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Park rozrywki Adventure 
World Warsaw jest inwesty-
cją, która w Grodzisku Ma-
zowieckim wzbudza coraz 
większe emocje. 

Adventure World Warsaw 
Parks&Resort ma być naj-
większym w Polsce i Euro-
pie Środkowo-Wschodniej 
w pełni tematycznym parkiem 
rozrywki. Realizacja tego 
projektu, będzie miała bardzo 
duży wpływ na przyszłość 
gminy Grodzisk Mazowiecki. 
A wszystko wskazuje na to, że 
budowa pierwszego w Polsce 
tematycznego parku rozryw-
ki w Grodzisku Mazowiec-
kim ruszy zgodnie z planem. 
Do końca czerwca powinny 
zostać wykupione wszystkie 
grunty przy węźle Grodzisk 
Mazowiecki, a inwestycja 
będzie mogła ruszyć nawet 
w lipcu. 

Zaawansowane przygoto-
wania do inwestycji potwier-
dza też burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. -Z moich in-

formacji wynika, że większość 
umów została sfinalizowana, 
a cała procedura zawierania 
umów kupna sprzedaży dzia-
łek pod inwestycję powinna 
zakończyć się do 30 czerwca- 
mówi burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. 

Przypomnijmy park roz-
rywki ma powstać na około 
200 ha gruntu, prócz sezono-
wego wodnego parku, ma po-
wstać część całoroczna, mają 
tu znaleźć się centra handlo-

wo- rozrywkowe z kawiarnia-
mi, wreszcie ma się pojawić 
luksusowy hotel. Inwestycja 
może przynieść od 500 do 
2500 miejsc pracy. Jeśli pre-
zes Las Palm Peter Mulder, 
będzie tak konsekwentny 
jak do tej pory, w 2014 roku 
u zjazdu z autostrady A2 bę-
dzie już działał Adventure 
World Warsaw pierwszy po-
tężny, wodny park rozrywki 
w Polsce.

 Wioletta Wasiak 

Adventure World Warsaw 



www.wspolnypowiat.pl

W y d a r z e n i a

B E Z P Ł A T N A  G A Z E T A  K U L T U R A L N O - I N F O R M A C Y J N A

2
6/2012

R E K L A M A

18 lipca br. przypada 70. rocz-
nica utworzenia w Milanówku 
zastępu Szarych Szeregów dru-
ha Mieczysława Trząskiego. Ta 
rocznica, którą upamiętnia film 
dokumentalny Mariusza Koszuty 
umieszczony na stronach Towa-
rzystwa Miłośników Milanówka 
<http:tmm.net.pl/>. Mieczysław 
Trząski przybył do Milanówka 
z Czeladzi w marcu 1940 r., gdzie 
wyrósł w środowisku harcerskim, 
które było treścią życia jego rodzi-
ny. Jego zaangażowanie w działal-
ność harcerską rosło z roku na rok 
i tuż przed wybuchem wojny 23 
sierpnia 1939 r. został mianowany 
Harcerzem Rzeczypospolitej.

Po przyjeździe do Milanówka, 
z którym później związał całe swoje 
życie, przystąpił do zorganizowania 
tajnego zastępu, który byłby począt-
kiem drużyny. Pomysł zrodził się, 

kiedy pracował jako wychowawca na 
półkoloniach organizowanych przez 
RGO. Prowadził wówczas grupę 
chłopców w wieku 12-14 lat. Pra-
cowała metodami harcerskimi. I to 
nasunęło mu myśl zorganizowania 
wspomnianego zastępu. Zebranie za-
łożycielskie odbyło się 18 lipca 1942 r. 
w domu przy ul. Spacerowej 1.

„Mimo upływu lat – wspomina 
uczestniczący w zebraniu prof. dr 
hab. Andrzej Jaczewski – doskonale 
pamiętam to spotkanie założyciel-
skie. Poza Mieczysławem Trząskim 
uczestniczyli – Mieczysław Fastyn, 
Janek Cichocki, Zdzisław Kwiek. 
Wszyscy przyjęliśmy pseudonimy. 
Druh Trzaski utworzył swój pseudo-
nim z liter swojego imienia „Miecz”. 
Potem wygłosił do nas przemówienie 
ukazując cele jakie sobie stawiać bę-
dziemy w naszej walce z okupantem. 
Pamiętam, że nieoczekiwanie ogar-

nął mnie niczym nie uzasadniony 
atak śmiechu, ale „Miecz” zachował 
się bardzo kulturalnie i nie wyrzucił 
mnie. Druh zażądał by każdy z nas 
dostarczył mu zgodę rodziców na 
udział w zajęciach. Nie wszyscy je 
otrzymali, ale przestaliśmy się potem 
pytać rodziców o zgodę, po prostu 
uznaliśmy, że walka to nasz obowią-
zek wobec Ojczyzny.”

Początki konspiracyjnego ruchu 
harcerskiego w Milanówku histo-
rycy Szarych Szeregów zanotowali 
już w październiku 1939 r., kiedy 
przedwojenny drużynowy i zarazem 
nauczyciel Szkoły Powszechnej nr 2 
Wacław Wdowiak, drużynowy przy 
Gimnazjum i Liceum Mikołaj Ró-
życki oraz harcmistrz Aleksandra 
Rogowska podjęli starania o włą-
czenie do walki z okupantem star-
szych dziewcząt i chłopców, którzy 
już wcześniej działali w harcerstwie. 

Pracę organizacyjną zahamowało 
jednak aresztowanie w lipcu 1940 
r. Mikołaja Różyckiego, którego po 
ciężkim śledztwie i torturach w Al. 
Szucha w W-wie wywieziono do 
Oświęcimia i zamordowano.

Nie zniechęciło to harcerzy do 
walki. Podjęto się wykonywania 
różnych zadań, jak zbieranie po-
rzuconej we wrzesniu 1939 r. broni, 
kolportowano prasę konspiracyjną, 
uczestniczono w akcjach sabotażu. 
Wielu harcerzy trafiło później do 32 
plutonu AK w Milanówku i podjęło 
walkę z okupantem z bronią w ręku.

W końcu 1943 r. w mieszkaniu dh. 
Wacława Wdowiaka przy okazji cho-
inki bożonarodzeniowej odbyła się 
odprawa instruktorów Hufca Grodzi-
skiego „Grochów”, której przewod-
niczył wizytator „Pasieki” – Głównej 
Kwatery Harcerzy na Mazowsze 
dh hm. Jerzy Kozłowski („Jurwiś”). 
Przeprowadzono reorganizację huf-
ca. Hufcowym został mianowany dh 
Wacław Wdowiak i tym samym Mi-

lanówek stał się siedzibą hufca (kryp-
tonim „Matecznik” lub „Milion”). Do 
końca przeprowadzono reorganizację 
Szarych Szeregów z podziałem na 
trzy grupy wiekowe: Zawiszę, Bojowe 
Szkoły i Grupy  Szturmowe. Każda 
z tych grup miała swego komendanta 
na szczeblu hufca. Mieczysław Trzą-
ski został komendantem Zawiszaków.

Niezmordowany w swojej aktyw-
ności M. Trząski podjął dalszą pra-
cę, która polegała na organizowaniu 
różnych kursów, odpraw, wizytacji, 
szkoleń i kierowaniu akcjami małego 
sabotażu. W lutym 1944 r. zorganizo-
wał drużynę Zawiszaków w Żyrardo-
wie. Konspiracyjną działalność w Sza-
rych Szeregach M. Trząski zakończył 
w styczniu 1945 r. po rozwiązaniu AK 
rozkazem generała brygady Leopolda 
Okulickiego („Niedźwiadka”).

W połowie 1944 r. Szare Szeregi 
w Milanówku skupiały 104 harcerzy. 
Ukazywały się podziemne gazetki 
„Zawiszak” i „drużyna M 100”.

Andrzej Pettyn

W roku 2012 Grodziski Klub Spor-
towy Pogoń będzie świętował swój 
jubileusz 90-cio lecia. Tę datę uda 
się uświetnić także z innego powo-
du, bo właśnie w tym roku pierwszy 
zespół grodziskiego klubu ponow-
nie zagra w III lidze (po 55 latach).  

Na ten sukces zapracowali zarów-
no piłkarze, trenerzy, działacze ale 
i wszyscy kibice, którzy swym pupi-
lom nie szczędzili wsparcia z trybun. 

Awans do III ligi wywalczył ze-
spół w składzie: Paweł Pazdan, 
Michał Chojnacki, Piotr Gawlik, 
Tomasz Kołodziejski, Dominik 
Skorża, Jakub Popiński, Maciej Ma-
zurkiewicz, Łukasz Rzeszotarski, 
Przemysław Bednarczyk, Bartłomiej 
Nowak, Paweł Romanowski, Mi-
chał Bal, Jakub Kołaczek, Arkadiusz 
Niezgoda, Maciej Rybaczuk, Maciej 

Pietraszek, Bartłomiej Wieteska, 
Kamil Jankowski, Łukasz Kakietek, 
Tomasz Feliksiak, Tomasz Sieński, 
Rafał Smalec- trener, Marek Zdzie-
błowski – kierownik drużyny. 

Wiele pracy i prywatnego czasu 
poświecili  społecznie pracujący na 
rzecz klubu członkowie Zarządu 
GKS Pogoń- prezes Marek Masłow-
ski , Michał Śliwiński (Viceprezes), 
Piotr Leśniewski (skarbnik), Tomasz 
Barczyński (sekretarz) oraz Sławomir 
Kołaczek i Bartosz Benedykciński 
(członkowie Zarządu). Nie sposób 
wymienić także wszystkich sponso-
rów i przyjaciół klubu bez pomocy 
których Pogoni nie byłoby w tym 
miejscu w którym jest teraz.

Sukcesy zespołu seniorów to nie je-
dyne osiągnięcia, Pogoni w tym roku. 
To, że ciężka praca przynosi efekty 

przekonali się zawodnicy młodzieżo-
wych grup GKS-u. W różnych kate-
goriach wiekowych w Pogoni trenuje 
ponad 250 dzieci i młodzieży. Dru-
żyny juniorskie podobnie jak ich star-
si koledzy zajmowali czołowe lokaty 
w swoich ligach: Juniorzy Starsi rocz-
nik 1994 (trener Tomasz Feliksiak) - 
3 miejsce w II Mazowieckiej Lidze 
Juniorów, Juniorzy Młodsi ’96 (Ro-
bert Brudziński)- 5 miejsce w Ma-
zowieckiej Lidze Jun. Mł. - awans 
do  I ligi, Trampkarze ’98 ( Jakub 
Popiński)- 6 miejsce w Maz. Lidze 
Trampkarzy, Młodzicy ’99 (Michał 
Witczak) – 4 lokata, Młodzicy 2000- 
(Maciej Przybylski)- 3 miejsce oraz 
Orliki 2001 (Piotr Kapuściński)- 2 
miejsce. Oprócz rozgrywek ligowych 
wychowankowie Pogoni z sukcesami 
brali udział w turniejach krajowych i 

zagranicznych. O tym, że piłka nożna 
cieszy się w Grodzisku niesłabnącym 
powodzeniem niech świadczy fakt 
tworzenia w Pogoni kolejnych grup 
młodzieżowych. Prócz tego klub  
wychodząc naprzeciw potrzebom 
młodych adeptów futbolu organi-
zuje nabór do  drużyn w rocznikach 

2004 i 2005. Wiele na to wskazuje, 
że w roku jubileuszu ciągłym cyklem 
szkolenia piłkarskiego w Pogoni bę-
dzie objętych ponad 350 chłopców 
z Grodziska i okolic - co czyni klub 
największym klubem w powiecie 
grodziskim.  

red

70-lecie Szarych Szeregów w Milanówku

Rok 2012 przełomowy dla Pogoni Grodzisk
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Stosownie do przepisów Kodeksu Cy-
wilnego ( dalej KC) spadkobierca po-
wołany do spadku bądź to w drodze 
testamentu, bądź w drodze dziedzi-
czenia ustawowego, wstępuje w ogół 
praw i obowiązków zmarłego z chwi-
lą otwarcia spadku, tj. śmierci spad-
kodawcy. Należy pamiętać, że osoba 
powołana do spadku może wyrazić 
swoją wolę w odniesieniu do masy 
spadkowej w trojaki sposób (art. 
1012 KC), a mianowicie:
1) przyjąć spadek bez ograniczenia 

odpowiedzialności za długi spad-
kowe( tzw. przyjęcie proste), 

2) przyjąć spadek z ograniczeniem 
odpowiedzialności za długi spad-
kowe( tzw. przyjęcie z dobro-
dziejstwem inwentarza), 

3) lub odrzucić spadek

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzu-
ceniu spadku może nastąpić jedynie 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, 
w którym spadkobierca dowiedział 
się o tytule swojego powołania. Jeże-
li w tym terminie nie złożymy oświad-

czenia, z mocy prawa przyjmuje się , 
że nastąpiło przyjęcie spadku z od-
powiedzialnością za długi spadkowe.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spad-
kobiercą jest osoba nie mająca zdol-
ności do czynności prawnych, osoba 
co do której istnieje podstawa do jej 
całkowitego ubezwłasnowolnienia 
lub osoba prawna. W takich przypad-
kach brak oświadczenia spadkobier-
cy w w/w sześciomiesięcznym termi-
nie traktuje się jako przyjęcie spadku 
z ograniczeniem odpowiedzialności 
za długi spadkowe( art. 1015&2KC).

Oświadczenie woli o przyjęciu lub 
odrzuceniu spadku stosownie do art. 
1018 & 3 KC powinniśmy złożyć przed 
sądem lub notariuszem odpowiednio 
w formie ustnej, bądź też w formie pi-
semnej z podpisem urzędowo po-
świadczonym. Musimy pamiętać rów-
nież o tym , że nie jest możliwe 
złożenie oświadczenia pod warun-
kiem lub z zastrzeżeniem terminu, ani 
odwołanie takiego oświadczenia. Mo-
żemy jednak przy złożeniu takiego 
oświadczenia posłużyć się pełnomoc-

nikiem, udzielając mu pełnomocnic-
twa w formie pisemnej z podpisem 
urzędowo poświadczonym.

Może dojść do sytuacji gdy przed 
upływem terminu do złożenia 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzu-
ceniu spadku spadkobierca zmarł nie 
składając takiego oświadczenia. Wte-
dy to, stosowne oświadczenie będzie 
mogło zostać złożone przez jego 

spadkobierców, a termin do jego zło-
żenia nie może się skończyć wcze-
śniej niż termin do złożenia oświad-
czenia po zmarłym spadkodawcy.

W przypadku gdyby spadkobier-
ca złożył oświadczenie woli o od-
rzuceniu spadku, jest on z mocy 
prawa wyłączony od dziedziczenia 
i jest traktowanyprzez przepisy Ko-
deksu Cywilnego jak osoba, która 

nie dożyła chwili otwarcia spadku. 
Jednocześnie proszę o kierowanie 
na adres Redakcji wszelkich nurtu-
jących Państwa pytań dotyczących 
zagadnień prawnych. Na najczę-
ściej poruszane problemy prawne 
postaramy się Państwu sukcesyw-
nie udzielać odpowiedzi – na ła-
mach Wspólnego Powiatu. 

 Prawnik z Kancelarii ,,Legitimus”

Spadek –w jaki sposób i w jakim terminie przyjąć lub odrzucić? 

„Szkoła Odkrywców Talentów” jest w Milanówku!

Z wielką satysfakcją odnotujmy 
fakt przyznania Nowej Prywatnej 
Szkole Podstawowej w Milanów-
ku tytułu Szkoły Odkrywców 
Talentów. Satysfakcja jest tym 
większa, że tytuł ten przyznano 
milanowskiej szkole jako jedynej 
w powiecie grodziskim. Wypada 
podkreślić, że tytuł Szkoły Od-
krywców Talentów przyznaje się 
szkołom, które prowadzą kom-
pleksowy system pracy z uczniem 
zdolnym. Milanowska szkoła fi-
guruje na stronie ORE (Ośrodek 
Rozwoju Edukacji) wśród 152 in-
nych szkół z Mazowsza.

Pracy Nowej Prywatnej Szkoły 
Podstawowej mam okazję przy-
glądać się od chwili jej powstania, 
ponieważ regularnie jestem zapra-
szany na finały organizowanych 
tam konkursów, imprezy sporto-

we i spotkania z autorami książek 
dla dzieci, co umożliwia uczniom 
w bezpośrednich kontaktach po-
znanie twórców literatury polskiej 
i porozmawiania z nimi o przesła-
niach zawartych w ich książkach. 
Nie jest to jednorazowa inicjatywa 
o czym świadczy fakt, iż w okresie 
ostatnich jedenastu lat od chwi-
li powstania szkoły, gościli w niej 
tacy autorzy, jak Wanda Chotom-
ska (dwukrotnie), Joanna Papuziń-
ska, Dorota Gellner, Małgorzata 
Strzałkowska, Grzegorz Kasdepke, 
Natalia Usenko, Anna Onichi-
mowska, Wojciech Widłak i To-
masz Trojanowski. Spotkania te, jak 
w przypadku tegorocznego z pisar-
ką Agnieszką Frączek, zawierają 
w sobie wartości wychowawcze, 
służące kształceniu ważnych w ży-
ciu postaw, ale również zwracają 

uwagę na potrzebę posługiwania 
się poprawną polszczyzną.

ocalić od zapomnienia…
Ważną inicjatywą, która wyróżnia 
milanowską szkolę spośród innych 
placówek oświatowych na Mazow-
szu, jest organizowany przez nią, 
w tym roku już po raz dwunasty, 
konkurs „Ocalić od zapomnienia”. 
Konkurs skierowany do uczniów 
Szkół  Podstawowych  i  Gimna-
zjów ma na celu zwrócenie uwagi 
na wiele zaniedbanych, a niekie-
dy wręcz zrujnowanych obiektów 
architektury, znajdujących się na 
terenie gmin  Milanówka, Grodzi-
ska  Mazowieckiego, Brwinowa, 
Podkowy  Leśnej, Nadarzyna i in-
nych gmin Mazowsza. Obiekty te 
zdewastowane przez ludzi, opusz-
czone przez użytkowników, stop-

niowo popadają w ruinę, a ponie-
waż zachowały jeszcze ślady swojej 
urokliwej pierwotnej urody - warto 
na nie zwrócić uwagę władz lokal-
nych, organizacji pozarządowych 
działających w małych ojczyznach, 
bo jest jeszcze szansa ich ocalenia 
od ostatecznej zagłady. Niejako dla 
kontrastu – w czasie specjalnych 
lekcji i spotkań poświęconych kon-
kursowi - zwraca się uwagę uczest-
ników konkursów, czyli młodzieży 
szkolnej, na jakże często istniejące 
w sąsiedztwie piękne zabytkowe 
budowle, które ocalały w wyniku 
zabiegów konserwatorskich czło-
wieka, starań władz lokalnych, czy 
organizacji pozarządowych.

Uczestnicy konkursu co roku 
utrwalają pamięć o tych miejscach, 
malują je lub rysują w dowolnych 
technikach (kolorowy  rysunek, 
kolaż, różne  techniki  malarskie - 
pastela, akwarela, farba plakatowa), 
fotografują, opisują – w dowolnych  
gatunkach literackich (baśń, legen-
da, opowiadanie, wiersz, reportaż, 
wywiad, impresja). Ważne jest to, 
by każdy utwór był wyraźnie zain-
spirowany konkretnym, wybranym 

przez uczestnika obiektem archi-
tektonicznym.

Co roku konkurs przynosi bo-
gaty plon w ilości kilkudziesięciu 
prac nagrodzonych lub wyróżnio-
nych, które prezentowane są na 
zbiorczej wystawie i służą dalszej 
popularyzacji idei ocalania walorów 
architektonicznych póki jeszcze 
istnieją, a człowiek (lokalne władze 
samorządowe) mimo zaniechania 
prac konserwatorskich mógłby je 
jeszcze ocalić. 

Z uwagi na fakt, iż konkurs 
„Ocalić od zapomnienia” znacznie 
wykracza poza podstawowe regu-
laminowe założenia, bowiem zara-
zem przyczynia się do pogłębiania 
wiedzy o historii małych ojczyzn, 
kształtuje szacunek dla dorobku 
lokalnych twórców i uwrażliwia 
na otaczające nas piękno przyrody 
i architektury – jego pomysłodaw-
cy i realizatorzy z nauczycielką 
Agnieszką Krzysiak na czele zasłu-
gują na uznanie. Zainteresowanym 
konkursem „Ocalić od zapomnie-
nia” polecam stronę http://nowa.
ehost.pl/.

Andrzej Pettyn
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Żabia Wola

Urząd Gminy
Żabia Wola

ul. Główna 3
tel. 046 857 81 81

urzad@zabiawola.pl

godziny otwarcia:
pon.   9.00 – 17.00

wt. – pt.  8.00 – 16.00

Grillowaniem w „Lasku Ża-
biowolskim” w pięknej scenerii 
i słonecznej aurze rozpoczęliśmy 
oficjalne funkcjonowanie tego 
obiektu. Była to bardzo sympa-
tyczna impreza. Występy zespołu 
działającego przy Domu Kultury 
pokazały, że żabiowolskie gwiaz-
deczki rozwijają swoje talenty. Ich 
nauczyciel p. Zbigniew Sękulski 
prezentował w doskonałym wyko-
naniu przeboje dawnych lat. Ze-
brał za to zasłużone brawa. 

Najstarszy uczestnik leśnego 
spotkania, bardzo wielo, wieloletni 
sołtys Żabiej Woli p. Stefan Rusi-
nowski i najmłodsza (spośród na-
stolatek) Ola Kopeć wspólnie prze-
cięli żółtozieloną wstęgę. (Warto 
zauważyć, że są to główne kolory 
logo gminy, uśmiechniętej, zrelak-
sowanej, żółtozielonej żabki, która 
odpoczywa na geograficznych kon-
turach gminy). Cień ogromnych 
pięknych dębów chronił przed sil-
nym słońcem. Był prawdziwie letni 
dzień. Zebrani trenowali oklaski 
przed wieczornym, ostatnim wy-

stępem biało-czerwonych. „Euro 
spoko” śpiewane wspólnie niestety- 
jak wiadomo- nie pomogło

Oklaskami przyjęli zebrani sło-
wa Haliny Wawruch, Wójta naszej 
gminy, mówiące o dalszych pla-
nach powiększenia i wyposażenia 
Lasku Żabiowolskiego, z którym 
sąsiadować ma też gminne przed-
szkole. Przedstawicielka Lasów 
Państwowych Pani Jadwiga Grze-

czyńska przyklasnęła tym cieka-
wym projektom.

Wesoły nastrój rozgrzewały 
świetnie zgrilowane żeberka, kieł-
baski i kaszanka przygotowane 
przez p. Tomasza Kujawę, wraz 
z rodziną -znaną z sympatycznego 
uśmiechu żoną Danutą oraz cór-
kami Olą i Brygidą. P.p. Kujawa 
rozdawali je tworząc malowniczą 
grupę piłkarsko –kucharską!

Sklep p. Andrzeja Auguścika 
częstował (sam właściciel) wybor-
nym sernikiem, „Karczma Buków-
ka” pysznymi racuchami a karczma 
„Biesiada” raczyła pizzą podawaną 
przez samą p. Władysławę Bro-
czek. Wszystko to w prezencie dla 
uczestników inauguracji „Lasku”. 
Gdyby tak było, co sobotę, albo 
przynajmniej raz w miesiącu…! 

Ochronę zebranym zapewni-
li społecznie: prawną - mec. Jerzy 
Nowakowski, medyczną – p. Gra-
żyna Gajewska, stomatologiczną - 
dr Karina Kozłowska, weterynaryj-
ną – małżeństwo Marzena i Marcin 
Sidorowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Że-
lechowie z prawdziwą ochotą pod-
trzymywała prąd w aparaturze dała 
„sikawkowy koncert”. 

Nad całością rozpościerał się 
opiekuńczy duch Domu Kultury 
w Żabiej Woli dbającego o arty-
stów i widownię.

O tym, że w tych godzinach Żabia 
Wola była centrum świata świadczy-
ła siatka geograficzna naszej Ziemi 
rozłożona na geograficznym stoliku. 
Tam też dziewczęta – wolontariusz-
ki z Gimnazjum im. Józefa Cheł-
mońskiego w Józefinie pracowały 
nad konkursem „Jak daleko mają do 
nas”, czyli do Żabiej Woli miesz-
kańcy stolic: Berlina, Pragi, Rzymu, 
Londynu, Moskwy, Tokio, Sydney 

i innych. Spośród prawidłowych od-
powiedzi wolontariuszki wylosowa-
ły nagrodę - globus dla Alicji Kor-
bień uczennicy Gimnazjum, którego 
liczni przedstawiciele przybyli wraz 
ze swoją Panią Dyrektor Krystyną 
Pietrzak na otwarcie- grillowanie 
w Lasku. Wręczył kulę ziemską p. 
Sylwester Owczarek, który Lasek 
Żabiowolski społecznie wytyczył, 
obmierzył i wyrysował geodezyjnie. 
Problem - jak poinformować miesz-
kańców tych stolic, że warto nas od-
wiedzić, pozostaje otwarty.

Poprowadziła pogodną imprezę 
p. Walentyna Jendrych, której głos 
załamał się tylko raz, gdy apelowała, 
aby butelek nie rozbijać, puszek nie 

wyrzucać, obiektów nie niszczyć. 
No cóż, łza się kręci w oku nad tą 
łyżką dziegciu w beczce miodu. 

Okazało się, że można zebrać gru-
pę społeczników i chętnych w uczest-
niczeniu. Może za Żabią Wolę pójdą 
inne wsie, choćby w jakiejś skromnej 
skali. Pierwszy odzew jest - p. Stani-
sław Suchecki już gotów jest społecz-
nie przeprowadzać turniej piłkarski, 
p. Roman Olczak przygotować po-
mysłową ekspozycję drzew naszych 
lasów. Wszystko, co robimy dla naszej 
wsi, naszej gminy robimy dla siebie, 
my Obywatele Żabiowolscy.

Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego
Andrzej Jendrych

P.S. Osobisty akcent dorzucę do Lasku: 
w poniedziałek gościła w Muzeum 
Żaby kolejna grupa dzieci, tym razem 
z Radziejowic. Trzeba wiedzieć, ja-
kie zainteresowanie budzą eksponaty. 
A przecież prócz dzieci i młodzieży 
przyjeżdżają do Muzeum też dorośli 
i emeryci także w wycieczkach z War-
szawy. Oglądają z podziwem, że Ża-
bia Wola ma tyle ciekawych obiektów. 
Serce rośnie!
Szkoda, że mieszkańcy Żabiej Woli 
i Huty Żabiowolskiej, nie byli licz-
niej reprezentowani, bo przecież na-
turalnym zapleczem tych wsi jest ten 
sympatyczny, cenny i ważny zdro-
wotnie teren.

A.J 

Otwarcie Lasku w miłej atmosferze
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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

Pierwsze ślady świadczące o byt-
ności na tych terenach, dowody 
na to że Grodzisk Mazowiecki 
leży na szlaku bursztynowych, 
historia powstania i rozwoju 
miasta, czy historia najnowsza. 
W muzeum ziemi grodziskiej 
mają zostać zgromadzone eks-
ponaty, które opowiedzą długą 
i bogatą historię Grodziska Ma-
zowieckiego. 

W  listopadzie br. zostanie uru-
chomione muzeum ziemi grodzi-
skiej w zabytkowej Willi Rado-
goszcz. Piękny, odrestaurowany 
budynek, będzie gotowy za miesiąc. 
Na stworzenie ekspozycji potrze-
ba jednak kilka miesięcy. Wystawa 
może być imponująca, choćby ze 
względu na wartość historycz-
ną eksponatów.  -Wystąpiliśmy 
o przekazanie miastu cennych 

eksponatów znalezionych w czasie 
prac archeologicznych, wykonywa-
nych przed budową autostrady. Te 
świadczą o tym, że ziemia grodzi-
ska znajdowała się na szlaku bursz-
tynowym i że byli tu ludzie przy-
najmniej X wieków p.n.e- mówi 
burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski.  W okolicy Izdebna  znale-
ziono m.in. doskonale zachowany 
naszyjnik, eksponaty bursztynowe, 
czy bardzo stary kamień, ukształto-
wany przez człowieka nawet kilka-
naście tyś. lat temu. Oprócz śladów 
najstarszej historii w muzeum mają 
znaleźć się eksponaty dotyczące 
powstania i rozwoju miasta, a tak-
że historii ludności, w tym ludności 
żydowskiej. W Willi Radogoszcz 
mają też znaleźć się pamiątki zwią-
zane z wybitnymi ludźmi tej ziemi, 
choćby niedawno zmarłym Bogda-
nie Bohunie Lewandowskim mu-
zyku zespołu Breakaut i Maanam.  
Za projekt i przygotowanie wy-
stawy odpowiedzialny jest Łukasz 
Nowacki. Miasto czeka na eks-
ponaty, które mogłyby wzbogacić  
ekspozycję. 

J&A Media

Radni Grodziska Mazowieckiego 
przyjęli zaproszenie burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego 
na objazd po gminnych inwe-
stycjach. W sobotę 16 czerwca 
odwiedzili miejsca, gdzie trwają 
prace lub w których inwestycje 
rozpoczną się lada moment. Była 
to również okazja do zobaczenia 
punktów przedszkolnych utwo-
rzonych przy parafiach. 

Radni i goście zobaczyli m.in. 
szkołę w Książenicach, świetlicę 
w Łąkach, punkty przedszkolne 
utworzone przy parafiach w Ada-
mowiźnie i na osiedlu przy ulicy 
Piaskowej, rewaloryzowaną Willę 
Radogoszcz, Stawy Goliana i Park 
hr. Skarbków wreszcie inwestycje 
drogowe. Najbardziej spektaku-
larne inwestycje to oczywiście bu-
dowa olbrzymiej, jak na wiejskie 
warunki, szkoły w Książenicach, 
oraz rewaloryzacja zabytkowej 

Willi Radogoszcz, Stawów Go-
liana i Parku Skarbków.  -Te trzy 
ostatnie inwestycje, realizowane 
w dużej mierze dzięki funduszom 
unijnym, zdecydowanie zmienią 
nasze miasto, mieszkańcy wresz-
cie będą mieli miejsce do wypo-
czynku i rekreacji- podkreślał 
burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski. Dzięki inwestycjom, zostanie 
też uporządkowanych, zbudowa-
nych lub wyremontowanych wiele 
dróg, ścieżek i chodników. Miasto 
zyska ciąg rekreacyjny, wzdłuż 
którego w przyszłości ma powstać 
promenada.

Parki będą najbardziej reprezen-
tacyjne i najczęściej odwiedzane 
przez mieszkańców gminy i oko-
licznych miast, dlatego jakość wy-
konywanych inwestycji musi być 
wysoka. Szczególnie ważna jest 
wytrzymałość i jakość urządzeń do 
rekreacji i zabawy, którą sprawdzili 

osobiście niektórzy radni i urzęd-
nicy. Wszystkie przeszły ocenę 
pozytywnie. Plac zabaw będzie 
dostępny dla dzieci już od 22 lipca. 
Data nie została wybrana przypad-
kowo, tego dnia bowiem Grodzisk 
Mazowiecki 490 lat temu uzyskał 
prawa miejskie nadane mu przez 
Zygmunta I Starego.

Objazd inwestycji, jest orga-
nizowany w gminie kilka razy 
w roku. -Państwa obecność jest 
niezwykle ważna, byście mogli 
zobaczyć efekt swoich decyzji, 
a także przekonać się z czym wią-
żą się kolejne, nie zawsze łatwe 
do podjęcia, za to strategiczne 
dla przyszłości miasta i gminy- 
zwracał się do Radnych burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

 J&A Media

Grodzisk Mazowiecki będzie miał swoje muzeum

Radni Miejscy obejrzeli grodziskie inwestycje
Willa Radogoszcz. fot. Paulina Gajewska

Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach. Fot. A. Wrzesień, J&A MediaRadni Miejscy przy Stawach Goliana fot. A. Wrzesień, J&A Media

22 lipca dzieci będą mogły się cieszyć z nowego placu zabaw w Parku Skarbków, fot. A. Wrzesień, J&A Media
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okazje - zainWestuj!  telefon 0509 000 009
Miejscowość Nieruchomość Powierzchnia Cena Opis

Walendów Działka 1200 m2 220.000 PLN Działka budowlana w doskonałej lokalizacji. Cena do negocjacji.

Nowa Wieś Dom 80/575 m2 450.000 PLN Dom parterowy z poddaszem do zagospodarowania. Doskonała cena.

Młochów Działka 1025 m2 128.000 PLN Urokliwa działka budowlana z mediami w ulicy.

Piastów Mieszkanie 42 m2 175.000 PLN Mieszkanie 1-pok. położone w centrum. Polecam.

Grodzisk Maz / okolice Dom 120/1000 m2 280.000 PLN Stan deweloperski.

Grodzisk Maz. Dom 110/1200 m2 450.000 PLN Do zamieszkania.

Grodzisk Maz./ okolice Działka 1000 m2 80.000 PLN Pilna sprzedaż, media w drodze.

Grodzisk Maz. Mieszkanie 45 m2 195.000 PLN Do odświeżenia.

Kowiesy Działka 34600 m2 400.000 PLN Dobra cena.

Helenów Działka 15000 m2 155.000 PLN Okazja.

Wiskitki Mieszkanie 22 m2 95.000 PLN Polecam, dobra lokalizacja.

Skierniewice Mieszkanie 88 m2 320.000 PLN Do zamieszkania

Budy Grzybek Dom 72/1549 m2 235.000 PLN Do negocjacji!

Książenice Dom 142/1500 m2 380.000 PLN Dom z drewna.

Milanówek Mieszkanie 48,4 m2 225.000 PLN Do negocjacji.

Książenice Działka 4000 m2 200.000 PLN Cena do negocjacji.

transakcje Miesiąca

Miejscowość Nieruchomość Powierzchnia Cena wyjściowa Cena sprzedaży

Nowa Wieś Działka 1247 m2 400.000 PLN 340.000 PLN

Domaniew Dom 104 m2 430.000 PLN 390.000 PLN

Pruszków Dom 232 m2 980.000 PLN 730.000 PLN

Pruszków Dom 176 m2 1 250.000 PLN 640.000 PLN

Grodzisk Maz. Mieszkanie 48 m2 288.000 PLN 245.000 PLN

Grodzisk Maz. Dom 130/1230m2 850.000 PLN 800.000 PLN

Grodzisk Maz./ okolice Działka 2200 m2 180.000 PLN 142.000 PLN

Grodzisk Maz / okolice Działka 1500 m2 60.000 PLN 54.000 PLN

Żyrardów Mieszkanie 38 m2 140.000 PLN 124.000 PLN

Skotniki Mieszkanie 53 m2 104.000 PLN 90.000 PLN

Budy Zosine Działka 3300 m2 35.000 PLN 30.000 PLN

Żyrardów Mieszkanie 63 m2 190.000 PLN 185.000 PLN

Grodzisk Maz. Dom 120/440 m2 430.000 PLN 405.000 PLN

Milanówek Dom 47/600 m2 260.000 PLN 230.000 PLN

Grodzisk Maz. Mieszkanie 47 m2 230.000 PLN 205.000 PLN

Radonie Działka 2500 m2 320.000 PLN 290.000 PLN

 Warszawa Włochy 1040 m2 - piękna działka bu-
dowlano-usługowa, doskonale położona. Okazja.  
Tel. 22 730 62 00

 Pruszków 75/414 m2- domek wolnostojący w ład-
nej, cichej okolicy. Super cena.  Tel 22 730 61 99

 Pruszków 64 m2 -  4-pok.  mieszkanie w dobrej lo-
kalizacji. Rewelacyjna cena. Tel 22 730 61 99

 Pruszków 48 m2- 3-pok. mieszkanie w bardzo do-
brej lokalizacji. Okazja. Tel 22 730 62 00

 Grodzisk Maz., mieszkanie 32m2, kawalerka, do wpro-
wadzenia. Cena do uzgodnienia. Tel. 22 729 31 01

 Grodzisk Maz., dom o pow. 80m2 na działce 600m2, 
do remontu. Tel. 22 729 31 01

 Radziejowice, dom do zamieszkania o pow. 150 
m2, na działce 2700m2. Tel. 22 729 31 01

 Milanówek, 17m2, centrum miasta, do wprowadze-
nia. Tel. 22 729 31 01

 Żyrardów –mieszkanie  22m2, do wprowadzenia, 
cena  85 000 zł. Tel. 46 855 60 03

 Żyrardów – mieszkanie 37m2, 2 pok., cena 150 000 
zł. Tel. 46 855 60 03

 Adamówek - działka 2000m2, budowlana, cena 120 
000 zł. Tel.  46 855 60 03

 Radziwiłłów – dom, 260/1780, wolnostojący, cena 
650 000 zł. Tel.  46 855 60 03

 Kruszew ( pow. grójecki ) –działka 5,21 ha, cena 
937.000 zł. Tel. 22 724 61 20

 Grodzisk Maz.- mieszkanie 52,4 m2, II piętro, cena 
285.000 zł. Tel. 22 724 61 20

 Grodzisk Maz. – mieszkanie 30,7 m2 ,II piętro, cena 
210.000 zł. Tel. 22 724 61 20

 Chrzanów Mały-dom 125m2/działka 1045 m2, cena 
680.000 zł. Tel. 22 724 61 20

Cena: 1.290.000 PLN

nr oferty: D-12972-4

PIASTÓW

Dom

Cena: 750.000 PLN

nr oferty: D-12885-4

BRWINÓW

Dom

nr oferty: D-2011-14

Cena: 365.000 PLNFRANCISZKÓW

Dom

Cena: 470.000 PLN

nr oferty: D-1361-14

CZERWoNKA-PARCEL

Dom

Nowy 7-pok. dom, wykończony w  wysokim 
standardzie, położony w doskonałej lokalizacji. 
Bardzo ładnie zaprojektowany ogród. POLECAM! 
Pow. użytk.: 220 m2, Pow. działki: 771 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Dom położony w spokojnej okolicy Sochaczewa. 
oddalony od centrum około 5km. Cicha i spokoj-
na okolica. Zapraszam do oglądania i POLECAM. 
Pow. użytk.: 141 m2, Pow. działki: 2375 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Dom w stanie deweloperskim. Dojazd drogą 
asfaltową. Cicha i spokojna okolica, bardzo do-
bra lokalizacja. Zapraszam do oglądania! Pow. 
użytk.: 134 m2, Pow. działki: 3000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Dom 8-pok. typowo dwurodzinny  z oddzielnymi 
wejściami, położony w zacisznym miejscu Brwi-
nowa ale blisko PKP.  Możliwość negocjacji. Pow. 
użytk.: 230 m2, Pow. działki: 549 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

oGłoszenia drobne

TraNsakcje oferTy vademecum 
Nieruchomości

zmiaNy w Prawie kredyTy

PL NIERUCHOMOŚCI
w i ę c e j  n i ż  p o ś r e d n i k !

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

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

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

www.pln.com.pl 

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

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

PL Nieruchomości poszukuje dla swoich klientów gruntów rolnych o areale od 1 ha do 20 ha.

Zapewne zaskoczy Państwa fakt, 
że przy budowie będziecie musie-
li kilkakrotnie korzystać z usług 
geodety. Jest to dziwne, ale można 
chyba uznać, że geodezja to część 
działu pod nazwą - budownictwo. 

Jeśli wydzielamy działkę to w 99% 
będzie ona przeznaczona pod zabu-

dowę. Każdy - urzędnik, czy projek-
tant - chce, aby dostarczyć mu mapy 
działki. Następnie budynek trzeba 
wytyczyć w terenie. A po zakończe-
niu budowy, zrobić jego inwentary-
zację geodezyjną (sprawdzić czy stoi 
tam gdzie powinien i czy ma taki 
kształt jak w pozwoleniu na budo-

wę).Nie wspominam tutaj o mediach 
przy, doprowadzaniu których również 
mamy swój udział. Ale proszę się nie 
niepokoić, krok po kroku wszystko 
zrobimy tak, jak być powinno. 

WykonaMy MaPy
W zasadzie mapy, które Państwu są 
potrzebne znajdują się w Powiato-
wym Ośrodku Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej. Niestety, 
nie możecie Państwo ich wykorzy-
stać bezpośrednio, ponieważ Ośro-
dek nie przystawi odpowiednich 
pieczęci bez kontroli terenowej. 
Kontrolę taką, wraz z aktualizacją, 
wykonują jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego, czyli my geodeci. 
Dlatego też jedynym rozwiązaniem 
jest zamówienie map do celów pro-
jektowych u nas.

PrzeProWadziMy 
Przez labirynt PrzePisóW
(oraz dziwnych wymagań urzędników)
Im szybciej Państwo do nas trafi-
cie, tym mniej czasu i pieniędzy 
stracicie. Wszystko jest proste, jeśli 
robi się to wielokrotnie, a praw-
dopodobnie to Państwa pierwsza 
budowa. 

Wiemy, czego wymaga Urząd, 
jak sprostać tym wymogom naj-
mniejszym kosztem czasu i pienię-
dzy. Zapraszamy na bezpłatne kon-
sultacje. Możecie tylko zyskać.  

Obsłużymy Twoją budowę
- cenna rada Geodety



nr oferty: D-13114-6

GRoDZISK mAZ./oKoLICE

Dom

Dom w trakcie budowy . Termin ukończenia in-
westycji październik 2012 r. Dom będzie gotowy 
do zamieszkania!!! Pow. użytk.: 160 m2, Pow. 
działki: 979 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 820.000 PLN Cena: 590.000 PLN

nr oferty: D-14287-5 nr oferty: D-14518-6

CZARNY LAS JAKToRÓW

Dom Dom

Cena: 99.000 PLN

nr oferty: G-14169-5

STARA WIEŚ

DZIAŁKA

Działka w doskonałych wymiarach 28x34m. 
Działka na terenie nowo powstającego osiedla 
domów jednorodzinnych. Pow. działki: 1000 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

nr oferty: G-2716-14

STARE BUDY DRUGIE

DZIAŁKA

Działka rolna położona przy drodze asfaltowej, 
w której jest prąd oraz wodociąg. OKAZJA!!! 
Pow. działki: 1200 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

nr oferty: G-2780-14

WISKITKI

DZIAŁKA

Działka budowlana o powierzchni 1,7 h polożo-
na w  w bliskiej odleglości obwodnicy. Cena do 
negocjacji!!! Pow. działki: 17000 m2.
telefon: 0-46 855-60-03

Cena: 210.000 PLN

nr oferty: G-14256-5

SZCZĘSNE

DZIAŁKA

Działka oddalona około 400 m od przystanku 
MZK . Wszystkie media w drodze gminnej przy 
działce. Pow. działki: 1020 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 295.000 PLN

nr oferty: G-14372-5

GRoDZISK mAZoWIECKI

DZIAŁKA

Działka kształtem zbliżona do kwadratu, ogro-
dzona , oddalona od stacji WKD o około 200 m. 
Wszystkie media miejskie. Pow. działki: 579 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 550.000 PLN

nr oferty: G-14376-5

PoDKoWA LEŚNA

DZIAŁKA

Nieruchomość w centrum Podkowy Leśnej, media 
miejskie przy działce. Atutem jest niewielka odle-
głość do stacji WKD. Pow. działki: 983 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 108.000 PLN

nr oferty: G-14848-6

RUSIEC

DZIAŁKA

Działka budowlana położona na nowo-powsta-
łym osiedlu. Cicha okolica. PINIE! Pow. działki: 
1474 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Cena: 250.000 PLN

nr oferty: G-14112-5

oSoWIEC

DZIAŁKA

Działka o wymiarach 30x48. Media prąd, woda, 
gaz w drodze przy działce. Działka przygotowana 
do budowy. Pow. działki: 1536 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 213.000 PLN

nr oferty: G-12961-4

ŻÓŁWIN

DZIAŁKA

Działka budowlana , media: prąd, woda miejska 
bezpośrednio przy działce. Przepiękna, leśna, 
zielona okolica. Pow. działki: 1069 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Cena: 216.000 PLN

nr oferty: G-13020-4

DomANIEW

DZIAŁKA

Działka budowlana z mediami. Ładna, zielona, 
częściowo zadrzewiona (sosenki, krzewy ) z do-
jazdem drogą asfaltową. Atrakcyjna cena. Pow. 
działki: 900 m2.
telefon: 0-22 730-62-00

Cena: 220.000 PLN

nr oferty: m-12920-4

PRUSZKÓW

mIESZKANIE

Mieszkanie 2-pok. po generalnym remoncie. 
Wysoki standard wykończenia. Bardzo dobra 
lokalizacja. Polecam.
Metraż.: 38 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Cena: 299.000 PLN

nr oferty: m-13805-6

GRoDZISK mAZoWIECKI

mIESZKANIE

Słoneczne, czteropokojowe mieszkanie miesz-
czące się na 1 piętrze. Do zamieszkania.
Metraż.: 72 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Cena: 230.000 PLN

nr oferty: m-13823-6

GRoDZISK mAZoWIECKI

mIESZKANIE

Dwupokojowe, do wykończenia wg. własnej 
aranżacji. Cena do negocjacji.
Metraż.: 53 m2
telefon: 0-22 729-31-01

nr oferty: m-11728-6

mILANÓWEK

mIESZKANIE

Trzypokojowe, wygodne mieszkanie znajdujące 
się na drugim piętrze. Blisko szkoła, przedszko-
le, sklepy, stacja PKP.
Metraż.: 48 m2
telefon: 0-22 729-31-01

Oryginalny dom wraz z garażem, do wykoń-
czenia wg. własnej aranżacji. Zielona, spokoj-
na okolica. OKAZJA. Pow. użytk.: 163 m2, Pow. 
działki: 1583 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Dom wybudowany w technologii tradycyjnej  
- murowanej. Pięknie zagospodarowana działka. 
Media miejskie. Pow. użytk.: 120 m2, Pow. dział-
ki: 1508 m2.
telefon: 0-22 724-61-20

Cena: 195.000 PLN

nr oferty: m-12910-4

PIASTÓW

mIESZKANIE

Przytulne mieszkanie w doskonałej lokaliza-
cji. Składa się z dużego pokoju, widnej i dużej 
kuchni połączonej z jadalnią.
Metraż.: 42 m2
telefon: 0-22 730-62-00

Cena: 480.000 PLN

nr oferty: D-14699-6

GRoDZISK mAZ.

Dom

Słoneczny, ciepły dom położony w otulinie lasu. 
Salon z wyjściem na taras, kuchnia, cztery sy-
pialnie. Cena do negocjacji. Pow. użytk.: 106 m2, 
Pow. działki: 1224 m2.
telefon: 0-22 729-31-01

Cena: 150.000 PLN

nr oferty: m-2764-14

ŻYRARDÓW

mIESZKANIE

Bardzo ładne mieszkanie na osiedlu Żeromskie-
go po generalnym remoncie.  Polecam wszyst-
kim i zachęcam do oglądania.
Metraż.: 37 m2
telefon: 0-46 855-60-03

Cena: 165.000 PLN

nr oferty: m-1603-14

TERESIN

mIESZKANIE

Bezczynszowe mieszkanie położone na spokoj-
nym osiedlu Teresina. W pobliżu szkoła, przed-
szkole, sklepy, stacja PKP.  POLECAM.
Metraż.: 57 m2
telefon: 0-46 855-60-03

oferujeMy:
(usługi na trenie powiatu grodziskiego 
i pruszkowskiego )
•	 Wykonujemy	podziały	działek
•	 Wykonujemy	rozgraniczenia
•	 Wyznaczamy	granice	działek
•	 Uzgadniamy	ewidencję	gruntów	

ze stanem z ksiąg wieczystych
•	 Wykonujemy	 mapy	 do	 celów	

projektowych
•	 Wyznaczamy,	 gdzie	 ma	 stanąć	

budynek
•	 Wykonujemy	inwentaryzację	

budynków i inwentaryzacje 
przyłączy

•	 Wykonujemy	uzgodnienia	w	ZUD
•	 Wykonujemy	 także	 nietypowe	

prace geodezyjne

Nasze usługi wykonujemy na tere-
nach powiatu Grodzisk Mazowiecki 
i Pruszków.

Geodeta z uprawnieniami 
„Geoserwis”
mgr inż. Roman Jankowski
Grodzisk Mazowiecki 
ul. 3 Maja 18
Tel.  501 122 281/ 22 755 52 60
www. geoserwis.waw.pl
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Za nami VII edycja Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku

-na torach kolejowych zginął człowiek 

W ostatni weekend (15-17 czerw-
ca) już po raz siódmy odbył się 
Festiwal Otwartych Ogrodów 
w Milanówku. Jak co roku, swoje 
ogrody dla publiczności pootwie-
rali mieszkańcy Milanówka i or-
ganizacje pozarządowe. Po raz 
pierwszy zaprezentowali się w nich 
artyści z miast partnerskich Mila-
nówka – Lidzbarka Warmińskiego 
i Welzheim (Niemcy). Na Festiwal 
przyjechały również delegacje sa-
morządowe z obu miast na czele 
z burmistrzem Welzheim - Tho-
masem Bernlöhr i zastępcą bur-
mistrza Lidzbarka Warmińskiego 
– Markiem Żelichowskim.

VII Festiwal rozpoczął się kon-
certem Zespołu Pieśni i Tańca Lu-
dowego „Perła Warmii” Na scenie 
zawirowało od kolorów, zadudniło 
od podskoków tancerzy… Publicz-
ność z życzliwością oklaskiwała 
młodych wykonawców z domu kul-
tury z Lidzbarka Warmińskiego. 

Jak co roku oferta Ogrodów była 
różnorodna i każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Były Ogrody milanow-
skich artystek, podczas których od-
bywały się wystawy oraz kiermasze 
(m.in.: Marii Matuszewskiej, Mał-

gorzaty Ojrowskiej, Iwony Tomczak) 
prezentujących swoje rękodzieło, wy-
stawy fotografii i malarstwa („Żywe 
obrazy w Turczynku”, „Fotografia re-
porterska Lidzbarka Warmińskiego”, 
„OBOK – w magicznej przestrzeni” 
oraz „OBOK – w zadziwieniu”). Nie 
zabrakło również Ogrodu filmowego 
– „Phone/doc/garden” który był mię-
dzypokoleniowym spotkaniem miło-
śników sztuki operatorskiej podczas 
którego odbyły się projekcje filmów 
nakręconych za pomocą telefonów 

komórkowych. W ogrodzie „Zielo-
na brama” swoje prace prezentowali 
gdańscy artyści. Uczestnicy Festiwalu 
mogli również oglądać prace Elżbie-
ty Sokólskiej-Majewskiej i Marzeny 
Rogali („Na drodze ikony”), Ryszar-
da Rogali (akwarele – „Między gó-
rami: północne Włochy i Korsyka”), 
Emilii Dąb („Kwiaty”), były spotka-
nia z filozofami (prof. dr hab. Zenon 
Roskal (KUL) i dr Michał Chabe-
rek OP – „Od zaćmienia przyrody 

do zaćmienia Boga. Nauka i wiara 
w europejskiej tradycji kulturowej”) 
i spotkania z poezją: „W baśniowym 
ogrodzie” – Aliny Chwieszczennik 
oraz „Zachód słońca w Milanówku” 
-  Jarosława Marka Rymkiewicza.

Artyści z Welzheim w swoim 
ogrodzie zaprezentowali rękodzieło 
jedwabne i drewniane oraz malar-
stwo niemieckich artystów. Artystka 
Angelika Mager wykonała perfor-
mance taneczny „Ożywić sztukę”. 
Zostało stworzone również wspólny 

obraz polskich i niemieckiech arty-
stów – „Pod wspólnym niebem”.

Oprócz koncertu otwierającego 
i zamykającego Festiwal, były również 
koncerty: „W świecie afrykańskich 
rytmów”, koncert Katarzyny i Danie-
la de Latour z dziećmi, Capella Mi-
lanoviensis z Dariuszem Biernackim 
i Jerzym Smolarkiem, koncert Jacka 
Rudnickiego – lekarza, muzyka i au-
tora ksiązki „Wszystko co małe jest 
piękne”.  Nie zabrakło również przed-
stawień teatralnych – Stowarzyszenie 
Kobiet „Miej marzenia” z Lidzbarka 
Warmińskiego zaprosiło gości na 
przedstawienie „Teatru Jak Marzenie” 
– „Stacja Chandra Unyńska….”. 

Były też Ogrody dla miłośników 
czworonogów w których można było 
uzyskać porady dotyczące pielęgnacji 
psów i kotów oraz zasad zdrowego 
żywienia. Były też zawody i pokazy 
kawaleryjskie – władanie szablą i lan-
cą, zawody jeździeckie w skokach 
przez przeszkody, wystawa historycz-
nych siodeł i strojów. Harcerze zapro-
sili do swojego Ogrodu w „Amfite-
atrze”, gdzie zorganizowane były gry 
i zabawy, zajęcia plastyczne i ognisko 
z kiełbaskami. 

W  Przedszkolu na Fiderkiewicza, 
w „Ogrodzie dla dzieci z teatrem” 
można było zobaczyć przedstawienie 
„Szaleństwa w Akademii Ambrozji 
Kleks” w wykonaniu Grupy Teatral-
nej MCK, wg pomysłu i w reżyserii 
Dariusza Biernackiego. W Ogrodzie 
Truskawkowego Przedszkola pod 
nazwą „Reportaż z podróży Tru-
skawkowej Panienki i Bursztynowe-
go Księcia do Chin” na dzieci cze-
kały warsztaty, gry i zabawy, istniała 
również możliwość przejechania 
się dorożką. W „Ogrodzie rodzin-
nym” u Sióstr Urszulanek oprócz 
zabaw dla dzieci, dla rodziców zor-
ganizowany był panel dyskusyjny 
„Wychować – pozwalać wzrastać” 
prowadzony przez ks. Mara Drze-
wieckiego - dr psychologii. 

Dla smakoszy wina przez dwa 
dni w „Ogrodzie winiarskim” od-
bywała się prezentacja, degustacja 
i sprzedaż win.  Natomiast w ogro-
dzie „Słoneczny Krąg” czekały gry 
i zabawy rozwojowe oraz coaching 
dla chętnych. 

Podczas Festiwalu swoje set-
ne urodziny uroczyście obchodziła 
Willa „Pilawin”. Z tej okazji podczas 
wystawy poświeconej historii willi 
i jej właścicieli można było zobaczyć 
archiwalne zdjęcia i kopie dokumen-
tów, również dowiedzieć się o pierw-

szych parcelacjach w Milanówku. Nie 
obyło się bez Garden Party w Willi 
„Pilawin” przy muzyce z gramofonu, 
należącego do dawnych właścicieli. 
A wszystko przy kawie, herbacie z ro-
syjskiego samowara i słodkościach.  

O tradycjach picia kawy, her-
baty i czekolady w Polsce można 
było usłyszeć podczas spotka-

nia w Ogrodzie tradycji polskich. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
zabytkowej porcelany, sreber, samo-
warów, bulier i kawiarek z XVIII 
i XIX wieku. 

Zakończeniem Ogrodów w nie-
dzielny wieczór był przejmujący kon-
cert pieśni sefardyjskich w wykonaniu 
Anny Riveiro i zespołu MAAYAN, 

zakończony trzykrotnym bisem.
Festiwal Otwarte Ogrody to czas 

zabawy i odpoczynku, ale także czas 
i przestrzeń na docenienie walorów 
naszego miasta, na cieszenie się jego 
urokiem. To wspólnie spędzony czas 
z ludźmi, których w naszym małym 
miasteczku, być może mijamy co-
dziennie, ale nikt nas sobie wcześniej 

nie przedstawił. Może właśnie to 
czas na zapoznanie, serdeczność, po-
czątek inicjatyw dla innych wspól-
nych działań. Korzystajmy i cieszmy 
się zielonym Milanówkiem, oby co 
roku przy tak pięknej pogodzie jak 
podczas tegorocznej VII edycji Fe-
stiwalu Otwarte Ogrody.

Monika Samoraj

W poniedziałek, 18 czerwca 2012 
o godzinie 10:05 pociąg PKP In-
tercity "Tuwim" relacji  Warszawa 
- Łódź w okolicach stacji Milanó-
wek potrącił mężczyznę  przecho-
dzącego w niedozwolonym miej-
scu przez tory kolejowe. 

W wyniku obrażeń poszkodowany 
zmarł na miejscu a utrudnienia w ru-
chu kolejowym trwały kilkanaście 
godzin. Kilka dni wcześniej również 
doszło do podobnego wypadku. Co 
miało miejsce między Pruszkowem 
a Piastowem , zginęła młoda kobieta, 
która również nie zauważyła prze-
jeżdżającego pociągu przechodząc 
w niedozwolonym miejscu. 

Niestety wielu osobom, nawet 
wysiadających na stacji kolejowej, 

najzwyczajniej nie chce się iść do 
- nieco oddalonych - ale bezpiecz-
nych zejść z peronu i przecho-
dzą przez tory ryzykując swoim 
zdrowiem lub życiem. Problem 
ten występuje nagminie nie tylko 
w naszym rejonie. I żadne wypadki 
nie wpływają na zmianę ich postę-
powania. 

Apelujemy o rozwagę. Czasami 
przejście kilku metrów czy poko-
nanie kilku stopni schodów więcej 
może uratować nam  życie. Mamy 
nadzieję, że te ostatnie tragicz-
ne  wypadki, które miały ostatnio 
miejsce zmuszą przynajmniej część 
naszych czytelników do odrobiny 
refleksji. 

Wioletta Wasiak

Kolejny tragiczny wypadek
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Program „Rzetelni w Biznesie to 
przedsięwzięcie, które ma na celu 
promocję czterech kluczowych 
obszarów: przedsiębiorczości, 
samorządów, medycyny oraz in-
stytucji. Jego Uczestnicy mogli 
ubiegać się o Certyfikat na pozio-
mie regionalnym, ogólnopolskim  
bądź europejskim.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że wyróżnienia i konkursy nawet te 
najbardziej prestiżowe nie rozwiążą 
problemów, z jakimi, na co dzień 
borykają się polscy przedsiębior-
cy. Jednak nagrody przyznane na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
i zdobyte w sposób transparent-
ny, według uznanych reguł i zasad 
mają być odzwierciedleniem jakości 
usług, produktów i określać wysoki 
poziom zarządzania przedsiębior-
stwem. Pozwalają one rzetelnym 
i uczciwym firmom poddać swo-
je dokonania w biznesie kontroli 
i ocenie pokazując w ten sposób 

innym przedsiębiorcom, że są part-
nerem godnym zaufania. 

Podczas Wielkiej Gali Rze-
telnych w Warszawie, firma PL 
Nieruchomości została odzna-
czona Europejskim Certyfikatem 
"Rzetelni w Biznesie". Firma PL 
Nieruchomości otrzymała na-
grodę za profesjonalne i rzetel-
ne wywiązywanie się ze swoich 
zobowiązań nie tylko względem 
swoich klientów, kontrahentów, 
ale przede wszystkim względem 
swoich pracowników. Firma PL 
Nieruchomości zdobywając cer-
tyfikat "Rzetelni w Biznesie" zo-
stała po raz kolejny doceniona za 
swoją rzetelność oraz uczciwość. 
Podczas gali podkreślano zasługi 
laureatów w działaniu na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego 
oraz konkurencyjności na rynku 
przy pełnym poszanowaniu i re-
spektowaniu zasad etycznych. 

Wioletta Wasiak

kiNo 
Królewna Śnieżka i Łowca
przygodowy/dramat/fantasy USA, 
2012 , dł.127 min reżyseria Rupert 
Anders, Obsada Kristen Stewart, 
Charlize Theron, Chris Hem-
sworth, Sam Claflin

Dawno, dawno temu, w odległej 
krainie żyła zła królowa, która po-
leciła swemu myśliwemu zgładzić 
jedyną niewiastę piękniejszą od niej 
samej. Nie spodziewała się jednak, 
że podwładny sprzeciwi się jej roz-
kazom i zamiast zabić Królewnę 
Śnieżkę… nauczy ją sztuki wojny
 

imPrezy

Święto miasta 
Zapraszamy Państwa 22.07.201 
(16:00) 2 na uroczystości z okazji 
Święta Miasta w 490 rocznicę uzy-
skania przez Grodzisk Mazowiecki 
praw miejskich. W tym dniu będą 

mieli Państwo okazję do zobaczenia 
efektów rewitalizacji Parku Skarbków 
i Stawów Goliana. Przez cały dzień 
uroczystości towarzyszyć będzie Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą 
tamburmajora Ryszarda Klechy.

Zaproszenie na festyn 

Chełmonalia - Powitanie Lata 
2012- festyn rodzinny , który odbę-
dzie się dnia 8 lipca 2012r od godz. 
14:00 na boisku Klubu Sportowego 
„Promyk” w Nowej Suchej. Impreza 
ta ma na celu wspólną zabawę i in-
tegrację mieszkańców gminy Nowa  
Sucha  jak również gmin   należą-
cych do Stowarzyszenia „Ziemia 
Chełmońskiego”.

zaproszenia

Rzetelni w Biznesie
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Wiele osób marzy o własnym domu 
z ogrodem.  Dom kojarzy nam się 
z wygodą, niezależnością, możliwo-
ścią odpoczynku na łonie natury. 

Oczywiście, dużo w tym racji. Jed-
nak trzeba sobie zdawać sprawę, że 
tak radykalna zmiana stylu życia po-
ciąga za sobą zupełnie nowe zadania, 
decyzje, działania. Choćby ogród… 
Niby prosta sprawa, kilka drzewek, 
ale jak go urządzić, żeby był ładny, 
funkcjonalny, żeby spełniał potrze-
by wszystkich jego mieszkańców. 
Oczywiście można zatrudnić wykfa-
lifikowanego specjalistę. Wiele osób 
chciałoby jednak sprostać zadaniu 
zagospodarowania przestrzeni wo-
kół swojego domu samodzielnie. 

Po pierwsze, wszystkim radzę 
brak pośpiechu. Trzeba najpierw 
swoje otoczenie dobrze poznać, od-
kryć jego „mocne” strony. Do takich 
zaliczyć można  miejsca nasłonecz-
nione, osłonięte od wiatru, miejsca 
z których rozciąga się szczególny 
widok, ciekawie ukształtowaną po-
wierzchnię terenu czy pojedyncze, 
okazałe drzewa. Podobnie określmy 
wady naszej działki.  Wyznaczmy 
przestrzenie gdzie wiatr jest bardziej 
dokuczliwy, miejsca obniżone, gdzie 
odczuwalny będzie wieczorny chłód 
i wilgoć. Często kształt działki nie do 
końca nas zadawala. Jest zbyt wąski 
i podłużny, czasem odsłania niecie-
kawy widok na ścianę u sąsiada. Taka 
dokładna analiza będzie punktem 
wyjścia do stworzenia dobrej koncep-
cji zagospodarowania ogrodu. 

Klasyczny ogród składa się z kil-
ku wzajemnie powiązanych części. 
Przed domem znajduje się tzw. 
przedogródek – teren  reprezen-
tacyjny, wizytówka mieszkańców. 
Zwykle ma on funkcję ozdobną, 
powiązaną ze stylem domu. Przed 
domami – dworami dobrze spraw-

dzają się   symetryczne układy ro-
ślin, np. po obu stronach wejścia  
kuliste bukszpany. Bardziej kla-
sycznym rozwiązaniem jest gazon 
różany, z piękną rzeźbą pośrodku. 
Przed innymi domami dobrze bę-
dzie wyglądało pojedyncze drzewo, 
np. odmiana brzozy o interesującej 
korze czy kwitnąca wiśnia. 

Za domem, w bezpośrednim są-
siedztwie tarasu znajduje się ogród 
wypoczynkowy, tzw. salon ogrodo-
wy. Program tej części, podobnie jak 
urządzenie salonu domowego, musi 
być dostosowany do potrzeb użyt-
kowników. I tak jak w salonie, część 
jadalniana jest chyba najważniejsza. 
Często na ten cel wybieramy taras, 
na którym ustawiamy stół i ławy 
a obok przenośny grill. Całość ozda-
biamy donicami z kwitnącymi rośli-
nami jednorocznymi  lub skrzynka-
mi z ziołami. Innym rozwiązaniem 
jest stworzenie piknikowego miejsca 
w pewnym oddaleniu od domu, np. 
w formie zadaszonej altany, a obok 
ogrodowy kominek a nawet stylizo-
wana kuchnia z blatem do pracy pod 
gołym niebem. Takie konstrukcje 
często wyznaczają styl ogrodu, np. 
nawiązują do krajobrazu śródziem-
nomorskiego czy prowansalskie-
go. Miejsca na ogrodowa jadalnię 

wybieramy w najładniejszej części 
ogrodu, lub w miejscu, skąd rozciąga 
się szczególnie interesujący widok, 
np. na staw ogrodowy.

Jeżeli użytkownikami ogrodu są 
również dzieci, dla nich należy zbu-
dować kącik do zabaw. Na rynku 
dostępne są różnorodne konstrukcje 
dla dzieci, niektórzy zdolni tatusio-
wie sami budują altany na drzewach 
połączone ruchomymi mostami. 
Wybierając miejsce dla najmłod-
szych pamiętajmy o ochronie przed 
nadmiernym nasłonecznieniem. 
Dobrą osłonę można stworzyć 
z krzewów i drzew. Ważne, żeby nie 
miały trujących owoców czy nasion. 
Starszym dzieciom przyda się miej-
sce do gry w piłkę czy badmintona. 

Oprócz funkcji rekreacyjnej ogród 
może pełnić również funkcję użyt-
kową. W tej części ogrodu znajduje 
się warzywnik, sad oraz część gospo-
darcza, z kompostem i domkiem na 
narzędzia i sprzęt ogrodowy.

Dobrze przemyślany układ ogro-
du, umiejętnie obsadzony starannie 
dobranymi kompozycjami roślin-
nymi, będzie dawał satysfakcję i ra-
dość użytkownikom. 

Agnieszka Kamińska
architekt krajobrazu
a_kaminska0@vp.pl

Wymarzony ogród
Historia niezwykłej 
przyjaźni
W trudnych chwilach przed czło-
wiekiem otwierają się dwie drogi. 
Może stać się cynikiem, zgorzk-
niałym, zamkniętym na innych, 
może zabić resztki wyobraźni, która 
w nim nadal tęskniłaby za lepszym, 
pięknym światem. Szczęśliwie, nie 
wszyscy tak bardzo poddają się złu, 
na które przecież nie zawsze mamy 
wpływ. Historia przyjaźni dwóch 
wielkich pisarzy i naukowców: 
C.C. Lewisa i Tolkiena to opo-
wieść o ludziach, którzy – nawet 
w najtrudniejszych chwilach wojny 
– walczą o ocalenie wyobraźni. Ci 
rycerze dobra nie tracą ducha i wie-
rzą, że dobro musi zwyciężyć przede 
wszystkim w samym człowieku.

Może brzmi to górnolotnie, ale 
tak właśnie odczytywałam zarówno 
„Opowieści z Narnii”, jak i „Władcę 
pierścieni”. Lepsze, duchowe życie, 
wewnętrzny świat wyobraźni i dzie-
cięcej wrażliwości to dla obydwu 
pisarzy jedyne prawdziwe miejsca, 
w których ujawnia się ludzka godność, 
choćby warunki zewnętrzne zdawały 
się wskazywać na ostateczny tryumf 
zła. Ta myśl to nie tylko intelektualna 
refleksja przekuta na język literacki. 
Jak wynika z biografii twórców, był 
to raczej efekt życiowych doświad-
czeń – wielu trudów, niedostatków, 
tych materialnych i emocjonalnych, 
wojen, otaczającej ich przemocy. Ale 
równolegle z trudami życia pojawiały 
się konkretne wybory na rzecz praw-
dy, dobra i piękna prowadzące ku kla-
sycznemu światu wartości. 

Colin Duriez w książce „Tolkien 
i C.S. Lewis historia niezwykłej 
przyjaźni” szczegółowo bada histo-
rie życia pisarzy. Wiele elementów 

okazuje się zbieżnych. Obydwaj żyli 
przecież w tych samych realiach, 
spotkali się i zaprzyjaźnili oddzia-
łując wzajemnie na swoją twórczość. 
Historyczne otoczenie to dwie woj-
ny i trudności materialne z którymi 
musieli się mierzyć. Fascynacje na-
ukowe poprowadziły obydwu pisarzy 
w stronę świata mitów, także drogą 
poznawania starożytnych języków. 
Mitologia zdaje się zarówno dla 
Lewisa jak i dla Tolkiena, kluczem 
do interpretowania rzeczywistości, 
podobnie jak interpretuje się tekst 
literacki. Szukanie sensu, prowadzi 
do pytań o swoje zadanie w świecie. 
Staje się to drogą rozwoju zarówno 
osobistego, jak i twórczego i nauko-
wego. Prowadzi ona ku całkowitej 
spójności, gdzie nauka i wartości nie 
mogą się rozejść. Jednym z elemen-
tów świata wartości stała się praw-
dziwa, głęboka przyjaźń. Łączyła 
ona obu pisarzy, którzy już wcześniej 
szukali przynależności w bractwach 
i grupach naukowych i literackich. 

Czytając, miejscami niezwykle 
smutną, historię życia Tolkiena 
i Lewisa, można zatęsknić za świa-
tem prawdziwej przyjaźni, takiej, 
jakiej wielu z nas doświadczyło je-
dynie w dzieciństwie. 

Joanna Sarnecka

„Tolkien i C.S. Lewis historia nie-
zwykłej przyjaźni”, Colin Duriez, 
Wydawnictwo M, Kraków 2011.

Joanna Sarnecka proponuje:
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Ogłoszenia drobne tel: 022 729 31 06

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

 Poszukuję pracownika na stanowisko kucharz  
– barman. Mile widziana praktyka, wymagana 
książeczka zdrowia. Tel. 0 501 376 536   
 BRUKARSTWO, KOSTKA, OGRODZENIA. Tel. 0 502 641 901

 DACHY krycie-specjalizacja gont bitumiczny, papa ter-
mozgrzewalna, 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 pobudo-
wane. Cena 450 zł. Tel. 0 606 116 823

 MATEMATYKA – doświadczony nauczyciel.  
Tel. 0 885 322 307

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

 Ada prywatnie Tel 0 501 333 127

 TRANSPORT, przeprowadzki. Tel. 0 691 996 004
 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, NIEDRO-
GO, UPRAWNIENIA BUDOWLANE Tel. 0 505 357 442

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

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

Redakcja: 05-825 Grodzisk Maz.,ul. Sienkiewicza 15
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