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Bogoria razy trzysta 
Uprzejmie donoszę, że właśnie oddajemy do rąk Czytelników trzechsetny 
numer naszego czasopisma. Jako bogoryjny dinozaur polecam uwadze 
tekst stworzony specjalnie na tę okoliczność przez przedstawicielkę 
redakcyjnego młodszego pokolenia Annę Redel. Dziękując za lekturę po-
przednich 299 wydań, zapraszam do zapoznania się z numerem wakacyj-
nym. A czwartą setkę zaczniemy już we wrześniu!

Redaktor naczelny Krzysztof Bońkowski 

wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

Przed kilkunastoma miesiącami, podczas 
uroczystości wmurowania kamienia wę-
gielnego, pokazywane były prezentacje 
i filmy obrazujące, co powstanie na polach 
położonych na pograniczu Książenic i Ur-
szulina. – Dzisiaj mamy wielki zaszczyt 
i  przyjemność z dumą pokazać państwu 
działający już obiekt – mówił Tomasz Za-
horski z zarządu stołecznego klubu wita-
jąc przybyłych gości, wśród których nie 
zabrakło przedstawicieli władz państwo-
wych i  samorządowych oraz selekcjonera 
Jerzego Brzęczka.

Na 15-hektarowej powierzchni oprócz 
kilku pełnowymiarowych boisk znajduje 
się imponująco wyposażony budynek z  si-
łowniami, gabinetami, salami konferencyj-

nymi, strefą odnowy biologicznej, bursą dla 
zawodników w wieku 13-18 lat oraz częścią 
hotelową dla pierwszej drużyny. 

– Ten obiekt i zmiana sposobu myślenia 
są kluczem do nadrobienia dystansu, dzie-
lącego nas od europejskich potęg – mówił 
prezes Mioduski doceniając wsparcie ze 
strony rządu, jak również samorządu.

Adresatem szczególnych podziękowań ze 
strony władz Legii był burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński, który podkreślał 
ogromną moc promocyjną piłki nożnej, 
wspominając, że podczas rejsu po Kara-
ibach trafił na wyspę Saint Vincent, gdzie 
tubylcy na słowa „Polonia” odpowiedzieli 
od razu: „Lewandowski!” – Panie prezesie, 
ja za pięć lat tam będę i za pięć lat ma być 

tam znanych pięć nazwisk z  tego ośrodka – 
wyraził nadzieję burmistrz Grodziska. 

Historycznym momentem był przyjazd 
piłkarzy Legii Warszawa z Trofeum Mi-
strza Polski. Do pieczętującego zwycięstwo 
w lidze meczu z Cracovią legioniści przy-
gotowywali się po raz pierwszy w nowym 
ośrodku treningowym w Książenicach, co 
ich trener Aleksandar Vuković odczytał 
jako dobry prognostyk na przyszłość. 

Piłkarze nie byli jedynymi gwiazdami 
tego popołudnia – uroczystości towarzy-
szył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
pod dyrekcją Tomasza Kirszlinga. I był to, 
podobnie jak cały obiekt, występ na miarę 
mistrzów.

  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

– Jeżeli chodzi o nasz dział sportowy, wszyscy już mówimy, że to nasz dom. Mogę zapewnić, że będzie to dom gościnny 
i otwarty dla wszystkich – powiedział 20 lipca podczas otwarcia Legia Training Center Dariusz Mioduski, prezes Legii 
Warszawa i pomysłodawca stworzenia w podgrodziskich Książenicach nowoczesnego kompleksu treningowego.

   REMAD u Usługi remontowo-budowlane
tel. 512 440 198 uHydraulika i elektryka

uElewacje
uTynki, glazury, terakoty
uMalownie, tapetowanie
uMontaż kotłów grzewczych

Adam Łoszewski 
Lisia 50, Adamowizna 
05-825 Grodzisk Maz.

Na miarę mistrzów
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Teatr młodego widza 
W pierwszym miesiącu wa-
kacji w ramach Niedzielnych 
Teatrzyków najmłodsi mogli 
obejrzeć występ zatytułowa-
ny „Skarb Piratów”, który 
12 lipca zaprezentował Teatr 
Wariacja.

– To czysta rozrywka, ko-
media dell’arte dla dzieci. 
Pokazujemy, że nie zawsze 
ten, kto dowodzi, ma najlep-
sze do tego kompetencje, nie 
zawsze kapitan wie, dokąd 
płynąć. Żonglujemy statu-
sem, jeden drugiego detro-
nizuje. Jest dużo śmiechu, 
zabawy i błazenad – mówił 
Michał Głowacki, który wraz 
z Aleksandrą Budą, wcielił 
się w rolę pirata.

Pierwsze po ponownym 
otwarciu Centrum Kultury 
były „Toruńskie pierniki” 
w  wykonaniu Autorskie-

go Teatru Młodego Widza 
w  Warszawie, spektakl od-
był się 21  czerwca. Kolejne 
przedstawienie zaplanowane 
jest na 9 sierpnia i będzie to 
„Gucio Chusteczka” Grupy 
Teatralnej Echo.

  Tekst i fot. Anna Redel

            

Z dużym odzewem spotkała 
się w Grodzisku akcja chary-
tatywna #GaszynChallenge. 
Zapoczątkowana przez stra-
żaków z Gaszyna pierwotnie 
dotyczyła wspierania chorych 
na SMA, czyli rdzeniowy za-
nik mięśni, potem rozszerzy-
ła się również na inne szczyt-
ne cele. Akcja polega na tym, 
że członkowie nominowanej 
organizacji lub społeczno-
ści muszą w ciągu 48 godzin 
podjąć wyzwanie i wykonać 
10  pompek lub przysiadów. 
Jeśli wykonają zadanie, wpła-
cają 5 zł na zbiórkę na chore 
dzieci, jeśli zadania nie wy-
konają, wpłacają po 10 zł na 
wsparcie chorych dzieci. Cha-

rytatywną gimnastykę wy-
konali m.in. pracownicy Bi-
blioteki Publicznej, Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji, ZWiK-u, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
członkowie Stowarzyszenia 
Europa i  My oraz Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Wolnej 
Grupy Motocyklowej, grupy 
Dogoń Grodzisk, strażnicy 
miejscy, a także reprezentanci 
Urzędu Miejskiego z  burmi-
strzem Grzegorzem Benedyk-
cińskim na czele (na zdjęciu). 
Najczęściej adresatką wpłat 
była Paulinka Tężycka, dwu-
letnia mieszkanka Grodziska, 
cierpiąca na bardzo rzadką 
wadę wrodzoną zniekształce-
nia lewej nóżki.   (kb)
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Brak datowania swoich prac 
uzasadniał słowami: jeśli ry-
sunek jest dobry, nawet po 
jakimś czasie, wyjęty z szu-
flady, będzie bawił. Do końca 
lipca w foyer Kina Centrum 
Kultury można oglądać wy-
stawę rysunków Antoniego 
Chodorowskiego, wybitnego 
karykaturzysty, zaliczanego 
do czołówki rysowników saty-
rycznych w Polsce.

– Portretował wybitne osobi-
stości polityki, estrady i sportu. 
Bez trudu rozpoznacie państwo 
idoli z dawnych lat – zachę-
ca kurator wystawy Krzysztof 
Wasilewski, dodając, że rysun-
ki Chodorowskiego zadziwiają 
prostotą i  oryginalnością po-

mysłu, a jednocześnie przekorą 
i   ponadczasowym poczuciem 
humoru.    (kb)

Rysunek obroni się sam
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Znajdujący się w Budach Zo-
sinych cmentarz wojenny żoł-
nierzy Armii Krajowej grupy 
„Kampinos” był celem pierw-
szej w tym sezonie wycieczki 
rowerowej zorganizowanej 
4 lipca przez Poczekalnię PKP. 
Po drodze cykliści odwiedzili 
uroczysko Rozłogi. Obu przy-
stankom towarzyszyła gawęda 
historyczna Łukasza Nowac-

kiego z Willi Niespodzianka. 
Druga wyprawa na dwóch 
kółkach zaplanowana zosta-
ła na 18 lipca, a w programie 
znalazły się wizyty w rewita-
lizowanym dworku Adama 
Chełmońskiego w Adamo-
wiźnie oraz na cmentarzu 
w  Żelechowie, gdzie spoczy-
wa słynniejszy z braci – Józef 
Chełmoński.    (kb)

W zasięgu dwóch kółekCharytatywna gimnastyka

w skrócie2

Dziesięcioosobowa załoga gro-
dziskich marynarzy w wieku 15-
19 lat pod dowództwem kapita-
na Zbigniewa Dubickiego 4 lipca 
wyruszyła z chorwackiego Tro-
giru na Adriatyk w tygodniowy 
rejs. Była to forma podzięko-
wania dla młodzieży z klas I-III 
szkoły średniej za zrealizowanie 

w ramach programu „Zwolnieni 
z Teorii” projektu edukacyjnego 
„Ekologiczna przyszłość”, skie-
rowanego do przedszkolaków 
i uczniów najmłodszych klas 
szkoły. Organizatorem rejsu, jak 
również patronem projektu był 
Grodziski Klub Żeglarski Czy-
sty Wiatr.    (kb)

Ekolodzy na Adriatyku
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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy,
za nami wybory prezydenckie. Pomimo 
obostrzeń, związanych z panującym wciąż 
zagrożeniem koronawirusem, przebiegły 
one u nas bardzo sprawnie, a co najważ-
niejsze bezpiecznie. Wielkie słowa uznania 
należą się mieszkańcom. Frekwencja wy-
borcza była imponująca – ponad 75  proc.! 
Dziękuję Państwu za udział w głosowaniu, 
ponieważ jest to wyraz poszanowania i ro-
zumienia zasad demokracji. Bardzo też 
dziękuję wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację wyborów, a zwłasz-
cza członkom obwodowych komisji wy-
borczych, którzy tym razem pracowali 
w szczególnie trudnych warunkach, wyni-
kających z reżimu sanitarnego.

W trakcie ostatnich miesięcy udało 
nam się utrzymać wysoki poziom bezpie-
czeństwa i  niewielką liczbę osób zarażo-
nych. Stało się tak dzięki temu, że wszyscy 
przestrzegaliśmy wymogów sanitarnych. 
Niestety, w ciągu ostatnich dni zwiększyła 
się liczba chorych na terenie naszej Gminy. 
Dlatego apeluję do Państwa o zachowywa-
nie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że 
we wszystkich sklepach oraz zamkniętych 
przestrzeniach publicznych nosimy ma-
seczki, które zdecydowanie zmniejszają 
ryzyko zakażenia. Zakładamy je nie tyle 
ze względu na siebie, co na innych, któ-
rzy z nami w pomieszczeniu przebywają. 
Proszę nie lekceważyć tego obowiązku 
i nie ulegać presji osób, które twierdzą, że 
żadnej choroby nie ma. Choroba niestety 
istnieje i dotyka też Grodziska Mazowiec-
kiego. Bardzo poważnie apeluję więc o to, 
by w sklepach – podobnie jak to przyję-
liśmy na basenie i  w  innych jednostkach 
gminnych – nie obsługiwać osób, które 
wchodzą bez maseczek. 

Koronawirus nie zatrzymał naszych 
działań. Finalizujemy kwestie związane 
z  projektowaniem i przygotowaniem bu-
dowy ścieżek rowerowych. Najważniejsza 
z nich będzie biegła od ul. Zachodniej 
w  kierunku Kraśniczej Woli. Będzie też 
trasa rowerowa od Natolina do Chrza-
nowa Małego. Ścieżki te są przy drogach 
powiatowych, ale Gmina będzie przy ich 
realizacji ściśle z Powiatem współpraco-
wała. Rozpoczynamy też projektowanie 
ścieżki do Jaktorowa, przebudowaliśmy 

już słupy energetyczne i teraz czas na dro-
gę dla rowerów. Projektujemy przebudowę 
linii energetycznej do Adamowizny i ogła-
szamy przetarg na ulicę Nadarzyńską, aby 
i tam pobudować ścieżki. Bardzo nam za-
leży, by rowerzyści czuli się niezagrożeni 
na terenie naszej Gminy, niestety często 
obserwuję, że niektórzy z nich, zamiast 
korzystać ze ścieżki, jadą drogą pomiędzy 
samochodami. Mamy w Grodzisku spory 
ruch i taka jazda nie jest bezpieczna, dla-
tego apeluję o używanie ścieżek wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe.

Ogłosiliśmy przetarg na budowę szko-
ły podstawowej we wsi Szczęsne. Projekt 
zakłada powstanie obiektu dla 600 dzie-
ci w szkole podstawowej oraz 200 w  od-
działach przedszkolnych. Przewidujemy 
również budowę sali gimnastycznej oraz 
zewnętrznej infrastruktury sportowej.

Czekają nas zmiany w oświacie. Trwa-
ją konkursy na stanowiska dyrektorów 
w  szkołach podstawowych w Książeni-
cach, Adamowiźnie oraz SP nr 4 w Gro-
dzisku Mazowieckim. Zgłosili się kandy-
daci, więc wkrótce będziemy mieć nowych 
dyrektorów w tych placówkach.

Panująca pandemia uświadomiła nam, 
że dotychczasowe działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych nie były wystarczają-
ce. Dlatego zwiększyliśmy naszą współpra-
cę z Fundacją Godne Życie, która od wielu 
lat zbierała środki finansowe na budowę 
ośrodka dla osób niepełnosprawnych i ma 
już na ten cel ponad 1,5 mln zł. Chcemy 
jak najszybciej przygotować dokumentację 
techniczną i złożyć wniosek o uzyskanie 
zewnętrznego dofinansowania, a potem 
przystąpić do realizacji inwestycji. Poza 
tym poszukujemy pomieszczenia, które 
moglibyśmy wykorzystywać w celu prowa-
dzenia tzw. opieki wytchnieniowej, która 
wspiera członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
niepełnosprawnymi. W czasie, gdy osoby 
te będą korzystały z opieki, ich opieku-
nowie będą mieć możliwość odpoczynku. 
Pomoc tym osobom jest bardzo ważna.

Za nami wielkie i ważne wydarzenie – 
na terenie naszej Gminy otwarto pierw-
szy w  Polsce tego typu piłkarski ośrodek 
szkoleniowy, który wybudowała Legia 
Warszawa. Jest to bardzo nowoczesny 
i przepiękny obiekt. Otwarcie z przyczyn 

Wstępniak od Burmistrza

obiektywnych musiało odbyć się przy 
ograniczonej liczbie gości, ale wierzę 
głęboko, że gdy już minie zagrożenie 
koronawirusem mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego będą mogli to miejsce 
zobaczyć. Obecność Legii ma dla naszej 
Gminy ogromne znaczenie. To wielka 
szansa dla młodych piłkarzy, którzy będą 
mogli z części tego kompleksu korzystać. 
Być może niektórzy z nich, tak jak nasz 
Mateusz Wieteska wybiegną na murawę 
w barwach Legii.

Na koniec chcę się z Państwem podzie-
lić radosną informacją. Grodzisk Mazo-
wiecki uplasował się na drugim miejscu 
w rankingu Najbogatszych Samorzą-
dów. Jest on organizowany przez pismo 
„Wspólnota”, poświęcone sprawom sa-
morządowym. Ranking opiera się na ana-
lizie obiektywnych danych GUS, w tym 
przypadku za rok 2019. Ta wysoka lokata 
możliwa była dzięki Państwa pracy i wy-
siłkowi firm u nas funkcjonujących. Jako 
Gmina wykonaliśmy też sporo działań, 
aby pozyskać środki zewnętrzne, które 
również decydują o  zamożności. Miej-
sce w rankingu to nie tylko pozycja, ale 
i świadectwo tego, że  możemy pozwolić 
sobie na wiele ważnych inwestycji i rozwi-
janie działalności kulturalnej i sportowej. 
Dziękuję więc Państwu, bo to wszystko 
jest możliwe dzięki Waszej pracy i wpły-
wającym z tego tytułu podatkom.

Życzę Państwu miłych i bezpiecznych 
wakacji.

    Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Do połowy stycznia przyszłego roku bu-
dynki administracyjne Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji oraz Stacji Uzdatniania 
Wody zostaną wyposażone w  instalacje 
fotowoltaiczne. Realizacją tego przedsię-
wzięcia zajmie się lubelska firma Red Alert 
Paweł Borzęcki. Zakres robót, za które 
wykonawca zainkasuje blisko 165  tys. zł, 
obejmuje budowę mikroinstalacji PV na 
dachach budynków, rozbudowę istnieją-

cych rozdzielnic głównych 0,4 kV 
i budowę nowych tablic elek-
trycznych, a także przy-
łączenie systemu PV do 
instalacji wewnętrznych 
budynków.

Inwestycja re-
alizowana jest 
w  ramach pro-
jektu „Głęboka 

modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności pu-

blicznej gminy Grodzisk Mazo-
wiecki”, współfinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego na 
lata 2014 – 2020 (dzia-
łanie 4.2. Efektywność 
energetyczna).   (kb)

Fotowoltaika z dotacji
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Po przyjęciu porządku dziennego obrad 
i protokołów z poprzednich sesji przedsta-
wiony został raport o stanie Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki za 2019 rok. Burmistrz 
Grzegorz Benedykciński opowiadał o  do-
datnim przyroście naturalnym w gminie 
(+114  osób), liczbie zameldowań (1149 
osób), nowych firmach, otwarciu CoWorku 
dla biznesu, przyznanych nagrodach (np. 
I miejsce w konkursie Modernizacja Roku), 
współpracy międzynarodowej i krajowej, 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, współczynniku zmiano-
wości w szkołach gminnych, liczbie dzieci 
w gminnych placówkach oświatowych, 
nowym budownictwie mieszkaniowym, 
bezpłatnych badaniach przesiewowych 
w  kierunku miażdżycy kończyn dolnych, 
kulturze (ponad 850 imprez), programie 
Strefa Aktywnego Seniora, programie bu-
dowy świetlic, Bibliotece Publicznej, za-
kończonych i realizowanych inwestycjach 
gminnych oraz inwestycjach ZWiK-u, 
modernizacjach i budowie dróg, projekcie 
wymiany pieców, kampanii „Segreguj od-
pady”, współpracy z organizacjami poza-
rządowymi i akcji „Aktywuj Grodzisk”.

Podczas debaty nad raportem głos za-
brali następujący radni: Joanna Wiśniew-
ska, Łukasz Lewandowski, Bartłomiej 
Okurowski, Janusz Okurowski, Andrzej 
Okurowski i  Aleksandra Kapuściak. Po-
dejmowane przez radnych zagadnienia 
to m.in. inwentaryzacja dróg gminnych, 
zrównoważony rozwój Grodziska, budo-
wa szkoły we wsi Szczęsne, komunikacja 
miejska, zadłużenie gminy, ZGK w kon-
tekście odbioru śmieci, ZGM w zakre-
sie ubiegania się o  mieszkania socjalne, 
porównanie rozwoju terenów wiejskich 
w stosunku do terenów miejskich i stan 
oświaty gminnej. Wotum zaufania burmi-
strzowi Grodziska radni udzielili 19  gło-
sami za przy 2 przeciw.

Następnie radni przystąpili do zatwier-
dzania sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu gmi-
ny za 2019 rok.

– Dochody i wydatki wykonaliśmy 
w bardzo dobrym procencie w stosunku 
do planowanych kwot na koniec roku. 
Dochody – 333 mln zł (99,4% planu), wy-
datki – blisko 331 mln (95,7%), w związ-
ku z czym rok zakończyliśmy nadwyżką 
2 mln zł – mówił skarbnik Piotr Leśniew-
ski. Przewodnicząca Rady Miejskiej Jo-
anna Wróblewska zaprezentowała rad-
nym pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Pozytywne były też 
opinie komisji merytorycznych. Uchwa-
ła została przyjęta 19 głosami za przy 
2 wstrzymujących się.

Sylwester Stankiewicz, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, przedstawił wniosek 

wraz z uzasadnieniem o udzielenie abso-
lutorium burmistrzowi za 2019 rok. RIO 
pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 
Radni podjęli w tej sprawie decyzję 19 gło-
sami za przy 2 przeciw.

– Dziękuję za fajną współpracę, bo dzięki 
temu możemy dużo rzeczy zrobić. Dziękuję 
wszystkim pracownikom wszystkich jed-
nostek za dobrą pracę, bo absolutorium dla 
mnie to absolutorium dla całego zespołu – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Jednomyślnie przyjęto zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej.

– W budżecie 2020 r. zmniejszymy do-
chody o 140 tys. zł i o taką samą kwotę 
zmniejszymy wydatki. Wynik finansowy 
pozostanie bez zmian – mówił skarbnik 
Piotr Leśniewski. 

Wszyscy radni poparli zmianę uchwały 
budżetowej na 2020 rok.

– Na zmiany w dochodach składają się: 
wprowadzenie 205 tys. zł dotacji unijnej 
i  z  budżetu państwa na realizację pro-
jektów Zdalna szkoła etap 1 i etap 2, do-
tacji 155  tys. zł z Terenowego Funduszu 
Gruntów Rolnych na budowę al. Sadowej 
w  Książenicach oraz zmniejszenie wpły-
wów o 500 tys. zł związanych z wychowa-
niem przedszkolnym z uwagi na zamknię-
cie placówek na skutek pandemii – mówił 
Piotr Leśniewski.

Jednogłośnie udzielono pomocy finan-
sowej powiatowi grodziskiemu. Skarbnik 
Leśniewski wytłumaczył, że środki zostają 
zwiększone o 950 tys. zł z przeznaczeniem 
na organizację komunikacji w 2020  r. na 
terenie naszej gminy (750 tys. zł) i zwięk-
szenie pomocy dla Szpitala Zachodniego 
(200 tys. zł).

Województwu mazowieckiemu udzie-
lono m.in. pomocy rzeczowej. Piotr Le-
śniewski wyjaśnił, że uchwała dotyczy 
bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich 
nr 579 i 719 w granicach gminy, aby po-
prawiać wizerunek miasta i podnosić es-
tetykę. 19 osób za i 2 wstrzymujące się – to 
wynik głosowania nad tą uchwałą.

Radni jednogłośnie przegłosowali 
uchwałę w sprawie przekształcenia od-
działów przedszkolnych SP nr 2 im. Ma-
rii Konopnickiej w Przedszkole nr 2 oraz 
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2.

– Po oddaniu nowego skrzydła stworzo-
no warunki do przekształcenia funkcjo-
nujących tam oddziałów przedszkolnych 
w  przedszkole. Na każde dziecko 6-letnie 
gmina otrzymuje subwencję, która jest 
wyższa na dziecko uczęszczające do przed-
szkola niż do oddziału przedszkolnego 
funkcjonującego w szkole. Nasza propozy-
cja podyktowana jest korzyścią finansową 
dla gminy – mówiła Ewa Burzyk, dyrektor 
Biura Oświaty.

Jednogłośnie Rada Miejska podjęła 
uchwałę o likwidacji jednostki budżeto-
wej „Obsługa Inwestycyjno-Techniczna 
Gminy Grodzisk Mazowiecki”.

– Kierownik OIT i część pracowników 
odchodzą na zasłużone emerytury. Chce-
my przenieść pozostałych pracowników 
do Urzędu Miejskiego i powołać jeden 
prężny wydział przygotowania inwestycji, 
realizacji i pozyskiwania środków unij-
nych, którym będzie zarządzała Urszula 
Chrzanowska – mówiła sekretarz gminy 
Maria Grabowska.

Radni 19 głosami za, przy 2 wstrzy-
mujących się upoważnili zarząd Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej.

– ZWiK budując sieci kanalizacyjne dba 
o to, aby jak najwięcej mieszkańców pod-
łączyło się do sieci. Wszystkie inwestycje 
planujemy tam, gdzie mamy największe 
zainteresowanie. Nie zawsze przekłada się 
to na realne podłączenie. Do tej pory wsz-
czynała postępowania i wydawała nakazy 
do przyłączenia do istniejącej sieci gmina, 
a dokładnie Wydział Ochrony Środowiska.
Obecnie ta uchwała ma na celu przeniesie-
nie na ZWiK możliwości przygotowania 
całej dokumentacji niezbędnej do egzeku-
cji tego nakazu, który zostanie przez nas 
wydany. ZWiK posiada wszelkie doku-
menty, wszelką bazę danych i tak naprawdę 
będzie odciążał w tym zakresie WOŚ, który 
będzie potem egzekwował te decyzje  – mó-
wił Michał Klonowski, prezes ZWiK.

Dokonano wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty.

– Stawka opłaty wynosi 29 zł od miesz-
kańca na miesiąc. Stawka opłaty podwyż-
szonej, jeśli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, wyno-
si 58 zł, co jest dwukrotnością opłaty pod-
stawowej. Nowy zapis w projekcie uchwały 
dotyczy zwolnienia z części opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi, kompostujących bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym. Wysokość tego 
zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca 
na miesiąc – mówiła Zofia Śliwińska, na-
czelnik Wydziału Gospodarki Odpada-
mi. Uchwałę przyjęto 18 głosami za, przy 
1 głosie  sprzeciwu i 2 wstrzymujących się.

  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 

transmisjami z sesji oraz imiennymi wynika-
mi głosowań jawnych można zapoznać się na 
stronie bip.grodzisk.pl

XXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 24 czerwca w sposób zdalny. Uczestniczyli w niej 
wszyscy radni. Podczas obrad m.in. przeprowadzono procedurę absolutoryjną.

WieśCi z raTusza
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Zblendowali bombę witaminową

Połowy tablic

Komendant  
z powołaniem 

Mobilizacja do modernizacji
Wciąż trwa głosowanie w plebiscycie 
na Modernizację Roku & Budowa XXI 
wieku. Tym razem na tytuł ten szansę 
mają świetlica wiejska wraz z placem 
zabaw w Szczęsnem oraz park przy ul. 
Bałtyckiej, które zostały zakwalifiko-
wane do finału konkursu. O końco-
wym sukcesie w dużej mierze zdecy-
duje mobilizacja internautów, którzy 
na wybrane projekty mogą głosować 
codziennie do początku sierpnia za 
pośrednictwem strony www.moder-
nizacjaroku.org.pl.   (kb)

– Jest to pierwszy event od rozpoczęcia 
pandemii. Pokazujemy, jak rodzinnie 
można spędzić czas poza domem w bez-
piecznych warunkach, bo cała impreza 
odbywa się w warunkach reżimu sani-
tarnego – tak o idei pikniku „Rodzinny 
powrót do normalności” mówiła Domi-
nika Staniaszek, koordynatorka Gmin-
nej Świetlicy w Kozerkach, gdzie 4  lipca 
zabawa połączona była z edukacja i  re-
kreacją. – To próba oderwania się od 
rzeczywistości, ale też okazja, aby sobie 

przypomnieć, jak dbać o swoje zdrowie 
– dodawała.

Uczestnicy mieli szansę sprawdzić, 
jak za pomocą roweru zblendować sobie 
bombę witaminową, czyli sok z owoców, 
mogli przetestować miasteczko ruchu 
drogowego i oddać się aktywnościom 
sprawnościowym. Dla chętnych przy-
gotowana była mobilna gra terenowa 
„Uruchamiamy normalność” z różnego 
rodzaju zadaniami, takimi jak np. na-
granie filmiku pokazującego, jak zrobić 

proste ćwiczenia na rozruch. Była to 
aplikacja idealnie dopasowana do im-
prezy, bo została zaprogramowana przez 
organizatorów.

– Dawno nie braliśmy udziału w po-
dobnym wydarzeniu, stęskniliśmy się za 
tego typu atrakcjami. Jest naprawdę faj-
nie, synom się bardzo podoba – mówiła 
Asia Drabarek z Adamowizny.

Na osoby, które wzięły udział w pikniku, 
czekały drobne nagrody niespodzianki.

  Tekst i fot. Anna Redel 

Ponad sześćdziesiąt zgubionych tablic re-
jestracyjnych znaleźli 22 czerwca funk-
cjonariusze grodziskiej Straży Miejskiej 
– to efekt ulewy, jaka tego dnia przeszła 
nad Grodziskiem. Większość została 
wyłowiona z kałuży, która powstała przy 
ul. Montwiłła, ale chwilowe rozlewiska 
tworzyły się również w innych miej-
scach. O dziwo, choć przy skrzyżowaniu 
z ul. Spiską wypełniona po brzegi była 
ul. Bałtycka, to w niecce znajdującego 
się nieopodal tunelu nie było ani jednej 
kałuży, a przejazd odbywał się zupełnie 
bezproblemowo.    (kb)

Rozkazem Komendanta Stołecznego Po-
licji 29 czerwca podinspektor Wojciech 
Bogiel został powołany na stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. Nowy szef grodzi-
skiej jednostki służbę w policji rozpoczął 
w 1995 roku, od 2016 roku był I zastępcą 
Komendanta Powiatowego Policji w Gro-
dzisku, a od 22 lutego pełnił obowiązki 
komendanta. Po odczytaniu rozkazu 
i powołaniu nowy komendant przywitał 
się ze sztandarem jednostki i złożył mel-
dunek o objęciu stanowiska.   (kb)

Lato w mieście

Jak co roku grodziskie Centrum Kultury 
organizuje zajęcia wakacyjne dla dzie-
ci i młodzieży. W programie pierwszego 
tygodnia, trwającego od 6 do 10 lipca, 
znalazły się: zajęcia plastyczne z Martą 
Zawadzką, karate z Robertem Kalmanem, 
gimnastyka korekcyjna z Ewą Szelągow-
ską-Kalman i planszówki z Dominiką Sta-
niaszek. Uczestnicy zostali podzieleni na 
cztery grupy wiekowe.

– Ze względu na obostrzenia, grupy 
były bardzo niewielkie, bo liczyły 10 osób. 
Wszystkie dzieci aktywnie brały udział 
w zajęciach, żadne nie zrezygnowało, żad-
ne się nie spóźniło. Mimo pandemii było 
bardzo wielu chętnych, zapisy odbywały 
się drogą mailową – pierwsze wiadomości 
docierały do nas tuż po północy w dniu 
uruchomienia zapisów – mówiła Justyna 
Puchała z Centrum Kultury.

W dniach 3-7 sierpnia uczestnicy będą 
mogli skorzystać z następującej oferty: 
zajęcia kreatywne z Wiolą Kozioł, taniec 
nowoczesny z Magdą Wójcik, zajęcia pla-
styczne z Martą Zawadzką i brazylijskie 
jiu-jitsu z Mateuszem Szelągowskim.

  Tekst i fot. Anna Redel 
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Jak mocno koronawirus uderzył w gmin-
ne finanse?

– Pierwsze uderzenie zanotowaliśmy 
w maju, kiedy spłynęły pieniądze z udziału 
gminy w podatku PIT za kwiecień. Wpływ 
był o 40 proc. mniejszy niż w 2019 roku, 
a  w  budżecie zakładaliśmy, że będzie to 
kwota wyższa niż rok wcześniej. Ale już 
w  czerwcu wpływy z udziału w PIT co 
prawda nie osiągnęły zaplanowanego w bu-
dżecie poziomu, jednak były o 25 proc. 
wyższe niż rok temu. Udział gminy we 
wpływach z podatku dochodowego miesz-
kańców wynosi ok. 40 proc. i stanowi jedną 
czwartą dochodów gminy, więc tu wahania 
są najbardziej odczuwalne. W sumie w wy-
niku pandemii zanotowaliśmy w tym ob-
szarze stratę ok. 1,5 mln zł. Mniejsze o ok. 
400 tys. zł wpływy zanotowaliśmy również 
z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób prawnych (CIT), czyli naszych 
firm. Jest to zrozumiałe, ponieważ z powo-
du pandemii niektóre z nich w ogóle nie 
pracowały, a niektóre znacznie ograniczyły 
działalność. Poniżej zakładanego wcześniej 
poziomu były też wpływy z tytułu podat-
ków od nieruchomości. Ale w tym przy-
padku sądzę, że przyczyną było zamknięcie 
kasy Urzędu Miejskiego, więc w kolejnych 
miesiącach powinno nastąpić wyrównanie. 
Czyli bez trzęsienia ziemi?

– Na razie tak. Cały czas jest niepewność, 
jak sytuacja związana z epidemią zadziała na 
rynek pracy. Nie wiemy, ile osób z Grodziska 
straciło pracę i nie będzie odprowadzać po-
datków, ile osób ma zmniejszone wynagro-
dzenie albo ograniczyło działalność gospo-
darczą, co będzie się odbijało na wpływach 
gminy. Wstępne prognozy przewidywały, 
że budżety samorządów mogą spaść nawet 
o 20  proc., co dla nas byłoby rzeczywiście 
poważnym problemem. Bo z niespodziewa-
nym ubytkiem 60 mln zł nie jesteśmy w sta-
nie sobie poradzić nawet ucięciem wydat-
ków inwestycyjnych. W naszym przypadku 
spodziewam się spadku wpływów do budże-
tu o ok. 5 proc., a to nie powinno spowodo-
wać poważniejszych perturbacji.  
Na jakiej podstawie zostały przyjęte opty-
mistyczne założenia, że wpływy z udziału 
w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych będą wyższe niż w 2019 roku, skoro 
wobec obniżenia podatku i zwolnienia 
z podatku dochodowego osób do 26 roku 
życia, te wpływy siłą rzeczy muszą być 
mniejsze?

– Rzeczywiście, w miejscowościach, 
gdzie mieszkańców jest coraz mniej, wpro-
wadzenie ulg mocno zachwiało budżetami. 
Do nas cały czas sprowadza się dużo ludzi. 
W 2019 roku zameldowało się blisko 1200 
osób. Tak wyraźnie dodatnie saldo migra-

cyjne nie tylko równoważy, ale także prze-
wyższa zmniejszenie wpływów wynikające 
z wprowadzenia ulg. Grodzisk ma dobrą 
lokalizację, bardzo dobrą komunikację 
z  Warszawą, więc myślę, że kolejne lata 
również upłyną pod znakiem wzrostu licz-
by mieszkańców, co oznaczać będzie wzrost 
wpływów z podatków. 
Samorządy mogły liczyć na wsparcie ze 
strony państwa?

– Niektóre nasze jednostki, takie jak Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, Ośrodek Kultury czy Biblio-
teka Publiczna mogły skorzystać z  mecha-
nizmów zawartych w tarczach antykryzyso-
wych – zwolnienia z ZUS-u, postojowe dla 
pracujących na umowach zlecenie. W czwar-
tej tarczy antykryzysowej został uruchomio-
ny fundusz inwestycji lokalnych i  wszystko 
wskazuje na to, że gmina Grodzisk będzie 
mogła liczyć na 8 mln zł, co powinno nam 
zrekompensować ewentualne straty. 
Dziura budżetowa na początku roku wy-
nosiła 30 mln zł, teraz to już 37 mln zł. 
Z czego wynika powiększenie deficytu?

– Z uwagi na niepewność rozwoju sytu-
acji związanej z koronawirusem chcieliśmy 
się zabezpieczyć. Jeśli nie będzie takiej po-
trzeby, dodatkowych kredytów nie będzie-
my brali, natomiast gdybyśmy za takie za-
pisy zabrali się we wrześniu-październiku, 
to procedura już by nam nie pozwoliła na 
uzyskanie pieniędzy.
Czy w związku ze wspomnianą niepew-
nością nastąpi spowolnienie inwestycji 
gminnych?

– Na razie nic na to nie wskazuje. Przy-
jęliśmy zasadę, że wszystkie inwestycje 
rozpoczęte lub dofinansowane ze środków 
zewnętrznych będą realizowane zgodnie 
z harmonogramem. Dotyczy to m.in. bu-
dowy hali sportowej i ratusza. Ogłosili-
śmy przetarg na budowę drogi Żwirowa 
– Akwarelowa, bo otrzymaliśmy 9 mln zł 
dofinansowania od wojewody na ten cel, 

realizujemy też przebudowę ciągu ulic Kró-
licza, Drozda, Kijowska, Łagodna i tu też 
mamy prawie 8 mln zł dofinansowania. 
Kontynuujemy projekty unijne – budowa 
ścieżek, rekonstrukcja dworu w Adamo-
wiźnie czy termomodernizacja budynków. 
A szkoła w Szczęsnem czy żłobek na 
Okrężnej?

– Na budowę szkoły w Szczęsnem ogłosi-
liśmy już przetarg, poza tym mamy szansę 
na uzyskanie dofinansowania tej inwestycji. 
Natomiast budowa żłobka przewidziana 
była w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2021-22 i na razie nic się w tej kwestii 
nie zmienia. 
Gdy rozmawialiśmy kilkanaście miesięcy 
temu i zapytałem, czy gminę stać na rów-
noległe prowadzenie tak kosztownych 
inwestycji jak budowa hali sportowej i ra-
tusza, przekonywał Pan, że we wszystkich 
wskaźnikach dochodowych notujemy od 
lat wzrost. Epidemia pokazała, że nie za-
wsze musi być dobrze. Czy na czarne sce-
nariusze też jesteśmy gotowi?

– Długofalowo źródłem wzrostu docho-
dów jest przyciąganie nowych mieszkań-
ców i przedsiębiorstw, natomiast w sytuacji 
nagłej ratunkiem dla gmin jest zaciąganie 
kredytów. Nowe tarcze antykryzysowe dają 
możliwość wyłączania z planowanego za-
dłużenia tych pieniędzy, które są pożyczane 
w związku z pandemią. Czyli jeśli wskaże-
my, jakie straty gmina poniosła w docho-
dach w związku z pandemią, w miejsce tych 
utraconych dochodów możemy zaciągać 
kredyty, które nie liczą się w limity zadłu-
żeń. Chociaż dla gminy Grodzisk ma to 
drugorzędne znaczenie, bowiem wskaźniki 
zadłużenia utrzymujemy na dość bezpiecz-
nym poziomie, więc nie ma ryzyka, że prze-
kroczymy ustawowe progi ostrożnościowe. 
Nie prowadzimy działalności gospodarczej, 
więc poza kredytami jedynym źródłem 
może być poszukiwanie środków na rynku 
dotacyjnym.

ze skarbnikiem gminy  
Piotrem Leśniewskim  
rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

Inwestycje bez spowolnienia 
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Obowiązek ważna sprawa

Bez limitu…

– Na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej obowiązuje Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 19 czerwca w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów 
i  zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii. Przywołane rozporządzenie 
nakłada m.in. obowiązek zakrywania ust 
i nosa przy pomocy odzieży lub jej czę-
ści, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 
ochronnego: w obiektach handlowych lub 
usługowych, placówkach handlowych lub 
usługowych i na targowiskach (straganach). 
W przypadku łamania obowiązku każdy 
świadek takiego zachowania może wzywać 
policję lub straż miejską – poinformowała 
Halina Sankowska, Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Grodzisku.

Zwróciliśmy się zatem do grodziskiej 
Komendy Powiatowej Policji, aby dowie-
dzieć się o działaniach funkcjonariuszy 
i uzyskać dane na temat tego, co grozi oso-
bom niestosującym się do nakazu.

– W związku z obowiązującymi w czasie 
epidemii nakazami policjanci reagują na 
ich łamanie poprzez interwencje w  miej-
scach, które są im zgłaszane. Wobec osób, 
które nie są zwolnione z obowiązku za-
słaniania ust i nosa, wyciągane są konse-
kwencje zgodne z aktualnymi przepisami 
prawnymi. Pamiętać jednak należy, że na-
kaz nie obowiązuje osób z poszczególnymi 

schorzeniami – mówi asp. sztab. Katarzyna 
Zych, Oficer Prasowy KPP w  Grodzisku. 
– Osoba niestosująca się do obowiązku 
zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie 
powinna to robić, może zostać przez poli-
cjanta pouczona, ukarana mandatem kar-
nym w wysokości do 500 zł lub może być 
skierowany do sądu wobec niej wniosek 
o ukaranie. Informację o osobie niestosu-
jącej się do powyższego obowiązku poli-
cjant może skierować także do właściwego 
dla danego miejsca wystąpienia złamania 
przepisu inspektora sanitarnego, który 
może wszcząć postępowanie administra-
cyjne i nałożyć karę grzywny – dodaje.

   Anna Redel 
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Na tym polu jesteśmy aktywni?
– Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

wpisuje się w politykę gminy, więc jesteśmy 
na tym polu aktywni również teraz. Pozy-
skaliśmy w tym roku prawie 7 mln zł na halę 
sportową i ponad 2 mln zł dotacji na Media-
tekę, w tym przypadku w większości zrefun-
dujemy sobie wydatki już poniesione. Liczy-
my też, że ze środków wojewody uzyskamy 
3 mln zł na budowę szkoły w Szczęsnem. To 
prawie 12 mln zł, których nie braliśmy pod 
uwagę jeszcze na przełomie lutego i marca, 
kiedy rozpoczynała się pandemia. 
Wspomniał Pan, że wskaźniki zadłużenia 
mamy na bezpiecznym poziomie, nie-
mniej kwota długu w postaci 114 mln zł, 
jakie jest planowane na koniec roku, robi 
wrażenie.  

– Nasze zadłużenie wynika z aktywno-
ści inwestycyjnej i pozyskiwania środków 
zewnętrznych, do których konieczny jest 
wkład własny. Nie bierzemy kredytów po to, 
żeby przetrwać, tylko po to, by miasto i gmi-
nę wyposażyć w potrzebną infrastrukturę. 
Od 2022 roku, kiedy zakończymy budowę 
hali sportowej, czyli największej w historii 
Grodziska inwestycji, zadłużenie będziemy 
stopniowo zmniejszać, bo miasto będzie 
już nasycone infrastrukturą kulturalno-re-
kreacyjną, więc zakończy się etap dużych 
inwestycji kubaturowych. Jeśli porównamy 
się z  okolicznymi samorządami, to widać, 
że nasze zadłużenie nie jest ani duże, ani 
małe, np. Pruszków przy budżecie 340 mln 
zł ma 111 mln zł zadłużenia, dla Milanówka 
ten stosunek wygląda: 98 mln zł budżetu do 
26 mln zł długu, Ożarów Mazowiecki ma do 
spłacenia 89 mln zł przy budżecie 210 mln 
zł, Wołomin przy budżecie 257 mln zł za-
dłużony jest na 123 mln zł, Żyrardów przy 
budżecie 226 mln zł do spłacenia ma  60 mln 
zł. W tym zestawieniu nasze 114 mln zł przy 
budżecie na poziomie 340 mln zł już takiego 
wrażenia nie robi. To pokazuje, że samorzą-
dy chcąc inwestować są skazane na pożyczki.
Skoro koronawirus nie zachwiał gmin-
nym budżetem, czemu znów drożeją 
opłaty za odbiór odpadów? Czyżby gmina 
szukała dodatkowych pieniędzy w kiesze-
ni mieszkańców?

– Absolutnie nie! Ustawowo gmina na go-
spodarce odpadami ani nie może zarabiać, 
ani nie może do niej dopłacać. Bilans wpły-
wów z opłaty za odbiór odpadów i wydatków 
gminy na tę usługę musi równać się zero. 
Stawki za odbiór odpadów są wprost zależne 
od ceny, jaką trzeba zapłacić firmie zajmują-
cej się odbiorem odpadów. Niestety ceny na 
rynku odpadów są coraz wyższe z uwagi na 
opłaty środowiskowe narzucane przez pań-
stwo. Drugim czynnikiem, który powoduje 
że opłaty rosną, jest brak konkurencji między 
firmami. Na szczęście to nas nie dotyczy, bo 
u nas konkurencja w przetargu była. Stawka 
29 zł za osobę miesięcznie jest o cztery złote 
wyższa niż ostatnio, ale znów odwołam się 
do przykładów okolicznych gmin – w Prusz-
kowie mieszkańcy płacą 35 zł, w Brwinowie 
33 zł, w Żabiej Woli 29 zł, w Ożarowie Mazo-
wieckim 33 zł, więc nasza stawka należy do 
najniższych w regionie. 
Dziękuję za rozmowę.  

skontaktował się z nami zaniepokojony czytelnik, który zaobserwował, że np. 
na poczcie czy w sklepach klienci nie noszą maseczek, mimo że obowiązuje 
taki nakaz. Postanowiliśmy dowiedzieć się, czy istnieją narzędzia egzekwo-
wania nakazu zakrywania ust i nosa w zamkniętych przestrzeniach.

Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczą-
ce odstrzału dzików. Jak przekonywał, jego oburzenie wywołał widok 
myśliwego, który celował do lochy z małymi.
Zapytaliśmy więc Starostwo Powiatu Gro-
dziskiego, jakie są reguły związane z od-
strzałem.

– Dziki nie posiadają obecnie żadnego 
okresu ochronnego, co w praktyce oznacza, 
że można na nie polować przez cały rok, po 
uprzednim uzyskaniu upoważnienia na po-
lowanie indywidualne lub podczas polowań 
zbiorowych, niezależnie od wieku i płci. 
Liczba planowanej do odstrzału zwierzyny, 
w tym dzików, w danym obwodzie łowiec-
kim ustalana jest po przeprowadzonej in-
wentaryzacji zwierzyny przez koło łowiec-
kie i zatwierdzana w rocznym łowieckim 
planie przez nadleśniczego, po uzyskaniu 
opinii wójta, burmistrza, prezydenta mia-

sta. Nie określa się w nim górnego limitu 
pozyskania dzików, lecz ilość minimalną – 
czytamy w piśmie podpisanym przez wice-
starostę Krzysztofa Filipiaka, a  sporządzo-
nym przez Wiesława Biskupskiego.

Jak dowiadujemy się z tegoż pisma, brak 
określania górnego limitu odstrzału dzi-
ków w rocznym planie łowieckim wynika 
m.in. z potwierdzonego w Polsce zjawiska 
szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa 
ASF (afrykańskiego pomoru świń), choro-
by powodującej śmierć świń i dzików. Na 
terenie powiatu grodziskiego znajduje się 
pięć obwodów łowieckich, które dzierża-
wione są przez cztery koła łowieckie.

   Anna Redel 
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Profil pod lupą

Z entuzjazmem  
o reaktorze

Al. Sadowa  
do przebudowy

Analiza profilu ekonomiczno-społeczne-
go gminy Grodzisk, a także wpływ zmian 
demograficznych i stanu lokalnej gospo-
darki na sytuację ekonomiczno-społeczną 
i finansową miasta – oto główne tematy 
spotkania burmistrza Grzegorza Bene-
dykcińskiego i przedstawicieli wybranych 
komórek Urzędu Miejskiego z ekspertami 
ze Związku Miast Polskich

– Spotkanie odbyło się 1 lipca w Me-
diatece w formule hybrydowej, tzn. je-
den z ekspertów ZMP Łukasz Dąbrówka 
był obecny na miejscu, a z drugim z eks-
pertów, doradcą strategicznym ZMP Ja-
nuszem Szewczukiem, połączyliśmy się 
online – informuje Stanisław Brykalski, 
kierownik Referatu Promocji Gospodar-
czej UM w Grodzisku.

Przebogata w dane i informacje prezen-
tacja przedstawiona przez Janusza Szew-
czuka ogniskowała się wokół form aktyw-
ności ekonomicznej mieszkańców, źródeł 
ich dochodów, zmian struktury i  wiel-
kości dochodów gminy z PIT. Ekspert 
w sposób szczególny skoncentrował się 
na wpływie seniorów i osób młodych na 

sytuację miasta. Tak gruntowna analiza 
jest częścią działań związanych z projek-
tem LCK (Lokalne Centra Kompetencji) 
realizowanym przez gminę wspólnie ze 
Związkiem Miast Polskich (ZMP) i Inicja-
tywą Firm Rodzinnych (IFR).

– Podejmując rozmaite decyzje musimy 
być wyposażeni w wiedzę na temat za-
chodzących na naszym terenie procesów 
– mówił burmistrz Grzegorz Benedyc-
kiński, uzasadniając celowość spotkania, 
którego tytuł brzmiał „Uwarunkowania 
Grodziska Mazowieckiego w oparciu 
o potencjały wewnętrzne”. – Cieszymy się 
z dużej aktywności naszych mieszkańców, 
bo ona również powoduje, że wzrastają 
dochody gminy, ponadto mamy wysoki 
wskaźnik zatrudnienia. Warta podkreśle-
nia jest duża aktywność zawodowa senio-
rów i kobiet – dodawał burmistrz.

Wśród spostrzeżeń Janusza Szewczu-
ka szczególnie interesująco zabrzmiały 
postulaty wzmacniania lokalnych prze-
pływów finansowych, a także stworzenia 
oferty inwestycyjnej dla mieszkańców.  

  (kb)

„Budowa reaktora biologicznego F, prze-
budowa istniejącego reaktora biologicz-
nego A+B oraz optymalizacja stacji dmu-
chaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby 
docelowej przepustowości” – za tą dość 
skomplikowaną nazwą kryje się warta 
20,5 mln zł inwestycja realizowana przez 
grodziski Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji przy dofinansowaniu ze środków 
Funduszu Spójności. Jak z  entuzjazmem 
poinformował ZWiK na swoim fb, wła-
śnie zakończył się I etap przedsięwzięcia, 
polegający na budowie nowego reakto-
ra biologicznego F o łącznej kubaturze 
czynnej wszystkich składowych komór 
19.030  m3. Głębokość czynna we wszyst-

kich komorach wynosi 5,95 m. Znajdu-
jący się na terenie oczyszczalni ścieków 
bioreaktor został wyposażony w  urzą-
dzenia technologiczne takie jak: system 
napowietrzania, mieszadła, zastawki, za-
suwy, przepustnice oraz instalację AKPiA 
i elektryczną. Oznacza to ni mniej ni wię-
cej, tylko zwiększenie przepustowości ko-
mór osadu czynnego, a także możliwość 
przeprowadzania konserwacji, remontów, 
usuwania awarii w komorach osadu czyn-
nego istniejącego reaktora A  i  B. II  etap 
inwestycji obejmować będzie właśnie 
gruntowną modernizację bioreaktora 
A+B. Zakończenie całej inwestycji ma na-
stąpić do połowy 2021 roku.    (kb)

Już jesienią al. Sadowa w Książenicach po-
winna doczekać się nakładki asfaltowej. 
Na początku lipca Urząd Miejski ogłosił 
przetarg na przebudowę tej drogi, a zada-
niem wykonawcy oprócz budowy jezdni 
będzie również utwardzenie poboczy. Ter-
min realizacji przewidziany w przetargu to 
połowa października.    (kb)

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Jadwigi 
Kwiatkowskiej

wieloletniej wicedyrektor  
i nauczycielki chemii

Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 1  

w Grodzisku Mazowieckim  
(1965-2007), odznaczonej 

Odznaką  „Zasłużona dla Gminy 
Grodzisk Mazowiecki”.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

    Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żony
Sabiny Tondery

Koledze
Tadeuszowi Tonderze

i Rodzinie
składają

Koleżanki i koledzy  
Środowiska Osa AK
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Wsparcie dla 
aktywności

Wdzięki dźwięków w Książenicach
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Ogłoszenie wyników konkursu granto-
wego i symboliczne wręczenie czeków 
organizacjom i grupom nieformalnym, 
które z powodzeniem ubiegały się o dota-
cje z programu Działaj Lokalnie – to sta-
łe elementy „Podwieczorku grantowego”, 
kameralnej imprezy, organizowanej przez 
Stowarzyszenie Europa i My. Nie inaczej 
było 29  czerwca w Willi Niespodzianka, 
choć z racji okoliczności spotkanie odbyło 
się w warunkach reżimu sanitarnego.

– Program Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności Działaj Lokalnie wspiera 
aktywność obywatelską poprzez różnego 
rodzaju zaangażowanie wolontariackie, 
filantropijne, budowanie liderstwa, ale 
przede wszystkim partnerstwa, bo to, na 
co kładziemy szczególnie duży nacisk, to 

wspólne zaangażowanie różnych środo-
wisk i integracja – mówił Daniel Pręd-
kopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa 
i My, które ma status Ośrodka Działaj Lo-
kalnie i od lat organizuje konkurs granto-
wy na terenie powiatu grodziskiego, a od 
niedawna również w gminie Brwinów. 

W tym roku spośród 28 nadesłanych 
wniosków komisja grantowa wybrała 14 jej 
zdaniem najlepszych, które otrzymały do-
tacje. Wśród beneficjentów przybyłych na 
uroczystość marynarskim strojem wyróż-
niał się przedstawiciel Szkoły Żeglarstwa 

Tradycyjnego, której projekt został oce-
niony najwyżej. 

– Projekt nazywa się Optymistyczne 
Warsztaty Szkutnicze i jest skierowany 
do dzieci, młodzieży, dorosłych. Warszta-
ty, podczas których zbudujemy wspólnie 
dwie łodzie klasy Optymist, będą organi-
zowane na Stawach Walczewskiego. Na-
szym zdaniem w społeczeństwie brakuje 
zajęć dla młodzieży, na których mogliby 
zbudować coś własnymi rękami – mówił 
Filip Grudniewski ze Szkoły Żeglarstwa 
Tradycyjnego.    (kb)

Domowe wakacje seniora
W wakacje 2020 roku obowiązują nas pewne ograniczenia, które mają zapobiec zaka-
żeniu wirusem COViD-19. Wynikają one z troski o nasze, seniorów, zdrowie. 

Większość z nas w trosce o własne bezpie-
czeństwo nigdzie nie wyjedzie. Mimo tego, 
pozostając w miejscu zamieszkania, można 
te wakacje spędzić aktywnie. Aktywność 
jest nam niezbędnie potrzebna do utrzyma-
nia, a nawet poprawy stanu zdrowia. Nie-
którzy kardiolodzy, ortopedzi, psychiatrzy, 
a nawet dietetycy mówią, że w okresie kwa-
rantanny przytyliśmy od 2 do 4 kilogra-
mów. A jest to duży problem, bo według da-
nych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia 
co czwarty człowiek jest chory na otyłość.

Żeby walczyć z otyłością, potrzebny jest 
nam ruch. Oczywiście ruch ruchowi nie 
jest równy. Seniorom lekarze zalecają, aby 
jako podstawową metodę aktywności ru-
chowej wybierali spacer, ale nie powolny 
tylko dość intensywny. W zależności od 
stanu zdrowia senior powinien podczas 
codziennego spaceru wykonać od 3500 do 
6000 kroków.

Oczywiście ten z seniorów, kto może, 
powinien też gimnastykować się i ćwiczyć, 
pływać oraz tańczyć, jeśli jest ku temu 

sposobność. Wszelki ruch, który możemy 
zaproponować naszemu organizmowi po-
prawi naszą, szeroko rozumianą, aktyw-
ność. Ruch sprzyja ogólnej poprawie stanu 
naszego zdrowia. Może poprawić się praca 
naszego serca, może zmniejszyć się obrzęk 
nóg i rąk. Mózg otrzyma więcej tlenu, a to 
wpłynąć może np. na lepszy stan naszej 
pamięci. I choć to może wydać się dziwne, 
ruch może wpłynąć na polepszenie nasze-
go, nastroju emocjonalnego. Ruch popra-
wia ogólną sprawność fizyczną naszego 
kręgosłupa i wszystkich stawów. Ruch 
zwiększa naszą energię do działania, polep-
sza ogólną odporność naszego organizmu.

Jako mieszkańcy Grodziska Mazowiec-
kiego, my, seniorzy, nawet jeśli nie wy-
jeżdżamy teraz nigdzie, to jesteśmy w tej 
szczęśliwej sytuacji, że mamy na miejscu 
możliwość rozwoju naszej aktywności ru-
chowej. Mamy do dyspozycji kilka parków, 
z których każdy ma inne walory i w każ-
dym można inaczej spędzać czas. Mamy 
świetnie urządzone miejsca ze sprzętem 

do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Jest 
pływalnia. Jest w okolicy sporo skwerów 
i skwerków, kilka tras spacerowych, rowe-
rowych, ścieżki edukacyjne. Wszędzie są 
ławki, na których można odpocząć. Jest też 
coraz więcej punktów gastronomicznych, 
gdzie można w ramach odpoczynku wypić 
kawę, herbatę czy lemoniadę.

Oczywiście wszędzie, gdzie będziemy 
spacerować i odpoczywać, musimy prze-
strzegać zasad dystansu społecznego, za-
kładać maseczki, rękawiczki. Pamiętać 
trzeba, że aby ustrzec się przed koronawi-
rusem, głównym elementem higieny osobi-
stej jest częste mycie rąk i twarzy.

Gminna Rada Seniorów wyraża prze-
konanie, że nasi grodziscy seniorzy, nawet 
ci, którzy zostaną w wakacje w miejscu 
zamieszkania, spędzą je radośnie i zdro-
wo, a  to pozwoli im również zwiększyć 
odporność przed ewentualnym nawrotem 
pandemii.

  Teresa Fifielska-Nowak
Przewodnicząca Gminnej Rada Seniorów

W ostatniej dekadzie sierpnia i na począt-
ku września w Książenicach rozlegną się 
„Dźwięki domowej roboty”. Tak brzmi na-
zwa projektu dla dzieci i dorosłych, w ramach 
którego odbędą się rozmaite warsztaty za-
kończone finałowym odsłonięciem ekoinsta-
lacji muzycznej, wspólnym koncertowaniem 
i piknikiem sąsiedzkim. Przez dwa tygodnie 
uczestnicy będą mogli m.in. poznać wła-
ściwości najróżniejszych dźwięków wystę-

pujących w otoczeniu, odkryć ich potencjał 
kompozycyjny i w ten sposób przyswoić eko-
logię dźwięku – pejzażu dźwiękowego z im-
prowizacją i body percussion (perkusja ciała), 
oraz stworzyć recyklingowe instrumenty 
i nauczyć się gry na nich. Wszystkie wydarze-
nia są bezpłatne i zrealizowane będą zgodnie 
z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. 
Zapisać można się za pomocą poczty elektro-
nicznej pod adresem: edulab@most.edu.pl. 

Realizatorami przedsięwzięcia będą Fun-
dacja Mosty Edukacji w Książenicach wraz 
z Malwiną Łaską, Antonim Olejnickim i Joan-
ną Woźnicką. Projekt współfinansowany jest 
ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 
2019-2021” oraz ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Więcej informa-
cji na temat programu zajęć można znaleźć na 
profilu fb MOST Kampus Edukacyjny.   (kb)
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Dlaczego zdecydowała się Pani na kandy-
dowanie do Rady Miejskiej?

– Kierowałam się zbudowanym na do-
świadczeniach życiowych przekonaniem, 
że mogę wiele zdziałać i wiele ode mnie 
zależy. Doszłam do wniosku, że cudze po-
mysły i koncepcje są interesujące i poży-
teczne, ale moje nie są wcale gorsze i mogą 
służyć społeczeństwu.
Jakie doświadczenia życiowe zbudowały 
w Pani takie przekonanie?

– Z racji wykonywanego zawodu zawsze 
byłam blisko ludzi, ich problemów i spraw. 
Całe swoje życie zawodowe związałam ze 
Szkołą Podstawową nr 4 w Łąkach, gdzie 
pracowałam jako polonistka. Poznawa-
łam potrzeby edukacyjne moich uczniów 
i starałam się je zaspokoić, ale też pozna-
wałam ich życie. Natomiast w 2016 roku 
nowym doświadczeniem dla mnie były 
działania przeciwko budowie linii 400 
kV, w które aktywnie się włączyłam. Na-
pisałam setki pism do różnych instytucji, 
motywowałam ludzi do działania, założy-
łam Stowarzyszenie Nasza Makówka, któ-
rego jednym z głównych celów jest praca 
na rzecz społeczności lokalnej. Sytuacja 
z linią 400 kV w pewnym momencie wy-
glądała na beznadziejną, wydawało się, że 
poszkodowana będzie albo południowa 
część gminy, albo północna. Okazało się, 
że wszyscy wyszliśmy z tego obronną ręką 
i na dziś linii 400 kV nie będzie. 
Jak wyglądało zderzenie Pani oczekiwań 
z rzeczywistością w Radzie Miejskiej?

– Oczekiwałam, że jako radni mamy 
większy wpływ na kreowanie rzeczywisto-
ści oraz budowanie strategicznych planów 
dla gminy. Tymczasem cały ciężar działań 
prorozwojowych spoczywa na burmistrzu i 
ekipie jego urzędników. Ustawa o samorzą-
dzie gminnym nakłada na burmistrza obo-
wiązek prowadzenia polityki rozwojowej, 
jednak nie wyklucza inicjatywy obywateli. 
Myślę, że impulsem do rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego byłby budżet obywa-
telski, którego u nas brakuje. 
Podczas ostatniej sesji głosowała Pani za 
udzieleniem absolutorium burmistrzowi, 
w odróżnieniu od swoich kolegów rad-
nych z klubu PiS, którzy byli przeciw.

– Kandydowałam z listy PiS-u i należę 
do klubu radnych PiS, bo wartości repre-
zentowane przez tę partię oraz jej poczy-
nania są mi bliskie. W naszym klubie nie 
ma dyscypliny głosowania. Mamy prawo 
do wyrażania swojego zdania. W przypad-

ku absolutorium dla burmistrza nie mia-
łam twardego argumentu, który skłoniłby 
mnie do głosowania przeciw. Oczywiście, 
to nie jest tak, że wszystko mi się podoba, 
ale są przedsięwzięcia, które w pełni popie-
ram. Na przykład te związane z inwesty-
cjami w oświacie albo z ofertą kulturalną, 
edukacyjną, rekreacyjną. Doceniam też 
fakt, że mieszkamy w czystej gminie. Za-
strzegam jednak – to stwierdzenie nie do-
tyczy powietrza.
A co by Pani zmieniła?

– Uważam, że opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych są zbyt wysokie. Gmi-
na dysponuje narzędziami, by wpłynąć na 
obniżenie kosztów. Odbiorem i transpor-
tem odpadów zajmuje się zewnętrzna fir-
ma. Gdyby Gmina zaangażowała do tego 
zadania ZGK, to sądzę, że mieszkańcy 
odczuliby to w swoich portfelach. Chciała-
bym też, żeby niektóre problemy, z pozoru 
drobne, szybciej znajdowały rozwiązanie. 
Na przykład kwestia utrudniającej widocz-
ność barierki odgradzającej pasy ruchu na 
ul. Sienkiewicza czy unormowania stanu 
prawnego i budowy drogi powiatowej 1506, 
łączącej Kozerki z Makówką.
Jakie są Pani priorytety  
w bieżącej kadencji?

– Dokładna inwentaryzacja dróg gmin-
nych i plan inwestycji, by do końca bieżącej 
kadencji zostały zmodernizowane wszyst-
kie w złym stanie drogi, przy których 
znajdują się zamieszkałe posesje, a także 
te, które odgrywają ważną rolę w syste-
mie komunikacyjnym. Istotną dla mnie 
kwestią jest także rozbudowa sieci kana-
lizacyjnej na terenach wiejskich. Zadowa-
lający poziom nasycenia tą infrastrukturą 
występuje tylko w strefie tzw. aglomeracji 
grodziskiej, poza nią już tak dobrze nie jest, 
co hamuje rozwój terenów wiejskich. Po-
trzebne są zmiany w systemie parkowania 
w mieście. Po południowej stronie torów 
brakuje w okolicach dworca PKP nowocze-
snego parkingu. Moim marzeniem jest też, 
by z krajobrazu miasta zniknął więzienny 
mur i to, co się za nim znajduje. Zdaję so-
bie sprawę ze złożoności zadania, ale ufam, 
że dobry zespół chętnych do współpracy 
urzędników, którymi dysponuje Gmina, 
doprowadzi do przejęcia tej nieruchomości.
Należy Pani do niezbyt licznej grupy 
osób, które w rubryce „miejsce urodze-
nia” mają wpisane „Grodzisk Mazowiec-
ki”. To kapitał, który pomaga w pracy sa-
morządowej?

– Jestem dumna, że urodziłam się w tym 
mieście. Tu spędziłam dzieciństwo i mło-
dość. Przeprowadzka do pobliskiej Ma-
kówki nie poluzowała tych więzi. Realia ży-
cia na wsi i w mieście znam od podszewki.
Kandydowała Pani w okręgu wiejskim. 
Czuje się Pani jego reprezentantką w Ra-
dzie Miejskiej?

– Postrzegam gminę jako całość i inte-
resuje mnie całe spektrum zagadnień. Za 
okręg wiejski czuję szczególną odpowie-
dzialność, co nie znaczy, że teren miasta 
jest mi obojętny. Miasto się rozbudowuje 
i uważam, że jest świetnie doinwestowa-
ne, natomiast gwałtowny wzrost popula-
cji następuje przede wszystkim na tere-
nach wiejskich, dlatego też one wymagają 
zwiększenia nakładów na poprawę jakości 
przestrzeni publicznej. To bardzo dobrze, 
że w Szczęsnem zostanie zbudowana szko-
ła wraz z przedszkolem, ale chciałabym 
rozszerzenia funkcji tego obiektu o choćby 
jedną grupę żłobkową. 
Żłobek ma powstać przy ul. Okrężnej. 

– Tereny wiejskie pod pewnymi wzglę-
dami powinny być samowystarczalne, ich 
mieszkańców nie należy zmuszać do jeż-
dżenia po wszystko do miasta. Wręcz prze-
ciwnie – dążyć do równowagi warunków 
życia. To, co zachęca do osiedlania się na 
wsi, to m.in. walory przyrodnicze. Nale-
ży je odpowiednio wyeksponować. Takim 
przykładem jest piękny kompleks leśny na 
terenie Makówki, Mościsk i Wężyka. Jego 
administrator – Lasy Państwowe – dekla-
ruje chęć współpracy. Tak jak świetnie 
został wykorzystany naturalny potencjał 
Stawów Walczewskiego, Stawów Goliana 
czy Parku Skarbków, również i to miej-
sce mogłoby być znakomitym elementem 
wzbogacającym ofertę rekreacyjno-spor-
tową skierowaną do naszej lokalnej spo-
łeczności. To dla mnie ważny projekt, nad 
którym obecnie trwają prace koncepcyjne. 
Chciałabym, żeby powstał tam kompleks 
kilku tematycznych miejsc, z wykorzysta-
niem strzelnicy oraz działki sołeckiej, po-
łączonych ścieżką rekreacyjno-edukacyjną. 
Naturalna rzeźba terenu pozwala myśleć 
nie tylko o trasach pieszych i rowerowych, 
lecz także o sportach zimowych z wykorzy-
staniem nart biegowych i sanek. Niestety, 
lawina nieprzewidywalnych do końca na-
stępstw epidemii koronawirusa może spo-
wodować wiele perturbacji.
Dziękuję za rozmowę.

  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Joanna Wiśniewska,  
58 lat, nauczyciel. 

W Radzie Miejskiej  
po raz pierwszy. 

Kandydowała w okręgu 
nr 3 z KW Prawo 

i Sprawiedliwość.

Postrzegam gminę jako całość 
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Jaka była droga dwukrotnej medalistki 
olimpijskiej do grodziskiego samorządu?

– Gmina Grodzisk przez wiele lat wspie-
rała moją karierę sportową, burmistrz 
wiedział, że po Igrzyskach Olimpijskich 
w  Pjongczangu w 2018 roku będę powoli 
szykowała się do jej zakończenia. Dlate-
go zaproponował mi udział w wyborach. 
Pomyślałam, że gmina w ostatnich latach 
dała mi bardzo wiele, stanowiła ogromne 
wsparcie dla mojej kariery sportowej i przy-
szedł czas, że ja też mogę dać coś z siebie dla 
tej gminy. Dlatego propozycję przyjęłam 
i wystartowałam w wyborach jeszcze jako 
czynna zawodniczka. Trochę obawiałam 
się, że przez bardzo liczne wyjazdy nie będę 
mogła uczestniczyć czynnie w komisjach 
i sesjach. Ale tak się moje życie ułożyło, że 
od kiedy zostałam radną, tych wyjazdów 
było już bardzo mało, więc frekwencję na 
sesjach i komisjach Rady Miejskiej mam 
prawie stuprocentową. 
Radni, którzy zasiadają w Radzie Miej-
skiej po raz pierwszy, często podkreślają, 
że początkowe miesiące to czas nauki. Po 
blisko półtora roku sprawowania manda-
tu zgadza się Pani z taką opinią?

– Rzeczywiście w pierwszych miesiącach 
musiałam się wielu rzeczy nauczyć. Skarb-
nicą wiedzy, jeśli chodzi o Radę Miejską, jest 
pan radny Andrzej Okurowski, ogromną 
pomocą służy pani przewodnicząca Joanna 
Wróblewska. Co prawda mieszkam w Gro-
dzisku od dziecka, ale fizycznie przez wiele 
lat byłam obywatelem świata, więc w pierw-
szych miesiącach jeździłam po Grodzisku 
na rowerze, poznając miasto na nowo, od-
wiedziłam wszystkie szkoły, żeby mieć od-
powiednie przygotowanie podczas komisji 
oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, 
w której zasiadam. Wydaje mi się, że ta na-
uka teraz procentuje i jestem bardziej biegła 
w działaniach, które podejmujemy.
Jakie to działania?

– Pomysłów, które podrzucałam, było 
sporo. Pierwszą rzeczą, do której się przy-
dałam ze swoją wiedzą, było opiniowanie 
stypendiów dla uzdolnionej młodzieży za 
osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub 
sportowe w ubiegłym roku. W tym roku 
z mojej inicjatywy rozpoczęły się prace nad 
korektą regulaminu stypendiów. Do tej 
pory obowiązywał jeden regulamin stypen-
diów za osiągnięcia we wszystkich trzech 

obszarach i podlegał pod prawo oświatowe. 
Obecnie bardzo zaawansowane są prace nad 
takimi zmianami, by regulamin stypendiów 
sportowych podlegał pod ustawę o sporcie. 
Co to da?

– Nie tylko pozwoli, by o stypendia mo-
gli się ubiegać uzdolnieni uczniowie miesz-
kający u nas w gminie, którzy edukują się 
w  szkołach poza Grodziskiem. Lobbowa-
łam, aby ten regulamin dawał możliwość 
ubiegania się o stypendium przez dzieci nie-
pełnosprawne ruchowo oraz dzieci niepeł-
nosprawne intelektualnie. O ile wiele gmin 
w Polsce przyznaje stypendia dla dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo, to będziemy 
jedną z niewielu gmin w Polsce, która takie 
stypendia będzie przyznawać dzieciom nie-
pełnosprawnym intelektualnie.
W działaniach samorządowych można 
znaleźć emocje podobne do tych spor-
towych?

– To nieporównywalne. Brakuje mi adre-
naliny. Natomiast w samorządzie znajduję 
takie obszary, w których czuję, że mogę się 
spełnić. Spontanicznie prowadzę inwen-
taryzację ścieżek rowerowych w naszej 
gminie. Każdą nową ścieżkę muszę przete-
stować, a swoje uwagi przekazuję do osób 
odpowiedzialnych za te inwestycje. Bardzo 
zależy mi na przedłużeniu ścieżki wzdłuż 
ul. 3 Maja w stronę Milanówka. Mam spo-
ro satysfakcji z tej działalności, choć nadal 
są dziedziny, które stanowią dla mnie spore 
wyzwanie – na komisji rozwoju i budżetu są 
przede wszystkim cyferki, a ja jednak lubię 
pracę na żywym organizmie.
Ale sama zgłosiła Pani akces do komisji 
budżetowej.

– Bo to ważna komisja, na której omawia-
ne są wszystkie inwestycje, również w  in-
frastrukturę sportową i rekreacyjną, a  ona 
najbardziej leży mi na sercu.
Z domu rodzinnego wyjechała Pani jako 
nastolatka, w czasie kariery sportowej 
zjeździła Pani cały świat, by kilka lat temu 
na stałe powrócić do gminy Grodzisk. Jak 
Grodzisk wypada na tle… świata?

– Na tyle dobrze, że choć po skończeniu 
studiów w Krakowie i po zakończeniu ka-
riery mogłam wybrać dowolne miejsce na 
świecie na to, żeby się osiedlić na stałe, wy-
brałam Grodzisk. Zrobiłam to bardzo świa-
domie, bo uważam, że jest to fantastyczne 

miejsce, bardzo przyjazne do życia i mieszka 
mi się tu bardzo dobrze.
Niczego tu nie brakuje?

– Lodowiska! Oczywiście mam świado-
mość gradacji potrzeb i na pewno numerem 
jeden jest szkoła w Szczęsnem, ważnym ele-
mentem infrastruktury jest hala sportowa, 
która pojawi się niebawem w gminie. A lo-
dowisko… cały czas jest obecne w moich 
myślach i wierzę, że przyjdzie kolej i na 
nie. Obawiam się jednak, że przez sytuację 
związaną z COVID-19, może to trochę po-
trwać.
Gdzie taki obiekt mógłby powstać?

– W projekcie budowy hali sportowej jest 
zarezerwowane miejsce na lodowisko. 
Jak w Pani ocenie grodziski samorząd po-
radził sobie w sytuacji kryzysowej, jaką 
przyniosła pandemia koronawirusa?

– Patrząc na niewielką liczbę zachoro-
wań w naszej gminie, myślę, że samorząd 
stanął na wysokości zadania. Ważna była 
bardzo szybka reakcja i determinacja w 
sprawie zakupu aparatu do badań na obec-
ność koronawirusa.  
Niedawno ogłosiła Pani zakończenie ka-
riery sportowej. Jak się Pani odnajduje 
w nowej rzeczywistości?

– Do decyzji o definitywnym zakończe-
niu kariery dojrzewałam przez rok. To była 
dla mnie trudna decyzja, do której przyczy-
niła się poważna kontuzja pleców. Mocno 
to przeżyłam, ale jestem teraz bardzo zado-
wolonym pracownikiem Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego. To praca moich marzeń, 
bo nie dość, że w sporcie, to jeszcze w jego 
najbardziej szlachetnym wymiarze, czyli 
w  sporcie olimpijskim. Ale sama zmiana 
była dla mnie wyzwaniem. Największym 
zaskoczeniem było to, że codziennie jestem 
w… tym samym biurze, tym samym miej-
scu. Dla kogoś, kto większą część życia po-
dróżował po całym świecie przez 300 dni 
w roku, całe życie podporządkował sporto-
wi, dla kogo treningi nie były pracą, tylko 
przyjemnością, przestawienie się na tryb 
pracy w godzinach 8-16 było megaciężkie. 
Dlatego w pierwszych tygodniach pracy 
w PKOl, jak tylko pojawiała się możliwość 
jakiejś delegacji, to ja już byłam spakowana 
i gotowa, by w niej uczestniczyć. 
Dziękuję za rozmowę.  

  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Luiza Złotkowska,  
34 lata, panczenistka, 
pracownik Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego. 
W Radzie Miejskiej  

po raz pierwszy. 
Kandydowała w okręgu 

nr 2 z KWW Ziemia 
Grodziska. 

Na lodowisko też przyjdzie kolej 
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Bogoria  
razy trzysta 
Każdy numer jest inny. Wyjątkowy i niepowtarzalny. Każdy 
niesie w sobie duży ładunek informacyjny. Każdy tworzony 
z myślą o Was, naszych Czytelnikach. a tych numerów 
uzbierało się już 300!
Nie pamiętam czasów narodzin gaze-
ty i pierwszego numeru, który ukazał się 
w  kwietniu 1992, jako że jestem od „Bo-
gorii” niewiele starsza. Ale właśnie dzię-
ki temu, wówczas czarno-białemu pismu 
o dużym formacie, mogę przenieść się 
w  czasie i poznać tamten Grodzisk. Za-
równo tamten, jak i późniejszy. Bo na 
kartach „Bogorii” zapisane jest życie mia-
sta i okolicy. A życie to jest dynamiczne, 
wieloaspektowe, różnorodne. Kolejne dni, 
tygodnie, miesiące i lata dostarczają ogro-
mu tematów, które trafiają na łamy za po-
średnictwem bogoryjnych dziennikarzy. 
Miasto i gmina, wydarzenia, ludzie i pasje, 
historia, kultura, sport, edukacja, zdrowie, 
społeczeństwo, po sąsiedzku, jubileusze, 
pożegnania – to nazwy naszych rubryk, 
które wypełniamy treścią.
Ludzie Bogorii
Najważniejszą osobą w redakcji jest re-
daktor naczelny. Poczet bogoryjnych na-
czelnych otwiera jeden z dwóch Ojców 
Założycieli, Krystyn Fok, którego rola była 
tym większa, że przez długi czas redakcja 
mieściła się w jego torbie. Następnie praca-
mi czasopisma kierowali Monika Wójcic-
ka, Jerzy Jachimski, Grzegorz Witkowski, 
Agnieszka Papieska, a obecnie Krzysztof 
Bońkowski. W kwietniu od czasu obję-
cia przez niego tej funkcji minęło 10 lat, 
a ponieważ z pismem jest związany jeszcze 
dłużej, bo pracował jako sekretarz redakcji 
od 2004 roku, liczbę jego publikacji można 
spokojnie liczyć w tysiącach. I jakby tego 
było jeszcze mało, to miesiąc w miesiąc sa-
modzielnie rozwozi każdy numer, co zresz-
tą też ma w „Bogorii” wieloletnią tradycję – 
wszak pierwszy numer przed targowiskiem 
sprzedawali osobiście Krystyn Fok i drugi 
z Ojców Założycieli, ówczesny dyrektor 
Ośrodka Kultury Grzegorz Witkowski. 
Obecnie „Bogoria” dostępna jest w ponad 
stu punktach kolportażu dzięki życzliwości 
szefów rozmaitych instytucji, a także wła-
ścicieli sklepów i kiosków. 

Wsparciem dla redaktorów naczel-
nych byli zawsze sekretarze redakcji. Tę 
jakże odpowiedzialną funkcję w swoim 
dziennikarskim CV mają Renata Osiec-
ka, Magdalena Zawiasa, Łukasz Nowacki, 
a w ostatnim dziesięcioleciu pełnili ją Na-
talia Kawałko, Igor Starczak, Małgorzata 
Müldner i niżej podpisana. 

O właściwą szatę graficzną „Bogorii” od 
lat dba Studio Ling Brett, a ręce odpowie-

dzialne za ten proces należą do Małgo-
rzaty Pawłowskiej. To ona komponuje 
każdą stronę, nie ignorując jednak nie-
śmiałych uwag redaktora naczelnego.

Nasi stali współpracownicy urozmaicają 
gazetę swoim oryginalnym stylem, znajo-
mością zagadnień, o których piszą, bądź 
uniwersalnością, czyli umiejętnością two-
rzenia artykułów na każdy temat. Obecnie 
to grono tworzą: Katarzyna Mandes, Łu-
kasz Nowacki, Sławomir Sadowski i Mi-
chał Śliwiński. Ale przez te 300 numerów 
na łamach pojawiło się kilkuset autorów. 
Nie sposób nie wspomnieć też o Bole-
sławie Stępniewskim, który jest autorem 
tak lubianych przez naszych czytelników 
krzyżówek. To on, wymyślając poszcze-
gólne hasła z dbałością o detale, zapewnia 
odbiorcom rozrywkę.

Wprawdzie czasopismo w dużej mierze 
utrzymuje się ze środków publicznych, nie 
można zapomnieć też o osobach, które 
dbają, by za bardzo nie chwiały się finanso-
we fundamenty tytułu – nad porządkiem 
budżetowym czuwa Grażyna Rogowska, 
główna księgowa OK, a o pozyskiwanie 
reklamodawców zabiegają: Katarzyna Po-
kropek, Beata Michalska i Dominika Sta-
niaszek. Dzięki nim tworzony jest m.in. 
Partnerski Dodatek Informacyjny. Osobą 
odpowiedzialną za „Grodziski Informator 
Kulturalny”, który co prawda jest zawie-
szony z powodu pandemii, ale liczymy, że 
powróci jako wartościowe uzupełnienie 
naszego czasopisma, jest Justyna Puchała.

Produkcyjnego dzieła dopełniają dru-
karze. Obecnie „Bogoria” schodzi z ma-
szyn we współpracującej z nami od lat 
drukarni db Print, z której ramienia życz-
liwym okiem przelewanie słów na papier 
ogarnia Piotr Samoraj. Również w latach 
liczona jest nasza współpraca z  drukar-
nią ADO, a wcześniej z nieocenionym ZP 
Primum z Kozerek. Historycznie pierwszą 
drukarnią „Bogorii” był Druked Edwarda 
Jankowskiego. 
Branżowe spojrzenie
Jako absolwentka dziennikarstwa na Uni-
wersytecie Warszawskim, która zarów-
no pracę licencjacką, jak i magisterską 
tworzyła w oparciu o „Bogorię”, miałam 
możliwość skonfrontowania swoich wy-
obrażeń na temat pisma z opiniami me-
dioznawców. Dowiedziałam się od nich, 
że czasopismo to jest fajne, merytoryczne 
i ładne. Doceniano fakt, że nie jest to biu-

letyn wydawany przez urząd. Podobało się 
sprofilowanie na tematykę społeczno-kul-
turalną i bycie częścią Ośrodka Kultury. 
Zachwycała profesjonalna szata graficzna. 
Jednak najbardziej zwracano uwagę na 
okres wydawania pisma – że udało mu się 
i udaje trwać tak długo. Tu ukłony za kon-
sekwencję i życzliwość należą się naszemu 
wydawcy, czyli Ośrodkowi Kultury Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki i jego kolejnym 
dyrektorom: Grzegorzowi Witkowskiemu, 
Andrzejowi Okurowskiemu i Pawłowi 
Twardochowi. Znawca mediów lokalnych 
podkreślał, że gazeta śmiało może konku-
rować z pismami o większym zasięgu.

Za każdym artykułem, zdjęciem, cało-
ścią koncepcji pisma stoją ludzie. Podpisa-
ni z imienia i nazwiska. Biorąc pod uwagę, 
że autorzy są bliżej odbiorców niż w me-
diach regionalnych czy ogólnopolskich, 
ciąży na nas duża odpowiedzialność. 
W każdej chwili możemy podlegać wery-
fikacji. Wszelkie błędy i uchybienia nie są 
wprawdzie powodem do chwały, niemniej 
świadczą o autentyczności i dodają kolo-
rytu, jak choćby ten pierwszy odnotowany 
na łamach lapsus o Bolesławie Limanow-
skim, który „żuł sto lat”. Jednak staramy 
się dokładać wszelkich starań, aby tego 
rodzaju wpadek było jak najmniej. Ponie-
waż „lokalność” nie oznacza „bylejakości”. 
Praca w tym miejscu to pasjonująca lekcja 
zawodowego życia, której życzę każdemu.

Bez Was nie ma nas
Niejednokrotnie do naszej redakcji dzwo-
nią Czytelnicy z pytaniem, kiedy pojawi 
się następny numer. Gazeta rozchodzi się 
w ciągu kilku dni od momentu wydania 
i dostarczenia jej do punktów kolportażu. 
Spotykamy się z pozytywnym odbiorem 
ze strony naszych Czytelników, którzy 
nam ufają i dzielą się z nami swoimi spo-
strzeżeniami. To wszystko bardzo cieszy. 
Tym bardziej, że nasza praca nie miałaby 
sensu, gdyby właśnie nie Wy, nasi odbior-
cy! Dziękujemy za wspólne 300 numerów 
i zapraszamy do kolejnych wydań.

   Anna Redel
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Lokalna geografia  
wyborcza
Wynik wyborów prezydenckich jest już powszechnie znany: reelekcję 
na urząd Prezydenta rP uzyskał andrzej Duda, który otrzymał 
51,03 proc. głosów. Na jego kontrkandydata, rafała Trzaskowskiego, 
12 lipca zagłosowało 48,97 proc. wyborców. z uwagi na ogromne 
zainteresowanie tegorocznymi wyborami, jak również niewielką różnicę między kandydującymi, 
wyniki analizowano pod kątem wieku wyborców, ich wykształcenia, profesji, jak również miejsca 
zamieszkania. i właśnie na geografii wyborczej w lokalnym wydaniu skupiliśmy się również i my.  

Prezydencką dogrywkę poprzedziła 
pierwsza tura głosowania, w której o elek-
cję lub choćby prawo uczestnictwa w dru-
giej turze ubiegało się jedenastu kandy-
datów. Dwóch z nich zdecydowało się na 
finał swojej kampanii wyborczej w powie-
cie grodziskim – 26 czerwca, a więc ostat-
niego dnia przed ciszą wyborczą, w  gro-
dziskim Parku Skarbków gościł Szymon 
Hołownia, zaś Rafał Trzaskowski ostatnie 
spotkanie z wyborcami odbył w Między-
borowie. Czy miało to przełożenie na wy-
nik wyborczy w naszym regionie? To chy-
ba zbyt odważna teza, choć faktem jest, że 
obaj kandydaci zanotowali tu lepszy wy-
nik niż w skali całego kraju. 
Pierwsza tura w powiecie
W pierwszej turze w powiecie grodziskim 
najwięcej głosów uzyskał Andrzej Duda, 
na którego zagłosowało 37,35 proc. i był to 
wynik gorszy o 6 punktów procentowych 
w porównaniu z wynikiem ogólnopol-
skim. Z kolei Rafał Trzaskowski w  skali 
kraju zdobył 30,46 proc. głosów, zaś w po-
wiecie grodziskim cieszył się poparciem 
35,8 proc. głosujących. W przypadku Szy-
mona Hołowni aż tak wielkiej różnicy już 
nie było, gdyż w skali kraju kandydat ten 
otrzymał 13,87 proc. głosów, zaś w ska-
li powiatu – 15,35 proc. Wyniki lokalne 
pozostałych kandydatów nie różniły się 
istotnie od tych, zanotowanych w ogólno-
krajowym głosowaniu.

Warte odnotowania jest, że gdyby o wy-
nikach wyborów decydowali wyłącznie 
mieszkańcy gminy Baranów, nie byłoby 
konieczności przeprowadzenia drugiej 
tury głosowania, gdyż urzędujący prezy-
dent uzyskał tam aż 54,56 proc. głosów. 
Gmina Baranów była jednocześnie tą 
jednostką samorządową, gdzie najsłabszy 
wynik w powiecie zanotował Rafał Trza-
skowski, na którego zagłosowało zaledwie 
18,47 proc. wyborców z tej gminy. Niemal 
dokładnie odwrotnie było w Podkowie 
Leśnej. Blisko połowa (48,22 proc.) tutej-
szych wyborców zagłosowała na Rafała 
Trzaskowskiego, a na Andrzeja Dudę – 
28,15 proc. biorących udział w głosowaniu 
podkowian.

… i w gminie
Ale czy można się dziwić takim różnicom 
w preferencjach wyborczych w skali po-
wiatu, skoro dysproporcje w liczbie głosów 
na obu kandydatów występowały nawet 
pomiędzy różnymi obwodami w  gminie 
Grodzisk? Np. Andrzej Duda w komisji 
obwodowej nr 16, która znajdowała się 
w świetlicy w Chlebni, zdobył 50,92 proc. 
głosów, przy zaledwie 22,49  proc. głosów 
na Rafała Trzaskowskiego, który z kolei na 
zdecydowanie większą liczbę zwolenników 
mógł liczyć w Książenicach, gdzie w komi-
sji nr 21 otrzymał 44,64 proc. głosów, przy 
23,58 proc. dla Andrzeja Dudy. Ogólnie 
w gminie najwięcej głosów zdobył Rafał 
Trzaskowski (36,29 proc.), Andrzej Duda 
uzyskał poparcie 35,55  proc. głosujących, 
zaś Szymon Hołownia – 16,38  proc. Po-
dobnie jak w przypadku pozostałych kan-
dydatów poparcie dla Krzysztofa Bosaka w 
gminie Grodzisk nie różniło się znacznie 
od tego, jakie zanotował w skali całego 
kraju, i wyniosło 6,22 proc.
Frekwencja na duży plus
Zdecydowanie na plus należy zapisać fre-
kwencję wyborczą, która w gminie Gro-
dzisk wyniosła w pierwszej turze 71,62 proc. 
i była nieco niższa od średniej powiatowej 
(72,31 proc.), za to wyższa od wojewódzkiej 
(70,34 proc.) i krajowej (64,51).

Jeszcze większa mobilizacja elektoratu 
towarzyszyła drugiej turze wyborów pre-
zydenckich – w gminie Grodzisk do wybo-
rów udało się 75,35 proc. uprawnionych do 
głosowania, a podobną frekwencję odnoto-
wano w skali całego powiatu (75,84 proc.), 
gdzie od lat niedoścignionym liderem fre-
kwencji jest Podkowa Leśna, która z wyni-
kiem 82,53 proc. głosujących znalazła się 
w ogólnopolskiej czołówce i według do-
niesień medialnych została laureatem zor-
ganizowanej przez MSWiA akcji „Bitwa 
o wozy”. Na tle frekwencji ogólnopolskiej 
(68,18 proc.) bardzo dobrze wypadło rów-
nież Mazowsze (73,80 proc.).
Podzielony wianuszek
W skali województwa w drugiej turze 
zwyciężył Rafał Trzaskowski, którego 
poparło 52,26 proc. wyborców, jednak 

jeśli się przyjrzeć wynikom w poszcze-
gólnych powiatach, to okaże się, że za-
sada była taka, iż im dalej od Warszawy, 
gdzie przewaga pretendenta do prezy-
dentury była najbardziej wyraźna, tym 
większym poparciem cieszył się urzędu-
jący prezydent – w powiatach przysuskim 
i  siedleckim Andrzej Duda zdobył blisko 
80 proc. głosów. W tzw. wianuszku pod-
warszawskim, czyli na terenie dawnego 
województwa stołecznego, w części na 
wschód od Wisły zwyciężał przeważnie 
Andrzej Duda, a w powiatach położonych 
na zachód od Warszawy – Rafał Trza-
skowski. W tę zasadę wpisały się również 
wyniki w powiecie grodziskim, gdzie 
Rafał Trzaskowski otrzymał 54,84 proc. 
głosów. Spośród gmin tworzących powiat 
obecny prezydent Warszawy najwięk-
szym poparciem cieszył się w  Podkowie 
Leśnej (68,03 proc.), a zwyciężył również 
w Milanówku (59,65 proc.), gminie Gro-
dzisk (56,61 proc.) i gminie Żabia Wola 
(51,21 proc.), z kolei bastionem Andrzeja 
Dudy była gmina Baranów, gdzie zagło-
sowało na niego 65,08 proc. wyborców. 
Urzędujący prezydent zwyciężył również 
w gminie Jaktorów z wynikiem 51,91 proc.
Jedna szkoła, dwóch 
wygranych
Podobne zróżnicowanie wyborczych pre-
ferencji w drugiej turze można zaobser-
wować w gminie Grodzisk, co najbardziej 
wyraziście widać na przykładzie dwóch 
komisji obwodowych pracujących w Szko-
le Podstawowej nr 6 – w obwodzie nr 8 
Rafał Trzaskowski uzyskał 60,06 proc. 
głosów, a w obwodzie nr 6 z wynikiem 
50,24 proc. wygrał Andrzej Duda. Urzę-
dujący prezydent zwyciężył również w ob-
wodach nr 1, 16 i 22, które miały siedziby 
odpowiednio w SP nr 4 oraz w świetlicach 
w Kraśniczej Woli i w Chlebni. W pozo-
stałych obwodach stałych triumfował 
Rafał Trzaskowski, największe poparcie 
uzyskując w Książenicach (obwód nr 21 
– 68,23 proc.), w Adamowiźnie (obwód 
nr 19 – 63,79 proc.) i  Przedszkolu nr 4 przy 
ul. Górnej (obwód nr 13 – 63,44 proc.). 

   Krzysztof Bońkowski

wydarzenia



fo
t. 

kb
fo

t. 
Po

cz
ek

al
ni

a 
PK

P 
(3

)

Pamięć kolorów, smaków, dźwięków

kultura14

Zasoby w reżimie 

Współczesne nuty z historią

Grodziska filia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej podobnie jak inne instytu-
cje publiczne musiała się odnaleźć w ko-
ronawirusowej rzeczywistości, więc choć 
od maja czytelnicy mogą korzystać z jej 
znakomitych zasobów, obowiązuje ich 
konieczność przestrzegania reżimu sani-
tarnego. Po wejściu do biblioteki czytelnik 
dezynfekuje dłonie, a zwracane książki 
odkłada w wyznaczonym do tego miejscu. 
Zarówno w wypożyczalni, jak i w czytelni 
jednocześnie mogą przebywać dwie oso-
by, obowiązkowo wyposażone w masecz-
ki i rękawiczki. Ograniczony jest również 
dostęp do stanowisk komputerowych. 
Najważniejsze jednak, że biblioteka peda-
gogiczna działa – w wakacje w nieco zmie-

nionych godzinach: w poniedziałki od 
12.00 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia 
od 9.00 do 15.00. Ci, którzy lubili wpaść 
do biblioteki pedagogicznej w sobotę, mu-
szą zagospodarować czas w inny sposób, 
bowiem w soboty i niedziele placówka jest 
nieczynna.

– W ramach systematycznego odnawia-
nia zbiorów aktualizujemy księgozbiór. 
W kryterium doboru literatury nie su-
gerujemy się wyłącznie obowiązującymi 
trendami, lecz także zapotrzebowaniem 
naszej lokalnej społeczności. Zachęcamy 
do zgłaszania propozycji nowości wydaw-
niczych poprzez kontakt z nami na fb i tym 
samym o polubienie naszego profilu w celu 
lepszego przepływu informacji. Nowości 

książkowe są na bieżąco opracowywane 
i katalogowane w katalogu elektronicznym 
– mówi Mariola Suska z  Filii PBW w Gro-
dzisku Mazowieckim.    n  (kb)

Po kilkumiesięcznej przerwie w grodzi-
skim kalendarzu kulturalnym, spowo-
dowanej pandemią, 17 lipca w Mediatece 
odbył się długo wyczekiwany koncert Po-
krzyku. Jest to krakowska kapela trans-
folkowa, która czerpie inspiracje ze staro-
dawnej muzyki tanecznej oraz obrzędowej 
z Polski oraz jej pogranicza. Muzycy w za-
skakujący i nowatorski sposób łączą 
elementy tradycyjnej muzyki i mocne 
brzmienie współczesnych dźwięków elek-
tronicznych. Także nazwa zespołu może 
zaciekawić, ponieważ pokrzyk, inaczej 

wilcza jagoda, to roślina, która według 
mitologii oraz medycyny ludowej przyno-
siła wyjątkowo żywe i głębokie sny. Muzy-
cy, w składzie: Daria Butskaya (skrzypce, 
śpiew), Katarzyna Dudziak (śpiew, basy, 
bęben obręczowy), Kamila Owsianików 
(flet, basy), Paweł Iwan (cymbały), Michał 
Biel (baraban), poprzez melodie zebrane 
ze starych wiosek i pamiętników, wprowa-
dzili słuchaczy w taneczny trans. Utwory 
kapeli Pokrzyk sięgają co najmniej XIX 
wieku i są to m.in. opowieści z Białoru-
si, pieśni z podmokłej mazurskiej krainy, 

żywe i wzruszające melodie z Rzeszowsz-
czyzny czy przykurzony repertuar z oko-
lic Krakowa – każda nuta ma swoją długą 
historię, a muzycy sprawiają, że jest ona 
ponadczasowa. Zgromadzona w Media-
tece publiczność z wielkim entuzjazmem 
przyjęła awangardowych instrumentali-
stów i dała się ponieść ich pełnym energii 
dźwiękom. Koncert odbył się w ramach 
projektu „Pociąg do kultury. Europejska 
strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku 
Mazowieckim”.

  n  Katarzyna Mandes 

W drugim tygodniu 
września rozpocz-
nie się Festiwal Kul-
tury Żydowskiej: 
Grodziski Dybuk. 

Naszpikowany cie-
kawymi wydarzeniami pro-

gram realizowany będzie 
w  dniach 12-18 września 
w Paku Skarbków, Media-
tece, Bibliotece Publicznej, 

Kinie Wolność, a częściowo 
online. 

– Będziemy przywracać 
pamięć miasta. Pozna-
my historię Żydów, którzy 

przed wojną licznie zamieszkiwali 
Grodzisk, i ich tradycje oraz wie-
rzenia, posłuchamy żydowskich 
utworów lub nawiązujących do 
muzyki klezmerskiej. Przypomni-
my mieszkańcom, dlaczego ulica 
Obrońców Getta nosi właśnie taką 
nazwę i jak wyglądała jego granica. 
Będziemy rozmawiać z ekspertami, 
społecznikami, historykami i etno-
grafami o pamięci miast. W końcu 
nauczymy się izraelsko-żydowskiej 
kuchni, bogatej w smaki i kolory, 
a premierę będzie mieć minikomiks 
o grodziskim epizodzie Marka Edel-
mana – informuje Piotr Strzemiecz-

ny ze Stowarzyszenia Nowa Kultura 
i Edukacja, które organizuje festiwal 
wspólnie z Wydawnictwem Taurus 
Edukacja i Kultura.

Przedsięwzięcie dofinansowane 
jest ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury oraz Fundacji PZU, 
a partnerami imprezy są Urząd 
Miejski, Ośrodek Kultury Gminy 
Grodzisk Mazowiecki i Biblioteka 
Publiczna Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. Szczegółowe informacje 
na temat programu festiwalu bę-
dzie można znaleźć na profilu fb  
Stowarzyszenia Nowa Kultura 
i Edukacji    n  (kb)
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Jako pierwszy w tym sezonie zaprezentował 
się Maciej Klociński, który 5 lipca przypo-
mniał przedwojenne przeboje. Tydzień póź-
niej zabrzmiał koncert muzyki polskiej w wy-
konaniu Kwartetu Smyczkowego Fuerte.

– Można było usłyszeć I Kwartet smycz-
kowy d-mol Stanisława Moniuszki i Kwartet 
smyczkowy Nr 1 in d-moll Op. 9 Zygmunta 
Noskowskiego. Każdy z utworów składa się 
z czterech części i kwartety te łączy to, że 
ostatnie ich części są stylizacjami tańców lu-
dowych – mówiła Justyna Górska (altówka), 
która wystąpiła wraz z Adamem Misiakiem 
(wiolonczela) oraz skrzypkami Filipem Szy-
maniakiem i Mikołajem Jendrysiakiem.

19 lipca grodziska publiczność miała 
okazję oklaskiwać „Najpiękniejsze tan-
ga i walce” w wykonaniu Uli Blaszyńskiej 
i Zbyszka Sękulskiego z zespołem.

kultura 15

Co niedziela gra muzyka

Po trupach do celu

Cykl wakacyjnych koncertów 
„Klasyka w Parku” trwa w naj-
lepsze, ciesząc się ogromną 
popularnością widoczną co 
niedzielę w liczbie oglądają-
cych i słuchających występów.

25 maja premierę miała książka „reguła Lukrecji” autorstwa elizy Korpal-
skiej, mieszkanki powiatu grodziskiego. Jest to kontynuacja „Niewinno-
ści Lukrecji” – książkowego debiutu pisarki, wydanego w ubiegłym roku.
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W wakacyjne niedziele o godz. 16.00 
zaplanowane zostały kolejne koncerty: 
„Tańczące Eurydyki i Anna” Natalii Ko-
valenko (26.07), „Polskie i francuskie 
przeboje” Chrisa Schittulli (2.08), „Świat 
operetki” Katarzyny Trylnik i Ewy Pel-
weckiej (9.08), „Przebojowo” Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzier-
żanowskiego (16.08), „Muzyka filmowa” 
Wakacyjnego Trio Wiesława Wysockiego 
(23.08) i „W orkiestrze siła” Orkiestry Ge-
deon Richter Polska (30.08).

   Tekst i fot. Anna Redel

Główną bohaterkę – 
Annę Litewski o pseudo-
nimie „Lukrecja” w dru-
giej części poznajemy 
w  momencie, w  którym 
jest na samym szczycie 
SAW, czyli Specjalnej 
Agencji Wywiadowczej. 
Otacza ją wielu wrogów, 
którzy tylko czyhają na 
okazję, aby ją unicestwić. 
Znajdują się oni zarów-
no wśród przedstawi-
cieli mafii, jak i kolegów 
z  branży. Przenikanie 
się świata przestępcze-
go z  funkcjonowaniem 
służb jest tu bardzo moc-
no zarysowane.

Choć drugą część z powodzeniem 
można przeczytać bez znajomości 
pierwszej, warto się z nią zapoznać, po-
nieważ daje pełniejszy obraz później-
szych wydarzeń. Opowiadana historia 
niesie w sobie uniwersalne treści związa-
ne z tym, jak niebezpieczną siłą jest wola 
zemsty, jak zaślepiające może być dąże-
nie do zdobycia władzy i jaką cenę trzeba 
zapłacić za bezwzględną realizację swo-
ich marzeń. Pokazuje też wyboistą dro-
gę, jak z bycia nikim można stać kimś – 
stosując nie tylko w przenośni, ale także 
dosłownie, metodę – po trupach do celu.

Obie powieści sen-
sacyjne prezentują 
główną bohaterkę, jako 
osobę nieszablonową, 
gotową do niestandar-
dowych poczynań. Żyje 
w ciągłym niebezpie-
czeństwie, będąc tego 
w pełni świadoma. 
Knuje rozliczne intrygi 
i bardzo konsekwentnie 
dąży do celu.

N i e s p o d z i e w a n e 
zwroty akcji, nietuzin-
kowe rozwiązania z po-
zoru beznadziejnych 
sytuacji, wyrafinowane 
działania poszczegól-
nych postaci – to moc-

ne strony fabuły. Każdy bohater wnosi 
coś ważnego do wartko prowadzonej 
akcji, choć początkowo może być to nie-
uchwytne. W warstwie językowej ksią-
żek, warta docenienia jest umiejętność 
bardzo obrazowego prezentowania świa-
ta przedstawionego. Czytelnik bez trudu 
może sobie wyobrazić miejsca, ludzi i sy-
tuacje.

Książki wydane przez Wydawnictwo 
Oficynka są dostępne poza standardo-
wą wersją papierową, także jako e-booki 
i audiobooki.

   Anna Redel

W czerwcu na Targowisku Miejskim za-
inaugurowane zostało Motokino, czyli 
kino leżakowo-samochodowe. 19 czerwca 
chętni mogli obejrzeć francuską kome-
dię „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże”. 
11  lipca wyświetlono natomiast polski 
film „(Nie)znajomi”.

– Od kilku lat organizujemy w okresie 
letnim seanse plenerowe. Tegoroczna for-
muła jest wymuszona sytuacją związaną 
z koronawirusem. Szukaliśmy miejsca, 
gdzie można zgodnie z wymogami re-
żimu sanitarnego ustawić 100 leżaków 
i jednocześnie dopełnić przestrzeń samo-
chodami bez ograniczeń. Okazało się, że 
Targowisko Miejskie jest najlepsze – mó-
wiła Marta Kowalczyk z Centrum Kul-
tury. – Dźwięk do filmów jest puszczany 
przez radia samochodowe. Jest uzyskana 
zgoda na konkretną częstotliwość ra-
diową i dla kierowców wyświetlana jest 
informacja na jaką częstotliwość mają 
ustawić radio, by ścieżka dźwiękowa była 
słyszalna w aucie.

W projekcjach na świeżym powietrzu jak 
dotychczas brało udział po kilkadziesiąt 
samochodów, przy czym warto zwrócić 
uwagę, że na tablicach rejestracyjnych nie 
widniało tylko WGM, ale także np. WPR.

W programie jeszcze francuskie kome-
die: „Miłość aż po ślub” (25.07) i „Kręcisz 
mnie” (15 sierpnia). Udział w seansach 
jest bezpłatny.     (ar)

Ścieżka przez radio



Jeden z najbardziej znanych obrazów Józefa Chełmońskiego – 
„Czwórka” – znajdujący się w galerii malarstwa w krakowskich 
sukiennicach zostanie poddany konserwacji. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, ale konserwacja odbędzie się na oczach zwiedzających. 

W Poczekalni PKP od 3 lipca prezentowana jest wystawa adeptów malarstwa z pracowni Pawła 
Cabanowskiego, działającej w Publicznym Ognisku Plastycznym im. Jana skotnickiego w Grodzisku.
– Są to wybrane prace części moich uczniów, 
które powstały w tym roku szkolnym za-
równo w ognisku, jak i podczas zajęć online 
w czasie pandemii. Tematyka to martwa na-
tura, portret, abstrakcja. Są różne techniki: 
farby tempery, sucha pastel, węgiel, ołówek, 
farby akrylowe. Tworzyły je osoby w wieku 
od 10 do 18 lat – mówił Paweł Cabanowski, 
który podczas wystawy zaprezentował rów-
nież swoje dwa plenerowe obrazy: olej na 
płótnie i olej na desce.

Na wystawie zostały pokazane prace: Zu-
zanny Bilskiej, Franciszka Cabanowskiego, 

Macieja Jarosińskiego, Amelii Klimczak, 
Martyny Miszczyszyn, Aleksandry Pawlak, 
Wiktorii Polańskiej, Barbary Stachlewskiej, 
Stanisława Szymańskiego, Antoniego Ze-
garskiego i Zofii Żmigrodzkiej.

– Ognisko pomaga mi się rozwijać. Sam 
kontakt ze sztuką bardzo dużo mi daje, bo 
to sprawia, że moja wrażliwość się zwiększa. 
Doskonalę siebie – mówił Stanisław Szy-
mański z Grodziska, który poza tym, że jest 
słuchaczem Pawła Cabanowskiego, eduka-
cję pobiera w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Warszawie.

Wystawę można oglądać do 3 sierpnia. 
– Jest to pierwszy wernisaż po okresie za-
mknięcia. Chcieliśmy uhonorować ognisko, 
które jest w Grodzisku i którego działalność 
jest bardzo rozwijająca, oraz młodych arty-
stów, aby mogli pokazać się w przestrzeni 
publicznej. Stawiamy sobie za cel to, aby 
promować to, co lokalne. W pracach widać 
bardzo dobre zestawienia kolorystyczne, 
kreskę i pomysł – mówiła Monika Samoraj 
z Poczekalni PKP.

  Tekst i fot. Anna Redel

Za pozostawieniem obrazu w galerii prze-
mawia jego format 2,75 m na 6,6 m. Kon-
serwacja będzie mieć charakter estetyczny 
i obejmie lico obrazu. Specjaliści wykona-
li już zdjęcia dokumentujące stan obrazu 
w świetle widzialnym i ultrafiolecie. Po 
oczyszczeniu konserwatorzy uzupełnią 
ubytki w warstwie malarskiej i nałożą 
werniksy zabezpieczające. Dzięki tym za-
biegom obraz będzie jaśniejszy i bardziej 
„przestrzenny”.

„Czwórka” przedstawia pędzący na 
wprost widza zaprzęg czterech koni powo-
żony przez ukraińskiego chłopa. W brycz-
ce siedzi znudzony mężczyzna palący fajkę. 
Zwierzęta ukazane w szalonym galopie są 
zestawione z bezkresnym, monotonnym 
pejzażem w tle.

Józef Chełmoński namalował ten obraz 
w  1881 roku podczas pobytu w Paryżu. Mo-
tyw rozpędzonych koni artysta przeniósł 
z  dzieła profesora Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium Aleksandra Wagnera. 

Wcześniejsza wersja obrazu Chełmońskiego 
„Czwórka spienionych koni w  śniegu” wy-
stawiona w 1878 r. na salonie sztuki w Pa-
ryżu została kupiona przez amerykańskiego 
kolekcjonera i otworzyła malarzowi drogę 
do międzynarodowej kariery. Później wiele 
razy powtarzał on motyw zaprzęgów mkną-
cych przez bezkresne przestrzenie. Po przy-
jeździe Chełmońskiego do kraju „Czwórka” 
przez kilka lat wisiała w paryskiej pracowni 
artysty, którą po nim opiekowali się Wła-
dysław Podkowiński z  Józefem Pankiewi-
czem. Sprowadzeniem dzieła do kraju zajęli 
się Konstanty Górski i Aleksander Krywult. 
W lipcu 1899 roku Rada Miasta Krakowa 
uchwaliła nabycie „Czwórki” przez Mu-
zeum Narodowe w Krakowie. 

Może planując wakacyjne podróże warto 
uwzględnić wizytę w krakowskich Sukien-
nicach, aby zobaczyć, jak konserwatorzy na 
nowo odkrywają oryginalne barwy obrazu 
mistrza z Kuklówki?

  Sławomir Sadowski

Konserwacja na oczach

Barwa, kreska i pomysł 

16 kultura16

Poczekalnia
W poczekalni tłok obcych oczu  
obcych rąk
Szpecące litery… szmery
Oczekiwanie szeptanie
Śpieszne telefony matrony
Panowie dzieci
Śmieci
I nagle z nadejściem chwili
Tłum szumnie się do drzwi pili
By zostawić miejsce przechodnie
I w fotelu zasiąść wygodnie
odjechać we własny świat
Wszak każdy takowy ma.

Dorota Godlewska

Liryka 
lokalna

O autorce:
Dorota Godlewska, rodowita gro-
dziszczanka, absolwentka grodziskie-
go LO oraz studiów wyższych ekono-
micznych w Warszawie. W wolnych 
chwilach maluje, czyta książki oraz 
od niedawna pisze wiersze. Świeżo 
upieczona mężatka, właścicielka sza-
lonego psa Chico.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku przygotowała wystawę 
retrospektywną na temat budowy kąpieliska w tym mieście. Warto 
odwiedzić teren przy ulicy sportowej, skorzystać z kąpieli pod 
chmurką, a przy okazji zapoznać się z dziejami obiektu, który 
powstawał, gdy o basenie w Grodzisku nikt chyba jeszcze nie marzył.

Fotografie zgromadzone na wystawie 
powstawały w latach 1967-1970 i zostały 
ofiarowane milanowskiej bibliotece przez 
Jana Betę, inżyniera i głównego konstruk-
tora wyrobów medycznych, pracowni-
ka Fabryki Narzędzi Chirurgicznych 
i Dentystycznych MIFAM w Milanówku, 
w których wielu mieszkańców Grodziska 
również znalazło zatrudnienie. To właśnie 
pracownicy tej fabryki wykonywali prace 
społeczne i pomagali przy budowie kąpie-
liska. 26 czerwca 1964 roku został utwo-
rzony Społeczny Komitet Budowy Basenu 
Kąpielowego. Jego założycielami byli: inż. 
Wojciech Klim, inż. arch. Andrzej Jawor-
ski oraz Jan Szczawiński. Inicjatywa uzy-
skała poparcie przewodniczącego Miej-
skiej Rady Narodowej oraz MIFAM-u.

Na wystawie znajduje się 37 czarno-
-białych fotografii wykonanych przez 
Stanisława Tytza oraz jedna współ-
czesna autorstwa Marii Samborskiej. 
Zdjęcia zostały ułożone chronologicz-
nie, poczynając do roku 1967, kiedy to 
w miejscu obecnego kąpieliska była sa-
dzawka, zwana potocznie stawem Przy-
godzkiego.

W ubiegłym roku obiekt przywróco-
no do życia. Z tej okazji burmistrz Mi-
lanówka Piotr Remiszewski 27 czerwca 
odsłonił tablicę pamiątkową z okazji 
półwiecza istnienia kąpieliska. Przy 
okazji oddano do eksploatacji brodzik. 
Kąpielisko ozdobił również mural. 

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Pół wieku kąpieli

W Stawisku

NOWA OFERTA WKD 
DLA MICHAŁOWIC

Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie rozwija współpracę z lokalnymi samorządami na rzecz poszerzania oferty przewozowej dla 
mieszkańców okolicznych miejscowości. Tym razem zyskali mieszkańcy gminy Michałowice, a zatem m.in. takich osiedli jak: Michałowice, 
Reguły, Opacz, Komorów oraz Nowa Wieś. Od 1 lipca br. ruszyła sprzedaż biletów WKD, które pozwolą mieszkańcom swobodnie i tanio 
podróżować wewnątrz gminy Michałowice, a w przypadku biletów okresowych, także poza jej granicami.

W ramach tej oferty na odcinku Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomeaprzejazdy na linii WKD  dla mieszkańców gminy Michałowice będą 
tańsze. Bilety jednorazowe można zakupić w dwóch wariantach czasowych: 12- i 19-minutowych. Nowa oferta WKD została 
przygotowana we współpracy z Wójtem Gminy 
Michałowice, Panią Małgorzatą Pachecką. 
Do skorzystania z oferty uprawnieni są 
pos i adacze  Ka r t y  M ies z k ańc a  Gminy 
Michałowice, która przysługuje każdemu 
mieszkańcowi oraz jego dzieciom. Bilety w 
r a m a c h  n o w e j  o f e r t y  W K D  „ B i l e t 
Michałowiczanina” są w chwili  obecnej dostępne
w kasach WKD, a docelowo będzie prowadzona 
sprzedaż w nowych biletomatach i wszystkich 
aplikacjach przeznaczonych do ich kupna,

 
  

funkcjonujących w WKD.

Szczegóły oferty dostępne na 
www.wkd.com.pl

NOWA OFERTA WKD „BILET MICHAŁOWICZANINA”

Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów – tak jak inne mu-
zea w Polsce – w kwietniu i maju br. 

było zamknięte dla zwiedzających, ale nie 
był to czas dla Stawiska stracony. W tym 
okresie przeprowadzono w budynku nie-
zbędne prace remontowe, w tym renowację 
części podłóg, remont korytarzy wejścio-
wych i łazienek (czyniąc je bardziej funk-
cjonalnymi i dostosowując je do najnowo-
cześniejszych standardów europejskich). 

Stawiski park jest otwarty codziennie od 
godz. 8.00 do 19.00, z wyłączeniem placu 
zabaw, który na czas pandemii jest nie-
czynny.

Od czerwca Stawisko można zwiedzać 
z nową publikacją – „Przewodnikiem po 
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów”. Zasady zwiedzania i pobytu go-
ści w  Muzeum, obowiązujące aktualnie, 
podane są na stronie internetowej www. 
stawisko.pl oraz we wszystkich istotnych 
miejscach na terenie obiektu. 

Zapraszamy.
  dyrektor Alicja Matracka-Kościelny  

i pracownicy Muzeum im. Anny  
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
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„W każdej legendzie jest ziarno prawdy” – mawiamy często z przekąsem, gdy media infor-
mują nas o legendarnym, choć skrzętnie ukrywanym majątku jakiegoś polityka lub owianych 
legendą niecnych praktykach popularnego celebryty. Były jednak czasy, gdy legenda służyła 
– wobec braku uczonych źródeł pisanych – do objaśniania świata, opowiadana w przeświad-
czeniu, że u jej źródeł leży prawda. Czym bowiem jest legenda, jeśli nie prawdą, której dopra-
wiono skrzydła fantazji? Posłuchajmy tedy legend, które przechowały się wśród mieszkań-
ców Grodziska, i spróbujmy wyłuskać z nich ziarno prawdopodobieństwa. a okazja ku temu 
przednia, bo 22 lipca przypada 498. rocznica uzyskania przez Grodzisk praw miejskich. 

Szwedzkie Wały 
Tuż za miastem, na gruntach wsi Chleb-
nia, widnieje przedziwne wzniesienie. 
Wał ziemny opasujący owalny, położo-
ny w zagłębieniu plac i górujący nad nim 
nasyp w postaci stożka. Szwedzkie Góry 
– ta nazwa, przekazywana z pokolenia na 
pokolenie przylgnęła do owego miejsca, 
sugerując jego domniemany rodowód. 
Jak mówi legenda, przed wiekami stał tu 
warowny zamek, wzniesiony przez Szwe-
dów, spalony zaś przez Tatarów w służbie 
Rzeczypospolitej.

Czy wystające z ziemi fragmenty pra-
dawnych fortyfikacji to rzeczywiście 
szańce, na których obozowały wojska 
szwedzkie? By to odkryć, musimy zacząć 
od początku, najlepiej od początku pań-
stwa polskiego. W czasach, kiedy na tro-
nie zasiadał książę Bolesław Chrobry, na 
skraju pierwotnej puszczy pokrywającej 
mazowiecką równinę wyrósł gród obron-
ny. W XIII wieku założenie przebudowa-
no: powstał silnie ufortyfikowany gródek 
wewnętrzny, na którym stanęła drewniana 
wieża kryjąca siedzibę rycerską lub czaso-
we lokum jakiegoś feudała. Początkowo 
znaczna rola grodziska, należącego do sie-
ci grodowej monarchii piastowskiej, z cza-
sem topniała, aż życie w grodzie zanikło 
w zupełności i przeniosło się do pobliskiej 
wsi, na pamiątkę dawnej fortecy nazwa-
nej Grodziszczem, a potem Grodziskiem. 
Przez chwilę dwa ośrodki funkcjonowa-
ły równolegle, skoro ród władający tymi 
ziemiami kazał tytułować się „dziedzica-
mi obojga Grodziska”, ostatecznie jednak 
nowe wyparło stare i pozostał jeden Gro-
dzisk. Dalibóg, dawna i piękna to historia, 

warta przywołania, bo z grodu nad Mrow-
ną – tej kolebki lokalnej cywilizacji wszy-
scy się wywodzimy. 

Jeśli zatem wiadomo, że Góry Szwedz-
kie to pozostałości średniowiecznego gro-
du obronnego, czy też szerzej – zespołu 
grodowego składającego się z ośrodka 
militarno-administracyjnego, podgrodzia 
i osad służebnych, jak wyjaśnić bajania 
o  szwedzkim forcie? O to nietrudno, bo-
wiem dwukrotna inwazja Szwedów na 
ziemie polskie (w połowie wieku XVII i na 
początku XVIII w.) odcisnęła trwałe pięt-
no, o czym świadczą pojawiające się licznie 
nazwy miejscowe: szwedzkie wały, góry, 
kopce, okopy czy szańce, co ciekawe – od-
noszące się najczęściej do grodzisk z okre-
su wczesnego średniowiecza. W  naszym 
mieście i  jego okolicach Szwedzi rów-
nież grasowali. Pamięć o ich wyczynach 
przetrwała wieki i pozwoliła miejscowej 
ludności utożsamić istnienie dziwnych 
wzniesień z obecnością nieprzyjaciół zza 
morza. Jakkolwiek przypisywanie Szwe-
dom autorstwa sztucznego nasypu nie ma 
poparcia w faktach, nie da się przecież wy-
kluczyć, że podczas pobytu na grodziskiej 
ziemi najeźdźcy wybrali na obozowisko 
wzniesienia, które umożliwiało obronę 
w otwartym terenie. W pierwszych de-
kadach XX w. ślady umocnień nazywane 
były Szwedzkimi Wałami, a potem stały 
się już na zawsze Górami. 

Kareta królów 
Powiadali starzy, że droga z Warszawy do 
samego Grodziska nazywała się Królew-
ska. „Tamuj były stare lipy, obsadzune na 
obie strony. Tędy przejichoł zawzdy król, 
ostatni król polski, na godzine ósme pod 
dużym kastanem. Tamuj był duzy ka-
miń, na którym sobie zawzdy spocywoł” 
– opowiadał w 1959 r. Łukasz Pawłow-
ski, urodzony w 1889 r. w Chlewni, a jego 
wspomnienia ukazały się na łamach pisma 
„Literatura Ludowa”. Obok kamienia leżą-
cego przy drodze biło źródełko, z którego 
pijali przejeżdżający tędy królowie, zaś dla 
wygody koronowanych głów (atoli na myśl 
przychodzi inna część królewskiego ciała) 
ktoś ów głaz narzutowy czy kamień młyń-
ski rozłupał w ten sposób, że przypominał 

on dwa fotele – to już dodatek Krystyny 
Poraj, która tak zapamiętała i  zapisała 
w książce „Grodzisk Mazowiecki jakim 
go pamiętam” historię żywą w latach 20. 
XX w., sugerując, że jednym z monar-
chów odwiedzających Grodzisk był Jan 
III Sobieski. Legendę znaną w rozmaitych 
wersjach, przytaczaną także w kontekście 
nadania Grodziskowi praw miejskich, nie-
jako w podzięce za poczęstunek w postaci 
źródlanej wody, można śmiało zaliczyć do 
kanonu „opowieści grodziskich”. 

W rzeczy samej prastary Trakt Królew-
ski prowadził z Warszawy, ale do Socha-
czewa, pomijając osadę Grodzisk, która 
aż do czasu uruchomienia kolei nie miała 
większego znaczenia ani gospodarczego, 
ani strategicznego. Nie wylewajmy jednak 
dziecka z kąpielą, wszelako z jakiegoś po-
wodu fragment drogi nr 719 do dziś nosi 
nazwę Królewskiej. Po wyjaśnienie należy 
udać się do lasu, a dokładnie do Puszczy 
Korabiewskiej, która od średniowiecza 
z pobliskimi puszczami: Bolimowską, Wi-
skicką i Jaktorowską tworzyła jeden zwar-
ty kompleks leśny sięgający aż do Puszczy 
Kampinoskiej. Któż zaprzeczy, że monar-
chowie rezydujący w Warszawie udając się 
na łowy, mogli nawiedzać okolony lasami 
Grodzisk? Do puszczy znanej dziś jako 

Fakty i mity

fo
t. 

ar
ch

. O
K 

(4
)



BOGORIA nr 300 lipiec-sierpień 2020

historia 19

Mariańska peregrynował Jan III Sobieski, 
odwiedzając swojego spowiednika i dorad-
cę duchowego, świętego o. Papczyńskiego, 
założyciela i pierwszego generała zakonu 
Marianów. Ciągnąc na odsiecz Wiednio-
wi 10 sierpnia 1683 r. władca zatrzymał 
się w  tamtejszym klasztorze, a po wikto-
rii wiedeńskiej zażywał tam odpoczynku. 
Czy imię pogromcy Turków przywołane 
w podaniach nie jest echem tychże podró-
ży? Niewątpliwie w Grodzisku gościł czę-
sto ostatni król Polski Stanisław August 
Poniatowski, którego siostra Izabela zwią-
zała się z dziedzicem tych ziem Andrzejem 
Mokronoskim. On również wydaje się oso-
bą na tyle ustosunkowaną, by przyjmować 
w  swojej siedzibie monarchów z dynastii 
Sasów, o których wspomina ks. Mikołaj 
Bojanek, proboszcz i dziejopis grodziski. 

Panie Turek,  
kop pan ten staw 

Właśnie ów kapłan, autor monografii po-
święconej parafii w Grodzisku, promuje 
tezę, jakoby Stawy Goliana wedle legendy 
wykopane zostały przez jeńców tureckich 
wziętych do niewoli pod Wiedniem przez 
Wojciecha Mokronoskiego. Zbiorniki 
o  wyraźnych cechach reprezentacyjnych 
powstały w wyniku spiętrzenia rzeki Roki-
cianki i stanowiły ozdobę parku otaczają-
cego dwór włodarzy, połączone z nim tara-
sowym zejściem. Czy jednak Turcy maczali 
w nich palce, a właściwie szpadle?

Wojciech Mokronoski herbu Bogoria, 
kasztelan rawski, wielkim człowiekiem 
był. Urodzony ok. 1605 r. pełnił służbę 
publiczną na dworach kolejnych monar-
chów, począwszy od Zygmunta III Wazy, 
odbył studia w Dillingen, posłował na sej-
my elekcyjne, podpisywał traktaty oliw-
skie, uczestniczył w ważkich sprawach na 
polskiej arenie politycznej, a swojej „małej 
ojczyźnie” pozostawił herb i ufundowa-
ny w  1687 r. murowany kościół. Jeśli brał 
udział w wyprawie wiedeńskiej, to jako 
człowiek sędziwy, co nie przeszkodziło mu 
w otrzymaniu łupu wojennego, czyli pobi-
tych Turków. Jeśli tak, to przywiezieni nie-
wolnicy mieli co robić. Ich dziełem miały 
być stawy w Grodzisku, w Wólce Grodzi-
skiej i na terenie dzisiejszej Adamowizny. 
Prawda to czy legenda, rozsądzić trudno, 
ale pochodzenie takich nazwisk jak Siurdy-
na czy Murzyn – silnie reprezentowanych 
w Grodzisku i okolicach – zezwala na snu-

cie fantazji barwnych jak tureckie kobierce. 
Same zaś stawy zakupił ostatecznie Wiktor 
Golian i zaczął w nich hodować ryby.

Wady dróg to wróg sztuk
Czy dziura w moście może wpłynąć na 
historię sztuki? Okazuje się, że tak. Wedle 
legendy ta przyziemna sprawa zdecydowa-
ła, że w grodziskim kościele nie mamy dziś 
pomnika dłuta Bertela Thorvaldsena, na-
zywanego „drugim Fidiaszem”, najwybit-
niejszego obok Antonia Canovy rzeźbia-
rza ówczesnej Europy. A było tak: „Na tym 
mostku, który dzisiaj wypada koło Bart-
kiewicza i koło naszego stawu, od którego 
pochodzi nazwa Stawisko, ugrzązł ongi 
generał Mokronowski z rzeźbiarzem Tho-
rvaldsenem” – pisał Jarosław Iwaszkiewicz 
w „Podróżach do Polski”, nadmieniając, 
że Mokronoscy (piszący się w XIX wieku 
Mokronowscy) byli fundatorami i opieku-
nami kościoła w Grodzisku.  „Otóż, kiedy 
Thorvaldsen był w Warszawie i wybierał 
miejsce pod pomnik Kopernika, generał 
Stanisław Mokronowski, w Grodzisku, za-
mierzając zbudować pomnik rodzinny, ro-
boty rzeźbiarza duńskiego,  chciał mu ów 
kościół, miejsce ewentualnego pomnika 
pokazać. Wiózł Thorvaldsena ze sobą do 
Grodziska i powóz, czy kareta ugrzęzła na 
mostku pod Stawiskiem. I musiano Tho-
rvaldsena wołami wyciągać! Widać znie-
chęciło go to do tej imprezy, bo pomnika 
Mokronowskim nie wyrzeźbił”. 

W sukurs historii wyczytanej ponoć 
przez gospodarza Stawiska na pożółkłych 
stronach gazety z 1819 roku przychodzą 
fakty. Mokronoscy łożyli oczywiście na 
utrzymanie kościoła i swojej kaplicy ro-
dowej, w której składali kości przodków, 
a sam generał, uczestnik Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej cieszył się znajomością 
z  Thorvaldsenem, niemniej ten ostatni 
w wymienionym roku przyjechał do War-
szawy nie w związku z budową pomnika 
Kopernika, ale Józefa Poniatowskiego – 
przyjaciela i towarzysza broni Mokronow-
skiego, który był głównym orędownikiem 
uwiecznienia postaci księcia w trwałym 
materiale i motorem podjętej w tym celu 
współpracy z rzeźbiarzem. 

Masoni w piwnicy 
Równie sławny co generał Mokronowski 
był jego stryj Andrzej, wojewoda mazo-
wiecki, szwagier króla i pierwszy mason 
Rzeczypospolitej, założyciel loży wolno-
mularskiej Trzech Braci w Warszawie, 
skupiającej przedstawicieli ówczesnej elity, 
z królem Stanisławem Augustem Ponia-

towskim na czele. Potajemne spotkania 
„grupy trzymającej władzę” odbywały się 
we dworze Andrzeja w podgrodziskich 
Jordanowicach – zbudowanym zresztą na 
kształt węgielnicy i ozdobionym malowi-
dłami opartymi na symbolice masońskiej 
autorstwa Jana Bogumiła Plerscha, kole-
gi z loży. Może stąd wywodzi się legenda 
o podziemnych korytarzach łączących re-
zydencję nazywaną dziś Dworkiem Skarb-
ka z Willą Foksal – tunel stanowić miał 
drogę ucieczki w przypadku odkrycia taj-
nego zebrania. Pomijając fakt, że grodziski 
Foksal został wzniesiony w 1845 r., a więc 
przeszło pół wieku po śmierci Mokro-
nowskiego, podziemna teoria jest całkiem 
prawdopodobna. Jeszcze przed remontem 
dworu zakończonym w 2004 r. ekspertyzy 
dowiodły, że powstał on na zrębach wcze-
śniejszego założenia („Pałac Mokronow-
skich mieścił się na Jordanowicach, lecz 
spłonął” – pisał ks. Bojanek relacjonując 
ustne podania), a wspomnienia osób od-
wiedzających budynek w latach powojen-
nych potwierdzają istnienie piwnic cią-
gnących się poza bryłę dworku. A zatem 
legenda o podziemnym korytarzu, dzięki 
któremu w razie niebezpieczeństwa król 
i członkowie loży mogliby salwować się 
ucieczką, nie jest całkiem zmyślona. 

Tych kilka przykładów grodziskich 
klechd ukazuje bogactwo i ciągłość wciąż 
niewygasłej tradycji i bujnej wyobraźni 
pragnącej objaśniać zastane zjawiska. Do 
tego skarbca przeszłości należą także ga-
wędy o herbie Bogoria, książenickich wa-
kacjach Chopina, wizytach Józefa Piłsud-
skiego, duchu mieszkającym w Foksalu, 
cudownym rabinie Szapiro oraz bajeczne 
wyjaśnienia nazw wsi sąsiadujących z Gro-
dziskiem. Ale to już zupełnie inna historia.

n  Łukasz Nowacki
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Coraz mniej jest niewiadomych 
przed zbliżającym się sezonem 

III  ligi, którego rozpoczęcie planowane 
jest na pierwszą dekadę sierpnia. Wiemy 
już, że do rezerw Jagiellonii Białystok, 
KS Kutno i GKS Wikielec, jako czwar-
ty beniaminek dołączy Błonianka, która 
w barażu okazała się lepsza od stołecznego 
Drukarza. Ponadto w przyszłym sezonie 
w III  lidze zagra spadkowicz Legionovia, 
a czy dołączy do niej ktoś z pary: Znicz 
Pruszków – Pogoń Siedlce? Na odpowiedź 
musimy poczekać do zakończenia drugo-
ligowych rozgrywek. Tym samym wiado-
mo już dziś, że w nadchodzącym sezonie, 
III liga będzie liczyć 22 lub 23 drużyny.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie nowe-
go sezonu nasi piłkarze rozgrywali me-
cze w ramach rozgrywek Pucharu Polski. 
Dzięki występom na poziomie III ligi 
Pogoń Grodzisk nie musiała przebijać się 
przez kolejne rundy w okręgu warszaw-
skim, tylko rozpoczęła rywalizację od 1/8 
na szczeblu województwa mazowieckiego. 
Dużym problemem dla trenera Krzysztofa 
Chrobaka była szczupłość kadry, najbar-
dziej widoczne w pojedynku z Bronią Ra-
dom. Powód tego stanu rzeczy to przede 
wszystkim odejście kilku zawodników, 
liczne kontuzje, a także niepotwierdzenie 
do gry nowych piłkarzy oraz tych, którym 
skończył się okres wypożyczenia.

W pierwszym pojedynku rywalem pod-
opiecznych trenera Chrobaka był repre-
zentant siedleckiej „okręgówki” Płomień 
Dębe Wielkie. Pogoń zgodnie z planem 
dość łatwo pokonała przeciwnika, a boha-

Puchar na przetarcie

Przedsezonowe sparingi
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Przygotowania do rozgrywek ligi okręgo-
wej rozpoczęli piłkarze rezerw grodziskiej 
Pogoni, a także LKS Chlebnia. Czeka ich 
wyjątkowy sezon, ponieważ po raz pierw-
szy na tym szczeblu rozgrywek będzie wy-
stępować aż 18 zespołów. Po awansie do 
IV ligi Okęcia W-wa oraz Sparty Jazgarzew, 
szeregi „okręgówki” zasili beniaminkowie 
z A-klasy, czyli: Passovia Pass, Naprzód 
Brwinów, Naprzód Stare Babice i  Korona 
Góra Kalwaria. Dodatkowo doszło też do 
miniturnieju barażowego, o miejsce zwol-
nione przez rezerwy Błonianki. W  finale 
Orzeł Baniocha wygrał z PKS Radość.

Nasi reprezentanci mają za sobą pierwsze 
mecze sparingowe. Piłkarze rezerw Pogoni 
na początek zmierzyli się ze swym rywalem 
z ligi okręgowej Piastem Piastów. Podopiecz-

ni trenera Macieja Przybylskiego mimo tra-
fień Sebastiana Ciupy i Tomasza Kołodziej-
skiego przegrali w tym meczu 2:3. Znacznie 
lepiej spisali się w starciu z grającym o szcze-
bel niżej Turem Jaktorów, którego rozgro-
mili 7:1, po hat-tricku Kamila Przyżyckiego 
oraz trafieniach Sebastiana Dziewulskiego, 
Bartłomieja Czarneckiego, Piotra Nowaka 
oraz Kołodziejskiego. Następnie powetowali 
sobie porażkę z Piastem i ograli piastowian 
6:0 (Czarnecki – 2, Przyżycki, Lonc, Gołę-
biewski, zawodnik testowany).

Piłkarze Chlebni w pierwszym sparingu 
zremisowali 2:2 z beniaminkiem ligi okrę-
gowej Naprzodem Stare Babice, a bramki 
zdobyli Artur Muchin i Sebastian Pata-
nowski. W kolejnych meczach podopiecz-
ni trenera Grzegorza Sitnickiego mieli za 

przeciwników ekipy z  IV  ligi. Najpierw 
mimo trafień Filipa Kamińskiego i Łuka-
sza Gwardiaka ulegli 2:3 Mszczonowiance. 
W następnym, po golach Michała Ocipki 
oraz Gwardiaka, zremisowali 2:2 ze sto-
łecznym Okęciem, zaś pojedynek z Ożaro-
wianką, zakończyli porażką 2:3 – do siatki 
rywali trafiali Damian Skalniak i ponow-
nie Gwardiak.

Z kolei prowadzone przez trenera Pawła 
Żeglińskiego A-klasowe rezerwy Chleb-
ni po porażce 0:2 z beniaminkiem „okrę-
gówki” Passovią, w kolejnym meczu roz-
biły Walkę Kosów (A-klasa) 6:1, po dwóch 
bramkach Adama Sierańskiego oraz po 
jednej – Mateusza Piórkowskiego, Adriana 
Żakowskiego, Piotra Wacławka i trafieniu 
samobójczym.   n (mś)

U 

U 

Legia na M4 III etap h
Kibice piłkarscy z Grodziska 
i  okolic w  przyszłym sezonie 

nie będą mogli narzekać na brak meczów 
swojej ulubionej dyscypliny. Do tej pory 
mieli pojedynki obu drużyn Pogoni oraz 
Chlebni, a od rundy jesiennej dojdą spo-
tkania rezerw warszawskiej Legii, na co 
dzień rywalizującej na poziomie III ligi. 
W ramach podpisanej umowy drugi ze-
spół mistrzów Polski będzie rozgrywał 
swoje mecze na stadionie przy ul. Mokro-

terem meczu był Patryk Szymański, który 
czterokrotnie trafił do siatki.

Znacznie trudniejsza przeprawa czekała 
naszych piłkarzy w ćwierćfinale, w którym 
na wyjeździe zmierzyli się ze swym ligo-
wym rywalem – Bronią Radom. Mimo po-
ważnego osłabienia kadrowego, nasz zespół 
stanął na wysokości zadania i dzięki tra-
fieniu Michała Strzałkowskiego zapewnił 
sobie skromne zwycięstwo. Niestety, w tym 
miejscu dobre wiadomości się kończą, bo-
wiem w półfinale Pogoń nie dała rady Ur-
susowi, ulegając na wyjeździe 1:2. Po dobrej 
I połowie w naszym wykonaniu w drugiej 
– gospodarze osiągnęli wyraźną przewagę, 
którą udokumentowali zwycięskim golem. 
Tym samym, nasz klub nie powtórzył suk-
cesu sprzed kilku lat, kiedy to zagrał w fi-
nale, w którym przegrał z… Ursusem.   

Wyniki
1/8 finału: Płomień Dębe Wielkie – Po-

goń 2:6 (bramki: Patryk Szymański – 4, 

Grzegorz Gulczyński, Jakub Kołaczek). 
Pogoń: Sebastian Przyrowski (46. Piotr 
Zieliński), Kacper Łoś, Michał Gładysz, 
Michał Wrześniewski, Eryk Rakowski (81. 
Kajetan Mordaka), Christian Nnamani (77. 
Mateusz Skorupa), Grzegorz Gulczyński 
(63. Maciej Pietraszek), Jakub Kołaczek, 
Damian Jaroń (68. Bartłomiej Nowak), 
Franciszek Ratajczyk, Patryk Szymański.

Ćwierćfinał: Broń Radom – Pogoń 0:1 
(Michał Strzałkowski). Pogoń: Przyrowski, 
Pietraszek (73. Adrian Grabowski), Łoś, 
Bartosz Broniarek, Rakowski, Jaroń, Gul-
czyński, Ratajczyk, Nnamani, Szymański, 
Strzałkowski. 

Półfinał: KS Ursus – Pogoń 2:1 (Strzał-
kowski). Pogoń: Piotr Zieliński, Pietraszek 
(46. Ratajczyk), Broniarek, Łoś, Rakowski, 
Jaroń, Kołaczek, Gulczyński (77. Michał 
Borychowski), Grabowski (60. Nnamani), 
Szymański, Strzałkowski.

n  Michał Śliwiński

noskich 4, jednak w takich terminach, 
by nie kolidowało to ze spotkaniami 
Pogoni, która występuje w  tej samej 
lidze, tzn. jeżeli podopieczni trenera 
Chrobaka będą grali na wyjeździe, to 
w  Grodzisku będą występować legio-
niści i na odwrót. Tym samym w każdy 
weekend grodziscy kibice będą mieli 
możliwość obejrzenia pojedynku na 
poziomie III ligi, a w przypadku Legii 
– zobaczenia w akcji zawodników na 
co dzień występujących w  pierwszym 
zespole.  n (mś)

17 lipca w Grodzisku odbył się III etap 
63. Międzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego „Dookoła Mazowsza”. Kolarze wy-
startowali z ul. Montwiłła, by przejechać 
blisko 170-kilometrową pętlę. Impreza, 
która w tym roku trwała od 15 do 18 lipca 
i miała cztery etapy, nie pierwszy raz za-
gościła w naszym mieście. Organizatorem 
jest Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju 
Sportu „Mazovia Team”. n (ar) fo
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Dwa awanse w tym wyjątkowym sezonie 
zanotowały młodzieżowe drużyny Po-
goni Grodzisk. Piłkarze rocznika 2007 
prowadzeni przez trenera Krzysztofa Wy-
ganowskiego oraz zajmującego się gru-
pą  B asystenta, Michała Michałowskiego, 
wywalczyli awans do I Warszawskiej Ligi 
Trampkarzy. Zadecydował o tym zwy-
cięski dwumecz z PKS Victoria Zerzeń. 
W  pierwszym spotkaniu, rozgrywanym 
na wyjeździe, nasi zawodnicy po dwóch 
golach Bartłomieja Kacprzyka i jednym 
Kacpra Ostrowskiego pokonali gospodarzy 
3:0, zaś w rewanżu w Grodzisku zwyciężyli 
2:1 dzięki trafieniom Kacprzyka i Nikode-
ma Piecha. Na ten sukces zapracowali: Ja-
kub Mądrzycki, Adrian Kisiel, Bartłomiej  
Stróżyk, Nikodem Piech, Szymon Kłos, 
Marceli Makowski, Bartłomiej Kacprzyk, 
Andrzej Sawicki, Kacper Ostrowski, Mi-
chał Mazur, Dominik Dałkowski, Szymon 
Kolak, Jakub Jaranowski, Joachim Zdziech.

Drugi awans do I ligi stał się udziałem 
rocznika 2005 prowadzonego przez trenera 

Bartłomieja Gołębiewskiego. W rozgryw-
kach ligowych nasi zawodnicy uplasowali 
się na 2 pozycji w swej grupie, ale za sprawą 
decyzji MZPN okazało się, że daje ona pro-
mocję na wyższy szczebel rozgrywkowy. 
Awans wywalczyli: Jakub Bęczyński, Kac-
per Borcuch, Ronald Chrzanowski, Grze-
gorz Cichecki, Mikołaj Cieślak, Bartłomiej 
Dżugała, Michał Fabisiak, Kuba Konopa, 
Eryk Kopacz, Mateusz Kusiński, Alan Li-
piński, Hubert Nej, Marcin Nowak, Jakub 
Pakowski, Patryk Pakowski, Przemysław 
Pakuła, Nehemiasz Piech, Jerzy Rak, Fran-
ciszek Szulc, Jan Wiśniewski, Jakub Wró-
blewski, Bartosz Zientek.

Oprócz rocznika 2005 trener Gołębiew-
ski prowadzi również drużynę 2010 i jak się 
okazuje, z powodzeniem, bowiem jego mło-
dziutcy podopieczni zajęli 3 miejsce w silnie 
obsadzonym turnieju Ursus Cup, na starcie 
którego stanęło 16 drużyn. Nasi młodzi pił-
karze zanotowali 7 zwycięstw oraz remis 
i porażkę. Ponadto Jan Jakubczak (na zdję-
ciu) został uznany jednym z  trzech MVP 

całych zawodów. Wyniki Pogoni: Znicz 
Pruszków 0:1, AP Ciechanów 5:0, Wisła 
Józefów 2:0, Champions Mińsk 7:0, Ursus 
II 5:0, Juventus Academy 2:1, OSiR Mińsk 
2:0, półfinał: Ursus 2:2, k. 2:3, o III miejsce: 
Juventus Academy 1:0.  n (mś)

v Sparta się zbroi

u Piłkarska młodzież w akcji 

Siatkarze UKS Sparta Grodzisk poznali 
swoich rywali w nadchodzących rozgryw-
kach II ligi. W porównaniu z poprzednim 
sezonem zaszły spore zmiany. Aż 60 drużyn 
występujących na tym poziomie zostało po-
dzielonych na sześć 10-zespołowych grup, 
w których po dwie najsłabsze, czyli w sumie 
12 zespołów, spadnie szczebel niżej. Najlepsi 
zaś powalczą o dwa miejsca, dające prawo 
gry na zapleczu Ekstraklasy.

W sezonie 2020/21 podopieczni trenera 
Tomasza Rosy będą występować w grupie 2, 
gdzie obok nich zagrają: Metro W-wa, Legia 
W-wa, MKS MOS Wola W-wa, Camper Wy-
szków, UKS Centrum Augustów, AZS UWM 
Olsztyn, Bestios Białystok, NLO SMS PZPS 
Spała II oraz KS MOSiR Trójka Międzyrzecz 
Podlaski. Porównując ją z tą, w której rywali-
zowała Sparta w minionym sezonie, to obec-
na wydaje się znacznie ciekawsza, choćby ze 
względu na fakt, że w jej składzie są repre-
zentanci 5 województw, w dodatku niemal 
w całości z ośrodków miejskich i to w kilku 
przypadkach dużych. Patrząc na klasę ry-
wali, wydaje się to grupa o wiele trudniejsza. 
Władze Sparty nic sobie jednak z tego nie 
robią i widać, że chcą, by klub w nadchodzą-
cym sezonie odgrywał jedną z czołowych ról 
w lidze. Świadczą o tym liczne transfery, któ-
rych dokonano do tej pory. Sparta w  ostat-
nim czasie była niezwykle aktywna na ryn-
ku, sprowadzając aż 8 zawodników, a być 
może nie jest to jeszcze koniec wzmocnień, 
bowiem liga rozpoczyna się dopiero 26 wrze-
śnia, więc sporo czasu do inauguracji jeszcze 

pozostało. Prowadzone z rozmachem ruchy 
kadrowe pokazują wyraźnie, że po udanym 
poprzednim sezonie władze klubu widzą 
szansę na włączenie się do walki o awans.   

Jeśli chodzi o nowe twarze w zespole, to 
przyjmującym grodziskiego klubu będzie od 
nowego sezonu Tomasz Ciach, który ostatnio 
grał przeciwko Sparcie w szeregach Czarnych 
Rząśnia, a na koncie ma też występy w dru-
goligowym AZS-ie Politechnika Opolska. 
Łukasz Zugaj i Ireneusz Zych to atakujący, 
którzy zasilili szeregi Spartiatów. Pierwszy 
z nich w swej dość bogatej karierze był m.in. 
zawodnikiem grających w Plus Lidze Enei 
Czarnych Radom czy Skry Bełchatów, zaś 
drugi ma na swym koncie występy na po-
ziomie III ligi w klubach z Mrozów i Mińska 
Maz. O środek bloku mają zadbać Tomasz 
Belczyk z Wisłoka Strzyżów, który m.in. z Le-
gią walczył w turnieju o I ligę, a także Mateusz 
Lewoc, grający wcześniej na poziomie II  ligi 
w  Karpatach Krosno, AZS UWM Olsztyn 
i  Olimpii Sulęcin. Wychowanek III  ligowej 
Stali Głowno, mający za sobą również wystę-
py w drugoligowej Legii, Damian Gawrych, 
będzie pełnił funkcję libero. Wreszcie dwaj 
nowi rozgrywający, w osobach Macieja Wa-
laska i Dawida Wilczkowskiego. Pierwszy to 
wychowanek stołecznego MKS MDK, wystę-
pujący ostatnio w BAS Białystok, z którym 
wywalczył awans do I ligi, z kolei Wilczkow-
ski ma na koncie awans na zaplecze Plus Ligi 
z MKS Avią Świdnik czy wcześniej występy 
w I lidze w  KPS Siedlce oraz w II w BAS Bia-
łystok i Raf-Mar Niebylec.  n (mś)

e Bany górą

e Już w Lidze  
Mistrzów

Marek Badowski zwyciężył w zorganizo-
wanym w Grodzisku towarzyskim tur-
nieju TOP 12, na starcie którego stanęli 
głównie zawodnicy Dartomu Bogoria oraz 
Energii Manekin Toruń. W fazie grupowej 
popularny „Bany” pokonał kolejno: Mi-
chała Gawlasa 3:0, Jakuba Stecyszyna 3:0, 
Miłosza Redzimskiego 3:1, Jakuba Folwar-
skiego 3:2 i Konrada Kulpę 3:0. W półfina-
le okazał się lepszy od Jakuba Kosowskie-
go zwyciężając 3:0, zaś w finale ponownie 
okazał się lepszy od Kulpy, tym razem wy-
grywając 3:1. n (mś)

Dartom Bogoria w nadchodzącym sezonie 
ma już pewne miejsce w Lidze Mistrzów. 
W nowej formule tych elitarnych rozgry-
wek zamiast 16 zagra tym razem 12 ze-
społów, podzielonych na 4 grupy. Awans 
ma zapewniony osiem najlepszych klubów 
w Europie, a że grodziszczanie, dzięki uda-
nym występom w poprzednich sezonach, 
w tym rankingu plasują się na wysokiej 
7 pozycji, nie muszą tym samym przebijać 
się przez eliminacje, mogąc skupić się wy-
łącznie na przygotowaniach do rywalizacji 
w  fazie grupowej. n (mś)
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska

22 krzyżówka

Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego utworzą 
litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 17.

Poziomo:
4. miesiąc postu u muzułmanów; 8. jest noszo-
na na szyi przez kobiety; 9. niezbędna w kuchni 
siekierka; 10. japoński pas przepasujący kimono; 
11. drapieżny ssak z rodziny łasicowatych; 12. kres 
życia, śmierć; 16. krasnoludek; 17. jedna z odmian 
żyrafy; 18. imię Stanisława Mikulskiego w serialu 
„Stawka większa niż życie”; 19. zderzenie, karam-
bol; 22. Przemysław – czołowy polski bokser za-
wodowy; 24. reprezentacyjna sala; 25. stolica Chin; 
26. skórzany futerał na rewolwer; 28.  napad na 
bank; 33. rzeka we Francji; 34. pled; 35. następny 
dzień; 36. dawniej: przeprosiny, usprawiedliwie-
nie; 37. pamiętna z wielu filmów postać kreowana 
przez Luisa de Funesa.

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr. 299:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Engelbert Maier”. Zwycięzcą został 
p. Tomek Zawada. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II p.

wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9    Nakład: 9000 egz.

 Biuro reklamy: 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

k.pokropek@centrumkultury.eu 
tel. 605 838 751, 22 734 79 47

Zastrzega się prawo skracania i redagowania 
tekstów oraz zmiany tytułów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść listów, ogłoszeń, reklam, podziękowań 

oraz materiałów UM i GRS.  

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 602 455 130  

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 

05-825 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9 
 tel. 22 734 79 14, faks 22 734 79 01

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl
FB: Grodziskie Pismo  

Społeczno-Kulturalne Bogoria

Bog                                                        riaBog                    R  

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do  
31 sierpnia. Odpowiedzi prosimy nadsy-
łać na adres redakcji pocztą tradycyjną 
bądź elektroniczną. Nagrodą jest ważne 
do końca roku zaproszenie dla dwóch 
osób do Kina Centrum Kultury na do-
wolnie wybrany seans filmowy. 

Pionowo:
1. nieco obraźliwe przezwisko sędziów piłkarskich; 
2. Al – popularny aktor amerykański; 3. droga 
głównie dla pojazdów; 4. w tę postać bardzo chęt-
nie wcielał się Sylvester Stallone; 5. zamęt, cha-
os; 6.  wstrzyknięcie leku do organizmu; 7. mutra; 
13.  dialekt, żargon; 14. sprzęt do przenoszenia 
chorych lub rannych; 15. tyran, despota; 16. nie-
zbędna strażakom pompa pożarnicza; 20. zdobycie 
wyższego miejsca w klasyfikacji; 21. akrobatyczny 
przewrót; 22. dawna torba podróżna; 23. wolno-
myśliciel; 27. lichy utwór literacki; 29. kłująca rośli-
na; 30. młoda, ładna kobieta o kokieteryjnym wy-
glądzie i zachowaniu; 31. pierwiastek chemiczny; 
32. arkan.
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Aktualne informacje 
 na temat  funkcjonowania kina  

można znaleźć  na: 

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
                   jest  t
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 OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

elewacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta.  
Dojazd w cenie usługi

n  Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581

n  KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD 
RĘKI!!! Tel. 603 903 405. Za auta krajowe z niskim 
przebiegiem płacę najwięcej!!!

n  Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf 
chłodniczych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139

n  Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, 
wykładzin, dywanów, wyłącznie środkami Karcher.  
Tel. 727 605 505

n  Pilnie poszukiwani pracownicy na magazyn 
odzieżowy. Dobre warunki pracy, atrakcyjne 
wynagrodzenie. więcej informacji pod numerem 
telefonu 667 100 844

Komunikat ZWiK

Apetyt na aktywność 

Szanowni Państwo,
Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Grodzisku Mazowiec-
kim apeluje do mieszkańców, 
posiadających przydomowe 
szamba o regularne wybiera-
nie nieczystości.

W obecnych czasach pan-
demii wylewające się ścieki 
z  przepełnionych zbiorników 
stanowią zagrożenie dla zdro-
wia i życia domowników oraz 

bezpośrednich sąsiadów! Na 
rządowych stronach interne-
towych, jak również w  wielu 
opracowaniach naukowych, 
możemy przeczytać, że koro-
nawirus – COVID-19, tak jak 
inne wirusy, może występo-
wać w ściekach. Wiadomo też, 
że u  wielu osób koronawirus 
przechodzi bezobjawowo, dla-
tego zawartość naszego szam-
ba może być bardzo groźna, 

nawet gdy nie mamy świado-
mości choroby.

Przepisy prawa nakładają 
na grodziski ZWiK obowiązek 
prowadzenia rejestracji zarów-
no wszystkich ścieków dostar-
czanych do oczyszczalni, jak 
i ilości wody sprzedawanej na 
cele bytowe i ogrodowe. Dlate-
go w trosce o bezpieczeństwo 
nas wszystkich w  przypad-
ku stwierdzenia rozbieżności 

wskazujących na możliwość 
nielegalnego pozbywania się 
ścieków, będą prowadzone 
kontrole.

Apelujemy o regularne, 
zgodne z prawem, opróżnia-
nie naszych przydomowych 
szamb. Nie pozwólmy, by były 
one zagrożeniem dla zdrowia 
i życia domowników, bezpo-
średnich sąsiadów i środowi-
ska naturalnego.

Po długiej prze-
rwie spo-
wodowanej 
z a g r o ż e -
niem pan-
demicznym 

10 lipca nareszcie spotka-
liśmy się! Czekaliśmy na ten 
dzień cztery miesiące, czyli 
od czwartej rocznicy Klubu 
Seniora Łąki. Tęskniliśmy za 
swoim towarzystwem, przy-
jaźnią i ulubionymi zajęcia-
mi. Kontakty telefoniczne 
i mailowe tylko w niewielkim 
stopniu zaspokajały nasz 
apetyt na aktywność. Spotka-
nie zaskoczyło dużą frekwen-
cją, chociaż miało miejsce 
z zachowaniem zaleceń sani-

tarnych, o których przypomi-
naliśmy nieustannie. Z rado-
ścią i wzruszeniem mogliśmy 
cieszyć się sobą wzajemnie. 
Brakowało nam bezpośred-
niego kontaktu z drugim 
człowiekiem, tym bardziej że 
wiele osób mieszka samotnie. 
Na szczęście pojawił się dobry 
humor i nadzieja na powolny 
powrót do stabilności. Waż-
ne, że jesteśmy zdrowi i mamy 
siebie, bo jesteśmy wspaniałą 
grupą, która wspólnie potrafi 
przezwyciężyć niespodziewa-
ne problemy. Pozdrawiamy 
wszystkich Seniorów!

Danuta Dubielecka,  
opiekunka Klubu Seniora Łąki

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów



– Dawniej panny robiły ślicz-
ne wianki i rzucały je na wodę. 
Jeśli jakiś kawaler wyłowił wia-
nek, było to oznaką rychłego 
zamążpójścia. Dziś to świetna 
zabawa i urodziwe uzupełnienie 
damskiego stroju – mówiła Do-
minika Staniaszek, animatorka, 
na stoisku u której można było 
stworzyć własny wianek.

Kobiety w każdym wieku 
– od małych dziewczynek po 
seniorki, z  wielkim zaangażo-
waniem tworzyły wianki z ży-
wych kwiatów, traw i ziół, sta-
rannie mierząc obwód głowy 
i dobierając wstążeczki np. pod 
kolor ubioru.

– Jest początek lata, więc 
trzeba wyjść z domu, tym bar-
dziej, że ładna pogoda i dzięki 
wiankom można pięknie wy-
glądać. To naprawdę oryginal-
na ozdoba na głowę. Wianki 
robiłyśmy pierwszy raz – mó-
wiły 16-letnie Natalia Szym-
czyk z Grodziska i Natalia 
Grabska z Książenic.

Na pozostałych stoiskach 
integracyjnych warsztatów 
plastycznych z różnymi pro-
pozycjami na chętnych cze-
kały instruktorki: Katarzyna 
Pokropek, Katarzyna Sawiak, 
Kinga Kunicka i Mariola Goź-
dzikowska.

Coś dla siebie mogli znaleźć 
też miłośnicy żeglarstwa.

– Chcemy, aby mieszkańcy, 
którzy jeszcze nie wiedzą, że 
w Grodzisku tak prężnie dzia-
ła żeglarstwo, mogli zobaczyć, 
jak fajnie całą rodziną można 
spędzić czas na żaglach. Dzięki 
nam można na stawie popły-
wać na łódkach, np. Merlinach 
ze sternikiem, czy na lądzie 
nauczyć się wiązania węzłów – 
mówił Filip Grudniewski, pre-
zes Fundacji Szkoła Żeglarstwa 
Tradycyjnego.

Po godz. 18 rozpoczęły się 
występy artystyczne na scenie. 
Jako pierwsza zaprezentowała 
się Mała Akademia Orkiestro-
wa. W  programie znalazły się 
m.in. dwie części „Happy Mar-
ching”, „Havana”, „Smoke on 
the Water”, „Alone” i  „Benton 
Hall”. Młodzi muzycy poka-
zali się z jak najlepszej strony, 
a  przed sceną występowały 
tamburmajorki, które zachwy-
cały swoimi układami. Po wy-
stępie kapelmistrz akademii, 
Tomasz Kirszling uhonorował 
zarówno członków zespołu, 
tamburmajorki, jak i  ich in-

struktorów dyplomami z  po-
dziękowaniami.

– Szczególnie po tym pra-
wie trzymiesięcznym okresie, 
kiedy nie mogliśmy robić prób, 
a  zajęcia odbywały się online, 
co było dużym wyzwaniem, 
cieszę się, że mogliśmy wystą-
pić. Jestem dumny z tego, jak 
udało nam się zagrać – mówił 
Tomasz Kirszling, który jest 
również kapelmistrzem Gro-
dziskiej Orkiestry Rozryw-
kowej. Koncert tej formacji 
również spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. W progra-
mie znalazło się 14 utworów 
m.in. „Think”, „September”, 
„Uptown Funk”, „On the sun-
ny side of the street”, „Footlo-
ose”. Oczywiście nie obyło się 
bez bisu. Instrumentalistom 
na scenie towarzyszyli młodzi 
wokaliści: Amelia Iwanowska 
i Krystian Embradora, którzy 
zaśpiewali solo np. „Mamy po 
20 lat”, czy „Lubię wracać tam, 
gdzie byłem”, a w duecie pio-
senkę „Mamma Maria”.

Ostatnim akcentem wianków 
był spektakl „Sobótka w Czar-
nolesie” w wykonaniu Senioral-
nej Grupy Teatralnej SAS.

– Całość jest pomyślana 
jako sobótkowa noc w dworze 
Kochanowskich. Spektakl za-
wiera w sobie różne obrzędy, 
czyli palenie ognisk czy szu-
kanie kwiatu paproci, auten-
tyczne pieśni i  teksty ludowe 
oraz piękne strofy poezji Jana 
Kochanowskiego, Wespazjana 
Kochowskiego i Jana Andrze-
ja Morsztyna – mówiła Joanna 
Cichoń, odpowiedzialna za sce-
nariusz, reżyserię i opracowanie 
muzyczne. W  przedstawieniu 
wystąpili: Artur Hensoldt (jako 
Jan Kochanowski), Teresa Roso-
łowska (Dorota Kochanowska), 
Grażyna Kwaśniewska (Stani-
sław), Leszek Grzywacz (Gość), 
Lucjan Sikorski (Dziad), Teresa 
Lawendowska (Baba), Han-
na Kuszpit, Monika Samoraj 
i  Małgorzata Nocny (Dziew-
czyny), Teresa Wojciechowska 
i Karol Kuszpit (Chłopcy), Gra-
żyna Witwicka-Kilar i Barbara 
Sikorski (Kobiety).

Impreza została zrealizo-
wana przez Ośrodek Kultury 
w ramach projektu „Pociąg do 
kultury. Europejska strefa kul-
turalno-edukacyjna w Grodzi-
sku Mazowieckim”, dofinan-
sowanego ze środków unijnych 
– POIŚ 2014-2020.  n (ar)

Grodziskie Wianki, które odbyły się 27 czerwca  
na stawach Walczewskiego, zainaugurowały 
sezon wakacyjny. Na mieszkańców w sobotnie 
popołudnie czekały rozmaite atrakcje: warsztaty, 
koncerty i spektakl teatralny.

Sobota z sobótką
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Partnerski dodatek informacyjny
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I

Rembud

Sebastian Laskowski
tel. kom. 784 797 190
e-mail: slaskowski1@poczta.onet.pl

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

nr 58 n    lipiec-sierpień 2020

To miejsce czeka 
na Twoją reklamę

605 838 751, 603 589 233
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Zalanie? Zerwany dach?  
Spalony telewizor?
Nie musisz się tego bać... 
Wbrew prognozowanej na początku roku suszy stulecia, ostatnie dni 
przyniosły gwałtowne opady deszczu i powodzie. Spowodowały one wiele 
zniszczeń i szkód w majątku.

Tragiczne w skutkach powodzie 
z 1997 i 2010 roku znacznie zwięk-

szyły świadomość ubezpieczeniową Po-
laków. Skala zniszczeń uświadomiła nam, że przed 
niszczącym działaniem sił przyrody najlepiej może 
ochronić nas... ubezpieczenie. Ludzie coraz wyraź-
niej widzą, że polityczne obietnice nie zapewnią takiej 
ochrony jak własne działanie.

Nauczeni ostatnimi czasy szukania „najtańszej 
oferty” zapominamy, że ważny jest stosunek ceny do 
jakości produktu. 

Na rynku dostępne są oferty wielu ubezpieczycie-
li, jednak nie każda Firma Ubezpieczeniowa posia-
da w swojej ofercie pełny zakres ubezpieczeń. O  ile 
huragany i powodzie na szczęście, omijają okolice 
Grodziska Mazowieckiego, o tyle szkody spowodowa-
ne deszczem nawalnym, silnym wiatrem czy uderze-
niem pioruna (pośrednim lub bezpośrednim!) spoty-
kamy dość często, a wiele firm właśnie te ryzyka ma 
wyłączone ze swojej oferty! Warto poświęcić trochę 
czasu i przestudiować z Agentem zakres oraz Ogól-

ne Warunki Ubezpieczenia zawieranej polisy. Dobrym 
sposobem jest poproszenie sprzedawcy o podkreśle-
nie zakresu ubezpieczenia w dołączonym do polisy 
egzemplarzu OWU.

Warto pamiętać o tym, aby ubezpieczyć się zanim 
na zamieszkanym przez nas terenie wystąpią kata-
stroficzne zdarzenia losowe, gdyż w chwili znacznego 
wzrostu wystąpienia ryzyka, Firmy Ubezpieczeniowe 
wstrzymują możliwość zawierania ubezpieczenia, 
albo wprowadzają 30 dniowy okres karencji. Zapis ten 
nie ma jednak zastosowania w przypadku polis, które 
są kontynuacją wcześniejszej umowy ubezpieczenia.

Co ważne liczba zdarzeń losowych, które wystąpiły 
już w danej lokalizacji wpływa na wysokość składki 
ubezpieczeniowej. Im mniejsze ryzyko wystąpienia 
tego zdarzenia tym polisa jest tańsza. Z  punktu wi-
dzenia klientów bardzo istotne jest zatem to, żeby 
ubezpieczenie domu lub mieszkania zakupić odpo-
wiednio wcześnie.

Dorota Błaszczak
www.przezorny.pl

Grodzisk Mazowiecki, Sienkiewicza 51  
tel. +48 (22) 734 50 90, agencja@przezorny.pl

>>>>>>>>>>>> >>>>>>
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Likwidator i Rada Nadzorcza Rejonowej 
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Samopomoc 
Chłopska” w  Grodzisku Mazowieckim  
– w likwidacji, w celu uaktualnienia rejestru członków 
Spółdzielni wzywa osoby, które roszczą swój interes 
prawny do statusu członkostwa w  Spółdzielni do jego 
udokumentowania oraz zgłoszenia tego faktu na adres: 
Grodzisk Mazowiecki, ul. Żydowska  2 w  terminie 30 dni 
od publikacji ogłoszenia. Ogłoszenie dotyczy osób, które 
w dacie otwarcia likwidacji Spółdzielni mogły być członkami 
Spółdzielni, później nie wpłacili wymaganego udziału 
członkowskiego, nie biorą  udziału w  zebraniach grup 
członkowskich albo nie przejawiają innej formy łączności 
ze Spółdzielnią. Powyższa okoliczność może świadczyć, że 
te osoby nie są zainteresowane swym dalszym udziałem 
w działalności Spółdzielni. Bowiem brak skutecznego 
wykazania członkostwa w  Spółdzielni odpowiednimi 
dokumentami i wpłacenia udziału członkowskiego 
wymaganego przepisami Statutu w wysokości 1000 zł, 
będzie stanowić podstawę do wykreślenia z rejestru 
członków, nieaktualizowanego od lat dwutysięcznych.

y

y

Zapraszamy na grodziski deptak  
od strony PKP

Już otwarte

Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 35 
– na deptaku przy PKP

Oryginalne produkty  
najwyższej jakości  
w promocyjnych cenach

Zapraszamy



BOGORIA nr 300 lipiec-sierpień 2020

kultura30IV

Poznaj również ofertę outlet  
w wyjątkowych cenach!

Salon i outlet firmowy RAVAK   
ul. Radziejowicka 124, Kałęczyn k. Grodziska Maz. 
tel. 22 755 40 30, www.ravak.pl 

Zapraszamy do salonu firmowego Ravak
Wanny I Kabiny I Meble I Baterie I umywalki I ceramika
Z nami kompleksowo urządzisz nową łazienkę!
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Co możesz z nami zrobić: 
FINANSE
n uzyskać kredyt gotówkowy,
n uzyskać kredyt hipoteczny,
n uzyskać kredyt inwestycyjny,
n skonsolidować kredyty.

BEZ PROWIZJI i OPŁAT dodatkowo pełna  
informacja o całkowitym koszcie kredy-
tu, łącznie z dodatkowymi kosztami  
 np. ubezpieczeniem kredytu. 

NIERUCHOMOŚCI
n  sprzedajemy nieruchomości dzięki 

naszej autorskiej strategii,
n  współpracujemy z inwestorami, 

świadczymy usługi od pozyskania 
nieruchomości, przez projekt, 
remont, po sprzedaż a nawet najem, 

n współpracujemy z deweloperami, 
n  podnosimy wartość nieruchomości 

przez profesjonalny home staging, 
n  wykonujemy profesjonalne 

sesje zdjęciowe, dzięki którym 
prezentowane nieruchomości są 
przedstawione w atrakcyjnym, 
ale również prawdziwym świetle. 

STREFA FINANSÓW  
I NIERUCHOMOŚCI

ul. Nadarzyńska 88
05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.strefafin.pl
tel. 509 303 599, 517 965 792 

Godziny pracy biura: 
 pn. - pt. 10-18

Strefa Dobrych Praktyk

Jak wycenić nieruchomość?
I to jest już pierwszy błąd w wycenie nieruchomości. Dla nas chwile spędzo-
ne w naszych domach są niezwykle cenne, nasączone wspomnieniami a dla 
kupującego, wartości i korzyści za które chce zapłacić są w zupełnie innych 
miejscach ulokowane.
Wyobraźmy sobie, mały ciasny pokoik. Dla sprzedającego będzie to wspo-
mnienie ślicznego pokoiku pierwszego dziecka z uroczą kołyską, a dla kupu-
jącego może być ciasna przestrzeń, do której nie wstawi łóżka o tradycyjnych 
wymiarach.
Dlatego tak ważną rolę odgrywa Dobry Pośrednik, niedawno w naszym biurze 
wymyśliłyśmy nowe określenie Coach Nieruchomości. To na nas spoczywa ta 
trudna rola wyceny Twojej nieruchomości tak, żeby cena odpowiadała rynko-
wi, oczekiwaniom kupujących i równocześnie wynagradzała Twój wieloletni 
wkład w dbanie o dom czy mieszkanie.
Jako Architekt Wnętrz z wieloletnią praktyką, jest mi znacznie łatwiej doce-
nić i zauważyć piękno wnętrz. Wyceny nieruchomości są bardziej naturalne 
i oparte nie tylko o wartości materiałów, ale też funkcjonalności wnętrza i ca-
łej nieruchomości.
Dlatego jeśli w trakcie wakacji urodzi się Twojej w głowie pomysł na sprze-
daż domu lub mieszkania, to zachęcam do kontaktu z dobrym doradcą, który 
z doświadczenia będzie wiedział jaką cenę możesz uzyskać a co najważniej-
sze będzie wiedział komu pokazać Twoją nieruchomość , kto doceni i pokocha 
tak jak Ty.

 Życzę Ci dobrych wakacji, zapraszam jeśli chcesz skorzystać z mojego  
doświadczenia.

Kinga Valevsky, Strefa FiN

Są wakacje i to jest ten okres, który bardzo często jest pierwszym krokiem 
w podjęciu decyzji o sprzedaży własnej nieruchomości i zakupie nowej (więk-
szej, mniejszej, w innej lokalizacji, ale o tym kiedy indziej) .
Po podjęciu takiej decyzji wiekszość z nas rzuca się na portale z ogłoszeniami 
i przegląda inne oferty, szukając oferty w 100% podobnej do tej, którą chcemy 
sprzedać. Po pewnym czasie okazuje się, że takiej nie ma, że nasza jest naj-
ładniejsza i powinna być droższa od innych bo jest ... NASZA.

Skąd biorą się ceny  
nieruchomości?

Jak określić 
cenę swojej 

nieruchomości?

Co zrobić, żeby 
dostać jak najwyższą 

cenę za swoją 
nieruchomość?

Kinga Valevsky

V
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Własne cztery kąty to marzenie większości młodych ludzi. 
Szukasz mieszkania? Sprawdź nową ofertę Osiedla Książenice  
i spełnij swoje marzenia właśnie tutaj! 

Zamieszkaj na swoim…  
w Książenicach!

Nie odkładaj marzeń na później...Odwiedź Osiedle Książenice i zostań na stałe! 

Twoje własne mieszkanie  
– w świetnej cenie!
W nowej inwestycji przy ul. Młodości 
powstają dwa budynki wielorodzin-
ne. W każdym z  nich przewidziano 
18 mieszkań o powierzchni 36-54 m², 
w cenie od 5500 zł/m²! 1-, 2- i 3-po-
kojowe apartamenty, są łatwe w aran-
żacji, widne i przestronne, z    możli-
wością kuchni dzielonej lub otwartej. 
Każde mieszkanie posiada balkon 
oraz naziemne miejsce postojowe 
w  cenie. Obecnie w trakcie realiza-
cji jest budynek B. Projekty każdego 
mieszkania można obejrzeć na stronie 
www.osiedleksiazenice.pl.

Warto zrobić to teraz – póki jest 
duży wybór! 

Wszystko na miejscu
Domy wielorodzinne znajdują się 
w  wygodnej lokalizacji. Tuż obok zro-
bimy zakupy w sklepach, supermar-
kecie Biedronka i aptece Herbarium, 
wypijemy kawę oraz zjemy pyszne  
dania w Strefie Sushi. W pobliżu znaj-
dują się gabinety kosmetyczne, ban-
komat, a także stacja benzynowa.   
Jest tu również  możliwość rozwoju 
swoich sportowych pasji. Tuż obok  
– nowoczesna  Strefa Ruchu Książe-
nice, w nim siłownia, zajęcia tanecz-
ne i  fitness, korty tenisowe, boiska do 
squasha, badmintona i siatkówki. A dla 
tych, którzy wolą piłkę nożną... powsta-
ła Strefa Footballu – 3 boiska pod ba-
lonem. Dzięki temu możesz trenować 

niezależnie od po-
gody przez cały rok! Książenice stale 
się rozwijają. Niebawem powstaną ko-
lejne udogodnienia dla mieszkańców. 

Z nami urządzisz taniej! 
Partnerem Osiedla Książenice jest 
Leroy Merlin. Dzięki temu nasi Klienci 
otrzymają specjalne rabaty na urzą-
dzenie się oraz pomoc architekta 
wnętrz. Szczegóły oferty znajdują się 
na stronie: www.osiedleksiazenice.pl/
leroymerlin/.  

Dowiedz się więcej – zadzwoń  
668 815 170 lub napisz  

agrirol@agrirol.pl. 

Zapraszamy! 

Biuro Turystyczne „TAURI’’
Zwiedzaj, odpocznij, uśmiechnij się i zakochaj w podróżach

Super Promocja 

Super Promocja 

1895 zł

595 zł

                    

Zamek książ - Jelenia Góra - 3 dni
Termin : 4-6.09.2020 
Cena obejmuje: autokar, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 
koszt przewodników, opiekę pilota, ubezpieczenie, podatek vaT. 

lOUrDes i PireneJe - 5 Dni - SamoloTem

Termin : 27.09. – 1.10.2020 
Cena obejmuje: samolot, 4 noclegi, hotel ***, 4 śniadania, 4 obiado-
kolacje, transfer na lotnisko w Krakowie i z powrotem, autokar na 
wycieczki po Francji, opieka pilota, TFG, ubezpieczenie, podatek vaT. 

Zadzwoń:  515 984 121, 694 808 344 
lub odwiedź stronę naszego biura:  
www.turystykamojapasja.pl

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m  d o  w s p ó ł p r a c y .
W s z e l k i e  i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e

s p e c y f i k a c j i  t e c h n i c z n e j  m o ż n a  u z y s k a ć   
 k o n t a k t u j ą c  s i ę  z  D z i a ł e m  R e k l a m y  

t e l .  2 2  7 3 4  7 9  4 7  l u b  m a i l :  
 r e k l a m a @ c e n t r u m k u l t u r y . e u

PAKIETY EMISJI REKLAM 
W RADIU BOGORIA

REKLAMA W PIŚMIE 
SPOŁECZNO-KULTURALNYM  "BOGORIA"

.  

Dział Promocji i Reklamy Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
ul. Spółdzielcza 9, Grodzisk Maz.   www.centrumkultury.eu

REKLAMA W KINIE  
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Kryta StrZELNICa
mILaNÓWEK

www.strzelnica-magnus.pl

Strzelnica i Klub Strzelecki Magnus

Vendo Park Milanówek, ul. Okrzei 3 (koło Tesco)

Strzelnica dostępna jest  
dla wszystkich  

– z bronią i bez pozwolenia na broń  
oraz dla rodzin i dzieci od 4 lat

+48 668 265 140 

n  ASG  n  SZKOLENIA STRZELECKIE
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