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To nie żart! Piłkarze grodziskiej Pogoni na 
dwie kolejki przed zakończeniem rozgry-
wek zapewnili sobie awans do II ligi, od-
nosząc tym samym największy w 99-let-
niej historii klubu sukces. To oznacza, że 
nasza drużyna znalazła się w pierwszej 
pięćdziesiątce najmocniejszych klubów 
w  Polsce, a  w przyszłym sezonie przyj-
dzie jej rywalizować m.in. z 14-krotnym 
mistrzem Polski Ruchem Chorzów, Gar-
barnią Kraków, która ma na swoim koncie 
jeden tytuł mistrzowski, a także wieloma 
firmami doskonale znanymi kibicom, jak 
choćby Stal Rzeszów, Motor Lublin, Hut-
nik Kraków czy nieodległy Znicz Prusz-
ków, gdzie do wielkiej kariery startował 
Robert Lewandowski.

Sukces to zarówno zasłużony, jak i nie-
spodziewany, bo konia z rzędem temu, kto 
przewidziałby taki scenariusz we wrze-
śniu ubiegłego roku, gdy Pogoń po pięciu 
meczach miała na koncie trzy zwycięstwa 
i dwie porażki, a marzeniem kibiców było 
miejsce w pierwszej ósemce po pierwszej 
rundzie rozgrywek, bo to gwarantowało 
uniknięcie spadku z III ligi. Te niezbyt wy-
górowane oczekiwania miały solidne pod-
stawy – w poprzednim sezonie grodziski 
klub miał poważne problemy z utrzyma-
niem na trzecim froncie, w czym wydat-
nie pomogło przedwczesne zakończenie 
rywalizacji z powodu pandemii, zaś bie-
żący sezon jawił się jako maraton z uwa-
gi na powiększoną do 22 liczbę drużyn. 

Ponadto kandydatów do awansu było co 
najmniej kilku – mający ekstraklasową 
przeszłość Świt Nowy Dwór Mazowiecki, 
spadkowicz Legionovia czy Polonia War-
szawa planująca z potężnym sponsorem 
powrót do mistrzowskich czasów, a także 
nieobliczalne rezerwy stołecznej Legii.

A jednak wszystkich pogodziła nasza  
Pogoń, która wraz z coraz lepszymi wyni-
kami zaczęła promować hasło „Razem two-
rzymy historię”. I hasło zostało zrealizowa-
ne: sportowa historia Grodziska stworzyła 
się na naszych oczach! Teraz tylko pozo-
staje czekać, jaką historię stworzą piłkarze 
w sezonie, kiedy przypada 100-lecie klubu!  

  Krzysztof Bońkowski
Więcej o sporcie na str. 26-29.

Pogoń w lidze mistrzów!

Powrót klasyki do Parku Skarbków
Wakacyjny cykl „Klasyka w parku” powraca. Podczas pierwszego z coniedzielnych koncertów 
4 lipca o 16.00 wystąpi Andrzej Płonczyński z programem „Basem i tenorem z niespodzianką”. 
Jako kolejni zaprezentują się: Chris Schittulli (11.07), Agnieszka Grochowicz (17.07) i Mieszko 
Brass Band (25.07). Dodatkowy, związany z otwarciem ratusza, koncert The Memories pod 
nazwą Tribute to Krzysztof Krawczyk „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz” odbędzie się 24 lipca.
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Dworek Skarbków, gdzie mieści 
się Państwowa Szkoła Muzycz-
na im. T. Bairda, jest prawdzi-
wą skarbnicą talentów, których 
właściciele coraz częściej są 
doceniani przez jurorów roz-
maitych konkursów. Trzecie 
miejsce podczas II Olimpiady 
Perkusji 2021, jaka odbyła się 
w Bydgoszczy, zajął Franci-
szek Kraszewski. Podobnym 
osiągnięciem podczas XIX 
Ogólnopolskiego Wiosennego 
Festiwalu Fletowego w Socha-
czewie może poszczycić się Mi-
chalina Smyk. Uczennica Anny 

Wierzchowskiej w klasie fletu 
poprzecznego ponadto zdobyła 
wyróżnienie I stopnia na XVI 
Ogólnopolskim Festiwalu „Za-
kręcone fleciki” w Rybniku. 
Klasa fletu poprzecznego przy-
wiozła z Sochaczewa jeszcze je-
den laur – wyróżnienie I stopnia 
otrzymała Olga Arevik Petro-
syan. Z kolei laureatką wyróż-
nienia  XVIII Żyrardowskiego 
Konkursu Młodych Pianistów 
została Karolina Gałajda dosko-
naląca swoje umiejętności pod 
kierunkiem Beaty Grabalskiej-
-Dukaczewskiej.     (kb)

Skarbnica u Skarbków 
– Dzieci uwielbiają teatr! Za 
każdym razem są zafascy-
nowane, jakby widziały jakiś 
cudowny świat – przekonuje 
Basia Dyrka, koordynator-
ka projektu „Nauczyciele 
– dzieciom”, realizowanego 
w Przedszkolu nr 1 w Mila-
nówku, gdzie z okazji Dnia 
Dziecka nauczyciele przy-
gotowali dla swoich pod-
opiecznych przedstawienie 
„Królewna Gburka – grunt 
to dobre wychowanie”, na 

podstawie utworu Natalii 
Usenko. Spektakl stanowił 
również niespodziankę na fi-
nał konkursu recytatorskiego 
„Grunt to dobre wychowa-
nie”. – Nauczycielom zależa-
ło, aby przekazać dzieciom, 
jak ważne jest stosowanie 
form grzecznościowych i jak 
istotna jest umiejętność kul-
turalnego zachowania się na 
co dzień poprzez używanie 
„magicznych słów” – dodaje 
koordynatorka.     (kb)

Magiczne słowa w teatrze

Wielcy Polacy na wakacje 

Z pędzlem i mikrofonem
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Fundacja Sofijka postanowiła 
wzbogacić letnią ofertę dla 
dzieci i młodzieży z gminy 
Grodzisk i zaproponowała 
przeprowadzenie warsztatów 
pod hasłem „Wielcy Pola-
cy – Wakacje 2021”. Zajęcia 
odbywać się będą w świe-
tlicy w Opypach w dwóch 
terminach: 5-9 lipca i 12-16 
lipca. Podczas warsztatów 
uczestnicy w wieku 8-13 lat, 
bo ta grupa wiekowa jest ad-
resatem tego finansowanego 
ze środków gminy Grodzisk 
projektu, będą mieli okazją 
budować zamki, konstru-
ować samoloty i roboty, stwo-
rzyć przedstawienie teatralne 
o życiu królowej Jadwigi, 
zwiedzać świat z polskim 
podróżnikiem, a także wy-
myślać gry planszowe i pokój 
zagadek, a ponadto spędzać 

czas na świeżym powietrzu. 
Choć wstęp na warsztaty 
jest wolny, to liczba miejsc 
ograniczona, więc warto za-
wczasu zainteresować się 
możliwością udziału. Więcej 
informacji można znaleźć na 
FB fundacji.    (kb)

Pierwszy po przerwie spowo-
dowanej obostrzeniami epi-
demiologicznymi wernisaż 
w Ognisku Plastycznym im. 
Jana Skotnickiego w Grodzi-
sku odbył się 30 maja, kiedy to 
miało miejsce otwarcie wysta-
wy Katarzyny Słowikowskiej-
-Zakrzewskiej. Pochodząca 
z Wyszkowa artystka zapre-

zentowała obrazy olejne, m.in. 
pejzaże i akty, zwracające 
uwagę kolorystyką. Jest wielo-
krotną uczestniczką plenerów 
malarskich, ale także zdolną 
wokalistką, o czym przeko-
nała publiczność podczas mi-
nirecitalu, towarzyszącego tej 
przekrojowej wystawie.  

  Sławomir Sadowski 

Logo z konkursu 
Do 30 czerwca Centrum 
Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich w  Podkowie 
Leśnej przyjmuje pra-
ce na konkurs na  logo 
„Stworzono w Podkowie 
Leśnej”. Wybrane przez 
komisję konkursową 
logo wykorzystywa-
ne będzie jako oficjalna 
identyfikacja graficzna 
wyrobów i  produktów 
wykonanych przez artystów, rze-
mieślników i  innych wytwórców 
podkowiańskich. Konkurs ad-
resowany jest przede wszystkim 

do  studentów i ab-
solwentów kierun-
ków artystycznych, 
wzorniczych i  ar-
chitektonicznych, 
ale także czyn-
nych zawodowo 
grafików, artystów 
sztuk wizualnych. 
Dla autora zwy-
cięskiego projektu 
przewidziana jest 

nagroda pieniężna. Więcej infor-
macji  na temat konkursu można 
znaleźć na stronie ckiopodkowa.
pl.   (kb)

                 
Tablet i gwiazdy 
Uczniowie klas czwartych 
Szkoły Podstawowej nr 6 zajęli 
trzecie miejsce w konkursie or-
ganizowanym w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Eco Stu-
dio Electro-System”. Oprócz 
laurów i satysfakcji zdobyli 
również cenną nagrodę dla 
szkoły – tablet z edukacyjnymi 
programami przyrodniczymi. 

– Kreatywność naszych 
uczniów pozwoliła na stwo-
rzenie 60-sekundowego filmu 
prezentującego, jak należy po-
stępować ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i  elektronicz-
nym, jak poszerzać wiedzę 
na ten temat oraz ukazać jego 
wpływ na środowisko natu-
ralne, zdrowie i życie ludzi, co 
było głównym celem konkur-
su. Jesteśmy bardzo dumni 

i szczęśliwi, że nasz film został 
doceniony przez organizatorów 
konkursu – informuje Magda-
lena Kowalczyk, koordynująca 
szkolne działania konkursowe. 
Wręczenie nagrody odbędzie 
się 8 lipca w Szóstce, a towa-
rzyszyć mu będzie spotkanie 
edukacyjne „Lato w mieście 
z Eco Studio”, podczas którego 
nie zabraknie też takich atrak-
cji plenerowych jak dmuchańce 
king size, maskotki projektu, 
quizy ekologiczne, a także moż-
liwość spotkania z gwiazdami 
Tik Toka Kingą Sawczuk i Kubą 
Adamiakiem, którzy są amba-
sadorami konkursu.   (kb)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
wielkimi krokami zbliżamy się do obcho-
dów dwóch ważnych dla naszego miasta 
rocznic. Już za rok świętujemy 500-lecie 
nadania Grodziskowi Mazowieckiemu praw 
miejskich oraz 100-lecie istnienia klubu pił-
karskiego Pogoń. Grodziska drużyna piłkar-
ska od wielu lat jest znakomicie prowadzona 
przez kierownictwo klubu oraz trenerów. 
Trud, jaki włożyli w przygotowanie zawod-
ników, zaowocował osiągnięciem niebywa-
łego sukcesu, jakim jest awans do drugiej 
ligi. To nie tylko ogromny sukces sportowy, 
ale także wspaniałe zwieńczenie wieloletniej 
pracy wszystkich osób zaangażowanych 
w  rozwój klubu. Chciałbym za to serdecz-
nie podziękować, zwłaszcza że niezwykłą 
wartością dodaną klubu jest to, że grodziska 
Pogoń przygotowuje młodych piłkarzy do 
wspaniałej kariery.

Bardzo dynamicznie działa punkt szcze-
pień drive-thru w Szczęsnem, gdzie każdego 
dnia wykonuje się ponad 100 szczepień jed-
norazową dawką Johnson&Johnson. Zainte-
resowanie mobilnym punktem jest ogrom-
ne, a wierzę, że będzie jeszcze większe. 
Obecnie w Mediatece i Szczęsnem dziennie 
zaszczepionych zostaje od 600 do 700 osób. 
Do tej pory łącznie zaszczepiono u nas ok. 
26 tysięcy osób.

Niestety, mam także niezbyt miłą infor-
mację. Stuletnia topola, symbol parku Stawy 
Walczewskiego, okazała się na tyle słaba, że 
runęła jedna z jej gałęzi. Na szczęście, pod-
czas tego niebezpiecznego zdarzenia nikt 
nie ucierpiał. Sytuacja ta dała mi wiele do 
myślenia i po konsultacjach ze specjalistami 
podjąłem decyzję o zdecydowanej przecin-
ce gałęzi, a finalnie usunięciu drzewa. Mam 
jednak świadomość, jak wielką sympatią 
mieszkańcy, ale i ja sam osobiście, darzą 
wiekową topolę. Dlatego rozpoczynamy 
współpracę z rzeźbiarzem, specjalizującym 
się w pracy z tego typu drzewami. Ze znisz-
czonego pnia drzewa zostanie wykonana 

rzeźba, dzięki czemu topola nadal będzie 
miała swoje miejsce na mapie miasta.

Już wkrótce zostaną ogłoszone kolejne 
przetargi na inwestycje gminne. Będziemy 
budować budynek komunalny w Natolinie 
dla 45 rodzin, które aktualnie zajmują loka-
le o niskim standardzie. Jeszcze w czerwcu 
ogłosimy przetarg na projekt drogi, będącej 
łącznikiem pomiędzy ul. Radziejowicką i ul. 
Nadarzyńską. Będzie to jedna z najważniej-
szych inwestycji drogowych na najbliższe 
lata, której zrealizowanie znacznie popra-
wi skomunikowanie okolicznych osiedli 
i sprawi, że wzmożony ruch uliczny z cen-
trum miasta przeniesie się na jego obrze-
że. W  centrum Grodziska Mazowieckiego 
planujemy poprawić estetykę jednego z bu-
dynków – Willi Szarotka. Ta klasycystyczna 
budowla, znajdująca się przy ul. Kościuszki, 
należy do prywatnych właścicieli, jednak 
gmina złożyła ofertę wykupu, po to by bu-
dynek wyremontować i zaadaptować dla 
potrzeb społecznych. Jeżeli nasza oferta 
zostanie zaakceptowana przez właścicieli to 
budynek poszerzy katalog ocalałych grodzi-
skich zabytków, których na terenie gminy 
nie mamy zbyt dużo. Każdy więc należy ra-
tować i przywracać do dziedzictwa Grodzi-
ska Mazowieckiego.

W szybkim tempie ruszają prace związa-
ne z rozbudową SP nr 1 przy ul. Bartniaka. 
Dzięki tej inwestycji poprawie ulegną tam 
warunki nauki oraz zwiększy się liczba 
przyjmowanych uczniów.

Tematem wzbudzającym wiele emocji 
jest odbiór śmieci. Mam jednak nadzie-
ję, że przez najbliższe trzy lata nie będzie 
z  tym problemów. W ostatnich miesiącach 
zorganizowany został przetarg na odbiór 
odpadów, podczas którego wyłoniono fir-
mę, która złożyła gminie atrakcyjną ofertę. 
Podpisaliśmy już umowę. Przy tej okazji 
chciałbym jeszcze raz przypomnieć o obo-
wiązku prawidłowego, tj. zgodnego ze sta-
nem faktycznym, zgłaszania liczby osób 
zamieszkałych pod wskazanym adresem. 

Wstępniak od Burmistrza

Do deklaracji śmieciowej powinny zostać 
dodane także osoby zamieszkałe, chociaż 
nie są zameldowane. Obowiązek ten doty-
czy również osób wynajmujących miesz-
kania, które mają podawać faktyczny stan 
zamieszkujących u nich lokatorów. Pra-
widłowe wypełnienie deklaracji jest nie-
zwykle istotne, gdyż zaniżona liczba osób 
skutkuje wzrostem opłaty za odbiór śmieci, 
rozkładanej zgodnie z przepisami prawa na 
wszystkich zadeklarowanych mieszkańców.

Niezmiernie cieszy mnie wznowie-
nie po okresie pandemicznych obostrzeń 
działalności naszych klubów sportowych. 
Ostatnio byłem gościem na mistrzostwach 
organizowanych przez Ludowy Klub Spor-
towy Chlebnia. Podobnych rozmiarów wy-
darzenie zorganizowały KS Bogoria oraz 
UKS Piranie, które świętowały sukcesy 
swoich zawodników. Chciałbym wyrazić 
ogromne słowa uznania dla tych klubów 
za wspaniałą organizację wydarzeń i tak 
aktywne wznowienie działalności. Pozwala 
to odnieść wrażenie, że życie powraca do 
Grodziska Mazowieckiego. Dziękuję i gra-
tuluję wszystkim sportowym zwycięzcom 
z naszej gminy.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Przeprowadzka starostwa
Starostwo Powiatu Grodziskiego zmienia 
siedzibę i z ul. Kościuszki 32 przenosi się na 
ul. Daleką 11A. Przeprowadzka odbywa się 
etapami i powinna zakończyć się do 5 lipca. 
Od 21 czerwca pod nowym adresem urzędują 
starosta, wicestarosta, wydział organizacyj-
ny, promocja powiatu, Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów, a także punkt obsługi miesz-
kańców. Tylko do 25 czerwca w dotychczaso-
wej siedzibie można będzie spotkać pracow-
ników wydziału oświaty, kultury i sportu 
oraz wydziału ochrony środowiska, rolnic-
twa i gospodarki wodnej, którzy 28 czerwca 
przyjdą do pracy już na ul. Daleką. Tydzień 
później w nowej siedzibie zaczną funkcjono-
wać również wydział architektoniczno-bu-
dowlany i wydział finansowy.  n  (kb)fot
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XXXVI sesja Rady Miejskiej odbyła się 26 maja ponownie 
w systemie zdalnym. Obrady rozpoczęły się od uchwały dotyczącej 
wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Grodzisk Mazowiecki.
– Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tosi 
i Franka z siedzibą w Odrano Woli – poin-
formowała Joanna Wróblewska, przewod-
nicząca Rady Miejskiej, dodając, że herb ma 
być umieszczany na wszystkich materiałach 
promocyjnych i informacyjnych związanych 
z budową szkoły. W związku z tym, że pla-
cówka powstaje na terenie gminy i będą do 
niej uczęszczać dzieci z tego obszaru, wszy-
scy obecni wówczas radni zagłosowali za.

20 radnych poparło uchwalenie regula-
minu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie gminy. 
Jak przekazał Maciej Mański, prezes ZWiK-
-u, w związku z zakwestionowaniem przez 
nadzór wojewody zapisów dotyczących 
sposobu rozliczenia wprowadzono stosow-
ne poprawki. Radny Janusz Okurowski za-
pytał, czy wspólnoty lub spółdzielnie, mogą 
podnieść koszty metra sześciennego wody, 
czy też opłata musi być taka, jaką wyliczył 
ZWiK. W odpowiedzi prezes ZWiK-u po-
informował, że nie jest w stanie wypowia-
dać się na temat wewnętrznych rozliczeń, 
bo punkt odbioru i rozliczenia przez ZWiK 
to wodomierz główny.

18 głosami za przy 2 głosach wstrzymu-
jących radni zmienili uchwałę z lutego 2021 
roku w sprawie zasad wynajmowania loka-
li wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy Grodzisk. Jak przekazał Pa-
weł Burzyk, dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, do uchwały wprowadzono 
zmiany będące konsekwencją uwag nadzoru 
prawnego wojewody. Radny Janusz Oku-
rowski zapytał, czy wszystkie lokale gminne 
w zasobach spółdzielni zostały wynajęte, na 
co uzyskał odpowiedź twierdzącą. Radny 
chciał również wiedzieć, dlaczego dyrektor 
ZGM od wielu lat nie deleguje przedstawi-
ciela na walne zgromadzenie w spółdzielni. 
Otrzymał informację, że leży to w kompe-
tencji burmistrza.

Radni już w pełnym składzie jednogłośnie 
wyrazili zgodę na zawarcie międzygminne-
go porozumienia z gminą Błonie dotyczące-
go uruchomienia komunikacji autobusowej 
na linii łączącej obszar gminy Grodzisk 
z obszarem gminy Błonie. – Podpisanie po-
rozumienia zapewni mieszkańcom ciągłość 
linii komunikacyjnej. Ponadto korzystamy 
z dofinansowania, więc dla gminy Grodzisk 
będzie to bardzo korzystne finansowo – wy-
jaśnił wiceburmistrz Michał Klonowski.

Rada Miejska była jednomyślna w za-
kresie ustalenia wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa dróg gminnych, dla których 
zarządcą jest burmistrz Grodziska. – Nanie-
śliśmy zmianę stawki opłaty za zajęcie jed-
nego metra kwadratowego w odniesieniu do 
ogródków gastronomicznych i mobilnej ga-

stronomii. Obniżyliśmy opłatę za jeden metr 
do 1 grosza. Ma to na celu wsparcie urucha-
miania obiektów gastronomii na terenie na-
szej gminy poprzez zmniejszenie kosztów 
w trakcie odmrażania gospodarki – mówił 
wiceburmistrz Michał Klonowski.

Jednogłośnie wyrażono zgodę na nabycie 
części zabudowanej nieruchomości grunto-
wej w Szczęsnym przy ul. Łagodnej. Wice-
burmistrz Tomasz Krupski podkreślił, że 
dzięki temu będzie możliwa poprawa bez-
pieczeństwa układu drogowego.

Wszyscy radni głosowali za wyrażeniem 
zgody na zbycie części zabudowanych nie-
ruchomości gruntowych w Grodzisku przy 
ul. Jarzębinowej, u zbiegu ul. 11 Listopada, 
Zondka i ks. Tokarzewskiego oraz w Opy-
pach przy ul. Morwowej.

Kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu wydzierżawienia nie-
ruchomości gruntowych. Ta poświęcona 
ul. Suwalskiej w Grodzisku uchwalona zo-
stała jednogłośnie. Wątpliwości u radnego 
Janusza Okurowskiego wzbudziła uchwała 
związana z ul. Okopową w Odrano-Woli. 
– Czy kwota bezprzetargowa będzie równa 
lub większa od tej, którą byśmy uzyskali 
w  przetargu? Bo to dosyć duża działka – 
mówił Janusz Okurowski. Wiceburmistrz 
Tomasz Krupski odpowiedział, że propo-
zycja zwiększenia kwoty czynszowej jest 
po stronie burmistrza. Uchwałę przyjęto 
19 głosami za przy 2 wstrzymujących.

Wszyscy radni byli za wyrażeniem zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu wydzierżawienia części nierucho-
mości gruntowej  w Natolinie. Wicebur-
mistrz Tomasz Krupski poinformował, że 
znajduje się tam akwen, gdzie Polski Zwią-
zek Wędkarski prowadzi działalność rybac-
ko-wędkarską.

Tak samo pozytywnie Rada Miejska od-
niosła się do projektów zawarcia kolejnych 
umów dzierżawy części nieruchomości 
gruntowych. W Szczęsnem przy ul. Orlej 
sprawa dotyczyła prowadzenia handlu zni-
czami, a w Grodzisku przy ul. Grunwaldz-
kiej zlokalizowanych wiat śmietnikowych.

20 osób było za i 1 osoba się wstrzyma-
ła w przypadku odmowy nadania nazwy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
rondu u  zbiegu ulic 3 Maja i Leonida Te-
ligi. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, przygotowywana koncepcja ar-
tystyczna tego konkretnego ronda odbiega 
od proponowanej nazwy. Wiceburmistrz 
zaznaczył, co podkreślił burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, że wnioskodawcom 
zaproponowana zostanie inna lokalizacja: 
skwer, ulica albo plac, ze względu na to, 
że WOŚP to bardzo szlachetna inicjatywa. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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    Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Śp. Zbigniewa Dłuskiego
wieloletniego pracownika 

Urzędu Miejskiego
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia

Burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

oraz pracownicy  
Urzędu Miejskiego

Swoją opinią w tej sprawie podzielił się rad-
ny Janusz Okurowski. – Nie jestem przeciw, 
ale uważam, że mamy bardzo dużo tych, 
którzy walczyli, którzy ginęli i w ten sposób 
powinniśmy ich uhonorować. W związku 
z czym prosiłbym, żeby właśnie takie oso-
by miały pierwszeństwo przed tym, co jest 
obecnie – mówił radny.

Radni jednomyślnie zmienili uchwałę 
z lutego 2016 r. i kolejne w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści wsi Książenice i Urszulin po północnej 
stronie ulicy Olszowej. Jak wyjaśniła urba-
nista Anna Markert, jest to niezbędne do 
wyznaczenia i budowy dróg w otoczeniu 
Akademii Piłkarskiej Legii w Urszulinie. 
Następnie radni uchwalili plan dla tego 
terenu jako Etap II Obszar 2A, Obszar 3B, 
Obszar 4, Obszar 5. Plan był czterokrot-
nie wykładany do publicznego wglądu. Do 
pierwszego wyłożenia wpłynęły 2 uwagi, 
które zostały nieuwzględnione przez burmi-
strza. Tak samo postanowiła Rada Miejska 
20 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym. 
Takim samym stosunkiem głosów przyjęto 
sam plan. Ponadto radni jednomyślnie prze-
głosowali przystąpienie do sporządzenia 
m.p.z.p. dla części wsi Tłuste.

n  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 
transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań można zapoznać się na stro-
nie bip.grodzisk.pl.

    Pani Irminie Dziekańskiej
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy 

składają koleżanki i koledzy
ze Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza
w Grodzisku Mazowieckim
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Głos mieszkańców
Od 27 kwietnia do 28 maja trwały konsultacje projektu uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego zgodnie z zarządzeniem 
burmistrza Grodziska z 19 kwietnia.

4 czerwca zaczął funkcjonować punkt szczepień drive-thru w Szczęsnem. 
W tym miejscu dostępna jest jednodawkowa szczepionka Janssen firmy 
Johnson&Johnson.

W ramach konsultacji 24 maja odbył 
się otwarty warsztat z mieszkańca-
mi. W związku z pandemią spotkanie 
przeprowadzono zdalnie za pośrednic-
twem komunikatora Zoom Meeting. 
W skład prezentowanego obszaru do 
rewitalizacji weszły: centrum, osiedle 
Kopernik, tereny przy ul. Sportowej 
i Szczęsnej, dzielnica Łąki, Urszulin 
oraz Kłudno Stare.

– Program rewitalizacji daje moż-
liwość prowadzenia działań zintegro-
wanych mających na celu ożywienie 
społeczne i gospodarcze oraz pozyska-
nie dodatkowych środków dotacyjnych 
z  perspektywy finansowej 2021-2027 
– mówił Michał Marciniak reprezen-
tujący firmę, która przygotowuje nowy 
program rewitalizacji. – Wyznaczając 

obszar bazowaliśmy na danych wskaź-
nikowych dotyczących sfer: społecznej, 
środowiskowej, gospodarczej, prze-
strzenno-funkcjonalnej – dodał.

W dyskusji wzięła udział mieszkan-
ka Łąk, która zwróciła uwagę na sze-
reg problemów występujących w tej 
dzielnicy miasta. – Błędnym kołem jest 
nadmierne lokowanie budownictwa ko-
munalnego i socjalnego – mieszkanka 
podzieliła się swoimi obserwacjami.

Jak wynika z prezentacji multime-
dialnej przedstawionej podczas spotka-
nia, wyznaczony obszar rewitalizacji 
obejmuje 5,37 km2, czyli 5 proc. ogólnej 
powierzchni miasta i gminy, i zamiesz-
kiwany jest przez 12 840 osób, co stano-
wi 27 proc. ogólnej liczby mieszkańców.

n  Anna Redel

– Na szczepienie w drive-thru można przy-
jechać bez zapisu. Na miejscu należy wy-
pełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem osoby 
dorosłej przeciw COVID-19 oraz oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na przetwarza-
nie danych osobowych. Następnie w reje-
stracji zostaje zweryfikowana tożsamość 
osoby wyrażającej chęć zaszczepienia się, 
po czym pracownik punktu kieruje taką 
osobę do namiotu, w którym przeprowa-
dzana jest przez personel medyczny kwali-
fikacja do szczepienia. Po zaszczepieniu na 
miejscu wydawany jest Unijny Certyfikat 
COVID – mówiła Joanna Krajewska ze 
Szpitala Zachodniego, koordynator punk-
tu drive-thru w Szczęsnem.

W momencie zamknięcia bieżącego wy-
dania „Bogorii” jednodawkowa szczepion-
ka Janssen przeznaczona była wyłącznie 
dla osób mających ukończone 18 lat, punkt 
drive-thru wykonywał szczepienia przez 
7 dni w tygodniu w godz. 9.00 – 19.00, a od 
początku jego funkcjonowania zaszczepiło 
się w nim blisko 1600 osób. Nie było też 
żadnych problemów z dostawą szczepionek 
firmy Johnson&Johnson.

– To był zdecydowanie bardzo dobry 
pomysł, żeby otworzyć punkt drive-thru, 
ponieważ ułatwiło to możliwość szybkiego 
zaszczepienia się nie tylko mieszkańcom, 
ale także osobom, które pracują na terenie 
naszego powiatu, np. cudzoziemcom – do-
dała Joanna Krajewska.  n  (ar)

    Pani  
Katarzynie Olesińskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz 
Pracownicy Szkoły Podstawowej 

im. Fryderyka Chopina 
w Książenicach

miasto i gmina

    Pani  
Katarzynie Michalak

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Irenie Chaber 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy 
składają 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani  
Katarzynie Kirkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Taty
składają 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz 
Pracownicy Szkoły Podstawowej  

im. Fryderyka Chopina  
w Książenicach
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    Wyrazy współczucia  
dla Rodziny

zmarłego 
Pana Mieczysława 

Czerechowicza 
Był on dobrym sąsiadem. 
Będzie nam Go brakować. 

Odszedł na zawsze, ale w sercach  
i pamięci pozostanie.
Sąsiedzi i przyjaciele

Szczepienie 
bez zapisu

Podziękowania
Serdecznie podziękowanie dla GSM za zrobienie słupków 
ochronnych na chodniku os. XX-lecia przy bloku Sienkiewi-
cza  45c. Teraz jesteśmy bezpieczni, auta już na chodnik nie 
wjeżdżają. Bardzo dziękujemy. Mieszkańcy
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Po ogłoszeniu przez rząd Nowego Pol-
skiego Ładu pojawiło się wiele głosów 
ze strony samorządowców, że program 
ten zachwieje finansami jednostek sa-
morządu terytorialnego. Jak ta kwestia 
wygląda z perspektywy samorządu gro-
dziskiego?

– Jeszcze nie jest znany ostateczny 
kształt programu, natomiast jeśli wejdą 
w życie dotychczasowe zapowiedzi, takie 
jak zwiększenie kwoty wolnej od podat-
ku i podwyższenie progów podatkowych, 
to samorządy odczują te zmiany w posta-
ci mniejszych dochodów z tytułu udziału 
w podatku dochodowym PIT. Nie mamy 
jednak powodów do paniki, bo analizy 
wskazują, że straty w dochodach z PIT 
wyniosą ok. 10 proc., a nie jak początko-
wo alarmowano – 30 proc. W przypadku 
gminy Grodzisk oznacza to ok. 10 mln zł 
mniej w budżecie. Taki ubytek jest oczy-
wiście dotkliwy, ale intensywny wzrost 
liczby mieszkańców gminy powinien nam 
go zrekompensować. Natomiast dla gmin, 
w których saldo migracji jest ujemne, może 
stanowić spory problem.
Jak duży jest udział gminy w podatku 
dochodowym PIT?

– Z podatku, który mieszkańcy odpro-
wadzają do Urzędu Skarbowego od swoich 
zarobków, do gminy trafia ponad 40 pro-
cent. Kwotowo co roku zbieramy z  tego 
tytułu ok. 90 mln zł. Jeżeli część osób 
będzie zwolniona z podatków, automa-
tycznie gmina uzyska mniejsze wpływy. 
Ale powtórzę: nadal nie jest powiedziane, 
w jakiej formie te zmiany wejdą w życie. 
Najistotniejsze jest, by zmiany zostały za-
powiedziane odpowiednio wcześnie, bym 
jako skarbnik mógł zaplanować budżet 
w oparciu o realne dane.
Program przewiduje, że ubytek w docho-
dach zostanie wyrównany poprzez sub-
wencję inwestycyjną dla samorządów. 

– Są jednak uzasadnione obawy, że 
subwencja będzie miała charakter poli-
tycznego rozdawnictwa – jeśli samorząd 
sprzyja rządowi, to dostaje pieniądze. Tak 
było w przypadku drugiego i trzeciego eta-
pu wsparcia na inwestycje samorządowe 
w  związku z przeciwdziałaniem skutkom 
pandemii. W odczuciu samorządów jedy-
nie w pierwszym etapie środki były dzie-
lone w sposób przejrzysty i sprawiedliwy. 
Kiedy rozmawialiśmy rok temu, mówił 
Pan, że pandemia nie wstrząsnęła gmin-
nymi finansami. Ta diagnoza jest nadal 
aktualna?

– Tak. Jeśli chodzi o dochody, rok 2020 
był nad podziw dobry, o ile nie najlepszy 

w ciągu ostatnich pięciu lat. Plan wykona-
liśmy w ponad 100 procentach, uzyskując 
ok. 5 mln zł więcej niż było to zakładane. 
Mieliśmy obawy o wpływy z podatków od 
firm, ale okazało się, że nasze firmy dzia-
łały bez widocznych problemów finanso-
wych. Wszystkie płatności wobec gminy 
realizowane są terminowo. W okresie 
od kwietnia do czerwca ubiegłego roku 
mieliśmy trochę problemów z wpływami 
z udziału w podatku dochodowym, które 
zaczęły w pewnym momencie drastycz-
nie spadać. Głównie spowodowane to 
było wydłużeniem terminów płatności, 
więc w trakcie kolejnych miesięcy to się 
wyrównało. Pewne straty w dochodach 
odnotowaliśmy z uwagi na czasowe za-
mknięcie naszych jednostek – mam na 
myśli przede wszystkim Ośrodek Kultu-
ry, który nie mógł generować przychodów 
z  kina, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który miał dużo mniejsze wpływy z powo-
du zamknięcia basenów i innych obiektów 
sportowych. Te straty całkowicie zrekom-
pensowały nam środki, które rząd prze-
znaczył dla samorządów na wyrównanie 
strat związanych z pandemią.  Jako gmina 
dostaliśmy 8 mln zł. Ta dotacja miała na 
celu podtrzymywanie rozpoczętych inwe-
stycji, by gminy w przypadku problemów 
finansowych ich nie przerywały. 
Na początku pandemii w ratuszu zapadła 
decyzja, by prowadzić wyłącznie inwesty-
cje rozpoczęte lub realizowane z udzia-
łem środków zewnętrznych. Pandemia 
pokrzyżowała plany inwestycyjne?

– Nasza sytuacja finansowa pozwoliła 
na realizację inwestycji bez zakłóceń. Jeśli 
się takie pojawiały, to były wynikiem pro-
blemów firm wykonawczych w związku 
z zachorowaniami pracowników, nie zaś 
brakiem środków z naszej strony. Rzeczy-

wiście przez 3-4 miesiące nie ogłaszaliśmy 
nowych przetargów. Ale po tym okresie 
dokonaliśmy analizy, która pokazała, że 
wpływy utrzymują się na zadowalającym 
poziomie, nie ma symptomów zwiastują-
cych pogorszenie, więc powróciliśmy do 
zaplanowanego rytmu inwestycyjnego. 
Jedyne zakłócenie planów to w niektórych 
przypadkach przesunięcie realizacji inwe-
stycji o 3-4 miesiące.
Jakie inwestycje pochłoną w tym roku 
najwięcej środków?

– Największą pozycję w wydatkach in-
westycyjnych stanowią środki na budowę 
i modernizację dróg. Na to przeznaczymy 
ponad 30 mln zł. Drugą pod względem 
wielkości kwot pozycję zajmuje budo-
wa hali sportowej, na którą zamierzamy 
w tym roku wydać 27 mln zł. Będąca na 
ukończeniu budowa ratusza w tym roku 
pochłonie 7 mln zł, bardzo szybko po-
stępująca budowa szkoły w Szczęsnem – 
10  mln zł. Świeżo podpisana rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 1 w sumie koszto-
wać będzie blisko 5 mln zł, ale większość 
pieniędzy będzie zapłacona w 2022 roku. 
Ponadto kończymy realizację inwestycji, 
na które pozyskaliśmy środki unijne – my-
ślę o Stawach Walczewskiego, o zieleni, bu-
dowie ścieżek rowerowych czy parkingów 
m.in. na ul. Traugutta.
30 mln zł to chyba rekordowa kwota, 
jaką gmina przeznaczyła w ciągu roku na 
drogi. Pozwoli to na rozwiązanie wszyst-
kich problemów na drogach gminnych?

– W tym, że dysponujemy tak pokaźny-
mi środkami na drogi, ogromną zasługę 
ma wydział pozyskiwania środków ze-
wnętrznych. Niemal każdy nasz wniosek 
o dofinansowanie budowy dróg przynosi 
dotację. Ostatnio otrzymaliśmy środki 
z  Funduszu Dróg Lokalnych w wysoko-
ści prawie 4 mln zł na połączenie ul. Dale-
kiej i Radońskiej, a także dofinansowanie 
ponad 6 mln zł na budowę ścieżek rowero-
wych. Więc jeśli do inwestycji drogowych 
dodać ścieżki rowerowe, wyszłoby ponad 
35 mln zł. Ponadto 2 mln zł przeznacza-
my na pomoc dla powiatu na remont dróg 
powiatowych przebiegających przez naszą 
gminę. Mimo tak dużych nakładów są-
dzę, że wydatki drogowe będą stanowić 
istotną pozycję w budżecie gminy również 
w kolejnych latach. W Grodzisku wciąż 
powstają nowe domy, przybywa miesz-
kańców, a w związku z tym konieczna jest 
budowa nowych dróg, jak również bieżą-
ce remonty. Ruch w mieście powinien się 
zmniejszyć po wybudowaniu obwodni-
cy i  wówczas jest szansa, że nasze drogi 
gminne będą miały dłuższą trwałość. Poza 
tym wciąż będziemy inwestować w ścieżki 
rowerowe. Istotne jest, że udało się rozwią-
zać problem przejezdności dróg gminnych 
– wszystkie są utwardzone jeśli nie asfal-
tem, kostką lub płytami, to przynajmniej 

Finansowo dobry rok
Ze skarbnikiem gminy  
Piotrem Leśniewskim rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski.
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tłuczniem bądź destruktem, więc od kil-
ku lat nie obserwujemy już wzmożonych 
wizyt, jakie w porze jesiennej i wiosennej 
składali zdesperowani mieszkańcy, którzy 
w pewnych rejonach mieli problem z do-
jazdem do swoich posesji.
Jak duże były wydatki gminy na prze-
ciwdziałanie pandemii? 

– W 2020 roku na działania związa-
ne z walką z pandemią i zapobieganiem 
rozprzestrzenia się COVID 19 wydaliśmy 
ok. 2,5 mln zł. To były wydatki różnego 
rodzaju: zakup strojów, płynów dezynfe-
kujących, automatów do dezynfekcji czy 
maseczek ochronnych, które przekazywa-
liśmy gminnym instytucjom, jak również 
mieszkańcom. W budżetach samorządów 
są przewidziane rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe i po raz pierwszy w mojej ka-
rierze z tych rezerw skorzystaliśmy. Mu-
simy jednak pamiętać, że czas pandemii 
przyniósł w niektórych obszarach znacz-
ny spadek wydatków – przez pewien okres 
gmina nie działała kulturalnie, sportowo, 
oświatowo, komunikacyjnie, bo autobusy 
przez długi czas jeździły według rozkładu 
jazdy świątecznego. W tym roku ponie-
śliśmy pewne koszty związane z przysto-
sowaniem Mediateki na potrzeby punktu 
szczepień czy przygotowaniem punktu 
drive-thru. Oczywiście całą stroną me-
dyczną przedsięwzięcia zajął się Szpital 
Zachodni, my jako gmina wsparliśmy re-
alizację organizacyjnie.
W ubiegłym roku zapowiadał Pan, że 
rok 2021 będzie ostatnim rokiem wzro-
stu zadłużenia gminy. Rzeczywiście 
od przyszłego roku zadłużenie zacznie 
spadać?

– Takie mamy plany. W kolejnych la-
tach będziemy więcej kredytów spłacać 
niż zaciągać. Dążymy to tego, by w 2023 
roku, na koniec kadencji zadłużenie wy-
nosiło poniżej 100 mln zł.  
W ostatnich miesiącach nastąpił gwał-
towny wzrost cen w sektorze budow-
lanym. W jakiś sposób odbija się to na 
gminnych finansach?

– Na razie nie mamy żadnych sygna-
łów o ewentualnych problemach od firm, 
z  którymi już mamy podpisane umowy 
na budownictwo kubaturowe. Niepokoją-
cych tendencji nie widać też podczas no-
wych przetargów, które wciąż przynoszą 
ceny niższe od kosztorysowych. 
W przyszłym roku przypada 500-lecie 
Grodziska. Szykują się ekstrawydatki?

– Z rokiem pięćsetlecia powiązanych 
jest kilka zakończonych inwestycji – hala 
sportowa, szkoła w Szczęsnem, plano-
wane jest otwarcie obwodnicy, jubileusz 
stulecia obchodzi Pogoń Grodzisk, której 
przy okazji gratuluję awansu do II ligi, 
więc okoliczności do świętowania na pew-
no nie zabraknie. Liczę się z tym, że jako 
skarbnik będę musiał zabezpieczyć środki 
na godną oprawę kulturalną i artystyczną 
tych wydarzeń.
Dziękuję za rozmowę.

Rozbudowa szkoły 
na Bartniaka

– I niebawem Jedynka, która jest drugim 
domem dzieci, stanie się przestrzenią 
nowoczesną, przyjazną architektonicznie 
dla wszystkich, a także wpisującą się 
we współczesne standardy – dodawała 
Ewa Błahuta, dyrektor SP nr 1, podczas 
podpisania umowy na przebudowę, 
rozbudowę i nadbudowę szkolnego 
budynku przy ul. Bartniaka.

Podpisana 28 maja umowa przewiduje 
termin zakończenia inwestycji wartej bli-
sko 5 mln zł na koniec września 2022  r. 
Realizacją zajmie się firma WIG-DAR 
Dariusz Kozłowski.

– W przetargu była duża konkurencja. 
Jest to wykonawca, którego znamy. To 
miejscowa firma, która już zbudowała kil-
ka obiektów dla gminy, więc to gwaran-
tuje nam spokój i bardzo sprawną, dobrą 
jakościową realizację. Bardzo się cieszę, 
że dzieci będą mogły się uczyć w lepszych 
warunkach, bo to dla nas największe wy-
zwanie, żeby oświata w gminie Grodzisk 
była na najwyższym poziomie – mówił po 
podpisaniu umowy burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego 
budynku szkoły zostanie zrealizowana 
od strony północno-zachodniej. Podsta-
wowy zakres robót obejmuje m.in.: do-
datkowe sale lekcyjne na piętrze, montaż 
dźwigu zapewniającego osobom niepeł-
nosprawnym dostęp na obie kondygnacje 
szkoły, przebudowę łazienek. Na parterze 

zaprojektowano gabinet pedagoga, gabi-
net pielęgniarki, dodatkowe pomieszcze-
nie szatni i pokój nauczycielski.

– To wielka radość i bardzo oczekiwana 
decyzja Rady Miejskiej i burmistrza. Ta 
inwestycja jest w pełni uzasadniona, bo 
reforma oświaty spowodowała, że dzieci 
w naszej szkole uczą się do klasy ósmej, 
więc brakuje sal lekcyjnych. Przybywa 
nam również mieszkańców, w związku 
z  czym potrzeba jest więcej miejsca – 
mówiła Irmina Dziekańska, radna Rady 
Miejskiej i nauczycielka SP nr 1.

   Tekst i fot. Anna Redel

– Jesteśmy bardzo wzruszeni. W imieniu całej społeczności 
Jedynki dziękuję za to, że dzieci już niedługo będą mogły uczyć 
się w  komfortowych warunkach. My wiemy, że otoczenie, w jakim 
przebywa dziecko, wpływa na jego wszechstronny rozwój – mówiła 
Ewa Błahuta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku.
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Sto metrów długości, 30 szerokości i prawie 7 metrów głębokości – 
w takich wymiarach zamyka się gwarancja możliwości rozwoju gminy 
Grodzisk, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jak również 
potencjalne zakłady przemysłowe. Tyle bowiem ma otwarty 10 czerwca 
nowy bioreaktor, a więc newralgiczny obiekt oczyszczalni ścieków. 
Inwestycja ta jest największym jak dotąd przedsięwzięciem Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji realizowanym z udziałem funduszy unijnych.

Gwarancja możliwości  
i oszczędności 

Bioreaktor to żelbetowy zbiornik, w któ-
rym zachodzą procesy technologiczne 
służące oczyszczaniu ścieków dzięki sys-
temowi napowietrzania i dozowania che-
mii. Następnie ścieki trafiają do osadnika 
wtórnego. 

– W ten sposób mamy wodę, która speł-
nia wszelkie parametry zawarte w rozpo-
rządzeniu i możemy ją oddawać do rzeki 
bez zagrożenia dla środowiska. Nasz bio-
reaktor został wyposażony w nowocze-
sny system napowietrzania, nowoczesny 
system sterowania i regulacji. Zrobiliśmy 
również modernizację istniejących biore-
aktorów, tak żeby dostosować je techno-
logicznie do nowego bioreaktora. Proto-
kół odbioru końcowego został podpisany 
w  kwietniu i należy zauważyć, że udało 
nam się skończyć inwestycję dwa miesią-
ce przed terminem umowy. Wartość kon-
traktu to 20 mln zł netto – mówi Maciej 
Mański, prezes Zakładu Wodociągów 
i  Kanalizacji. Jak dodaje zmodernizowa-
na część biologiczna oczyszczalni ścieków 
pozwoli na dwukrotne zwiększenie prze-
pustowości – z 10,5 tys. na 21 tys. metrów 
sześciennych. – Niewątpliwie nowe rejony 
będą mogły być zasilane w sieć kanaliza-
cyjną. Przyjmujemy również ścieki z Brwi-
nowa, Podkowy Leśnej, Milanówka, więc 
te miasta też skorzystają na tej inwestycji 
– zapewnia prezes.

Poświęcenia nowoczesnego obiektu 
dokonał ks. Janusz Starosta, dziekan de-
kanatu grodziskiego, który w eleganckich 
słowach wyjaśnił pewien dysonans w kon-
tekście przedmiotu aktu sakralizacji.

– Modlimy się nie tyle nad jakimiś rze-
czami, przedmiotami. One są pretekstem 
do tego, żeby dostrzec ludzi, którzy je wy-

myślają, realizują albo obsługują. Modlimy 
się zawsze o błogosławieństwo dla ludzi, 
którzy coś robią – powiedział ks. dziekan.

Inwestycja została zrealizowana w ra-
mach projektu „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki” i została dofinan-
sowana ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 2020. Jest 
największym jak dotąd przedsięwzięciem 
ZWiK realizowanym z udziałem środków 
unijnych. Generalnym wykonawcą budo-
wy była firma Instal Warszawa.

O działalności Zakładu Wodociągów 
i  Kanalizacji, który jest spółką miejską, 
z dużym uznaniem wypowiadał się bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

– Na przestrzeni lat zbudował się dobry 
zespół zarządzający tą spółką. Oczywi-
ście kiedyś możliwości tego zespołu były 
zupełnie inne, bo gmina była biedniejsza. 
Ale co najważniejsze, ten zespół potrafi 
pozyskiwać środki, co jest niezwykle istot-
ne w  dobie, kiedy stawia się na ochronę 
środowiska. To są głównie młodzi ludzie, 
bardzo dobrze wykształceni. Ich profesjo-
nalizm pozwala na zrozumienie procesu, 
dostosowanie do niego odpowiedniego 
projektu, jak również na optymalizację 
kosztów. Oczyszczalnia jest w dużej mie-
rze samowystarczalna energetycznie dzięki 
bioreaktorom i dzięki systemowi fotowol-
taiki. A jeden z głównych kosztów oczysz-
czalni to energia elektryczna, więc biorąc 
pod uwagę wzrost cen energii, jest szansa, 
że dzięki takim zabiegom cena za ścieki nie 
będzie wzrastała. Dzisiaj na oczyszczalni 
mamy rezerwy i nie musimy się denerwo-
wać, obawiać, że kolejny budynek miesz-

kalny, kolejna firma może stanowić pro-
blem – mówił burmistrz. 

Aspekt oszczędności energetycznej 
podkreślał również prezes Maciej Mań-
ski. Analizy ZWiK-u wykazały, że stary 
bioreaktor zużywał tyle samo energii co 
obecne dwa tego typu obiekty. Co ważne, 
choć inwestycja dotyczyła newralgicznego 
dla działania oczyszczalni elementu, za-
chowana została ciągłość technologiczna 
przedsiębiorstwa.

Do oficjalnego otwarcia bioreaktora za-
proszeni zostali oprócz burmistrza Grze-
gorza Benedykcińskiego i obecnego preze-
sa ZWiK-u Macieja Mańskiego, Magdalena 
Mamcarz, członek zarządu spółki, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław 
Kolasa, kierownik oczyszczalni Danuta 
Duda-Nowicka oraz wiceburmistrz Mi-
chał Klonowski, który jeszcze jako prezes 
ZWiK-u rozpoczynał inwestycję.

Oszczędność energetyczna ma pozy-
tywny wpływ na ceny ścieków w gminie 
Grodzisk, więc starania ZWiK-u w tym 
obszarze mogą ucieszyć wszystkich miesz-
kańców. Natomiast dla osób zamieszka-
łych w okolicy oczyszczalni równie ważna 
jest oszczędność w produkcji przykrych 
dla otoczenia zapachów. I sądząc po do-
znaniach obecnych na inauguracji bioreak-
tora, można stwierdzić, że w tym kontek-
ście oczyszczalnia jest również niezwykle 
oszczędna, co niegdyś nie było normą. 
Nikt na zapach nie narzekał, mimo że uro-
czystość odbywała się w bezpośrednim są-
siedztwie instalacji.    n  (kb)

fo
t. 

kb
 (4

)



BOGORIA nr 309 czerwiec 2021

99999
RE

KL
AM

A

OG
ŁO

SZ
EN

IE 
UM

 W
 G

RO
DZ

IS
KU

Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca 
rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji 
epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie 
mazowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca.

Rachmistrzowie ruszają w teren! 

Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza

Wiele osób czeka ze spisem, bo chcą to 
zrobić w bezpośredniej rozmowie i przy 
wsparciu rachmistrza. Będzie to w koń-
cu możliwe! W przypadku województwa 
mazowieckiego osoby, które nie wypeł-
niły jeszcze obowiązku spisowego, mogą 
spodziewać się wizyty rachmistrza po-
cząwszy od 23 czerwca. Nie ma absolut-
nie żadnych powodów do obaw – rach-
mistrz przychodzi, by służyć pomocą. 
Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?
Rachmistrzowie są przygotowani do pra-
cy w reżimie epidemicznym. Wchodząc 
do mieszkania będą mieć założone maski 
i  będą zachowywać bezpieczny odstęp. 
Odpowiedzi na spisowe pytania będą 
wprowadzane przez rachmistrza do apli-
kacji internetowej. Nie ma więc koniecz-

ności dotykania i podpisywania żadnych 
dokumentów!

Jeśli mamy wątpliwość, czy to praw-
dziwy rachmistrz, można to w prosty 
sposób zweryfikować.
Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?
Każdy rachmistrz posiada identyfikator 
i  powinien on być okazany na samym 
początku rozmowy. Dane z identyfikato-
ra możemy zweryfikować na dwa sposo-
by. Pierwszym jest internetowa aplikacja 
„Sprawdź tożsamość rachmistrza”, do-
stępna na stronie https://rachmistrz.stat.
gov.pl/formularz/. Druga opcja weryfi-
kacji rachmistrza to infolinia spisowa 
pod numerem telefonu 22 279 99 99. 
Nie odmawiaj rachmistrzowi
Rachmistrzowie będą docierać do tych 

osób, które jeszcze się nie spisały. War-
to skorzystać z tej możliwości i wypełnić 
obowiązek spisowy, aby nie myśleć o tym 
podczas wakacji. 

Nie należy odmawiać rachmistrzowi. 
Wyjątkowo – jeśli mamy uzasadniony 
powód – możemy poprosić o przełoże-
nie kontaktu na inny możliwie szyb-
ki termin. Unikanie na różne sposoby 
udzielenia odpowiedzi podczas rozmo-
wy z  rachmistrzem spisowym skutkuje 
przekazaniem do organów ścigania za-
wiadomienia o niedopełnieniu obowiąz-
ku ustawowego i wszczęciem postępowa-
nia w sprawie o wykroczenie. 
Rachmistrz przychodzi do Ciebie, aby Ci 
pomóc. Dlatego warto pamiętać o  wza-
jemnej życzliwości. 

Rachmistrza, który odwiedza respondenta 
w celu przeprowadzenia wywiadu spisowe-
go można poprosić o wylegitymowanie się 
oficjalnym identyfikatorem. Każdy rach-
mistrz powinien mieć go przy sobie i oka-
zać na prośbę respondentowi.
Identyfikator musi zawierać następujące 
informacje:

1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3.  nazwę i logo wojewódzkiego biura 

spisowego,
4.  podpis osoby upoważnionej do wysta-

wienia identyfikatora,
5.  okres, na jaki identyfikator został 

wystawiony,
6.  informację na odwrocie, na terenie 

jakiego województwa rachmistrz jest 
upoważniony do zbierania danych.

W przypadku dalszych wątpliwości war-
to skorzystać z pozostałych możliwości 
weryfikacji rachmistrza, jakie zapewniło 

Centralne Biuro Spisowe. Można to  zro-
bić m.in.  poprzez specjalnie przygotowaną 
aplikację dostępną na  stronie:  https://rach-
mistrz.stat.gov.pl/formularz/

Rachmistrz spisowy nie  będzie pytał 
o  stan majątkowy respondenta, wartość 
przedmiotów należących do  domowników, 
nie będzie również wymagał okazania kore-
spondencji urzędowej, np. z ZUS czy z ban-
kami, ani prywatnej. Rachmistrz zada 
tylko te pytania, które są zapisane w formu-

larzu. Wszyscy respondenci odpowiadają 
na te same pytania, nie są one różnicowane 
pod jakimkolwiek względem.

W  przypadku stwierdzenia faktycznych 
nieścisłości należy przerwać wywiad, spisać 
dane rachmistrza i skontaktować się z naj-
bliższym urzędem gminy, urzędem staty-
stycznym lub jego oddziałem.

Wywiady bezpośrednie będą prowadzo-
ne z  zachowaniem procedur sanitarnych 
rekomendowanych przez MZ i GIS. Każdy 
rachmistrz powinien używać niezbędnych 
środków ochrony osobistej i  zachowywać 
dystans społeczny.

Zgodnie z obowiązującym stanem praw-
nym, respondent nie  może odmówić rach-
mistrzowi realizacji wywiadu i przekazania 
danych w ramach spisu powszechnego (art. 
17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i  mieszkań w  2021 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1775). 

Źródło: spis.gov.pl

miasto i gmina

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Podopieczni warsztatu terapii zajęciowej oraz dziennego klubu 
opieki przy stowarzyszeniu Malwa Plus mieli okazję zainaugurować 
piknikowo-plenerową działalność Dworku w Adamowiźnie, który 
choć otwarty w listopadzie, z racji pandemicznych obostrzeń do tej 
pory mógł organizować jedynie kameralne wydarzenia. 

Szkoła Podstawowa nr 6 z okazji Dnia Dziecka zaprosiła uczniów do Akademii Pana Kleksa.   
– To szkoła marzeń, w której każdy uczeń czuje się szczęśliwy – mówił Ambroży Kleks, w którego 
wcielił się nauczyciel Michał Laskowski.

– To również dla nas pierwsze spotkanie 
w tak licznej grupie. Wszyscy tęskniliśmy za 
takim wyjściem, bo przez półtora roku mo-
gliśmy organizować tylko małe spotkanka 
– mówiła Iwona Mejsner, kierownik WTZ, 
przypominając, że dla podopiecznych naj-
trudniejsze były okresy, kiedy przepisy sa-
nitarne zmuszały do całkowitego zawiesze-
nia zajęć. Dlatego nikt nie chciał przegapić 
okazji i na pikniku w  Adamowiźnie fre-
kwencja była stuprocentowa. – Niektórzy 
nawet przyprowadzili członków rodzin, bo 
była taka możliwość. Bardzo dziękujemy 
Dworkowi w Adamowiźnie za zaproszenie 
– dodała Iwona Mejsner.

Impreza, która odbyła się 9 czerwca, 
miała charakter integracyjny, bowiem 

w jej organizację zaangażowali się również 
uczestnicy Strefy Aktywnego Seniora.

– Jest dla nas niezwykłym szczęściem, 
że po ponad roku pandemii możemy się 
spotkać i że w tej pięknej scenerii Dworku 
w Adamowiźnie mamy możliwość spotkać 
się na pikniku z podopiecznymi stowarzy-
szenia Malwa Plus. Nasi seniorzy bardzo 
się zaangażowali w przygotowania, po-
dobnie jak Malwa, więc jest to obustronna 
wymiana sympatii i uprzejmości – powie-
dział koordynator SAS Marcin Mazur.

Na wszystkich uczestników oprócz obo-
wiązkowego na każdym pikniku menu 
czekały muzyczne atrakcje, o które zadbał 
zespół Dzikie Jabłka. Grupa wprawdzie 
przyjechała do Adamowizny w okrojo-

nym składzie, co jednak nie przeszkodziło 
w  utrzymaniu wysokiego poziomu arty-
stycznego.  

– Zespół tworzą muzycy skoncentro-
wani wokół muzyki tradycyjnej połączo-
nej z  etniczną muzyką afrykańską, nie 
zabraknie też polskich tańców korowo-
dowych – zapowiadała Monika Samoraj 
z Dworku w Adamowiźnie, który jest jed-
ną z filii Ośrodka Kultury.

Po wysłuchaniu koncertu uczestnicy 
sami mieli okazję spróbować sił zasiadając 
za instrumentami podczas wspólnego mu-
zykowania. Na finał została przewidziana 
wytęskniona przez podopiecznych Malwy 
dyskoteka. – Tak dawno nie było żadnej 
zabawy! – mówiła Iwona Mejsner.  n  (kb)

Na szkolnym dziedzińcu Teatr Nauczy-
cielski Szalona Szósta Kurtyna wystawił 
przedstawienie muzyczne. – To była nie-
samowita intensywność emocji. Dzieciaki 
były wpatrzone, zasłuchane i widać było 
tęsknotę za relacjami z nauczycielami, za 
barwą edukacji, która tutaj w bardzo bo-
gatych formach występuje – podkreślił 

obecny podczas wydarzenia wiceburmistrz 
Tomasz Krupski.

Musical nie był tego dnia jedyną atrakcją. 
Dzieci mogły wziąć udział w wyjątkowych 
lekcjach. – Chcieliśmy pokazać szkołę na 
wesoło: bez klasówek, kartkówek, odpy-
tywania. Pan Kleks to nasz polski Harry 
Potter, dlatego tej magii trochę wsypaliśmy 

dzieciom do serduszka. Mieliśmy 13 wspa-
niałych lekcji: od kleksografii przez zumbę, 
karaoke, fotobudkę, malowanie na folii, po 
wyścigi w workach – mówiła Agnieszka 
Rutecka, dyrektor SP nr 6.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zaję-
ciach, nie kryjąc zadowolenia z takiej for-
my spędzania czasu w szkole.  n  (ar)

Malwa rozkwitła  
w Adamowiźnie 

Od kleksografii przez zumbę
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120-lecie istnienia firma Gedeon Richter postanowiła zaznaczyć w przestrzeni miejskiej w nietypowy 
sposób. Forma tego upamiętnienia jubileuszu jest imponująca nie tylko rozmiarem, ale i walorami 
artystycznymi – na ścianie bloku przy ul. Dalekiej powstał widoczny z daleka mural autorstwa Andrzeja 
Pągowskiego, jednego z najbardziej znanych polskich grafików i plakacistów. 
– Nasza współpraca zaczęła się na 110 
rocznicę firmy Gedeon Richter, mamy 
za sobą dziesięć edycji Kalendarza Ar-
tystycznego Gedeon Richter. Teraz na-
stąpiło ukoronowanie tej współpracy 
muralem w pięknym miejscu, w bardzo 
dobrej widoczności, odsłoniętym w dniu 
zaćmienia słońca – zauważył Andrzej 
Pągowski, który przy okazji tworzenia 
muralu wzniósł się nie tylko na wyżyny 
swoich artystycznych umiejętności, ale 
i  za pomocą podnośnika wspiął się na 
wysokość kilku metrów, by 10 czerwca, 
w  dniu oficjalnego odsłonięcia dzieła, 
złożyć na nim autograf.

Zaćmienie słońca w kontekście astro-
nomicznego wątku muralu było bardzo 

fortunnym zbiegiem okoliczności, ale nie 
jedynym.

– Bardzo się cieszę, że ten mural powstał 
właśnie w tym miejscu, bo będzie się pięk-
nie komponował z wieżą widokową i ob-
serwatorium astronomicznym w powsta-
jącej obok hali widowiskowej – powiedział 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

Obecność na muralu motywu kobiety 
wyjaśnił prezes Gedeon Richter Polska. 

– Główny profil naszej działalności to 
wytwarzanie leków związanych z ochro-
ną zdrowia kobiet, dlatego motyw ko-
biecy zawsze pojawia się w kontekście 
wszelkich wydarzeń związanych z firmą 
– powiedział Tomasz Neméth. – Mówimy 
nawet w firmie, że Gedeon Richter jest 

kobietą – dodała Aneta Grzegorzewska, 
dyrektor ds. korporacyjnych i relacji ze-
wnętrznych, przypominając, że Gedeon 
Richter z racji lokalizacji kontynuuje tra-
dycję dawnych zakładów farmaceutycz-
nych, przez wielu mieszkańców nazywa-
nych „Matka Polfa”. – Mówi się, że każdy 
w Grodzisku albo pracował, albo pracuje, 
albo będzie pracował w tym miejscu. Dla-
tego zapraszam mieszkańców Grodziska, 
żeby oglądali, podziwiali, być może iden-
tyfikowali się również z Gedeonem Rich-
terem – mówiła Aneta Grzegorzewska, 
która obok artysty, burmistrza Grodziska 
i prezesa Gedeon Richter Polska została 
zaproszona do oficjalnego odsłonięcia 
muralu i przecięcia wstęgi.  n  (kb)

Gedeon Richter jest kobietą 
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Długo przyszło czekać Szkole Podstawowej nr 5 na sztandar, bo-
wiem pierwotnie ceremonia zaplanowana była na maj 2020 roku, 
kiedy przypadała pięćdziesiąta rocznica śmierci Leonida Teligi, 
patrona placówki. Pandemiczne okoliczności sprawiły, że uroczy-
stość trzeba było przenieść na inny termin, jednak od 2 czerw-
ca społeczność szkolna może poszczycić się posiadaniem tego 
istotnego elementu ceremoniału. 

Piątka pod nową banderą 

W uroczystości zorganizowanej w sali 
widowiskowej Centrum Kultury, z uwa-
gi na wciąż obowiązujące ograniczenia 
sanitarne, uczestniczyli tylko zaproszeni 
przez szkołę przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz instytucji i organizacji, 
a także byli nauczyciele placówki przy ul. 
Zondka, m.in. wieloletnia dyrektor Bar-
bara Bonikowska. Gościem specjalnym 
był bratanek patrona szkoły – Karol Te-
liga. Dla szerokiej publiczności przygoto-
wano transmisję online.    

– Pod nową banderą w nowy rejs! 
Mam nadzieję i wiarę, że będzie to rejs 
szczęśliwy dla całej społeczności szkol-
nej. Nadanie sztandaru kończy proces 
tworzenia Szkoły Podstawowej nr 5 – po-
wiedziała dyrektor placówki Małgorzata 
Okurowska, przypominając, że obecna 
Piątka powstała z przekształcenia Gim-
nazjum nr 3 w wyniku niedawnej refor-
my oświatowej.

Prezentacji nowego sztandaru, który 
został poświęcony przez ks. Dariusza 

Gala, proboszcza parafii św. Anny, do-
konała młodzież. Na płacie o wymiarach 
100 na 100 centymetrów oprócz pełnej 
nazwy szkoły znalazły się kontury jachtu 
Opty, na którym Leonid Teliga opłynął 
kulę ziemską, a także lilijki, nawiązujące 
do harcerskich tradycji szkoły. 

– Awers sztandaru zrodził się z po-
mysłów naszych uczniów. W 2018 roku 
w  konkursie na projekt sztandaru szko-
ły złożyli swoje prace plastyczne, prze-
lewając na nie swoje wizje. Najczęściej 
pojawiające się motywy w wyróżnionych 
pracach, na które głosowali nauczycie-
le, rodzice, i uczniowie, znalazły swoje 
miejsce w obecnym sztandarze – mówiła 
Małgorzata Okurowska. 

Dla pani dyrektor uroczystość była po-
dwójnie wyjątkowa. W związku z nieod-
ległym zakończeniem przez nią kariery 
zawodowej otrzymała podziękowania od 
przedstawicieli władz samorządowych 
w osobach burmistrza Grzegorza Bene-
dykcińskiego, wiceburmistrza Tomasza 

Krupskiego i przewodniczącej komisji 
oświaty, kultury, kultury fizycznej i spor-
tu radnej Aleksandry Kapuściak, a także 
od reprezentantów społeczności szkolnej 
– nauczycieli i rodziców.

– Gratuluję sztandaru, myślę, że to 
piękny akt na zakończenie pracy. Chcie-
libyśmy skorzystać z tej okazji i temu 
wspaniałemu pedagogowi, wspania-
łej dyrektorce, twórczyni gimnazjum 
w  1999 roku, twórczyni obecnej Szkoły 
Podstawowej powiedzieć: pięknie dzię-

12
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kujemy! Jesteś osobą niezwykle dobrze 
zorganizowaną, sympatyczną, spokojną, 
która idealnie pasuje na dyrektora szko-
ły. Potrafiłaś ułożyć stosunki między 
radą pedagogiczną a dyrektorem. Bardzo 
dziękuję za te piękne lata pracy, w imie-
niu wszystkich mieszkańców gminy Gro-
dzisk, ale przede wszystkim absolwentów 
SP nr 5, gimnazjum, które stworzyłaś, 
w imieniu nas wszystkich – powiedział 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. 
A  niejako potwierdzeniem słów na te-
mat atmosfery w szkole, była wypowiedź 
Bożeny Strzemiecznej, która podkreśliła, 
że nauczyciele czuli się traktowani przez 
dyrekcję jak partnerzy do wspólnej pracy 
na rzecz szkoły. – Była pani naszym ka-
pitanem, ale była pani przede wszystkim 
naszą koleżanką i potrafiła pani stworzyć 
z naszej szkoły drugi dom, ciepły i bez-
pieczny – mówiła wieloletnia nauczyciel-
ka placówki przy ul. Zondka. 

W części artystycznej uczniowie za-
prezentowali przedstawienie muzyczne 
„Przyjaźń to wielka sprawa”, w którym 
udanie wpisano postać Leonida Teli-
gi do opowieści na motywach „Małego 
Księcia”. Co godne podkreślenia, spek-
takl w dużej mierze przygotowany został 
podczas nauki zdalnej, co nie przeszko-
dziło młodzieży w stworzeniu spójnej 
i efektownej całości, na którą złożyły się 
występy chóru szkolnego, układy tanecz-
ne oraz minimusical. 

Nowo nadany sztandar od razu został 
wykorzystany przy akcie ślubowania 
uczniów, a także towarzyszył przemar-
szowi na Stawy Goliana, dokąd goście 
udali się, by być świadkami odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej na znajdującym się 
tam pomniku Leonida Teligi. Odpowied-
ni rytm marszu zapewnili członkowie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, towa-
rzyszący również wcześniejszej uroczy-

stości, a samą ceremonię przy pomniku 
rozpoczął dźwięk oryginalnego dzwonka 
okrętowego Leonida Teligi, przywiezio-
nego przez bratanka słynnego żeglarza. 
Do odsłonięcia tablicy zaproszeni zo-
stali dyrektor Małgorzata Okurowska, 
wiceburmistrz Tomasz Krupski, prezes 
Grodziskiego Klubu Żeglarskiego Czysty 
Wiatr Mirosław Łyszkowski oraz właśnie 
Karol Teliga. 

– Jestem pełen wdzięczności i podziwu 
za pracę, którą robi Grodzisk, i kontynu-
ację. Jak w piosence: „rejs kapitana Teligi 
ciągle trwa” dzięki temu. Na płaszczyź-
nie osobistej, jak widzę zdjęcie wujka 
na cały ekran w sali widowiskowej, to 
aż mnie zatyka ze wzruszenia. Przecież 
to  mój bardzo bliski krewny, z którym 
się wychowałem – mówił bratanek pa-
trona szkoły. 

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Kup ubezpieczenie w naszej placówce,  
podpisz umowę i odbierz bon  

na zakupy w sklepach Biedronka.

Zapraszamy do naszej placówki: 
Partner Unilink Karolina Siatecka 

ul. 1 Maja 2D, Grodzisk Mazowiecki  
tel. 608 640 113

13
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Bez koncertów, pokazów i otoczki artystycznej, za to z tą samą szczytną ideą – po 
rocznej przerwie 4 czerwca powróciło do Grodziska Motoserce, czyli Ogólnopolska 
Akcja Krwiodawstwa organizowana przez kluby zrzeszone w Kongresie Polskich 
Klubów Motocyklowych.

Grodziskie koło Związku Dużych Rodzin 3+ i pracownicy Dworku Adama 
Chełmońskiego zaprosili 13 czerwca do Adamowizny na Piknik rodzinny  
z kocykiem i koszykiem.

– Akcja przebiega w ponad osiemdziesię-
ciu miastach w całej Polsce już od trzy-
nastu lat. Zaczyna się na przełomie maja 
i czerwca, kiedy już jest odpowiednia po-
goda i motocykle mogą wyjechać na ulice. 
Trwa właściwie przez całe wakacje – mówi 
Maciek Rogala z Klubu Motocyklowego 
Boruta MC, który grodziską edycję Moto-
serca zorganizował we współpracy z klu-
bem Grot FG.

Chętnych do podzielenia się bezcen-
nym darem nie brakowało. Przez cztery 
godziny przed krwiobusem stojącym przy 
placu Wolności tworzyły się kolejki osób 

oczekujących na kwalifikację lekarską 
i  pobór krwi. Sporo mieszkańców z za-
interesowaniem przyglądało się również 
wystawie sprzętu motocyklowego, która 
towarzyszyła akcji. 

– Nie zbieramy na konkretną osobę, 
zbieramy krew dla wszystkich potrzebują-
cych. Natomiast jeśli ktoś ma w rodzinie 
lub wśród znajomych osobę, która po-
trzebuje krwi, może nam to zgłosić pod-
czas ankiety przed pobraniem. Wówczas 
oddana krew trafi do osoby, która w tym 
momencie jej potrzebuje – dodaje Maciek 
Rogala. n  (kb)

– Co roku organizujemy z miastem piknik 
na pamiątkę pierwszego ogólnopolskiego 
zjazdu dużych rodzin, który odbył się 
w Grodzisku. Bardzo się cieszymy, że mo-
żemy w tym roku gościć w dworku, bo jest 
to wyjątkowa, piękna przestrzeń. Wyda-
rzenie jest okazją do pokazania, że rodzi-
ny współtworzą grodziskie społeczeństwo 

i wnoszą do niego dużą wartość – mówi-
ła Izabela Żylińska ze Związku Dużych 
Rodzin 3+.

W przygotowanym przez Teatr Mozaika 
programie artystycznym znalazł się spek-
takl zatytułowany „Muzyka wśród drzew” 
i specjalne animacje, m.in. potańcówka. – 
Tematyką przedstawienia było obcowanie 
z muzyką naturalną pochodzącą z  róż-
nych brzmień leśnych. Spektakl utkali-
śmy jednocześnie z muzyki tradycyjnej 
na żywo z Wielkopolski, bo stamtąd przy-
jechaliśmy – mówiła Karolina Ociepka 
z kompanii artystycznej Mozaika.

Dzieci, które z dużym zaangażowaniem 
oglądały przedstawienie, równie inten-
sywnie korzystały z pozostałych atrakcji. 

Mogły wziąć także udział w warsztatach 
muzycznych, ceramicznych, plastycznych 
i zaplatania wianków. – Moją propozycją 
było lepienie plakietek z dworkiem Cheł-
mońskiego jako wspomnienie tego spo-
tkania. Praca z gliną jest dla każdego. To 
bardzo wyciszające i dające dużo radości 
zajęcie – mówiła Justyna Potyńska, pro-
wadząca warsztaty ceramiczne.

Ponadto harcerze ze Skautów Europy 
z Milanówka przygotowali dla zebranych 
rodzinną grę terenową. Na punktach trze-
ba było się zmierzyć np. z układaniem 
puzzli na czas czy przechodzeniem przez 
tor przeszkód z zamkniętymi oczami.

n Tekst i fot. Anna Redel

Rozrywka wśród drzew 
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„Popisy dla Mamy” to pierwsza w tym sezonie impreza plenerowa zorganizowana w Grodzisku. 
W Parku Skarbków 23 maja program artystyczny był zróżnicowany, przybyło wielu mieszkańców i po-
goda dopisała – czegóż można chcieć więcej podczas wyczekiwanej przez wszystkich inauguracji.

Wreszcie offline! fot
. a

r (
3)

Mieszkańców powitał burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, który wyraził wielką ra-
dość z powodu powrotu wydarzeń kultu-
ralnych oraz życzył wszystkim zebranym 
udanej zabawy.

Jako pierwsza wystąpiła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego. 
Artyści zagrali osiem utworów, m.in. „Hap-
py Marching I i II”, „Alone” czy „Smoke on 
the water”. – Jest to dla nas wielki dzień, bo 
ponownie możemy grać do publiczności. 
Dotąd widziało nas oko kamery, a ludzie 
mogli nas oglądać w internecie. To nie jest 
to samo – mówił kapelmistrz Tomasz Kirsz-
ling. Muzykom podczas występu towarzy-
szył zespół tamburmajorek pod kierownic-
twem Doroty Lach-Antczak.

Jako kolejni sceną zawładnęli młodzi tan-
cerze, którzy pokazali bardzo dynamiczne 
choreografie. Zaprezentowały się dwie mi-
niformacje cheerleaderek, grupa hiphopo-
wa Fux oraz miniformacja Juniorek Flex. 
– Jest to pierwszy występ w Grodzisku, ale 
już wcześniej nasze grupy były dwa razy na 
konkursach tanecznych. Mimo dosyć dłu-
giej przerwy dzieciaki wróciły bardzo chęt-
ne do pracy – mówiła Magdalena Wójcik ze 
Studia Tańca MW.

Na zakończenie każdy chętny mógł spró-
bować swoich sił w zumbie. – Jest to taniec 
połączony z fitnessem, głównie przy mu-
zyce latynoamerykańskiej. Podczas pokazu 
bardzo dzielnie wspierały mnie moje dziew-
czyny na scenie, a pod sceną sporo osób 

wzięło udział, więc bardzo mnie to cieszy – 
mówiła Wioleta Szymaniak ze Strefy Ruchu 
w Książenicach.

Podczas imprezy, której towarzyszyło stu-
dio plenerowe Radia Bogoria,  dużą popular-
nością cieszyły się „warsztaty na wynos”, czyli 
kreatywne pakiety plastyczne do samodziel-
nego wykonania. Tematyka przygotowanych 
elementów związana była z Dniem Matki. 
– Bardzo fajna inicjatywa dla dzieci. Pozwa-
la wyrazić uczucia względem mam, co na 
pewno wywoła u nich wzruszenie – mówił 
Grzegorz Pindor, mieszkaniec Mościsk.

Ośrodek Kultury zorganizował to wyda-
rzenie w ramach projektu „Pociąg do kultu-
ry. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna 
w Grodzisku Mazowieckim”.  n (ar)
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– Jest to jedna z najlepszych imprez, jakie 
się dzieją w okolicy. Tęskniliśmy za taki-
mi spotkaniami, bo interakcje społeczne 
są potrzebne, aby dzieci nie miały strachu 
przed kontaktem z innymi ludźmi – mówił 
pan Artur z Milanówka, tata Piotrka i Kasi.

Najmłodsi, spragnieni dobrej zabawy na 
świeżym powietrzu, z dużym zaangażowa-
niem korzystali z licznych propozycji ak-
tywnego spędzenia czasu. – Grodzisk robi 
bardzo ciekawe wydarzenia, to już trady-
cja, że tu jesteśmy. Największą atrakcją dla 
moich dzieci są dmuchańce – mówił pan 
Rafał z Brwinowa, tata Leona i Ninki.

Centralnym punktem imprezy była 
mobilna scena i teren przed nią, którymi 
zawładnęło Artystyczne Centrum Roz-
rywki Rodzinnej Klaunik. – Grodzisk jest 
wspaniałą przystanią, gdzie bardzo często 
występujemy. Mamy przygotowane i  te-
atr, i taniec, i rozmaite występy. To dla nas 
wielka radość, że możemy się pobawić 
wspólnie z dzieciakami – mówił Daniel Ja-
kubczyk, aktor cyrkowy.

Uczestnicy ponadto mogli wziąć udział 
w warsztatach plastycznych przygotowa-
nych przez instruktorów Ośrodka Kultury 
oraz zapoznać się ze zróżnicowaną ofertą 
dostępną na stoiskach, np. grodziskiej Bi-
blioteki Publicznej. – Postanowiliśmy za-
dowolić i małych, i dużych. Mamy mobilny 
punkt zapisu do biblioteki, punkt anima-

cyjny, gdzie są różne łamigłówki i zmaga-
nia oraz punkt YouMedia z długopisami 
3D, w którym dzieciaki projektują postacie 
z bajek. Można się u nas sprawdzić z wie-
dzy bibliotecznej – mówiła Agnieszka Pelc, 
animator kultury z Biblioteki Publicznej.

Miejski Dzień Dziecka odbył się w ra-
mach projektu „Pociąg do kultury. Eu-
ropejska strefa kulturalno-edukacyjna 
w  Grodzisku Mazowieckim” i nie był je-
dynym w gminie Grodzisk wydarzeniem 
związanym z nadchodzącym 1 czerwca. 
Mnóstwo atrakcji czekało na najmłod-
szych również w świetlicach.

– Większość świetlic organizowa-
ła Dzień Dziecka we własnym zakresie. 
Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy 
we współpracy z sołtysami imprezy w Iz-
debnie Kościelnym, Żukowie, Kłudzien-
ku, gdzie m.in. odbyło się przedstawienie 
w  wykonaniu teatru Blaszany Bębenek 
i pokaz zumby. Największa impreza kiero-
wana do mieszkańców Opyp i Szczęsnego 
miała miejsce w Opypach na Paprociowej 
Polanie. Program rozrywkowy zawierał 
pokaz iluzji prowadzony przez Pana Buź-
kę, warsztaty artystyczne, pokazy baniek 
mydlanych, przejażdżkę kucykiem, malo-
wanie buziek, kącik dla malucha – mówiła 
Agnieszka Wąsik, która koordynuje dzia-
łalność gminnych świetlic.

n Anna Redel

Stęsknieni za takimi spotkaniami 
Dzień Dziecka w Parku Skarbków 30 maja przyciągnął tłumy. Po-
jawili się na nim mieszkańcy nie tylko Grodziska, ale także innych 
miejscowości. W zabawie uczestniczyły całe rodziny.



BOGORIA nr 309 czerwiec 2021

17
fot

. m
iec

z.
wydarzenia

fo
t. 

FB
 C

en
tru

m
 K

ul
tu

ry
 (3

)

Park przepełniony muzyką 
Pierwszy w tym roku niedzielny plenerowy koncert w Parku Skarb-
ków upłynął pod hasłem „Zapomniane/niezapomniane”. W ra-
mach Muzyki w Parku 6 czerwca wystąpili wiolonczelista Bolesław 
Błaszczyk oraz Maciej Błaszczyk, który zasiadł za fortepianem.
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KL

AM
A

ZAMEK W MOSZNEJ – OPOLE – 2 dni
Termin: 31.07 – 1.08.2021 r.
Cena obejmuje: autokar, 1 nocleg, pensjonat,  
1 śniadanie, 1 obiadokolacja, opieka pilota,  
ubezpieczenie, podatek VAT. 365 zł

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

WYCIECZKA SAMOLOTOWA –  
WŁOCHY – RZYM – WATYKAN – 5 dni
Termin: 10.11 – 14.11.2021 r. 
Cena obejmuje: samolot, 4 noclegi, hotel 3*, 
4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka pilota,  
składka na TFG, ubezpieczenie, podatek VAT.

                    

POZNAŃ – MIĘDZYZDROJE – 
ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN – 5 dni
Termin: 14.08 – 18.08.2021 r.  
Cena obejmuje: autokar, 4 noclegi, 4 śniadania,  
4 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie, 
podatek VAT. 875 zł

2070 zł

„PIWNYM SZLAKIEM” TYCHY – 
PSZCZYNA – ŻYWIEC – 2 dni 
Termin: 28.08 – 29.08.2021 r.  
Cena obejmuje: autokar, 1 nocleg, 1 śniadanie,  
1 obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie,  
podatek VAT. 375 zł

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

W repertuarze znalazły się kompozycje 
m.in. Francisa Lai, Ennio Morricone, Mi-
chela Petruccianiego, Jerzego Wasowskie-
go czy Zbigniewa Wodeckiego.

– Nadrabiamy przymusową pauzę, któ-
rą mieliśmy z powodu koronawirusa, bo 
wiemy doskonale, że zarówno widzowie, 
jak i wykonawcy pragną bezpośredniego 
kontaktu. Ponieważ Klasyka w Parku jest 
zarezerwowana dla koncertów w wakacje, 
bonusowe czerwcowe koncerty nazwali-

śmy Muzyką w Parku – mówiła Marta Ko-
walczyk z grodziskiego Centrum Kultury.

„Przeboje Mistrzów” to temat podjęty 
13  czerwca przez Teresę Kaban na forte-
pianie i Henryka Błażeja na flecie. Podczas 
wydarzenia wybrzmiała muzyka klasycz-
na, np. kujawiak i obertas Wieniawskiego, 
preludia Chopina, tanga Piazzolli.

– Publiczność reagowała emocjonalnie. 
Wynika to z powodu niesamowitej wręcz 
potrzeby kontaktu z kulturą, z innym 

człowiekiem. Ludzie są już zmęczeni tymi 
wszystkimi obostrzeniami i przymusowym 
siedzeniem w samotności. Chłoną jak gąb-
ka wszelkie działania, które oferujemy – 
dodaje Marta Kowalczyk.

Na 27 czerwca zaplanowano prezentację 
„Przebojów wszech czasów”. Artur Gotz 
wyśpiewa melodie z repertuaru Kabaretu 
Starszych Panów, akompaniować mu bę-
dzie Dawid Ludkiewicz.

n Anna Redel
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Nagrodzony na Festiwalu Filmowym w Cannes film to mistrzowska i
trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada
na pomysł przekrętu doskonałego. Bohaterami "Parasite" są: kierowca bez
pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw.
Wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś 
i zająć miejsce bogaczy.

24.07 G.21.30 - KOGIEL MOGIEL 3

21.08 G.21.00 - NA NOŻE

10.07 G.22.00 - PALM SPRINGS

thriller, komedia | 16+, Reż. Bong Joon-ho | 132 min
26.06 G.22.00- PARASITE

 komedia | 15+, Reż. Max Barbakow| 90min
Żyj, jakby jutra nie było! To hasło przewodnie „Palm Springs” - inteligentnej
komedii, która stała się rewelacją festiwalu Sundance. 
Film zebrał entuzjastyczne recenzje. 
Dwoje gości weselnych zostaje uwięzionych w pętli czasowej. Pomiędzy
skazanymi na siebie ludźmi zaczyna rodzić się uczucie.

 komedia | 12+, Reż. Kordian Piwowarski| 93min
„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” to ciąg dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej
rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów kultowych komedii „Кogel-
mogel”. Kasia nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym
zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin.

 kryminał | 15+, Reż. Rian Johnson 130 min
Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony
martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi
równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym
zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z
udziałem jego dość szczególnej rodziny.
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Z kart Kroniki  
Biblioteki  
Pedagogicznej…

Przedstawiamy Państwu trzecią część 
materiału zapisanego na kartach naszej 
kroniki. Przez kilkadziesiąt lat istnienia 
Biblioteka zorganizowała wiele spotkań 
autorskich. A oto jak Teresa Żurek, ów-
czesna kierownik biblioteki, relacjonowa-
ła spotkanie z Mikołajem Kozakiewiczem, 
socjologiem, publicystą, późniejszym 
marszałkiem sejmu, który w maju 1970 
roku na zaproszenie Biblioteki Pedago-
gicznej odwiedził Grodzisk, by wygłosić 
prelekcję w Szkole Podstawowej nr 6. 

„Aby dotrzeć do autora „Edukacji sen-
tymentalnej”, zatelefonowałam do redak-
cji „Radaru”. Tam podano mi adres i te-
lefon Mikołaja Kozakiewicza. Napisałam 
zaproszenie, prosiłam również o telefon 
potwierdzający przyjazd. Na telefon ten 
długo nie mogłam doczekać się, wtedy 
uczyniłam to sama i rozmawiałam z auto-
rem, który niedawno powrócił z podróży 
i zaledwie zdążył przeczytać zaproszenie. 

Spotkanie doszło do skutku. Nauczy-
ciele Grodziska i okolic licznie przybyli 
i  z niecierpliwością wyglądali autora, 
który nieco się spóźnił. W imieniu zebra-
nych powitał go podinspektor – Zdzisław 
Borczyński.

Prelekcja była ciekawa. Dotyczyła pro-
blemów współczesnej rodziny. Autor 
zwrócił uwagę zebranych na rozluźnienie 
więzów rodzinnych w ostatnim dziesię-
cioleciu. Jako jedną z przyczyn wymienił 
wpływ telewizji.

Zorganizowana sprzedaż książek Mi-
kołaja Kozakiewicza cieszyła się powo-

dzeniem ze względu na uzyskanie auto-
grafu, a także dlatego, że postarano się 
o  książki wydane już dość dawno, lecz 
ciągle aktualne.”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Warszawie – Filia w Grodzisku  

Mazowieckim

Po długiej covidowej przerwie 27 maja 
seniorzy z Klubu Łąki spotkali się na 
pikniku w Zabłotni. Data była szczegól-
na, bo właśnie tego dnia obchodzimy 
Dzień Samorządu Terytorialnego. Trzy-
dzieści jeden lat temu wybieraliśmy po 
raz pierwszy swoich przedstawicieli do 
władz. Z tej okazji odwiedziła nas pani 
Bożena Żelazowska, posłanka na Sejm 
obecnej kadencji z naszego okręgu. Jak 
podkreśliła, zawsze stara się chociaż 
część tego ważnego  dnia spędzić wśród 
wyborców w terenie. Gościliśmy wice-

burmistrza Tomasza Krupskiego, a także 
zarząd PZERiI z przewodniczącym Bog-
danem Kossakowskim, i księdza Janusza 
Starostę. My, seniorzy, pielęgnujemy za-
sadę „nic o nas bez nas" i dlatego ceni-
my bezpośrednie kontakty z tymi, którzy 
pracują i działają społecznie na rzecz 
osób starszych. Chcemy wiedzieć, dora-
dzać i w miarę możliwości brać udział 
w pracach na rzecz tego, aby żyło nam się 
lepiej. Spotkanie upłynęło w radosnym 
klimacie przy skocznej muzyce przy-
gotowanej przez kolegę Mariana Stan-
kiewicza i kulinarnych przysmakach. 
Bardzo tęskniliśmy do klubowego życia, 
pandemia  zachwiała nie tylko naszym 
zdrowiem i dobrym samopoczuciem, ale 
również funkcjonowaniem społecznym 
i  aktywnością. Troszczmy się o siebie 
wzajemnie, bądźmy zdrowi i radośni.

Danuta Dubielecka, opiekunka Klubu 
Seniora Łąki i sołtys wsi Zabłotnia

Wolność 
słowa
Pewien zabawny rysunek podbijał kiedyś 
facebookowe profile czytelnicze, osiągając 
tysiące polubień i udostępnień oraz setki 
komentarzy. Oczywiście dla takiego Rober-
ta Lewandowskiego to na Facebooku żaden 
wynik, ale mówimy o obrazku dotyczącym 
książek. W kraju, w którym czytelnictwo za-
czyna osiągać poziom Rowu Mariańskiego. 

Co takiego znalazło się na rysunku?
Otóż widzimy czytelniczkę: splecione 

ręce, nóżka na nóżkę, okulary i nachmurzo-
na mina. Obok tekst: „Życie jest za krótkie, 
żeby przeczytać wszystkie książki. A oni 
ciągle piszą nowe”. Tekst zakończony jest 
inwektywą pod adresem pisarzy, która nie 
wszystkim przypadła do gustu. Mnie uba-
wiła setnie. Dystans, proszę państwa, dy-
stans. Bo do diaska, autor rysunku ma rację.

Za czasów mitycznego „kiedyś” do księ-
garń trafiało mniej tytułów, życie książki 
trwało dłużej niż trzy miesiące, zanim nowy 
tytuł wyparł ją z półki. Kiedyś można było 
zatęsknić za ulubionym autorem, tak na 
serio, że człowiek gotów był zapłacić naj-
wyższą cenę z dnia premiery, by wczytać się 
w wytęsknione słowa.

Jest i druga strona problemu. Bloggerzy 
książkowi i czytelnicy, cudowni ludzie, któ-
rzy zachęcają autorów do pisania kolejnych 
książek, co stanowi dla niektórych wielki 
zastrzyk motywacyjny. Jednocześnie poja-
wiają się naciski ze strony wydawców, zda-
niem których jedna książka w roku to za 
mało. Podejrzewam, że chodzi o maksyma-
lizację zysków. Cieszę się, że mój wydawca 
nie wywiera nacisków, bo – jak słusznie 
niegdyś zauważono na łamach „Bogorii” 
– konstytucja gwarantuje wolność słowa, 
dlatego piszę wolno.

Pytanie brzmi: czy autor wydający trzy 
lub więcej książek rocznie zachowuje wła-
ściwą jakość? Czy odpowiednio się przy-
kłada? Czy szybkie tempo pisania pozwala 
mu przeprowadzić wnikliwą analizę źró-
deł, zadbać o piękno języka, przedstawić 
fabułę w zajmujący sposób? Obawiam się, 
że nie. Wolę zaczekać rok, nawet dłużej 
na książkę ulubionego pisarza, żeby zwy-
czajnie… się nie przejeść. Co za dużo, to 
nie zdrowo. Czytając stale i wciąż to samo, 
można stracić z oczu wartościowe opowie-
ści innych autorów. 

Tymczasem przeklęci pisarze nie odkła-
dają piór do kałamarza. Czytelnikom zaś 
przydałoby się dziewięć kocich żywotów, 
żeby nadążyć z lekturą.

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Cóż tam, pani, 
w internecie?

Piknik po przerwie
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Podobno legendarna w Grodzisku 8 Wodna 
Drużyna Harcerska spotkała się niedawno 
na wodzie?

– Rzeczywiście. Ponieważ w tym roku nie 
było grodziskich regat, które były organi-
zowane przez kilka ostatnich lat w drugiej 
połowie maja, wykorzystaliśmy termin i od 
20  do 23  maja za sprawą Mirka Łyszkow-
skiego z klubu Czysty Wiatr odbyło się spo-
tkanie międzypokoleniowe w Strandzie nad 
Kisajnem. Popływaliśmy, powspominaliśmy, 
pościgaliśmy się trochę. W sumie zebrało się 
około 20 osób. 
Jak to się stało, że w pozbawionym akwe-
nów, śródlądowym Grodzisku nagle w la-
tach 60. pojawiła się 8 WDH?

– W 1968 roku, jako piętnastolatek po szko-
le podstawowej, przez całkowity przypadek 
wylądowałem na obozie na Mazurach, cho-
ciaż miałem jechać w góry. Ale spodobało 
mi się, uzyskałem tam papiery żeglarza, a po 
wakacjach zaczynałem edukację w Techni-
kum Samochodowym, które mieściło się na 
Wólczyńskiej. Od brata, który właśnie skoń-
czył tę szkołę, wiedziałem, że za jego czasów 
był w  szkole druh Stanisław Pawliszewski, 
który zaszczepił żeglarstwo wśród tych bu-
drysów, bo dziewczyn wtedy jeszcze nie było 
w szkole. I  to właśnie on powołał 8 Wodną 
Drużynę Harcerską w 1965 roku. Ale jak ja 
przyszedłem do szkoły, to Pawliszewski wła-
śnie odszedł, rocznik jego żeglarzy też, więc po 
drużynie prawie śladu nie było. Zostali tylko 
Jurek Skorupski i Heniek Olszewicz, dwa lata 
młodsi od żeglarzy Pawliszewskiego. Wystąpili 
w mundurkach na apelu szkolnym, jako ostat-
ni przedstawiciele drużyny żeglarskiej i za-
prosili chętnych. Dwa razy mi nie trzeba było 
powtarzać – od razu zgarnąłem znajomych 
chłopaków z Czwórki, gdzie chodziłem do 
podstawówki, i mówię: idziemy, bo frajda jest. 
Ruszyły z nami od początku trzy dziewczyny 
z technikum, bo ten rocznik był koedukacyjny.
Najpierw byliście harcerzami czy żeglarzami?

– Bez organizacji w tamtych czasach moż-
na było sobie żeglować, ale potrzebny był do 
tego worek pieniędzy. A my go oczywiście 
nie mieliśmy, więc bez harcerstwa byśmy nie 
popływali. Najpierw byłem żeglarzem, póź-
niej harcerzem. Jak zrobiła się z nas grupa 
piętnastoosobowa, to przydzielili nam z hufca 
opiekuna, Andrzeja Karbowskiego, chłopaka 

o osiem lat starszego od nas. Wielkim orę-
downikiem żeglarstwa był Jurek Szumacher, 
który wówczas został komendantem hufca. 
Znaliśmy się jeszcze z podstawówki, gdzie był 
naszym nauczycielem. Zrobiła się taka paka, 
że siwy dym! Jak raz-drugi się pokazaliśmy 
w mundurkach, to zaczęła się młodzież z mia-
sta dołączać – dziewczyny, bo za mundurem 
panny sznurem, i młodsze roczniki, i  spoza 
szkoły. Coś się zaczęło dziać w LO, w szkole 
numer 1 utworzyła się gromada Kaczorów, 
takich chłopaczków młodszych od nas o kilka 
lat. W końcu było tak dużo tych grup, że po-
wstał szczep wodny. 
Przed powstaniem 8 WDH w Grodzisku 
były jakieś tradycje żeglarskie? Nie licząc 
Leonida Teligi oczywiście. 

– Jedyne znane mi wodne tradycje to tra-
twa na starych glinkach. Dziś są już dawno 
zasypane, a w tym miejscu są zakłady przy ul. 
Chrzanowskiej. Stare glinki to w ogóle była 
kolebka pływających ludzi. A rejs Teligi oczy-
wiście śledziliśmy, ale wówczas nie było takiej 
świadomości, że on pochodzi z Grodziska. 
Mieliście po 16-17 lat i zapał do żeglowania, 
ale dobre chęci to za mało. Skąd mieliście 
sprzęt i łódki? 

Lucyfer nas nie obudził
Z Bogdanem Belke, jednym z pionierów grodziskiego żeglarstwa, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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– Jako drużyna na początku własnych łó-
dek nie mieliśmy wcale. Ale zgodnie z daw-
nym podziałem na 17 województw nale-
żeliśmy do województwa warszawskiego, 
czyli do Mazowsza, w którym Warszawa była 
miastem wydzielonym. To przekładało się 
też na harcerstwo i na wodniactwo – War-
szawa sobie, a reszta województwa sobie. 
I my właśnie w tej reszcie się znajdowaliśmy. 
Na Mazowszu było mnóstwo fajnych harcer-
skich ośrodków wodniackich – Ostrołęka, 
Pułtusk, Chodaków, Piaseczno, zaistnieliśmy 
i my, jako Grodzisk. Chorągiew Mazowiecka 
ZHP miała łódki na Cyplu Czerniakowskim, 
zresztą do dzisiaj jest tam baza. Jeździliśmy 
tam, skrobaliśmy łodzie, malowaliśmy, szy-
kowaliśmy do sezonu. Jak się jechało na Cy-
pel Czerniakowski, to po drodze zbieraliśmy 
szkło, rozmaite szybki. Jak się odpowiednio 
taką szybkę stłukło, to był idealny skrobak, 
którym zdzierało się zeszłoroczny lakier. Nie 
było szlifierek ani żadnych innych przyrzą-
dów, a oskrobać trzeba było. Lakiery były 
liche, to przecież głęboki PRL.
Kiedy odnowiona 8 WDH miała okazję, by 
sprawdzić się na wodzie?

– W 1969 roku pojechaliśmy do Rynu, 
gdzie istniały już tradycje harcerskich obo-
zów. Nadleśnictwo było przychylne i pozwa-
lało na rozbijanie obozów w przeróżnych 
miejscach. My wylądowaliśmy na cyplu. 
Przyjechaliśmy trzy dni przed chorągwią 
i całym sprzętem, więc jedyną jednostką pły-
wającą, jaką mieliśmy, był ponton. A trzeba 
było zrobić jakieś zaopatrzenie, więc trzech 
chłopaków popłynęło do Rynu, bo z cypla 
lądem było 5 kilometrów, a poza tym trzeba 
byłoby wszystko nieść. Więc zapakowali na 
ponton, ile się dało i przypłynęli we dwóch 
pchając ten ponton, a trzeci wrócił lądem. 
Oprócz zakupów w pontonie na pierw-
szym obozie miały miejsce spektakularne 
wydarzenia?

– Jak przyjechała chorągiew, to już była 
motorówka, już były omegi i zaczęło się nor-
malne życie. Wygraliśmy spartakiadę drużyn 
wodnych! W ramach chorągwi mazowiec-
kiej odbywała się rywalizacja, wyścigi, za-
wody sprawnościowe i z wiedzy żeglarskiej. 
W nagrodę za wygraną wysłali nas jeszcze 
w sierpniu do Funki na Kaszubach na spar-
takiadę ogólnopolską. 
Drużyna dość szybko się rozrastała. Jak 
udało się spopularyzować żeglarstwo 
w Grodzisku?

Pochód pierwszomajowy w 1972 r. Z przodu Andrzej Karbowski,  
za nim Bogdan Belke, Ewa Ciesielska, Darek Filipiak.

1 września 1974 r. Od lewej: Darek Kołakowski, Sławek Saganowski  
i Waldek Grzybowski.

1969 r., SY Pirat, na dziobie  
Leszek Królikowski.
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– Każdy, kto coś umiał, uczył następnego, 
zdobywaliśmy nowe patenty, nowe upraw-
nienia. Zaczęły się rejsy morskie – w 1970 
roku na morzu był Marek Majewski, ja by-
łem w 1971 roku na Zawiszy. Każdy podno-
sił kwalifikacje, a w mieście było nas widać, 
przede wszystkim na pochodzie pierwszoma-
jowym. Bo jak szliśmy w tych naszych mary-
narskich mundurach, sukiennych bluzach, to 
robiło wrażenie. Później jak w Składnicy Har-
cerskiej można było kupić mundur płócien-
ny, to ładniej wyglądał biały, bo nie płowiał 
tak jak granatowy. 
Doczekaliście się też własnych łodzi.

– Kiedy jako komendant hufca nastał Jurek 
Szumacher, to nas trochę finansowo wspie-
rał, był doskonałym organizatorem. Dokupi-
ło się lin, jakiś żagiel się uszyło i zaczęło przy-
bywać tego bogactwa. W końcu w Chorągwi 
docenili, że potrafimy się zająć sprzętem 
i dostaliśmy Knezia Dreptaka po kapitanach 
Berkowskim, Malinowskim, Pawłowskim. 
To była żaglówka zrobiona z szalupy, tylko 
była bardzo chwiejna, bo trochę nie doszaco-
wali balastu. W pierwotnej wersji miała dwa 
miecze i betonowy balast pod stępką i tak 
im się ta łódź chwiała, jak któryś wszedł na 
burtę, to zaraz wody nabierała, że w końcu 
stracili ducha i oddali ją nam. A myśmy dwa 
kawałki szyny przykręcili pod stępką i sztyw-
no się zrobiło. Tylko zanurzenie było około 
metra, więc nie do każdego brzegu można 
było dojść. Ale długo na tym pływaliśmy.
Gdzie trzymaliście ten sprzęt? 

– Na Parkowej 1, przed Dworkiem Skarb-
ków, który wówczas mieścił siedziby Mu-
zeum Regionalnego, PTTK i komendy huf-
ca. A my mieliśmy do dyspozycji podwórko 
i tam to stały nasze łódeczki. 
Jako siedemnastoletni chłopak był Pan ini-
cjatorem dość szalonej wyprawy. 

– W 1970 roku założyłem się z kapitanem 
Markiem Berkowskim, że dopłynę omegą 
z Warszawy na Mazury w 10 dni. Skrzykną-
łem ekipę i popłynęliśmy w piątkę: Krzysiek 
Helbert, Heniek Olszewicz, Jola Jagodzińska 
i Grażyna Soporek, która kilka lat później 
została moją żoną. Mieliśmy ruszyć 1 lipca, 
ale łódka nie była gotowa, więc już na starcie 
mieliśmy 2 dni opóźnienia. Dopłynęliśmy 
do Kanału Żerańskiego, gdzie jest śluza. Na 
Wiśle pracowała wtedy pogłębiarka Lucyfer, 
która robiła piekielny jazgot, a my byliśmy 
tak zmęczeni po dwóch dniach remontowa-
nia, że ledwo nas śluzowy dobudził. Okazało 
się, że bez silnika omegą po Narwi jakoś się 
jeszcze dało płynąć na żaglach, ale na Pisie 
to już była mordęga. Robiliśmy ją sześć dni. 

Ostatecznie zakład przegrałem, bo do Rynu 
dotarliśmy 16 lipca. 
Pierwsza połowa lat 70. to rozkwit 8 WDH.

– Uczestniczyliśmy we wszystkich hufco-
wych imprezach – zimowiskach, zlotach, raj-
dach, obozach. Wszędzie było nas pełno i za-
częliśmy też rosnąć w hierarchii harcerskiej, 
zdobywaliśmy stopnie instruktorskie. Nasi 
ludzie zaczęli stanowić kadrę wielu obozów 
hufcowych, jako komendanci, oboźni. Ale 
przyszedł 1973 rok i zaczęli nas wygarniać 
w kamasze. A do wojska szło się na dwa lata, 
więc szmat czasu. Prowadzenie szczepu dru-
żyn wodnych przejęły dziewczyny. Po woj-
sku jeszcze przez rok prowadziłem szczep, 
a potem wzięliśmy ślub z Grażką i zaczęła 
się dorosłość – rodzina, obowiązki, więc na 
harcerstwo zaczęło brakować czasu. Odda-
łem szczep w ręce Oli Rusinowicz, potem 
jeszcze tradycję podtrzymywały Kaczory, ale 
nasza paka pierwotna już się rozleciała, każ-
dy w swoją stronę poszedł. Decydująca była 
reforma administracyjna w 1975 roku, kiedy 
powstało 49 województw, w związku z tym 
Ostrołęka odpadła, Harcerski Ośrodek Wod-
ny Mazowsze się rozleciał, nas przyłączyli 
do Warszawy, a z Warszawą jakoś nam było 
nie po drodze – bo trochę nosa zadzierali, 
nikt nie dbał o sprzęt, ideologicznie też nie 
pasowaliśmy. Jeszcze w latach 80. na Kaszu-
bach odbywały się obozy, gdzie pływały łód-
ki. A podtrzymywali to nasi młodsi koledzy 
z Kaczorów. Oni jeszcze się uczyli i nadal pły-

wali. Ostatecznie wszystko się rozmyło w la-
tach 80., kiedy przestały się odbywać imprezy 
zorganizowane. 
W XXI wieku tradycje zorganizowanego 
żeglarstwa wróciły do Grodziska za sprawą 
klubu Czysty Wiatr, w którym dawni wod-
niacy z 8 WDH odegrali dużą rolę. 

– Jakoś w 2003 roku był koło Grudziądza 
obóz druha Zdzicha Sadowskiego i jego Nie-
przetartego Szlaku. Dostałem propozycję od 
Mirka Łyszkowskiego, żeby dołączyć, więc 
wziąłem swój namiot, córkę, małego wnucz-
ka i pojechaliśmy. Jak na miejscu zobaczyłem, 
że stoi na wodzie orion i niszczeje, to zapy-
tałem, czyja to łódź. Okazało się, że właści-
ciela ośrodka, który nie miał nic przeciwko, 
żebyśmy z niej skorzystali. Przez dwa dni 
szorowałem ją od mew, by była strasznie za-
puszczona, poszyłem żagle i zaczęliśmy pły-
wać z dzieciakami z obozu. Bardzo im się to 
spodobało, a Mirkowi Łyszkowskiemu wtedy 
się zapaliła lampka, że może by tak reakty-
wować grodziskie żeglarstwo. Po powrocie 
z obozu skrzyknął całe to wodniackie towa-
rzystwo. I zaczęliśmy się zastanawiać, jak się 
za to wszystko zabrać. Ściągnęliśmy Andrzeja 
Karbowskiego, bo on miał uprawnienia in-
struktorskie, a my nie. Więc też zaczęliśmy się 
szkolić, żeby móc uczyć młodsze pokolenie. 
Pierwszy obóz żeglarski był w Siemianach, 
wcześniej całą wiosnę tłukliśmy z młodzie-
żą teorię w Czwórce w Łąkach, kilkunastu 
pierwszych młodzieżowców zdało egzaminy. 
I tak zaczęły się tworzyć nowe kadry. 
Podobno zamierza wybrać się Pan w rejs do 
Fromborka. Jest jakaś szczególna okazja?

– W tym roku przypada 50 rocznica spły-
wu w ramach Operacji 1001 – Frombork. To 
była harcerska akcja odbudowy zniszczone-
go w czasie wojny Fromborka. Zjeżdżała się 
tam młodzież z całej Polski, żeby wziąć udział 
w odgruzowywaniu. W 1971 roku Chorągiew 
Mazowiecka zorganizowała spływ ze wszyst-
kich swoich ośrodków wodniackich. Popły-
nęła również 8 WDH, razem z naszymi było 
ok. trzydziestu jednostek. Przeprowadzić to 
całe bractwo Wisłą do Nogatu i przez Zalew 
Wiślany podjął się Jan Ruszkowski, słynny 
„Dziadzia” z Pułtuska. Start był w Warsza-
wie z Cypla Czerniakowskiego, a sam spływ 
do Fromborka trwał około dwóch tygodni. 
Niestety beze mnie, bo ja wówczas zostałem 
wyznaczony na ochotnika do Ochotniczego 
Hufca Pracy i sadziłem drzewa. Dlatego po-
stanowiłem, że popłynę teraz. Może ktoś się 
przyłączy, jak nie, to popłynie jedna łódka. 
Czekam tylko na dobrą pogodę i ciepło, bo 
jako emerytowi mnie się nie śpieszy. 
Dziękuję za rozmowę. 

Powrót z obozu na Jezioraku po spływie 
kopernikańskim, 1971 r.

Okręt flagowy Kneź Dreptak. Na nadbudówce Bogdan Belke,  
za sterem Andrzej Karbowski. Po regatach na spotkaniu międzypokoleniowym. Z pucharem Bogdan Belke.
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Wypowiedzi nieskrępowane

Dziecko na oku, mama w ruchu

OLEJ OPAŁOWY l OLEJ NAPĘDOWY 
SPRZEDAŻ l TRANSPORT

Dariusz i Jarosław Nowakowie 
Paprotnia, ul. Sochaczewska 48 a

501 627 264 >>>>>>>> >>>>>>>>

Spacerując ulicami naszego miasta czę-
sto spoglądam na bilbordy umieszczone 
na murach budynków. Przedstawiają one 
dzieła wybitnego polskiego malarza Józefa 
Chełmońskiego, który przed laty miesz-
kał nieopodal Grodziska Mazowieckiego, 
w Kuklówce Radziejowickiej. Czytając notę 
biograficzną Chełmońskiego zauważyłam, 
że 6 kwietnia mija kolejna rocznica śmier-
ci artysty. Pomyślałam wtedy, że to dobry 
moment, aby zainteresować uczniów syl-
wetką tego wybitnego artysty i przybliżyć 
im nieco jego twórczość.

Jednym z celów edukacji wczesnoszkol-
nej jest kształtowanie postaw patriotycz-
nych. Ważnym elementem tego zadania 
jest łączenie tematyki o charakterze ogól-
nopolskim z zagadnieniami, które w szcze-

gólny sposób podkreślają wagę małych 
ojczyzn, co w praktyce dla każdego z nas 
oznacza bycie dumnym z przynależności 
do danej społeczności lokalnej.

Tak zrodził się projekt edukacyjny ,,Po-
dążam śladami Józefa Chełmońskiego’’. 
Na wstępie realizacji tego projektu przy-
gotowałam w świetlicy zajęcia edukacyj-
ne, w ramach których zainteresowani tym 
tematem uczniowie zapoznawali się z naj-
bardziej znanymi dziełami Chełmońskiego 
i jego biografią. Zaciekawieni uczniowie 
swobodnie wypowiadali się na temat tego, 
co im się najbardziej podoba w jego dzie-
łach, co ich zaciekawia, wzrusza czy budzi 
pozytywne emocje.

Następnym etapem było zaproszenie 
uczniów do namalowania na foliowym 

arkuszu farbami żelowymi lub mazaka-
mi motywów nawiązujących do tego, co 
spotykamy w twórczości Chełmońskiego. 
Jednocześnie zachęcałam uczniów, aby za-
inspirowani malarstwem Chełmońskiego 
nie obawiali się nieskrępowanej wypowie-
dzi plastycznej na dowolny temat. Z uwagi 
na zakres i złożoność tego projektu, który 
był również dla mnie dużym wyzwaniem, 
cieszę się, że w kwestiach plastycznych mo-
głam zawsze liczyć na pomoc nauczycielki 
plastyki Pani Aleksandry Lipki.

Wszystkie prace będzie można obej-
rzeć w naszej szkole oraz na szkolnym  
Facebooku.

n Ewa Brzezińska 
Szkoła Podstawowa nr 1  

w Grodzisku Mazowieckim

Grodziskie Mamy nie muszą zosta-
wiać dzieci, gdy chcą poćwiczyć pila-
tes! Ośrodek Kultury dba o ich świetny 
nastrój, wzmocnienie więzi rodzin-
nych oraz prawidłową postawę i kon-
dycję. Od ponad dwóch lat trwa pro-
jekt „Pilates z Bobasem”. Zaczęło się 
w Mediatece, w ślad poszły świetlice 
w Mościskach, Szczęsnem, Czarnym 
Lesie i  Opypach. Co bardzo ważne 
po okresie izolacji, zarówno mamy, 
jak i dzieci pragną kontaktu, interak-
cji, wymiany myśli, a także inteligent-
nych ćwiczeń, przynoszących szybkie 
i trwałe efekty. Po co zostawiać dzie-
ci komuś, gdzieś? One są naturalnym 
„przyrządem” w  gimnastyce: można 
je bujać, podnosić, robić z nimi liczne 

ćwiczenia pilatesowe, nie przerywając 
kontaktu, mając spokój w sercu, że 
maleństwo jest pod opieką. Ile przy 
tym radości, śmiechu, zabawy, co jed-
nocześnie nie odwraca uwagi od celu, 
którym jest świadomy, kontrolowany 
ruch: stabilizujący stawy, wzmacniają-
cy i rozciągający mięśnie, pompujący 
tlen do każdej komórki ciała, popra-
wiający wydolność oddechową. Dzięki 
pani Agnieszce Wąsik z grodziskiego 
Ośrodka Kultury te oryginalne i nie-
powtarzalne zajęcia są idealnym roz-
wiązaniem dla mam, które mając dzie-
ci na oku mogą zadbać o siebie.

  n Ewa Drapińska
Instruktor Pilates z Bobasem 
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Dramaty Iwaszkiewicza 
wydobyte z cienia
Dramaty Jarosława Iwaszkie-
wicza często pozostają w cieniu 
jego poezji, prozy, dzienników 
i eseistyki. Sam pisarz dramaty 
umieszczał na dalszym planie 
swojej twórczości. Uważał się 
przede wszystkim za liryka. 
Do dramatów miał stosunek 
ambiwalentny – z jednej stro-
ny zaniżał ich wartość, ale 
z drugiej – był zadowolony, że 
udało mu się w nich przekazać 
pewne treści.

Właśnie dramatom Iwasz-
kiewicza poświęcona była 
konferencja online „Geniusz 
– Ironia – Kontrasty. Portrety 
artystów w dramaturgii Ja-
rosława Iwaszkiewicza”, zor-
ganizowana 28 maja przez 
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewi-
czów w Stawisku oraz Pracow-
nię Historii Dramatu 1864-

1939 przy Instytucie Literatury 
Polskiej Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Udział wzięli pracownicy na-
ukowi UW oraz Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskie-
go oraz Uniwersytetu im. Jana 
Długosza w Częstochowie. 

Jak zauważyli uczestnicy 
konferencji, sztuki Iwaszkie-
wicza zrodziły się z jego prozy. 
Cechuje je szczególny realizm, 
a tematyka obraca się wokół 
ludzkich konfliktów i wyborów. 
Spośród triady: śmierć, eros 
i sztuka, to właśnie sztuka zwy-
ciężająca śmierć była dla Iwasz-
kiewicza najważniejsza. Stąd 
dramaty poświęcone Chopino-
wi, Puszkinowi i Balzacowi. 

n Sławomir Sadowski  

Postapokalipsa  
obok surrealizmu
Małgorzata Bańkowska 
urodziła się w Milanówku, 
a  związana jest z Brwinowem 
i Podkową Leśną. To właśnie 
na granicy tych dwóch miast 
jako dziecko zaczęła tworzyć. 
Jest artystką interdyscypli-
narną – maluje, rzeźbi. W  jej 
pracach dominuje erotyka, fe-
tysz przeplata się z motywami 
militarnymi, biomechaniką 
i medycyną. Prace przedsta-
wiają kobiety, kobiety-maszy-
ny, czasami bez rąk i nóg, ale 
zawsze kreatywne. Ukazują 
psychodeliczny i  zagubiony 
świat pełen lalek. Kobieca sek-
sualność jest wykorzystywana 
przez mężczyzn. W obrazach 
M. Bańkowskiej widoczne 
są zainteresowania artystki 

historią, zwłaszcza II wojny 
światowej, wojną, a  motywy 
postapokaliptyczne sąsiadują 
z  surrealistycznymi i  fanta-
stycznymi. Podczas wernisażu, 
który miał miejsce 27 maja 
w  Galerii Impuls w  Podkowie 
Leśnej artystka podkreśliła 
bardzo dobre oświetlenie ob-
razów, co jest zasługą właści-
cielki galerii Anny Bentyn, 
która zawodowo zajmuje się 
oświetleniem dzieł sztuki. 
Obrazy, także te wykonane 
w  technice ultrafioletu zgro-
madzone w  osobnym po-
mieszczeniu, można oglądać 
na wystawie zatytułowanej Sui 
Generis do 27 czerwca.

n Tekst i fot. 
 Sławomir Sadowski  
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Odpowiedzialność seniora
Zaszczepmy się!

Z nami spełnisz swoje marzenie 
 o pięknym ogrodzie 

Danika
Szkółka krzewów ozdobnych  
Ewy i Marka Korzemskich

Danika to szkółka krzewów ozdobnych z ponad 30-letnim 
doświadczeniem. W swojej szerokiej ofercie posiadamy 

rośliny ogrodowe, kwitnące, krzewy oraz drzewa ozdobne, 
iglaste i owocowe. Staranna uprawa daje gwarancję, że 

nasze rośliny staną się ozdobą Państwa ogrodu bez względu 
na moment przesadzenia podczas okresu wegetacyjnego. 

Zapewniamy fachową pomoc w doborze roślin.

Ewa i Marek Korzemscy zapraszają do szkółki Danika – 
ul. Ogińskiego 23 w Żyrardowie. Otwarta w dni  

robocze w godz. 9:00-18:00 oraz w weekendy do 14:00. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 607 172 813  

oraz na stronę www.danikakor.com.pl

Za nami trudny rok. Miejmy 
nadzieję, że się już nie powtó-
rzy. Wielu z nas w tym czasie, 
doświadczyło choroby, bólu, 
a  wielokroć straty. Musieliśmy 
każdego dnia zdawać egzamin 
z dojrzałości społecznej, emo-
cjonalnej. Był to też sprawdzian 
dla naszych więzów rodzinnych 
i społecznych. Wiele również 
mogliśmy się nauczyć o sobie.

Jako seniorzy zostaliśmy do-
tknięci bardzo mocno: izolacją, 
samotnością, czasami brakiem 
dostępu do systematycznego 
leczenia, do codziennej cywili-
zacji. Wielu seniorów zapewne 
zmuszonych zostało do reflek-
sji, obrachunku ze swojego 
życia. Mam nadzieję, że udało 
się nam zrealizować maksymę 
Horacego: „Pamiętaj o zacho-

waniu równowagi w trudnych 
chwilach”. Wydaje się też, że 
może powinniśmy zastanowić 
się nad słowami Adama Zaga-
jewskiego: „Naprawdę umiemy 
żyć dopiero w klęsce. (…) Oby 
nie zaskoczyło nas zwycięstwo”.

Mam przekonanie, że nie 
poddaliśmy się klęsce, ale aby 
osiągnąć owo „zwycięstwo”, 
powinniśmy kierować się po-
czuciem odpowiedzialności za 
siebie i za innych. Przykładem 
tego jest nasze zachowanie, nie 
tylko w szczycie pandemii, ale 
i wtedy gdy ona odpuszcza. Co-
dzienne zwycięstwo w pokona-
niu pandemii zapewnić może 
człowiekowi odpowiedzialność, 
jaką jest poddanie się szczepie-
niom ochronnym.

Teresa Fifielska-Nowak

Drodzy Seniorzy, pandemia 
wirusa SARS-CoV-2 nieco 
wygasa. Wirusolodzy i inne 
kompetentne gremia me-
dyczne nadal apelują i proszą 
o  szczepienia. Trzeba uzyskać 
jak największą odporność po-
pulacyjną. Odporność, która 
jest bardzo uzależniona nie 
tylko od liczby ozdrowień-
ców, ale i głównie od liczby 
osób po przyjęciu szczepionki. 
My, seniorzy, pamiętamy lata 
obowiązkowych szczepień na 
różne schorzenia. Może rów-
nież dzięki nim wydłużyła się 
średnia długość życia. Gminna 
Rada Seniorów w Grodzisku 
Mazowieckim zachęca do za-
szczepienia się w szczególności 
grupę wiekową seniorów. Ten 
wirus jest groźniejszy od szcze-
pionki – dlatego zaszczepmy 

się. Chcemy żyć dłużej, być 
aktywni, korzystać z oferowa-
nych zajęć stacjonarnych Stre-
fy Aktywnego Seniora, Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
grupowych wyjazdów na wy-
cieczki, pobyty rehabilitacyjne, 
sanatoria i inne możliwości 
uczestnictwa w grupie. Nie na-
rażajmy siebie i innych na brak 
komfortu bycia i życia w bez-
pośrednich kontaktach. Służ-
by medyczne, samorządowe, 
lekarze proszą o zaszczepienie. 
Seniorzy, zróbmy to dla siebie 
i  pozostałych grup społecz-
nych. Może jesienią stabilna 
sytuacja pozwoli na spokojne 
świętowanie w dużym gronie 
Dni Seniora. 

W imieniu Gminnej Rady 
Seniorów wiceprzewodniczący 

Stanisław Górecki
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Znaczącą uwerturą otwierającą żywot Jana 
Siwca, zapowiadającą tematy obecne w jego 
przyszłych dokonaniach – układających 
się w monumentalną, niewolną od wątków 
heroicznych symfonię – było dzieciństwo 
spędzone w raju. Jak inaczej bowiem opisać 
malowniczą dolinę rzeki Pisi Tucznej, pocię-
tą wąwozami i porośniętą wiekowymi drze-
wami, pod których liściastym sklepieniem 
kryły się ongiś tury przemierzające pier-
wotną puszczę? Właśnie tu, pośród leśnych 
ostępów, ukryły się sadyby tworzące wieś 
Wólka Brzozokalska (dziś Adamów), która 
miała stać się rodowym gniazdem Siwców.

Pierwszym z tu urodzonych przedstawi-
cieli rodu był Mateusz, łowczy na dworze 
hrabiów Krasińskich (dzięki tej posadzie jego 
męscy potomkowie zwolnieni byli z pańsz-
czyzny). Szacunek do przyrody przejął po 
nim syn Walenty, miłośnik drzew i zwierząt. 
Gdy próżno go szukano, jego żona Katarzy-
na mawiała: „a wziął psy i polazł w krzaki”. 
Jemu to zawdzięczać należy wybór miejsca 
na gospodarstwo, gdzie przyszło żyć kolej-
nym pokoleniom. W otulinie starych dębów, 
na skarpie, u stóp której szumiał strumień 
Ruczaj, stanęła chałupa, w której 3 listopada 
1891 r. przyszedł na świat wnuk Walentego 
i Katarzyny, a syn Kazimierza i Józefy z Ko-
strzewów. Jan mu było na imię. Od maleń-
kości zrośnięty z naturą, zbratany z ludem 
wiejskim, włączony w rytm prac rolniczych 
i życie wsi, odziedziczył po przodkach nie-
oceniony kapitał wartości. Ów wewnętrzny 
skarbiec uzupełniły spotkania z Józefem 
Chełmońskim – sąsiadem z pobliskiej Ku-
klówki. Ten wielki artysta, z upodobaniem 
korzystający z gościny Siwców, zwykł siady-
wać pod prastarym dębem zwanym Macie-
jem i gładząc długą brodę prawić o cudach 
dalekich krain, które nie mogą się wszak 
równać z wonią kwietnej miododajnej łąki, 
płynnym złotem gwiazd rozświetlającym 
letnią noc, białym i gęstym jak kadzidlany 
dym oparem unoszącym się o brzasku znad 
jeziora. Bo też człowiek, chociaż pyszny, nie 
doścignie nigdy dzieła stworzenia, a jego 
przyrodzonym powołaniem jest czcić niewi-
dzialne, w tym, co widzi, to jest w przyrodzie 
i w drugim człowieku. 
Grodzisk po raz pierwszy
Wkrótce przyszedł czas, gdy zaopatrzo-
ny w pajdę chleba ze słoniną i dane przez 
rodziców przykazania wyruszył Janek po 
nauki. Do szkoły zaczął uczęszczać w Ra-
dziejowicach, uczył się w wiejskiej szkole 
w Ojcówku, by następnie trafić do Gro-
dziska, pod kuratelę Piotra Krupińskiego, 

założyciela i kierownika prywatnej szkoły 
powszechnej, mieszczącej się podówczas 
w Czerwonym Dworze. Zamieszkał wtedy 
w Grodzisku na stancji, odwiedzany przez 
dziadka Walentego, który poza ogromnym 
wpływem na wnuka miał zwykle dla niego 
wór orzechów i innych darów lasu. Zdarza-
ło się i tak, że dystans dzielący Wólkę Brzo-
zokalską i Grodzisk chłopiec pokonywał 
pieszo, rankami dopomagając rodzicom 
w gospodarstwie, a ucząc się nocami. Nie-
dostatki wiedzy uzupełniał podczas lekcji, 
których udzielała mu w swoim domu na 
Romanówku (dziś osiedle XX-lecia) Ma-
ria Romanowska, zaliczana wraz z mał-
żeństwem Krupińskich do organizatorów 
tutejszej oświaty. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej Siwiec poszedł do rządowego 
gimnazjum, do matury jednak nie dotrwał, 
pochłonięty sprawami środowiska postę-
powych właścicieli ziemskich, twórców 
Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, któ-
rzy podczas spotkań odbywanych w Czer-
wonym Dworze debatowali nad reformą 
rolną i oświatową powiatu grodziskiego. 
Kogo tam nie było? Wieniawski z Chlew-
ni, Łubieński i Sobański z Guzowa, Święto-
chowski i Katarzyński z Ojcówka, Górski 
z Woli Pękoszewskiej, Plater z Osuchowa, 
Plebański z Izdebna, słowem – elita złożona 
z ludzi uważanych słusznie za koryfeuszy 
nowoczesnego polskiego rolnictwa. Si-
wiec poznał i zjednał sobie ich wszystkich, 
zaś jego mentorzy musieli dostrzec w nim 
poza entuzjazmem nie lada potencjał, sko-
ro powierzyli mu – chłopskiemu synowi 
funkcję sekretarza założonego w 1912 r. 
Towarzystwa. Czyż trzeba dodawać, że wie-
logodzinne narady i toczone do zmierzchu 
dyskusje, uczone odczyty, wystawy rolnicze 
i ziemiańskie zjazdy, które stały się udzia-
łem Siwca, okazały się dlań najważniejszym 
uniwersytetem, odpowiedzialnym za jego 
światopogląd, kierunki pracy i aktywności 
społecznej oraz życiowe wybory? 

Na marginesie godzi się nadmienić, że ini-
cjatywa światłych przedstawicieli lokalnego 
ziemiaństwa nie była „orką na ugorze”, ale 
wpisywała się w ogólniejszy proces reformy 
rodzimej gospodarki rolnej, za którym stały 
szczytne hasła pozytywizmu, postępująca 
mechanizacja rolnictwa, wzrost świado-
mości włościan i przeobrażenie folwarków 
w  przedsiębiorstwa produkcyjne, prospe-
rujące w wielu branżach. Urodzajną glebą, 
gdzie ziarna owych idei padły, wzrosły i wy-
dały plon obfity, zostały okolice Grodziska, 
który jako siedziba urzędów powiatowych 
i dogodnie pod względem komunikacyjnym 

zlokalizowane centrum był matecznikiem 
licznych organizacji i instytucji mających za 
cel unowocześnienie wsi. Dość przypomnieć 
jedno z pierwszych na ziemiach polskich kó-
łek rolniczych, zawiązane w 1910 r., Syndy-
kat Rolniczy otwarty w 1912 r. i utworzoną 
w tymże roku pierwszą na terenie powiatu 
spółkę pieniężną udzielającą pożyczek miej-
scowym gospodarzom czy też nabyty w 1913 
r. z przeznaczeniem na „fermę szkolną dla 
kursów rolniczych” doświadczalny mają-
tek w Chylicach – zalążek przyszłej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

„Prace w Towarzystwie Rolniczem Gro-
dziskiem – pisał należący do grona jego ad-
miratorów ks. Mikołaj Bojanek, proboszcz 
grodziski – dały inicjatywę wielu wznio-
słych i wielkich poczynań, nawet na kraj 
cały. Instytucye stoją i rozwijają się ludźmi. 
Towarzystwo Rolnicze Grodziskie właśnie 
udowadnia to na sobie. Zespół pracowników 
jest niezwykły. (…) To, co ich łączy, to mi-
łość kraju i ukochanie roli – warsztatu swej 
pracy.” W gronie ludzi „stojących” za dzia-
łalnością grodziskiej instytucji rolniczej był 
gimnazjalista Jan Siwiec prowadzący z ojcem 
– także członkiem Okręgowego Towarzystwa 
Rolniczego w Grodzisku –  gospodarstwo 
rolne (Siwcowie jako pierwsi we wsi stoso-
wali nowoczesne maszyny rolnicze i nawozy 
sztuczne). Obsadzony w wieku 21  lat w roli 
sekretarza Towarzystwa Jan ochoczo przy-
stąpił do pracy na rzecz „podniesienia po-
ziomu” wsi. Jednym z jego pierwszych doko-
nań było opracowanie raportu o potrzebach 
szkolnych powiatu. Świetnie zapowiadającą 
się karierę przerwał jednak pobór do wojska. 
W sierpniu 1912 r. Jan Siwiec został powoła-
ny do armii rosyjskiej i wcielony do 3. baterii 
28. brygady artylerii. W jego życiu otwierał 
się nowy rozdział. 

Dziękuję Tomaszowi Siwcowi za podzielenie 
się wiedzą i archiwami rodzinnymi 

n Łukasz Nowacki   

Jedną z wybitniejszych postaci związanych z szeroko pojętą „ziemią gro-
dziską” był Jan Siwiec, rolnik, działacz społeczny, oświatowy i samorzą-
dowy, poseł na Sejm, redaktor, publicysta, wydawca, żołnierz, powsta-
niec śląski, członek ruchu oporu. Choć jego aktywność objęła niemal 
cały kraj, a lista pełnionych przezeń stanowisk, funkcji, urzędów i godno-
ści liczy blisko 200, jak refren przeplatający bogate życie tego niestrudzo-
nego „ambasadora polskiej wsi” powraca jedno słowo: Grodzisk. 

Jan Siwiec 1891-1961
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u Euforia na boisku, euforia na trybunach 

Wspomniana data na pewno zapisze się 
złotymi zgłoskami w historii grodziskiego 
sportu, powiem więcej, jest to historyczne 
wydarzenie w bogatych dziejach naszego 
miasta. Pogoń nigdy nie grała na tak wy-
sokim szczeblu. Wagę awansu najlepiej 
obrazuje fakt, że dzięki niemu dziś należy 
do 50  najlepszych klubów w naszym kra-
ju, a tych w Polsce są tysiące… Lata pracy 
wielu pokoleń piłkarzy, działaczy, kibiców, 
zaowocowały wspaniałymi żniwami. Ten 
sukces wszystkim smakuje bardziej, bo-
wiem nie był planowany, a wręcz stanowi 
dla wszystkich olbrzymią niespodziankę, 
a także nagrodę za lata trudów i wyrzeczeń.

W tym miejscu wielkie brawa należą się 
naszym piłkarzom, sztabowi szkoleniowe-
mu z trenerem Krzysztofem Chrobakiem 
na czele, zarządowi klubu, z kierującym jego 
pracami prezesem Markiem Finkowskim, 
pracownikom i trenerom oraz wiernym ki-
bicom, którzy w tych trudnych, pandemicz-
nych czasach byli z klubem na dobre i złe. 
Oddzielnie należy tutaj wspomnieć o wła-
dzach naszej gminy, z burmistrzem Grze-
gorzem Benedykcińskim na czele. Bez tego 
wsparcia Pogoń nie byłaby tam, gdzie jest.

Ale od początku. Duży wpływ na wy-
jazdową porażkę 1:3 z Legionovią miała 
czerwona kartka Jakuba Kołaczka. Mimo 

gry w osłabieniu, objęliśmy prowadzenie 
za sprawą Michała Wrzesińskiego, jednak 
w końcówce meczu gospodarze wykazali 
się skutecznością, odnosząc ostatecznie 
zwycięstwo. W kolejnym spotkaniu Po-
goń sensacyjnie uległa u siebie Zniczowi 
Biała Piska 1:2, choć wygrywała po golu 
Damiana Jaronia. Nagle zrobiło się bardzo 
nerwowo, bowiem w tym momencie prze-
waga nad drugim w tabeli Świtem Nowy 
Dwór zmalała do zaledwie 4 punktów, 
a do końca pozostały jeszcze cztery kolej-
ki. Na szczęście krótki kryzys został zaże-
gnany, o czym na własnej skórze przeko-
nała się Unia Skierniewice, przegrywając 
u siebie z naszym zespołem 0:3. Znów dał 
znać o sobie Jean Franco Sarmiento Cam-
po, dwukrotnie trafiając do siatki rywali. 
Trzecią bramkę dla świetnie prezentują-
cej się w tym pojedynku Pogoni uzyskał 
wspomniany wcześniej Wrzesiński. Jedno-
czesny remis Świtu spowodował, że pod-
opiecznym trenera Chrobaka do awansu 
wystarczała jedna wygrana.

Nasi piłkarze nie czekali z tym długo 
i  postanowili postawić kropkę nad i na 
dwie kolejki przed końcem rozgrywek 
i obowiązkowo wobec licznie zgromadzo-
nej grodziskiej publiczności, która mimo 
obostrzeń przez cały sezon była dwuna-

stym zawodnikiem naszej drużyny. Nie 
inaczej było 11 czerwca. Dwa gole Jeana 
Franco oraz trafienia Bartłomieja Urbań-
skiego, Kacpra Gzieło oraz Michała Wrze-
sińskiego, który sprawił sobie urodzinowy 
prezent, dały zwycięstwo 6:0 nad rezer-
wami Jagiellonii Białystok. A potem była 
euforia, zarówno na boisku, jak i na try-
bunach.

Wszystkiego mieć nie można, dlatego 
Pogoń pożegnała się z rozgrywkami Pu-
charu Polski, tracąc tym samym szansę na 
grę w europejskich pucharach. W ćwierć-
finale nasz zespół pokonał   na wyjeździe 
Mszczonowiankę 3:2 (Michał Strzałkow-
ski, Filip Kowalczyk, Maciej Chojnacki), 
jednak w półfinale nie sprostał Świtowi 
Nowy Dwór Maz., przegrywając 1:3 (Da-
mian Jaroń). Usprawiedliwieniem tej po-
rażki jest fakt, że trener Chrobak słusznie 
postanowił oszczędzać siły zawodników 
przed decydującymi starciami w walce 
o awans. 

Wracając do rozgrywek ligowych, to 
w momencie zamknięcia wydania do koń-
ca pozostały jeszcze dwie kolejki spotkań, 
dlatego pełne podsumowanie dokonań 
Pogoni znajdziecie Państwo w następnym 
numerze „Bogorii”.

n Michał Śliwiński

„Mamy to!”, „Razem stworzyliśmy historię!”, „Historia tworzy się na naszych oczach!”, „Niemożliwe stało 
się faktem!”. Każde z tych haseł oddaje to, co wydarzyło się 11 czerwca 2021 roku, kiedy to Pogoń Gro-
dzisk wygrała rozgrywki III ligi, zapewniając sobie awans do ogólnopolskiej II ligi.

Zadyszka na finiszuu

Wydawało się, że walcząca o historyczny 
awans do IV ligi Chlebnia wreszcie odpali-
ła. Efektowne wygrane, odniesione dodat-
kowo w bardzo dobrym stylu, w tym nad 
czołowymi ekipami „okręgówki” jak Korona 
Góra Kalwaria czy Laura Chylice, spowo-
dowały, że drużyna trenera Tomasza Felik-

siaka umocniła się na drugiej pozycji w  ta-
beli, dającej prawo gry w barażach. Niestety 
w ostatnich spotkaniach Chlebnia rozczaro-
wała. O  ile niespodziewaną stratę punktów 
w wyjazdowym starciu z rezerwami Ursusa 
można jeszcze zrozumieć, to remis z zamy-
kającym tabelę Naprzodem Brwinów trudno 
racjonalnie wytłumaczyć. 

Na pewno olbrzymim osłabieniem jest 
brak w ostatnich meczach Michała Ocipki, 
ale absencją „superstrzelca” nie można tłu-
maczyć słabych wyników tak silnego kadro-
wo zespołu. Z powodu tych dwóch remisów, 
na 3 kolejki przed końcem, „Zieloni”, z 68 pkt 
na koncie, spadli na trzecią pozycję, ze stra-
tą dwóch do Milanu Milanówek. By myśleć 
o awansie Chlebnia, musi teraz nie tylko wy-

grać ostatnie mecze, ale też liczyć na korzyst-
ne rezultaty innych spotkań. Swojej szansy 
Chlebnia może upatrywać w terminarzu 
rozgrywek, bowiem ekipa z Milanówka ma 
przed sobą dość trudnych rywali, więc walka 
o pozycję wicelidera wciąż trwa.

Wyniki: Korona Góra Kalwaria (d) 7:1 
(Michał Ocipka – 4, Michał Gwiazda, Jakub 
Łabęda, Juliusz Olech), Przyszłość Włochy 
(w) 4:1 (Ocipka – 2, Gwiazda, Maciej Za-
witaj), Passovia (w) 8:0 (Michał Ocipka – 3, 
Artur Muchin – 2, Jakub Łabęda, Damian 
Rybak, Michał Gwiazda), Laura Chylice (d) 
3:1 (Łukasz Gwardiak – 2, Jakub Łabęda), KS 
Ursus II (w) 2:2 (Damian Warmiak, Seba-
stian Palmowski), Naprzód Brwinów (w) 2:2 
(Łukasz Szala, Daniel Paciorkowski).    (mś)
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Jedna wygrana  
do pełni szczęścia

Po wypadku przy pracy, jakim była 
domowa porażka z Partyzantem 

Leszno, w kolejnych pięciu meczach gra-
jący w A-klasie piłkarze drugiej drużyny 
Chlebni, schodzili z boiska w roli zwycięz-
ców. Dzięki temu na dwie kolejki przed 
końcem rozgrywek podopieczni trenera 
Pawła Żeglińskiego, z 56 pkt liderują w ta-
beli, czując jednak na plecach oddech KS 
Blizne oraz drugiej drużyny Błonianki. Do 
pełni szczęścia potrzebna jest jedna wy-
grana, która najprawdopodobniej zapewni 
pierwsze miejsce w rozgrywkach, premio-
wane awansem do ligi okręgowej (druga 
lokata zresztą też). Tyle tylko, że warun-
kiem jest awans do IV ligi pierwszego ze-
społu Chlebni, którego droga do tego celu, 
mocno się wydłużyła.

Wyniki: Partyzant Leszno (d) 1:2 (Łu-
kasz Szala), Tur Jaktorów (w) 4:1 (Adam 
Sierański, Adrian Żakowski, Sebastian 
Palmowski, Damian Rudy), LKS Osu-
chów (d) 3:1 (Marcin Fornalik – 2, Sier-
giej Kozak), Błękitni Korytów (w) 2:1 
(Kozak, Fornalik), Orzeł Kampinos (w) 
4:0 (Fornalik – 2, Szymon Chyłek, Kozak), 
Zaborowianka (d) 2:1 (Adam Laskowski, 
Sierański).   (mś)

Trudna  
końcówka
u

u

Piłkarze rezerw Pogoni Grodzisk 
mają trudną końcówkę sezonu. Kło-

poty kadrowe spowodowane kontuzjami, 
występami części zawodników w rozgryw-
kach juniorskich oraz brakiem wzmoc-
nień z pierwszego zespołu przyczyniły się 
do słabych wyników w ostatnich spotka-
niach, co gorsze, nawet oddaniem jednego 
z meczów walkowerem. W ośmiu meczach, 
podopieczni trenera Macieja Przybylskiego 
zdołali zdobyć 5 punktów, notując jedno 
zwycięstwo oraz dwa remisy. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o debiutanckiej bramce 
16-letniego Eryka Kopacza w starciu z Pas-
sovią, co niezwykle cieszy i pozwala żywić 
nadzieję, że w jego ślady szybko pójdą inni 
wychowankowie naszej Akademii.

Mimo kiepskiej passy rezerwy Pogoni 
z 50 pkt na koncie zajmują aktualnie 8 miej-
sce w tabeli ligi okręgowej, mając pewne 
utrzymanie na tym poziomie rozgrywko-
wym i prawdopodobnie będzie to najlepszy 
rezultat w dość krótkiej historii występów 
„dwójki” w lidze okręgowej.

Wyniki: Przyszłość Włochy (d) 2:2 (Ka-
mil Przyżycki, Sebastian Dziewulski), Mi-
lan Milanówek (w) 0:3, Laura Chylice (d) 
0:3 w.o., Grom W-wa (w) 3:4 (Piotr Jaroń, 
Konrad Lonc, Patryk Czechowski), Koro-
na Góra Kalwaria (w) 1:2 (Marcin Misiak), 
GLKS Nadarzyn (d) 2:2 (Dziewulski, Tomasz 
Kołodziejski), Passovia (w) 5:0 (Bartłomiej 
Nowak, Eryk Kopacz, P. Jaroń, Dziewulski, 
samobójcza), KS Ursus (d) 0:4.    (mś)

Wicemistrza trzeba szanować!

e Sezon zaliczony do udanych

Niestety, tenisistom stołowym Dar-
tomu Bogorii Grodzisk nie udało 

się zdobyć tytułu Drużynowego Mistrza 
Polski. Zadecydowała o tym porażka 1:3 
w  rozegranym w Gdańsku finałowym 
meczu z Dekorglassem Działdowo. Szko-
da, bowiem w przekroju całego sezonu 
to podopieczni trenera Tomasza Redzim-
skiego byli najlepszą ekipą w kraju, wy-
grywając zdecydowanie rundę zasadniczą. 
Nasi zawodnicy zanotowali w niej 16 wy-
granych w 17 spotkaniach, w tym dwu-
krotnie pokonując swych późniejszych 
finałowych rywali.

Mecz o złoty medal nie rozpoczął się do-
brze dla naszego zespołu, bowiem w grze 
otwarcia Pavel Sirucek uległ Jakubowi 
Dyjasowi 1:3 (8,-8,-14,-8). Do wyrówna-
nia doprowadził Panagiotis Gionis, zwy-

ciężając Andreja Gacinę 3:2 (-9,6,5,-3,5). 
W pojedynku trzecich rakietek, młodziut-
ki Miłosz Redzimski stoczył niezwykle 
zacięty mecz z grającym trenerem rywali, 
rutynowanym Czechem Jirim Vrablikiem, 
przegrywając niestety 2:3 (-11,6,-2,8,-7). 
W tym momencie nasi zawodnicy musie-
li wygrać dwa spotkania, by zdobyć tytuł 
mistrzowski. Do tie-breaku jednak nie do-
szło, ponieważ  Gionis nie dał rady świet-
nie tego dnia dysponowanemu Dyjasowi, 
ulegając 1:2 (8,-6,-9).

Tym samym naszemu klubowi przy-
padł tytuł wicemistrzowski, który również 
należy szanować, bowiem przy rosnącym 
poziomie rodzimej Lotto Superligi, która 
należy do europejskiej czołówki, obecnie 
zdobycie jakiegokolwiek medalu należy 
traktować w kategoriach sukcesu.     (mś)

Wygraną nad Rawą Mazowiecką tenisistki 
stołowe grodziskiej Bogorii zakończyły roz-
grywki I ligi na 3 miejscu, nie dającym pra-
wa do gry w barażach o ekstraklasę. Jednak 
rezygnacja MRKS Gdańsk spowodowała, 
że przed zawodniczkami trenera Zbignie-
wa Grześlaka niespodziewanie pojawiła się 
szansa możliwości występu w przyszłym 
sezonie na najwyższym poziomie rozgryw-
kowym. Aby tak się stało, grodziszczan-
ki musiały okazać się lepsze w dwumeczu 
z Uczelnią Państwową Zamość. W Grodzi-
sku padł remis 5:5, jednak w rewanżu nasza 
drużyna uległa 3:7 i tym samym z awansu 
do ekstraklasy mogły cieszyć się rywalki. 
Mimo porażki nasz kobiecy zespół minio-
ny sezon może zaliczyć do bardzo udanych. 
Będąc beniaminkiem rozgrywek, dziewczę-
ta uplasowały się na podium, do końca wal-
cząc o awans. W tym sezonie się nie udało, 
więc może w przyszłym?

Za to w walce o I ligę pozostają zawod-
nicy drugiej drużyny Bogorii, którzy efek-
townymi zwycięstwami na koniec sezonu, 
przypieczętowali z kompletem 24 punktów 
swój triumf w II lidze i teraz czekają na swe-
go rywala w barażach.

Trzeci zespół grodziskiego klubu 
z 22 pkt uplasował się na drugiej pozycji 

w III lidze i tym samym pozostanie na tym 
szczeblu na przyszły sezon.

Wyniki. I liga kobiet: MLUKS Dwój-
ka Rawa Maz. (w) 8:2 (Aleksandra Falarz 
– Eliza Brzęczek 3:1 i Wiktoria Wrzosek 
3:2, Martyna Lis – Brzęczek 3:2, Zofia 
Śliwka – Paulina Stachecka 3:0 i Katarzy-
na Gierach 3:1, Katarzyna Trochimiuk 
– Stachecka 3:1, Falarz/Lis – Brzęczek/
Wrzosek 3:1, Trochimiuk/Śliwka – Gie-
rach/Stachecka 3:1), (baraż) Uczelnia Pań-
stwowa Zamość (d) 5:5 (Falarz – Aleksan-
dra Osuch 3:0, Trochimiuk – Osuch 3:0, 
Lis – Karolina Lalak 3:0, Śliwka – Lalak 
3:1, Falarz/Śliwka – Osuch/Anna Brzyska 
3:1), rewanż (w) 3:7 (Falarz – Lalak 3:0, 
Falarz – Osuch 3:0, Trochimiuk – Osuch 
3:1). II liga mężczyzn: KS AZS UWM 
English Perfect Olsztyn (w) 10:0 (Patryk 
Pyśk, Michał Gawlas, Przemysław Sała-
ciński, Bartłomiej Skórko – po 2, Pyśk/
Gawlas, Sałaciński/Skórko – po 1), OSiR 
KTS Warmia Lidzbark Warmiński (w) 9:1 
(Pyśk, Gawlas, Sałaciński, Skórko – po 2, 
Pyśk/Gawlas – 1). III liga mężczyzn: KU 
AZS Politechnika Warszawska (d) 8:2 (Ja-
cek Mitas, Adrian Majchrzak – po 2, Jakub 
Lis, Mikołaj Giereło – po 1, Mitas/Lis – 1, 
Aleks Pakuła/Adam Smoter – 1).    (mś)

e
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– Ten turniej to już tradycja i marka 
uznawana nie tylko w Polsce, ale i za 

granicą. W 2020 roku sytuacja epidemiolo-
giczna uniemożliwiła nam jego organizację, 
więc gdy tylko w tym roku zaistniała taka 
możliwość, od razu ruszyliśmy do pracy. Za-
wodnicy z młodszych kategorii wiekowych, 
tj. młodzik (U14) i dzieci (U11) w ogóle nie 
rywalizowali. Polski Związek Szermierczy 
nie prowadził w tym sezonie listy klasyfika-
cyjnej młodzików i nie były organizowane 
turnieje punktowane. Dlatego stworzenie 
profesjonalnych warunków do prowadzenia 
walk turniejowych dla najmłodszych, było 
jedną z trzech idei, które nam przyświecały 
– mówił Krzysztof Karlicki z Grodziskiego 
Klubu Szermierczego, dodając – Pozostałe 
dwie to uczczenie pamięci Jerzego Pawłow-
skiego, wielokrotnego medalisty olimpij-

skiego, najbardziej utytułowanego polskiego 
szermierza, uhonorowanego przez Między-
narodową Federację Szermierczą tytułem 
szablisty wszech czasów, oraz popularyzacja 
naszego szlachetnego sportu wśród miesz-
kańców gminy i powiatu grodziskiego.

Na turniej przyjechali szermierze z róż-
nych stron kraju, m.in. z Poznania, Olsz-
tyna, Białegostoku, Katowic, Konina, 
Rybnika, Lublina. Uroczystego otwarcia 
dokonali wiceburmistrz Michał Klonow-
ski i starosta powiatu grodziskiego Marek 
Wieżbicki.

– Jest mi niezmiernie miło, że po tej 
długiej przerwie możemy zacząć działania 
związane ze sportem. Klubów w Grodzi-
sku jest mnóstwo, ale właśnie szermierka 
świadczy o tym, jak wielowymiarowy jest 
Grodzisk i jego mieszkańcy – mówił wice-
burmistrz Michał Klonowski.

Szermierze fechtowali w czterech kate-
goriach. W dwóch z nich pierwsze miejsca 
zajęły zawodniczki grodziskiego klubu. 
Najlepsza w żeńskiej rywalizacji młodzi-
ków U14 była Lidia Tabędzka, natomiast 
w grupie dziecięcej wśród dziewcząt na 
pierwszym miejscu uplasowała się Oliwia 
Dwornik.

– Jestem dumny ze wszystkich swoich 
zawodników, którzy tego dnia podjęli rę-
kawicę i walczyli najlepiej jak potrafili bez 
względu na wynik sportowy, jaki osiągnęli. 
Start wymaga odwagi i waleczności, które 
wszyscy nasi młodzi Wołodyjowscy poka-

zali na planszy. W zawodach startowali za-
wodniczki i zawodnicy, będący w różnych 
fazach szermierczego rozwoju. Byli fawo-
ryci, którzy widzieli się na podium, za-
wodnicy początkujący, dla których było to 
pierwsze doświadczenie turniejowe, oraz 
zawodnicy robiący pierwsze kroki w  no-
wej kategorii wiekowej. Przed każdym 
z  nich stało ich własne wyzwanie, z  któ-
rym poradzili sobie śpiewająco – mówił 
Krzysztof Karlicki z Grodziskiego Klubu 
Szermierczego.

Wyniki pozostałych grodziskich szer-
mierzy: (kat. młodzik kobiet U14) Agata 
Żółtowska – 38 miejsce, Hanna Żuławska 
– 47, (kat. młodzik mężczyzn U14) Fran-
ciszek Kossut – 6 miejsce, Makary Mosak 
– 11, Piotr Sikora-Rudnicki – 20, Ignacy 
Banasiak – 39, Daniel Golubev – 41, Ka-
zimierz Rydzewski – 46, Jeremi Wojtalik 
– 53, (kat. dzieci dziewcząt) Anna Rusak 
– 3  miejsce, Adrianna Szwed – 6, (kat. 
dzieci chłopców) Edward Czelej – 9 miej-
sce, Aleksander Laskowski – 14, Iwo Bugaj 
– 15, Bartłomiej Marciniak – 20, Nikodem 
Mucha – 22, Ryszard Jądrzyk i Franciszek 
Chełkowski – 23, Franciszek Jądrzyk – 25.

 Tekst i fot. Anna Redel 

Mistrzowska praca  
Świetny występ podczas rozegranych 
w Kobyłce Mistrzostw Polski w szabli 

dziewcząt i chłopców do lat 14 zanotowali 
reprezentanci Grodziskiego Klubu Szer-
mierczego. Podopieczni trenera Krzysztofa 
Karlickiego wywalczyli dwa medale: złoty 
Lidii Tabędzkiej, która okazała się najlepsza 
w turnieju indywidualnym, oraz brąz dru-
żyny chłopców, występujących w  składzie: 
Makary Mosak, Franciszek Kossut, Daniel 
Golubev, Ignacy Banasiak. To bezsprzecz-
nie największy sukces w stosunkowo 
krótkiej historii tego klubu, jednocześnie 
pokazujący, że praca zmierza w  dobrym 
kierunku, zaś ludzie zarażeni pasją są 
w stanie dokonać rzeczy wielkich.    (mś)

3

Grodziski Klub Szermierczy przeprowadził 29 maja w hali spor-
towej przy ul. Westfala Ogólnopolski Turniej Szermierczy Dziew-
cząt i Chłopców Grodziska Szabla  – IV Memoriał Jerzego Pawłow-
skiego. W szranki stanęło ponad 130 zawodniczek i zawodników 
z blisko 20 klubów szermierczych.

Szable w dłoń 
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Od medalu do medalu 
Jak zwykle sporo sukcesów w ostat-
nim czasie zanotowała młodzież 

Akademii Tenisa Stołowego Bogorii Gro-
dzisk. Jakub Dobosz zdobył dwa złote me-
dale (w singlu oraz deblu), podczas rozegra-
nych w  Jabłonnie Mistrzostw Mazowsza w 
kategorii żaków. Co ważniejsze, swój wyczyn 
powtórzył w Ostródzie, gdzie rozgrywane 
były Mistrzostwa Polski w tej kategorii. Bar-
dzo dobry występ podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Województwa Mazowieckiego, 
które odbyły się w Warszawie, zanotowały 
Katarzyna Trochimiuk oraz Martyna Lis. 
Ta pierwsza okazała się najlepsza w grze 

pojedynczej, pokonując w finale swą klubo-
wą koleżankę 3:2, zaś wspólnie wywalczyły 
pierwsze miejsce zarówno w grze podwój-
nej, jak i w drużynie. Te same zawodniczki 
wywalczyły również brązowy medal w dru-
żynie podczas rozegranych w Gliwicach 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Z kolei 
w krajowym czempionacie juniorów, któ-
ry odbył się w Ustrzykach Dolnych, tytuł 
mistrzowski wywalczył Miłosz Redzimski. 
Ponadto wraz z Patrykiem Pyśkiem, Mi-
chałem Gawlasem i Jackiem Mitasem stanął 
na najniższym stopniu podium w turnieju  
drużynowym.    (mś)

e

    Nasi karatecy  
nie próżnują 
Jeśli chodzi o występy grodzi-
skich karateków z UKS Budo, 
to podczas rozegranego w Ple-
szewie 7th Central Poland 
Open Grand Prix Karate WKF 
wywalczyli wiele miejsc na po-
dium: Szymon Budny (1), Zofia 
Knyziak (2 i 3), Aleksandra Kot 
(2 i 3), Marcel Gurgul (2) i Szy-
mon Szczepański (3). Z kolei 
w Tarnowie Podgórnym, gdzie 
odbyły się mistrzostwa JKA, 

złoto zdobyła Julita Zwierz-
chowska, a  srebro – Stefan 
Gozdek. Reprezentanci gro-
dziskiej Sparty z dobrym skut-
kiem walczyli w wojewódzkich 
zawodach w  Halinowie i Józe-
fowie. Ich dorobek to 1 miejsca 
Kamila Rasztawickiego. Prze-
mysława Kolarczyka i Michała  
Żukowskiego, 2 – Leny Vedral 
oraz trzecie – Julii Dobrowol-
skiej.  (mś)

Wysokie  
loty Piranii

Zawodnicy UKS Piranie stanęli na wy-
sokości zadania i jako gospodarze i or-

ganizatorzy I Mistrzostw Mazowsza w Judo 
Mastersów i  Amatorów w grodziskiej hali 
sportowej wywalczyli 7 medali. Aktualny 
Mistrz Polski Mastersów Artur Papis nie dał 
szans swoim rywalom wygrywając wszyst-
kie cztery walki przed czasem i zapewniając 
sobie tytuł Mistrza Mazowsza w Judo Ma-
stersów, Jacek Major startując w dwóch ka-
tegoriach wagowych wywalczył tytuł Mistrza 
i Wicemistrza Mazowsza w Judo Mastersów. 
Wśród amatorów tytuł Mistrza Mazowsza 
w Judo zdobył Mateusz Czupryński, tytuł 
wicemistrzowski stał się udziałem Jakuba 
Studzińskiego, natomiast brązowe medale 
wywalczyli Marek Mariat i Adam Misiak.

To nie jedyne sukcesy Piranii, której za-
wodnicy wysokie loty zaprezentowali rów-
nież podczas rozegranego w Markach Tur-
nieju Judo „Same Cup”. 3 medale: srebrny 
Sabiny Brzozowskiej oraz brązowe Oliwii 
Ziąbskiej i Celiny Nowakowskiej – oto doro-
bek ekipy prowadzonej przez trenera Marka 
Kowalskiego.    (mś, kb)

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków
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Brawa dla 
koszykarek!

Bardzo udany sezon mają za sobą 
zawodniczki U-13 Grodziskiego 

Klubu Koszykarskiego, prowadzone przez 
trenera Tomasza Pierca. Dzięki zajęciu 
2  miejsca w wojewódzkich rozgrywkach 
ligowych WOZKosz. dziewczęta uzyskały 
prawo gry w Mistrzostwach Polski Mło-
dziczek. W rozegranym w Lublinie turnie-
ju ćwierćfinałowym grodziskie koszykarki 
uplasowały się na drugiej pozycji, co ozna-
czało awans do zawodów półfinałowych, 
które odbyły się w Grudziądzu. Na tym 
etapie rozgrywek nasze zawodniczki za-
kończyły swój udział w rywalizacji, tym 
samym zajmując 12 miejsce w Polsce, co 
należy uznać za ogromny sukces. Zapra-
cowały na niego: Anastazja Lendzion, Iga 

Jesiołowska, Weronika Polewska, Pola 
Misiło, Zuzanna Zimny, Weronika Sass, 
Aleksandra Stelmasiak, Joanna Marciniak, 
Marianna Łęgowska, Martyna Feliga, Kaja 
Słowińska, Kamila Dworowska, Kinga 
Strzelecka, Hanna Niewęgłowska i Amelia 
Kędzierska.   (mś)
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska
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 22.
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Aktualne informacje na temat działalności 
kina na:  www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
12 lipca. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną. Nagrodą jest ważne do 
końca 2021 roku zaproszenie dla dwóch 
osób do Kina Centrum Kultury na dowol-
nie wybrany seans filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 308:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło „Józef Tomczak”, ponieważ 
jednak złośliwy chochlik zmienił 
brzmienie imienia na „Jóoef”, ak-
ceptowaliśmy również taką for-
mę rozwiązania. Zwycięzcą został 
p. Krzysztof Zieleniewski.  Po odbiór 
nagrody zapraszamy do siedziby re-
dakcji: Centrum Kultury, ul.  Spół-
dzielcza 9, II piętro. 

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

 Biuro reklamy: 
d.staniaszek@centrumkultury.eu,  

tel. 660 540 169 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

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 

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

Poziomo:
1. chwast polny, odmiana chabru; 
5. tajny agent policyjny; 9. pas ziemi 
uprawnej w ogrodach; 10. wzajemna 
niechęć, niezgoda; 11. członek za-
łogi okrętu lub statku; 14. miejsco-
wość w gminie Grodzisk Mazowiec-
ki; 17. ptak z rodziny krukowatych; 
18. wódz Greków pod Troją, bohater 
„Iliady”; 19. plan przewidywanych 
wydatków; 21. mafia, szajka, kote-
ria; 23.  urządzenie do niszczenia 
min morskich; 25. ubranie męskie 
składające się z marynarki i spodni; 
28. biegły w arytmetyce; 29. Giulietta 
– aktorka włoska, gwiazda filmu „La 
Strada”; 30. ośrodek hodowli koni; 
31. nieobecność.

Pionowo:
1. dwużeństwo; 2. pęta, okowy; 
3. wytyczona droga; 4. samica konia; 
5. ofiara na cele społeczne; 6. utwór li-
teracki o tematyce miłosnej; 7. w sta-
rożytnym Rzymie porozumienie poli-
tyczne między trzema mężami stanu; 
8. dykcja; 12. przywracanie do życia 
osoby znajdującej się w stanie śmierci 
klinicznej; 13. bardzo dobra opinia; 
15. stan w USA; 16. Paul, piosenkarz 
kanadyjski, wykonawca niezapo-
mnianej do dziś „Diany”; 20.  pocisk 
do łuku; 21. chwilowa, łatwo zmie-
niająca się zachcianka; 22. dowód-
ca kozacki; 24. owad z rzędu ważek; 
25.  podhalański gospodarz; 26. wy-
nik nierozstrzygnięty, np. w meczu 
piłkarskim; 27. Henryk (1828-1906) 
znany pisarz norweski, autor „Nory”.
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OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

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

n  AGD i 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  Przyjmę książki w każdej ilości, z odbiorem osobistym. 
Proszę o kontakt: 502 932 470

Chcesz oddać rzeczy potrzebującym?
Potrzebujesz czegoś?

Słuchaj audycji ,,Daj siebie innym”  
w każdą niedzielę o godz. 11.05

Łatwo wpadasz w złość, irytację? 
Masz czasem wszystkiego dosyć? 

Czujesz napięcie w ciele? 
Nerwowo poruszasz nogą pod stołem? 

Wszystko tłumaczysz stresem? 
Prawdopodobnie MASZ RACJĘ!

Otwieramy nowe, kameralne 
studio w Grodzisku!

Miejsce wyjątkowe, inspirujące, 
z programem autorskim – dla Ciebie. 

Odprężysz się, miękko i płynnie 
połączysz umysł i ciało.
Odzyskasz równowagę.

Zapraszamy!

JEDYNE TAKIE MIEJSCE W GRODZISKU!

OTWARCIE W SIERPNIU

www.studionostress.pl

Grodzisk Mazowiecki
ul. Warszawska 2H, lok. 17 
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W końcu razem

Sztuka doskonale widoczna 

„Daliśmy radę” – takim hasłem rozpoczął swoje wystąpienie prezes 
Stowarzyszenia Europa i My Daniel Prędkopowicz podczas uroczysto-
ści zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Grodzisku, które odbyło się 17 czerwca w sali widowiskowej. A rok 
to był wyjątkowo trudny, zważywszy, że oprócz inauguracji i zakoń-
czenia niemal cała działalność musiała odbywać się w formule online. 

W foyer Kina Centrum Kultury od 17 czerwca dostępna jest wystawa prac sekcji 
artystycznej Strefy Aktywnego Seniora, które powstawały zarówno podczas 
zajęć prowadzonych online, jak i odbywających się na żywo. 

Mimo tych przeciwności UTW zdołał utrzy-
mać nie tylko ciągłość edukacyjną, ale i więź 
między słuchaczami, co najlepiej obrazowa-
ła wysoka frekwencja podczas spotkania. 

– W ciągu tych kilku miesięcy jedyną 
stacjonarną działalnością było zimowi-
sko, które odbyło się… w maju. Z uwagi 
na pandemię musieliśmy przenieść wyjazd 
połączony z warsztatami żywieniowymi 
z marca. Jednak cały czas utrzymywaliśmy 
kontakty. Jesienią zorganizowaliśmy nawet 
takie wieczory online nazwane „pogaducha-
mi”, podczas których mogliśmy wymieniać 
się uwagami, dzielić smutkami i radościami. 
A od grudnia ruszyliśmy z cyklicznymi wy-
kładami w formule zdalnej – mówi Alicja 
Zdrojewska, koordynator działającego przy 
Stowarzyszeniu Europa i My UTW.

Choć transmitowane w mediach spo-
łecznościowych wykłady online cieszyły 

się dużym zainteresowaniem, w niektórych 
przypadkach osiągając ponad dwa tysiące 
odsłon, a także dodawały słuchaczom mnó-
stwo optymizmu, studenci UTW stęsknili 
się za możliwością rzeczywistego spotkania 
i wysłuchania prelekcji. Z tym większym za-
interesowaniem uczestniczyli w wykładzie 
Sławomira Drygalskiego pt. „Wojciech Mły-
narski – niedziela na głównym”.

Tradycyjnie, jak podczas każdej uroczy-
stości UTW, nie zabrakło części artystycznej 
przygotowanej przez chór Fermata pod dy-
rekcją Alicji Podlewskiej-Paciorek. Z akom-
paniamentem Macieja Klocińskiego chór 
wykonał kilka piosenek ze swojego bogatego 
repertuaru, m.in. „Ważne są tylko te dni” 
Marka Grechuty i „Jak kochać, to kochać” 
Haliny Kunickiej. Uwagę zwracały bardzo 
udane partie solowe Wiesławy Śliwińskiej 
w utworze „Gwiazda naszej miłości” oraz 

„Modlitwa” Bułata Okudżawy w wykonaniu 
Ewy Macios, której akompaniował na gita-
rze mąż Ryszard Macios.

Zakończenie roku było również okazją do 
uhonorowania podziękowaniami i dyploma-
mi osób szczególnie zaangażowanych w dzia-
łalność i różne inicjatywy UTW, a także 
wystąpień zaproszonych gości na czele z bur-
mistrzem Grzegorzem Benedykcińskim, któ-
ry zapowiedział wygłoszenie pierwszego wy-
kładu w kolejnym roku akademickim a także 
dalsze wsparcie UTW przez gminę.  

– Po dzisiejszym spotkaniu widać, że 
ludzie są spragnieni siebie nawzajem. I to 
cieszy, bo cotygodniowe wykłady są narzę-
dziem do realizowania kluczowego elemen-
tu naszego programu, czyli zachęcenia se-
niorów do aktywności, do wyjścia z domu, 
do kontaktów z  innymi – mówi Daniel 
Prędkopowicz.    (kb)

Utalentowani plastycznie seniorzy 
swoje umiejętności mogli rozwijać 
pod okiem instruktorów w trzech kie-
runkach – za sprawą Barbary Sikorski 
zapoznawali się z tajnikami sztuki ce-
ramicznej, Marta Zawadzka uczyła, 
jak wykonywać z filcu najprawdziwsze 
perełki oraz czarować w technice ma-
kramy, zaś Paweł Cabanowski dzielił 
się swoim przebogatym warsztatem 
rysunku i malarstwa.

– Uwielbiam pracę z seniorami 
z SAS. Atmosfera jest wręcz rodzinna. 
Część prac zaprezentowanych na wy-
stawie powstała w wyniku zajęć onli-

ne, a część już podczas plenerów, orga-
nizowanych od momentu gdy przepisy 
dopuściły możliwość spotykania się na 
świeżym powietrzu, z czego skrzętnie 
skorzystaliśmy, odbywając dwa ple-
nery w Parku Skarbków i jeden przy 
ul. Bocianiej – mówi Paweł Cabanow-
ski, na co dzień wykładowca Publicz-
nego Ogniska Plastycznego.

Wystawa będzie czynna w miesią-
cach letnich, a obejrzeć ją można nawet 
z ulicy Spółdzielczej, gdyż przeszklona 
od tej strony elewacja CK sprawia, że 
jest doskonale widoczna z zewnątrz 
budynku.    (kb)
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To miał być radosny dzień. Mieszkający na 
wsi pan Ireneusz świętował właśnie, wspólnie 
z rodziną, komunię swojej córki. I choć zwykle 
nie nadużywał alkoholu, to tym razem okazja 
była szczególna, ale mężczyzna najwyraźniej 
przecenił swoje możliwości, przez co – w sta-
nie upojenia – musiał się wcześniej położyć 
spać. Sen nie trwał jednak zbyt długo, bo 
wkrótce zadzwonili do niego koledzy z proś-
bą o pomoc w naprawie zepsutego nieopodal 
auta. Liczyli, że pan Ireneusz, który znał się 
na mechanice samochodowej i do tego był 
człowiekiem niezwykle uczynnym, poratuje 
ich w trudnej sytuacji. Wprawdzie z począt-
ku, z uwagi na swój stan, niespecjalnie chciał 
pomóc, jednak ostatecznie dał się przekonać, 
a kiedy przyjechali po niego znajomi, mężczy-
zna zajął miejsce obok kierowcy i wszyscy 
udali się w drogę. 

Niestety, w trakcie jazdy przydarzył im się 
tragiczny w skutkach wypadek. Kierujący po-
jazdem jechał na tyle szybko, że w pewnym 
momencie stracił nad nim kontrolę, wypadł 
z jezdni i wjechał w drzewo. Siła uderzenia 
była tak duża, że pan Ireneusz zginął na miej-
scu. Jego koledzy mieli natomiast zdecydo-
wanie więcej szczęścia i nie odnieśli żadnych 
poważniejszych obrażeń, choć bardzo szybko 

okazało się, że obaj... byli również pod wpły-
wem alkoholu.

Po śmierci pana Ireneusza jego żona wraz 
z dziećmi starali się o zadośćuczynienie i po-
stanowili skorzystać z usług kancelarii praw-
nej. Wkrótce okazało się jednak, że ubezpie-
czyciel odmówił im wypłaty ze względu na 
fakt, że ofiara wypadku wsiadła do auta z nie-
trzeźwym kierowcą. A kiedy kolejne odwołania 
w tej sprawie nie przyniosły spodziewanych 
efektów, prawnicy kancelarii byli już gotowi 
zawrzeć ugodę, oczekując od ubezpieczycie-
la wypłaty dla wszystkich w wysokości 50 tys. 
zł. Ten jednak dalej stanowczo odmawiał, aż 
w końcu – po kilku latach – sprawa trafiła do 
Powszechnego Zakładu Odszkodowań.

W pierwszej kolejności radca prawny Za-
kładu ponownie zgłosił szkody do ubezpie-
czyciela, jednak ten po raz kolejny odmówił 
wypłaty uzasadniając to tym, że pan Irene-
usz – decydując się na jazdę z nietrzeźwym 
kierowcą – sam przyczynił się do wypadku. 
Po tym fakcie zdecydowano się na zmianę 
strategii działania. Prawnik wystąpił do sądu 
cywilnego, gdzie udowodnił że zmarły męż-
czyzna, sam będący przecież pod wpływem 
alkoholu, nie był w stanie racjonalnie ocenić 
czy jego kolega jest pijany. Do tego do wypad-

Kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty zadośćuczynienia, nie zawsze musi mieć  
rację. Jeżeli czujemy się poszkodowani, warto jest skorzystać z pomocy doświad-
czonych prawników, którzy wiedzą jaką należy przyjąć strategię żeby uzyskać na-
leżne nam pieniądze – nawet gdy sprawa wydaje się być pozornie nie do wygrania.

ku doszło zaledwie po dwóch przejechanych 
kilometrach, a tym czasie pan Ireneusz (któ-
ry miał zresztą zapięte pasy) nie był w stanie 
zorientować się w jakim stanie był kierowca. 
Ostatecznie to nie z nim pił tego dnia alkohol, 
a wszystkie powyższe okoliczności potwier-
dzili świadkowie. Wyjaśnienia te przekonały 
sąd, który nakazał wypłacić ubezpieczy-
cielowi odszkodowanie dla żony w wysoko-
ści 120 tys. zł. i po 100 tys. zł. dla każdego 
z dzieci wraz z rentą do 18-go roku życia od 
ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Sprawa ta pokazuje jak ważny przy od-
szkodowaniach jest wybór odpowiedniej 
kancelarii. Nie wszystkie specjalizują się 
bowiem w podobnej problematyce i często 
dążą do podpisania, niekorzystnych dla 
swoich klientów, ugód. Tymczasem zwykle 
nie warto tego robić. Zdecydowanie lepiej 
jest – za pośrednictwem fachowców – skie-
rować sprawę do sądu, bo tylko tam moż-
na skutecznie uzyskać sumę jaka nam się 
prawnie należy.

Powszechny Zakład Odszkodowań 
sp. z o.o., tel. 22 308 65 00.

Alkohol przyczyną śmierci na drodze
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Strefa Dobrych Praktyk
Czy warto korzystać z usług biura

pośrednictwa?
Czy biuro pośrednictwa pomaga, czy przeszkadza  

w sprzedaży lub najmie nieruchomości?
Czy przez biuro jest drożej czy taniej?

Czy biuro pomaga,  
czy przeszkadza?
Dobre biuro zawsze pomaga, przez 
odpowiednią wycenę nieruchomości, 
przez podkreślanie na prezentacji atu-
tów nieruchomości tych które ważne są 
dla strony kupującej. To doradca z biura 
zna oczekiwania swojego Klienta i umie 
je podkreślić w trakcie prezentacji. Jeśli 
decydujesz się sprzedać sam, nie wiesz 
kim jest człowiek, którego wpuszczasz 
z  ulicy i nie znasz jego potrzeb. Może 
będziesz zachwalać coś, co dla kupu-
jącego jest właśnie wadą. Takim punk-
tem może być np. otwarta lub oddzielna 
kuchnia, albo łazienka z wanną zamiast 
prysznica. Działając bezpośrednio ni-
gdy nie poznasz prawdziwych powodów, 
dla których Kupujący wyjdzie i więcej 
nie wróci. Doradca zawsze Ci powie, co 
w domu było nieodpowiednie co wystra-
szyło Kupującego. Co możesz poprawić
następnym razem i ... sprzedać nieru-
chomość.
Czy przez biuro jest drożej,  
czy taniej?
Muszę przyznać, że ostatnio pewnia 
rozmowa z Kientem osłupiła mnie cał-

kowicie, „... a dlaczego ma Pani zaro-
bić na moim mieszkaniu, to jest moje 
mieszkanie i przez Panią będzie drożej” 
– mam nadzieję, że czytając ten cytat, 
też odczuwasz osłupienie i zastana-
wiasz się, że w sumie gość ma rację. 
Otóż nie, mieszkanie o którym rozma-
wiałam z Klientem, było w nowym bu-
dynku, przyzwoicie wykończone, cena 
ofertowa była znacznie poniżej ceny 
rynkowej, o czym nie powiedziałam 
Klientowi, bo nie chciał współpracy. 
Stracił i Klienta który miał gotówkę, 
i myślę, że poniósł straty przy każdym 
innym Kliencie. Gdyby podjął współ-
pracę, otrzymałby wycenę i sprzedał 
mieszkanie powyżej własnych oczeki-
wań, gdyby ten Kupujący się nie zde-
cydował. Gdyby się zdecydował otrzy-
małby kwotę z oferty bez dodatkowych 
negocjacji.
Jeśli jesteś stroną kupującą to też po-
myśl o współpracy z doradcą, zadba 
on o Twoje interesy, sprawdzi w Twoim 
imieniu to czego Ty nie wiesz i wiedzieć 
nie możesz. Sprawdzając stan prawny 
nieruchomości zaoszczędzi Ci czasu. 
Bowiem jeśli zawnioskujesz o kredyt 
bez wiedzy, że nieruchomość ma nie-
uregulowany stan prawny – to mogą być 
drobiazgi i formalności – ale tak wydłu-
żą czas, że stacisz możliwość wzięcia 
kredytu i zakupu tej nieruchomości, 
ceny wzrosną i zostaniesz z niczym.
W Strefie FiN dbamy bardzo o jakość 
świadczonych przez nas usług. Chcemy 
dawać Klientom jak najwięcej luksuso-
wych wartości, w tym wiedzę. Dlatego 
dwa lata temu powstał cykl audycji ra-
diowych i artykułów w gazecie.
Właśnie zamykamy ostatni artykuł z tej 
serii przed wakacjami i bardzo dzięku-
jemy wszystkim, którzy nas czytali.
Co będzie po wakacjach?
Mamy już pewnien pomysł, ale jeszcze 
nie chcemy się zdradzać.

Życzymy dobrych i zdrowych wakacji.

Kinga Valevsky
współwłaściciel Strefy FiN,

licencjonowana specjalistka  
ds. nieruchomości i inwestowania  

w nieruchomości,
designer i projektant wnętrz

Co możesz z nami zrobić:

FINANSE
n  uzyskać kredyt gotówkowy,
n  uzyskaćkredyt hipoteczny,
n  uzyskać kredyt inwestycyjny,
n  skonsolidować kredyty.

BEZ PROWIZJI i OPŁAT dodatkowo pełna  
informacja o całkowitym koszcie 
kredytu, 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. 10.00-18.00

O współpracy biura pośrednictwa z “Kowalskim” pisałam i mówiłam w audycji 
Radia Bogoria już nie raz. Ciągle jednak po rozmowach z Klientami odnoszę wra-
żenie, że jest niewyczerpany i wymaga podsumowań, analizy i oceny na bieżąco.
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www.ameds.pl

lekarze specjaliści – kardiologia 
i wiele więcej

Oddaj swoje serce 
w dobre ręce

222 902 880


