród
nich znalazło się czterech uczniów
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 z Grodziska Maz.
Najlepsi z najlepszych spotkają
się już w marcu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki - Organizatora olimpiady, by sięgnąć po najwyższe laury.

60 minut logistycznych zmagań,
40 pytań i ponad 7000 uczniów –
tak wyglądał pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.19 października 2012 r., w 265
szkołach zawodowych, technikach
i ogólniakach odbył się ogólnopolski test wiedzy o logistyce. Tym
razem Organizator olimpiady
- Wyższa Szkoła Logistyki, przygotował zadania z zakresu gospodarki
magazynowej.
Do II etapu Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej zakwalifikowało się 732 olimpijczyków ze
153 szkół z całej Polski.
Mają 21 dni by powtórzyć, przećwiczyć i utrwalić swoją logistyczną
wiedzę. O finał V Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej powalczy aż 69 uczniów z województwa
mazowieckiego, w tym czterech reprezentantów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim:
B E Z P Ł AT N A

Aleksandra Melon,
Norbert Karmusik,
Paweł Marczak
Mirosław Mączyński.
Czy powierzchnia magazynowa
ich szarych komórek pomieściła
wiedzę dającą miejsce w finale, okaże się 7 grudnia podczas II etapu
logistycznego turnieju.
„Ciekawość i pragnienie zdobywania fachowej wiedzy logistycznej
u tak młodych ludzi jest godna podziwu – mówi Wojciech Zalewski,
Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły
Logistyki. Tegoroczne, ogromne zainteresowanie olimpiadą bardzo nas
cieszy, a postawa młodych, ambitnych
ludzi jest budująca. Co roku coraz
bardziej utwierdza nas to w przekonaniu o tym, jak ważne jest merytoryczne wsparcie Wyższej Szkoły
Logistyki dla szkół ponadgimnazjalnych, kształcących techników logistyków i spedytorów. Ścisła współpraca z dyrektorami i nauczycielami
G A Z E TA

przyczynia się nie tylko do poprawy
jakości nauczania, ale zwiększa szanse uczniów na studia w prestiżowej
uczelni logistycznej, a tym samym, na
dobre perspektywy zawodowe.”
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez
Wyższą Szkołę Logistyki od 2008
roku. Rywalizacja odbywa się
w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Udział w niej
biorą uczniowie techników, szkół
zawodowych o profilu logistycznym,
a także, coraz chętniej licealiści. Na
laureatów czekają m.in. nagrody rzeczowe oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki. Olimpiada
jest jedynym w Polsce turniejem
tematycznym z dziedziny logistyki,
którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu
zawodowego. Honorowy Patronat
nad turniejem objęło Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Patronat Merytoryczny sprawują: Instytut Logi-

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

styki i Magazynowania oraz Polskie
Towarzystwo Logistyczne.
Sponsorem Strategicznym V
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej jest Quantum Software
SA. Sponsorzy Złoci: Dachser,
DPD Polska, TimoCom, PPUH
Agrobex
Sponsorzy Srebrni: JAS-FBG,
Polski Komitet Narodowy EPAL,
STILL, Volkswagen Poznań
Patronat medialny nad olimpiadą objęły: „Czasopismo Logistyka”,
„Nowoczesny Magazyn”, „Logistyka a Jakość”, „TSL Biznes”, „Polska
Gazeta Transportowa”, „Warehouse Monitor”, „Top Logistyk”,
„Magazynowanie i Dystrybucja”,
„Eurologistics”, Pracujwlogistyce.
pl, Forumtransportu.pl, DobraLogistyka.pl, Spedycje.pl, etransport.
pl, LOG24.pl, dlaStudenta.pl, studentnews.pl, Kierunki.net, Edukacja.net, Studenci.net, dlaStudenta.
pl oraz Radio Planeta.fm
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Zaproszenia
Kino
Renifer Niko ratuje brata
- premiera ogólnopolska dla dzieci. Kino w Grodzisku Maz. od
23.11.2012r.

Janusza i Kaji Prusinowskich oraz
Piotra Piszczatowskiego. Prowadzenie: Wiesława Klata. Dziecięca
Akademia Teatru (dźwięki w roli
głównej!) jest częścią projektu
Dziecko w Teatrze dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Wstęp wolny!
WYSTAWY
Wernisaż wystawy malarstwa i ceramiki Beaty Kamoji

Tym razem przed wesołym reniferkiem i jego oddanymi przyjaciółmi:
rezolutną łasicą Wilmą oraz Juliuszem - najmądrzejszym wiewiórem
świata, nie lada zadanie - muszą spędzić święta u boku nowego towarzysza mamy i przyrodniego braciszka,
który bezustannie psoci i ściąga im
na kark wigilijnych rozbójników
skuteczniej niż słynny Kelvin.
TEATR
Spektakl poetycki "Przychodzimy,
odchodzimy"

- w wykonaniu Grupy Teatralnej
"Między Słowami" oraz Mai Olenderek ...poświęcony poezji i muzyce
tych, którzy był z nami i obok nas,
ale już odeszli. 25 listopada 2012
(niedziela), godz. 18 Podkowa Leśna, sala kinowa CKiIO, ul. Świerkowa 1, 30 listopada 2012 (piątek),
godz.18.15 Brwinów, sala w Organistówce, Rynek 14 - Wstęp wolny!

24 listopada (sobota), godz. 18.00.
Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.0017.00 oraz w weekendy w czasie
trwania imprez. Zapraszamy! Galeria Kasyno Pałacyk Kasyno, ul.
Lilpopa 18. Wstęp wolny!
Wykład
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich
słuchaczy na wykład pt. "Aspekty
medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce". Wykład poprowadzi prof. dr
hab. Piotr Błędowski.
28 listopada 2012 roku, godz. 17
00, sala konferencyjna Urzędu
Miasta budynek "C", ul. Spacerowa
4.Wstęp wolny
WYDARZENIA
Świateczny kiermasz rękodzieła
- 2 grudnia (niedziela), godz.
10.00-14.00Galeria Letnisko, ul. Kościelna 3. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Dziecięca Akademia Teatru: "Kołysała mama smoka"
25 listopada (niedziela), godz.
12.30 – CKiIO ul. Świerkowa 1spektakl Teatru Muzycznego "Słuchaj uchem". Kołysanki do wierszy
Joanny Papuzińskiej w wykonaniu

Ostrzeżenie

Uwaga na darmowe breloczki
Polska policja ostrzega przed
niebezpiecznymi breloczkami do
kluczy.
Są one oferowane głównie na
parkingach i stacjach benzynowych
jako darmowy prezent.
Przypięcie go do kluczy może
być fatalne w skutkach.
Gadżet ma wbudowany chip,
który umożliwia śledzenie potencjalnej ofiary. Przestępcy podążają
za posiadaczem breloczka z chipem
do miejsca jego zamieszkania. Tam
dochodzi do rozpoznania, i gdy

tylko nadarza się okazja złodzieje
dokonują włamania.
Breloczek z chipem umożliwia
dokładne określenie pozycji, w której znajduje się ofiara, więc bandyci
mają pewność, że mogą spokojnie
plądrować mieszkanie.
Jak informują policjanci procederem zajmują się złodzieje rumuńskiego pochodzenia. Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem nie
przyjmować tego typu prezentów.
Wiadomość pochodzi z 7 listopada
z portalu Wirtualna Polska
B E Z P Ł AT N A

Jak łatwo wytropić najtańszy lek,
zanim pójdziemy do apteki
Chcesz wydać mniej na leki? Denerwujesz się, bo w aptece zostawiasz coraz więcej pieniędzy?
Pomocny
będzie
pierwszy
w Polsce Portal internetowy LepszyLek.pl, dzięki któremu łatwo
odnajdziesz w aptece najtańszy lek
z tym samym składnikiem. Innowacyjny portal zawiera ponad 4000
najbardziej popularnych leków bez
recepty oraz suplementów diety,
a także kosmetyków dostępnych
w polskich aptekach. Jedyny tego
typu portal w Polsce pozwala pacjentowi na bezpłatne znalezienie
najtańszego leku, czy suplementu
diety, zawierającego ten sam składnik, albo inaczej mówiąc tę samą
substancję czynną.
Często tańsze są preparaty niereklamowane, których nazwy zawierają po prostu nazwę składnika. Warto
sprawdzić, które preparaty na grypę
i przeziębienie, katar, kaszel czy ból
gardła są najtańsze za dawkę składnika. Przeliczenia tego typu wymagają jednak dużo czasu i ogromnej
bazy danych leków. Dane te bezpłatnie sprawdzimy na nowym portalu
LepszyLek.pl. Portal będzie także
zachęcał do świadomej edukacji
konsumenckiej, gdyż od tej pory to
pacjent będzie dobrze zorientowany
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w cenach porównywalnych leków,
czy suplementów diety.
Jak oszczędzić nawet 80% kosztów
leków na grypę i przeziębienie?
Gdy dopadnie nas przeziębienie
i grypa, musimy wydać co najmniej
kilkadziesiąt złotych na podstawowe leki z aptek. Wydatki te mogą
być jednak znacząco niższe, jeśli
będziemy wybierać preparaty o najniższym koszcie za dawkę składnika aktywnego. Portal LepszyLek.
pl przygotował porównanie popularnego leku pod kątem kosztów
składnika aktywnego.
Ból w czasie przeziębienia
Jeden z najbardziej popularnych
składników to kwas acetylosalicylowy, choć częściej używana jest
nazwa aspiryna. Często prosimy
w aptece o aspirynę i otrzymujemy jeden z najdroższych za dawkę
kwasu acetylosalicylowego preparatów popularnego producenta. Jest
jednak kilka innych, tańszych preparatów, ich dokładną listę można
znaleźć na portalu LepszyLek.pl.
Jak zdobyć rabat 86% na aspirynę?
Wbrew pozorom nie musimy
biegać do okolicznych aptek, żeby

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

trafić na super obniżki. Wystarczy
wybrać lek o najtańszej dawce aspiryny. Oto porównanie:
Jeśli zakupimy mało reklamowany Encopirin, zawierający 325 mg
kwasu acetylosalicylowego, w opakowaniu 30 tabl. zapłacimy za całe
opakowanie ok. 8,95 złotych. 100 mg
kwasu acetylosalicylowego będzie nas
kosztowało zaledwie 9 groszy. Możemy też kupić znaną markę ASPIRIN
C 10 w formie tabletek musujących
z dodatkiem witaminy C, a 10 tabl.
będzie kosztowało ok. 18,24 zł.
Dawka 100 mg kwasu acetylosalicylowego w tym opakowaniu będzie
kosztowała nas 5 krotnie więcej, bo
aż 44 grosze. Różnica kilkudziesięciu
groszy może nam się wydawać mała,
ale pamiętajmy, że dzienna dawka
kwasu acetylosalicylowego to 300
mg, a chorować możemy kilka dni.
Ta sama dawka kwasu acetylosalicylowego w leku Encopirin (30
tabl.) jest średnio o 86% tańsza od
kwasu acetylosalicylowego w leku
Aspirin C (10 tabletek musujących).
Oczywiście, płacimy za dodatek witaminy C i formę musującą tabletki,
która jest trudniejsza do produkcji
niż zwykła tabletka, ale przed zakupem zastanówmy się, czy rzeczywiście jest to nam niezbędne.
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Rośliny cebulowe sadzimy jesienią

recenzja
Joanna Sarnecka proponuje:

fot. Wikipedia

Zima już tuż, tuż, ogród spowalnia
swoje procesy wegetacyjne, zapada
w sen zimowy. Jednak nie dotyczy
to wszystkich roślin. Jest grupa,
dla której mróz jest motorem do
wzrostu. Bez niego nie zakwitłyby na kolorowo. Mowa oczywiście
o roślinach cebulowych. Teraz
właśnie, przed nastaniem mrozów
jest najwłaściwszy czas na sadzenie roślin cebulowych.
Kwiaty tej grupy roślin są w naszych ogrodach wesołą zapowiedzią wiosny. Nie raz śnieg jeszcze
nie zdąży całkiem stopnieć a już
w ogrodzie pojawiają się pierwsze barwne hiacynty, krokusy czy
śnieżniki. A i późniejsze tulipany,
szafirki czy cesarskie korony cieszą
każdego ogrodnika.
Zastanówmy się, gdzie posadzimy te rośliny. Ponieważ kwitną
one stosunkowo krótko, dobrym
rozwiązaniem jest umieszczenie
cebul wśród innych roślin. Ładnie
wyglądają krokusy czy hiacynty na
rabacie bylinowej lub na klombie
z płożących roślin iglastych. Ciekawy efekt uzyskamy sadząc tulipany
lub narcyzy pod koronami drzew
liściastych czy owocowych.
Nie sadźmy cebul wprost na trawniku, bo choć w pierwszym roku
w okresie kwitnienia trawnik wygląda ładnie, ale później trzeba długo
opóźniać pierwsze koszenie. Jeśli zbyt
wcześnie utniemy jeszcze zielone liście rośliny cebulowej, to uniemożliwimy nagromadzenie w cebuli składników odżywczych. W następnym
roku roślina będzie słabo kwitła.
Kwiaty roślin cebulowych efektownie prezentują się w donicach
na balkonach i tarasach. Oczywiście można mieszać gatunki roślin,
pamiętając o ich barwie, wysokości
i terminie kwitnienia.

Kupując , wybierajmy cebule
największe, bez uszkodzeń i pleśni.
Najlepsze to te, które nie zaczęły
jeszcze kiełkować. W przypadku np.
narcyzów obok głównej cebuli powinny rosnąć małe cebulki boczne.
Wybrane miejsce przekopujemy,
usuwamy korzenie i zanieczyszczenia, wyrównujemy. Przed wsadzeniem cebul do ziemi dobrze jest
namoczyć je w roztworze środka
grzybobójczego. Małą łopatką lub
specjalną sadzarką wykopujemy odpowiedni dołek. Głębokość sadzenia
wyznacza stara zasada: cebule sadzimy na głębokości równej jej dwulub trzykrotnej wysokości. Jeśli obawiamy się wizyty gryzoni, możemy
sadzić cebule w specjalnym plastikowym koszyczku. Duże cebule należy
sadzić pojedynczo, mniejsze można
sadzić po kilka sztuk w jednym
dołku. Ziemię nad posadzonymi
cebulami uklepujemy i podlewamy.

Na zimę rabatę roślin cebulowych
trzeba okryć warstwą kory lub gałązkami roślin iglastych. Wiosną
stroisz zdejmujemy, ściółka z kory
nie utrudnia wschodzeniu młodej
rośliny. Gdy pojawią się pierwsze
liście, czas na nawożenie nawozem
wieloskładnikowym, np. azofoską.
Sadzenie roślin cebulowych
w donicach zaczynamy od usypania
na dnie drenażu. Dalej postępujemy
podobnie, jak w przypadku sadzenia wprost do gruntu. Ważne jest
odpowiednie zabezpieczenie roślin
w pojemnikach przed zimą. Można
to zrobić obwiązując donicę gazetami i okładając boki styropianem.
Zimą, gdy za oknem biało i zimno pozostanie nam przyjemne
oczekiwanie na wiosenne niespodzianki w naszym ogrodzie.
Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

Hipnotyzer

„Hipnotyzer” to zdecydowanie propozycja dla czytelników
o mocnych nerwach. Walka ze
złem tego świata, która stanowi
myśl przewodnią twórczości kryminalnej w ogóle, tu pokazana
jest bardzo dosadnie, z całą jej
brutalnością i ohydą.
Erich Maria Berk, naukowiec
zajmujący się wykorzystaniem
hipnozy w pracy z ludźmi, którzy
doświadczyli traumy, współpracuje z policją, by dowiedzieć się
prawdy o krwawym wydarzeniu.
Sytuacja jednak obraca się przeciwko niemu. Poczucie zagrożenia narasta. Porwanie syna staje
się kulminacją życiowego kryzysu.
W poszukiwaniu dziecka, Berk
musi nie tylko przemierzyć miasta, przeszukać zakamarki starych,

opuszczonych domów. Celem jego
podróży musi być także pamięć.
To w niej tkwi właściwy trop. To,
co dotąd było udziałem pacjentów
Berka, czyli przeszukiwanie bolesnych wspomnień, tego lekarz
musi doświadczyć sam. Mierzy się
nie tylko ze złem zewnętrznym,
ale także ze szczelinami swojej
osobowości, z rysami, słabościami
i pęknięciami w duszy.
Powieść Larsa Keplera można
także czytać nieco głębiej, bardziej jako opowieść metaforyczną, dotykającą psychologii głębi.
Berk i jego żona, dwie połówki tej
samej istoty, dopełnienia, przeżywający kryzys i rozpad, doświadczający utraty swojego kruchego,
chorego dziecka, to obraz rozpadu osobowości, prawdziwego
wewnętrznego kryzysu. Proces
uzdrowienia jest bolesny i trudny,
bliski doświadczeniu śmierci, ale
nie niemożliwy.
Kryminały to także pewna koncepcja zła. Czytając Keplera ma
się wrażenie, że zło jest magmą
wylewającą się tu i ówdzie tam,
gdzie w silnej powierzchni świata
tworzy się szczelina. Nie ma złych
ludzi, jednostek o indywidualnych
historiach, zło jest całością, siłą,
rzeczywistością równoległą do tej
oficjalnej, uporządkowanej.
Joanna Sarnecka
Lars Kepler, „Hipnotyzer”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
2010
R eklama
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06
Wynajmę pokoje w Grodzisku Mazowieckim. Tel. 0 798 667 660
Sprzedam świerki ( srebrny, kłujący, serbski, pospolity) do nasadzeń lub na choinki. Cena od 15 zł. Tel. 0 691 709 295
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, 8 % VAT na materiały i usługi
dla ludności. Tel. 501 550 365
GEODETA UPRAWNIONY- gwarantowane najlepsze ceny,
bezpłatne konsultacje. Tel. 0 501 122 281
Wynajem kontenerów na odpady komunalne i pobudowane.
Cena 450 zł. Tel. 0 606 116 823
Usługi hydrauliczno- gazowe, CO, wodno-kanalizacyjne.
Uprawnienia, faktury VAT. Tel. 0 501 550 365

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

1 zł za słowo; ogłoszenia typu „oddam” - bezpłatnie
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Poszukuję niani
Poszukuję odpowiedzialnej, miłej,
uczciwej niani do opieki nad 4-5 miesięcznym chłopcem, praca od marca
lub kwietnia 2013 r. w Grodzisku Maz.

Wymagane referencje.
Zainteresowane Panie
(najlepiej z doświadczeniem w opiece
nad dziećmi)

proszę o kontakt: 0-604-908-506.

Kupię
gospodarstwo
lub grunt rolny
tel. 531 998 603
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