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Okazja to niepowtarzalna, bowiem nowy 
ratusz został zaplanowany w ten sposób, 
że do obsługi mieszkańców przeznaczony 
będzie parter, natomiast na piętrach znaj-
dą się biura poszczególnych wydziałów, 
więc osoby postronne nie będą miały do 
nich dostępu. Oprócz trzech kondygnacji 
naziemnych budynek ma również po-
ziom -1, przewidziany na archiwum oraz 
pomieszczenia techniczne.

– Było wiele koncepcji związanych z lo-
kalizacją ratusza, natomiast nie było wąt-
pliwości, że taki obiekt musi wreszcie zaist-
nieć, bo dotychczas Grodzisk ratusza jako 
takiego nie miał. Efekt uważam za bardzo 
udany i wierzę, że spodoba się większości 
mieszkańców – mówi burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, wyrażając przekonanie, że 
nowy budynek nie tylko usprawni obsługę 
mieszkańców, ale uczyni ją bardziej kom-

fortową, również dla urzędników. To aku-
rat można uznać za pewnik, zważywszy 
na to, jak wysłużony był dotychczasowy 
budynek magistratu. 

Pierwszy w historii Grodziska ratusz 
zostanie oddany do użytku w nieprzypad-
kowym terminie – wszak 22 lipca mija 
499  lat od nadania praw miejskich przez 
króla Zygmunta I Starego. A jak nietrudno 
wyliczyć – za rok pięćsetlecie!    (kb)

Ratusz numer jeden

Napoleon w Soplicowie,  
czyli powraca piknik historyczny
Po rocznej przerwie do kalendarza imprez powraca cie-
szący się dużym zainteresowaniem Rodzinny Piknik Histo-
ryczny w Grodzisku Mazowieckim. VI edycja odbędzie się 
11 września przy ul. Ordona i nawiązywać będzie do epoki 
napoleońskiej oraz świata opisanego w „Panu Tadeuszu”.
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Urząd Miejski w Grodzisku lada moment zmieni siedzibę i przeniesie się do nowego ratusza, 
wzniesionego w otoczeniu Willi Niespodzianka przy ul. Kościuszki 12. Przeprowadzka będzie 
przebiegać etapami i powinna zakończyć się do połowy sierpnia. 24 lipca będzie okazja, by zwiedzić 
wszystkie zakamarki dwupiętrowego budynku – o godz. 13.00 rozpocznie się dzień otwarty.

Nowe Przedszkole w Grodzisku

www.dziendobryprzedszkole.pl
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– Momentami wychodzi słońce, 
dworek jest wówczas pięknie 
oświetlony, więc warsztatowicze 
próbują to uchwycić, dodając do 
tego swoje emocje. Staram się 
uczyć widzenia plastycznego, 
w którym nie chodzi o idealne 
odzwierciedlenie, bo od tego 
są zdjęcia, niekoniecznie trzeba 
oddawać wszystkie detale, tylko 
namalować tak, aby ktoś inny 
zwrócił na to uwagę – mówiła 

artysta plastyk Hanna Gan-
carczyk, prowadząca plener, 
który odbył się w dworku Ada-
ma Chełmońskiego w Adamo-
wiźnie 26 czerwca. Artystka na 
co dzień jest opiekunem grupy 
malarskiej w „Powozowni” 
w Radziejowicach.

Uczestnicy warsztatów ma-
lowali głównie akrylami olej-
nymi. Nikt się nie śpieszył, 
wszyscy zdawali się bardzo 
zrelaksowani.

Terminy kolejnych plenerów 
z Hanną Gancarczyk to: 17 lip-
ca, 21 sierpnia oraz 9 paździer-
nika. Po nich nastąpi wystawa 
poplenerowa w dworku. Na 
plenery, w których może wziąć 
udział każdy, w tym dzieci od 
8  roku życia, obowiązują za-
pisy, a materiały uczestnicy 
przynoszą ze sobą.     (ar)

Relaks przy sztaludze  

Koncertem Johna Portera 
26  czerwca w Milanówku 
rozpoczęła się druga edycja 
festiwalu Letnie Granie. John 
Porter to legenda polskiej sce-
ny muzycznej. Ten walijski 
muzyk i kompozytor w 1977 
roku razem z Korą Jackowską 
i Markiem Jackowskim stwo-
rzył trio o nazwie Maanam 
Elektryczny Prysznic, później 
przemianowany na Maanam. 
Po około dwóch latach opuścił  
zespół i założył własny o  na-

zwie Porter Band, z którym 
nagrał płytę „Helicopters”. 
W  latach osiemdziesiątych 
rozpoczął karierę solową. Naj-
większy sukces komercyjny 
odniósł w duecie z Anitą Lip-
nicką. Koncert Johna Portera 
w Milanówku potwierdził, że 
facet ubrany na czarno z  gi-
tarą w  ręku i  czasami ustną 
harmonijką, przypominający 
aktora Willema Dafoe, wciąż 
potrafi czarować publiczność.

  Sławomir Sadowski

Porter wciąż czaruje

Nadzieja z Grodziska w Tokio 

Zostawić ślad w błocie

fo
t. 

M
. S

am
bo

rs
ka

Podczas rozpoczynających się 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
szczególnej uwadze polecamy 
Wszechstronny Konkurs Ko-
nia Wierzchowego, bowiem 
w tej dyscyplinie będziemy 
mieć reprezentantkę Grodzi-
ska, Małgorzatę Cybulską.

– Wydaje się, że tak nie-
dawno zaczynałam przy-
godę z jeździectwem spor-
towym, a  tu dzięki ciężkiej 
pracy, wyrzeczeniom, ale też 
ogromnemu wsparciu wielu 
ludzi i szczęściu, które jednak 
szczególnie w tym sporcie 
jest bardzo potrzebne – udało 
się osiągnąć szczyt marzeń! 
Jest to ogromny zaszczyt 
i  motywacja – dzieliła się na 
swoim facebookowym profilu 

emocjami związanymi z po-
wołaniem do kadry olimpij-
skiej 23-letnia zawodniczka, 
nazywana nadzieją polskiego 
jeździectwa.     (kb)

Spotkanie z poetą, autorem 
m.in. haiku Robertem Ka-
nią zainaugurowało cykl 
otwartych spotkań „Poetyc-
ki Bluszcz”, które odbywać 
się będą w pierwsze czwartki 
miesiąca w Galerii Bluszcz 
w Podkowie Leśnej. 

R. Kania jest przykładem, 
że na rozpoczęcie przygody 
z literaturą nigdy nie jest za 
późno. Wiersze zaczął pisać w 
wieku 47 lat. Debiutował, gdy 
miał pięćdziesiątkę na karku. 
Od tego czasu uczestniczył 
w odbywających się w Piasto-
wie „Biesiadach poetyckich”, 
warsztatach i konkursach 
literackich. Poezja jest dla 
niego wydobywaniem czegoś 
duchowego, metafizycznego 
z codzienności. Jest również 
sposobem radzenia sobie ze 
złem w świecie. Ponieważ 

lanie wody zawsze było mu 
obce, rozpoczął od krótkiej, 
ale niezwykle trudnej formy, 
jaką jest haiku. 

W 2005 r. w poszukiwaniu 
rodzinnych korzeni odbył 
podróż do Stanów Zjedno-
czonych. Efektem wyprawy 
był tomik wierszy „Noc ame-
rykańska”. Liryki pochodzące 
m.in. z tej książki przeczytała 
Ada Widziewicz, a spotkanie 
poprowadziły Agnieszka Her-
man i Beata Pawłowicz.

– Poezja jest dla mnie naj-
lepszym sposobem opisania 
świata i kondycji ludzkiej. 
Piszę takie teksty, które sam 
chciałbym przeczytać – 
stwierdził R. Kania. Na pyta-
nie dlaczego pisze, odpowiada 
krótko: aby zostawić po sobie 
ślad w błocie.

  Sławomir Sadowski 
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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,
z ogromną radością obserwuję, jak Gro-
dzisk Mazowiecki wrócił do życia po dłu-
gim okresie pandemicznych obostrzeń. 
Cieszy mnie, że tłumnie odwiedzacie 
Państwo parki, korzystacie z kina, basenu 
i kąpieliska na Stawach Walczewskiego. 
Abyśmy mogli dalej cieszyć się życiem bez 
rygoru sanitarnego i nie zostali z powo-
du kolejnej fali zakażeń zmuszeni do za-
mykania jesienią szkół, musimy uzyskać 
odporność zbiorową. A do tego koniecz-
na jest odpowiednia liczba osób zaszcze-
pionych. W naszej gminie liczba osób 
w pełni zaszczepionych wynosi 43,2 proc., 
czyli jest zbyt mała. Niektórzy z Państwa 
obawiają się szczepień, dlatego by obawy 
te rozwiać i dać Państwu możliwość od-
powiedniej konsultacji ze specjalistami, 
organizujemy 25 lipca w Parku Skarbków 
piknik, w trakcie którego będzie można 
porozmawiać o skuteczności szczepionek, 
a także skutkach ich przyjęcia. Tego dnia 
będzie można również wygrać atrakcyjne 
nagrody. Przez cały dzień będą odbywa-
ły się szczepienia w Mediatece, a w godz. 
8.00-12.00 zapisy w każdej z grodziskich 
parafii. Pomożemy także osobom star-
szym, samotnym i niepełnosprawnym 
w  dostaniu się na szczepienie. Taką po-
trzebę można nam zgłosić pod numerem 
telefonu 22 724 21 21, pod którym także 
można dokonać zapisu.

24 lipca otwieramy pierwszy w prawie 
500-letniej historii miasta ratusz. Ser-
decznie zapraszam wszystkich mieszkań-
ców na dzień otwarty, podczas którego 
będzie można zobaczyć nowe wnętrza. 
Jest to Wasz ratusz, który będzie służył 
temu, byście mogli Państwo w odpowied-
nich warunkach załatwić swoje sprawy. 
W  ostatnim czasie ogłosiliśmy przetarg 
na budowę tężni solankowej, która będzie 

zlokalizowana w Parku Skarbków, a tak-
że przetarg na budowę kolejnych ścieżek 
rowerowych. Powstaną wzdłuż ul. Ma-
tejki, ul. Bałtyckiej/Wspólnej oraz drogi 
powiatowej nr 1509W. Budowa ścieżek 
zostanie dofinansowana z Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego. 
Podpisałem umowę na budowę strażnicy 
OSP przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzi-
sku Mazowieckim, trwa też modernizacja 
strażnicy w Kłudnie Starym. Bardzo waż-
ne jest, by nasi strażacy mieli odpowiednie 
warunki do funkcjonowania. Jest to grupa, 
która zasługuje na wielkie uznanie, gdyż to 
oni zawsze bardzo nam pomagają w naj-
trudniejszych momentach.

Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne 
związane z udrożnieniem kanału desz-
czowego, co pozwoli na likwidację wody 
zbierającej się na skrzyżowaniu ul. Mon-
twiłła i ul. Sienkiewicza. Grodziski ZWiK 
znalazł odpowiednie rozwiązanie proble-
mu, które zostanie zastosowane również 
w innych miejscach na terenie gminy, 
gdzie na ulicach powstają kałuże. Pra-
cujemy nad zrewitalizowaniem centrum 
miasta. Modernizacja obejmuje m.in. plac 
Króla Zygmunta Starego, plac Wolności 
oraz deptak od ul. Spółdzielczej do ul. 
1 Maja. Z przyjemnością informuję, że 
przychyliliśmy się do opinii mieszkańców 
i zwiększymy ilość zieleni zarówno na sa-
mym deptaku, jak i placu Króla Zygmun-
ta. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagi 
oraz zaangażowanie w działania związane 
z wyglądem naszego miasta.

Nasza gmina otrzymała dofinansowanie 
z Budżetu Województwa Mazowieckiego 
w kwocie 435 tys. zł. Pozyskane środki zo-
staną wykorzystane m.in. na wyposażenie 
świetlic wiejskich w sprzęt multimedialny 
i AGD, zagospodarowanie terenu dzia-
łek sołeckich i przebudowę al. Sadowej 
w Książenicach.

Wstępniak od Burmistrza

                 

Powstał Związek Powiatowo-Gminny 
„Grodziskie Przewozy Autobusowe”, któ-
ry będzie nowym organizatorem publicz-
nego transportu zbiorowego na obszarze 
naszego powiatu. Celem jego utworze-
nia jest wspólna organizacja połączeń 
autobusowych przez różne gminy. Dzię-
ki temu zostanie zapewniona sprawna, 
zsynchronizowana ze sobą sieć połączeń, 
spójna taryfa biletowa oraz jednolity 
i  wysoki standard przewozów. Współ-
praca ta daje wymierne korzyści także 
dlatego, że dużą część kosztów transportu 
będzie ponosił Wojewoda Mazowiecki.

Na koniec chcę przekazać bardzo miłą 
wiadomość. Podczas organizowanego 
w Berlinie kongresu Grodzisk Mazowiec-
ki otrzymał prestiżową nagrodę „Made 
in Poland 2021”. Jest to laur przyznawany 
za istotny wpływ na rozwój gospodarki 
oraz otwartość na nowe inicjatywy, za-
pewniające przyjazny klimat inwestorom. 
Gratuluję wszystkim mieszkańcom, gdyż 
zdobycie tej nagrody możliwe było dzięki 
waszej pracy.

Grzegorz benedykciński
burmistrz Grodziska Mazowieckiego

MGK zaprasza w swoje szeregi! 
Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna 
to organ doradczy współpracujący 
z  Burmistrzem Grodziska Mazo-
wieckiego. W ciągu swojej działal-
ności Grupa organizowała różnego 
rodzaju wydarzenia kulturalne, 
skierowane w szczególności do mło-
dzieży mieszkającej w naszej gminie. 
Grupa prowadzi także na Facebooku 
i Instagramie swój fanpage pod na-
zwą Młodzieżowy Grodzisk.

W tym roku Grupa stworzyła grę 
wakacyjną, która oparta jest o zwią-
zane z wodą części naszej gminy. 
Młodzież stworzyła dwie trasy – pie-
szą i rowerową. Gra miejska będzie 
dostępna od 21 lipca do 31 sierpnia 
br. Szczegóły będą umieszczane na 

fanpage’ach Młodzieżowy Grodzisk 
i  Mediateka Grodzisk, a także na 
stronie internetowej www.centrum-
kultury.eu/mediateka.

We wrześniu rusza VII kadencja 
Młodzieżowej Grupy Konsultacyj-
nej. Chcielibyśmy zaprosić do nas 
wszystkich młodych ludzi z naszej 
gminy, którzy chcą pomóc tworzyć 
różnego rodzaju ciekawe wydarze-
nia. Od 15 sierpnia będziemy czekać 
na Wasze listy motywacyjne. Osoby, 
które przyślą nam list, otrzymają od 
nas odpowiedzi 10 września. Listy 
możecie wysyłać na adres mailowy: 
mlodziezowygrodzisk@gmail.com.

Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna og
ło
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Kolejna sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym odbyła się  
23 czerwca i rozpoczęła się od procedury absolutoryjnej. 
Raport o stanie gminy Grodzisk za 2020 rok przedstawił  
burmistrz Grzegorz Benedykciński.
W raporcie zawarte były dane statystycz-
ne dotyczące demografii, migracji, szkol-
nictwa, bezrobocia, nowych miejsc pracy, 
a  także budownictwa mieszkaniowego 
i  nowych nasadzeń. Wśród najważniej-
szych inwestycji realizowanych w minio-
nym roku wskazane zostały przedsięwzię-
cia gminne (m.in. sale gimnastyczne przy 
SP nr 5 oraz SP w Izdebnie Kościelnym, 
rozbudowa SP nr 2, dworek Adama Cheł-
mońskiego w  Adamowiźnie, świetlica 
w  Czarnym Lesie, połączenie drogowe 
Adamowizny z osiedlem Szczęsne), podej-
mowane przez ZWiK (budowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej), przez samorząd 
wojewódzki (rozpoczęcie budowy obwod-
nicy) oraz prywatnego inwestora (Akade-
mia Legii Warszawa). Zwrócono uwagę na 
rozpoczęte budowy: szkoły w  Szczęsnem, 
hali widowiskowo-sportowej, ratusza, sie-
dziby OSP w Kłudnie. Poruszone zostały 
także takie kwestie, jak stan finansów wraz 
z wydatkami na przeciwdziałanie pande-
mii, ład przestrzenny, wymiana pieców, 
program współpracy z  organizacjami po-
zarządowymi, uruchomienie komunikacji 
powiatowej, zakup ziemi pod zbiornik re-
tencyjny, działalność kulturalna, otrzyma-
ne nagrody i miejsca w rankingach.

– Powinniśmy być dumni, że nasza 
gmina się tak pięknie rozwija, że powsta-
je tyle inwestycji, staje się coraz bardziej 
przyjazna dla mieszkańców, że nasze klu-
by sportowe uzyskują różne laury i zwy-
cięstwa. Naprawdę jest to wielki zaszczyt 
mieszkać w takiej wspaniałej gminie 
– podkreśliła Joanna Wróblewska, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej.

W ramach debaty nad raportem o sta-
nie gminy za 2020 rok głos zabrali radni 
Janusz Okurowski, Bartłomiej Okurowski, 
Łukasz Lewandowski, jak również Andrzej 
Okurowski, który także poinformował 
o pozytywnej opinii komisji rozwoju i bu-
dżetu. – Komisja pozytywnie zaopiniowa-
ła raport przy dwóch głosach wstrzymują-
cych. Czytając ten raport, słuchając pana 
burmistrza można powiedzieć, że w tych 
ciężkich pandemicznych czasach gmina 
Grodzisk zdała egzamin – mówił Andrzej 
Okurowski. Następnie 19 głosami za przy 
2 głosach przeciw (Janusza Okurowskiego 
i Łukasza Lewandowskiego) udzielono wo-
tum zaufania burmistrzowi.

Kolejnym punktem było zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
dania z wykonania budżetu gminy za 2020 
rok. Omówienia dokonał Piotr Leśniew-
ski, skarbnik gminy. – Ten pandemiczny 
rok, inny niż pozostałe, nie był dla naszej 
gminy rokiem złym. Jeśli chodzi o  do-
chody wykonano 101 proc. w stosunku 

do planu. Wydatki zostały wykonane na 
niższym poziomie, 93 proc. planu – zaczął 
mówić skarbnik, który odniósł się również 
do mienia komunalnego, które z uwagi na 
kolejne inwestycje wzrosło w porównaniu 
z 2019 rokiem o  35  mln zł, i zadłużenia. 
Jak przekonywał, kredyty, które wpływają 
na zadłużenie gminy, to głównie zobowią-
zania zaciągane na sfinansowanie wkładu 
własnego przy inwestycjach realizowanych 
z wykorzystaniem środków zewnętrznych 
– unijnych, państwowych i wojewódzkich. 
– W 2020 roku również pozyskaliśmy po-
tężną pulę na inwestycje, stąd od paru lat 
nasze inwestycje przekraczają 20 proc. czy 
nawet zbliżają się w niektórych latach do 
30 proc. wszystkich wydatków – podkreślił 
skarbnik. Następnie przewodnicząca Rady 
Miejskiej odczytała pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o wyko-
naniu budżetu gminy za rok 2020. Wynik 
głosowania to 19 za i 2 wstrzymujące.

Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu 
za rok 2020 przedstawili przewodniczący 
komisji merytorycznych. Po tym zaprezen-
towany został wniosek komisji rewizyjnej 
wraz z uzasadnieniem o udzielenie abso-
lutorium burmistrzowi. – Na podstawie 
rozpatrywanych materiałów źródłowych 
i wysłuchanych informacji komisja stwier-
dziła, iż realizując budżet roku 2020 bur-
mistrz kierował się zasadą celowości i go-
spodarności w procesie gospodarowania 
środkami publicznymi – mówił Sylwester 
Stankiewicz, przewodniczący komisji re-
wizyjnej. Przewodnicząca Rady Miejskiej 
odczytała pozytywną opinię RIO o wnio-
sku, po czym przystąpiono do głosowania. 
W konsekwencji absolutorium burmistrzo-
wi udzielono 19 głosami za przy 2 wstrzy-
mujących. – Jest to dla mnie bardzo sympa-
tyczny moment, bo był to naprawdę trudny 
rok. To sukces całej załogi – dziękował 
burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Zarówno zmiany w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, jak i w uchwale budże-
towej na 2021 rok przyjęto jednogłośnie. 
Jak wyjaśniał skarbnik, w tegorocznym 
budżecie zwiększono dochody o ponad 
11  mln zł m.in. w związku z uzyskanymi 
w  ostatnim czasie dotacjami unijnymi 
i krajowymi. W wydatkach, podniesionych 
o tę samą kwotę, główną pozycję stanowią 
wydatki drogowe.

Wszyscy radni byli za udzieleniem pomo-
cy finansowej dla województwa mazowiec-
kiego w wysokości ok. 300 tys. zł z prze-
znaczeniem na wykonanie dokumentacji 
projektowej na rozbudowę i budowę drogi 
wojewódzkiej nr 579 na odcinku od miej-
scowości Błonie ul. Żukówka, do węzła na 
autostradzie A2 na terenie gminy Grodzisk.

Wieści z RaTusza
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    Ze smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Śp. Karyny 
Paciorkowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia
Synom, Synowym,  
Wnukom i Rodzinie

składają 
Przyjaciele z Akcji Katolickiej  
oraz uczestnicy pielgrzymek

21 osób głosowało za udzieleniem po-
mocy finansowej dla powiatu grodziskie-
go. Jak poinformował skarbnik, chodziło 
o zmianę nie tyle kwotową, co merytorycz-
ną, zgodną z prośbą powiatu. Z budowy 
skrzyżowania w Chlebni środki przesu-
nięto na przebudowę i budowę chodnika 
w ciągu drogi między Książenicami a Ma-
ryninem oraz modernizację drogi w Iz-
debnie Kościelnym w kierunku Cegłowa. 
Głos zabrał radny Bartłomiej Okurowski, 
który zapytał o realizację drogi w Chleb-
ni. – Chodzi mi o to, żeby się nie okaza-
ło w przyszłym roku, że droga w Chlebni 
nie będzie dofinansowana, i docelowo nie 
będzie zrobiona – mówił radny. Burmistrz 
Grzegorz Benedykciński odpowiedział, że 
decyzja jest podyktowana chęcią wybudo-
wania kanalizacji w Chlebni, i że jeżeli po-
wiat nie otrzyma innego dofinansowania, 
to gmina zamierza mu pomóc.

Rada Miejska jednomyślnie wyraziła 
zgodę na nabycie zabudowanej nierucho-
mości gruntowej przy ul. Żyrardowskiej 
oraz na nabycie udziałów w zabudowa-
nych nieruchomościach gruntowych przy 
ul.  Wólczyńskiej 45 i 47. Jak poinformo-
wał wiceburmistrz Tomasz Krupski, to 
bardzo ważny fragment centrum miasta, 
a wyrażone zgody pozwolą w przyszłości 
go poprawić. Jest to tym istotniejsze, że są 
to tereny w okolicy planowanej szkoły mu-
zycznej. Radny Janusz Okurowski zapytał 
o termin rozbiórki, na co uzyskał odpo-
wiedź wiceburmistrza, że oczyszczenie 
tego terenu wydaje się realne w przyszłym 
roku, jeśli uda się porozumieć ze wszystki-
mi udziałowcami.

Radni jednogłośnie poparli przystąpie-
nie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części Książenic w rejonie ul. Młodości 
i  Jarzębinowej oraz uchwalili m.p.z.p. dla 
części wsi Radonie w rejonie ul. Gogola 
i ul. Centralnej.

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.
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Komunikat

Szczęśliwa trzynastka 

Przewodnicząca 
z doświadczeniem 

12 lipca przed dotychczasową siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 
przy ul. Żwirki i Wigury została podpisana umowa na budowę nowej strażnicy.

Uprzejmie informuję, że w związku 
z  trwającą pandemią COVID-19 nie-
zwykle utrudnione jest przeprowadze-
nie w bieżącym roku szczepień psów w/k 
wścieklizny, które odbywały się na dotych-
czasowych zasadach (punkty szczepień na 
terenach wiejskich). Stale zmieniająca się 
sytuacja związana z  obostrzeniami dot. 
limitu osób przebywających w zgroma-
dzeniach oraz zasadami reżimu sanitarne-
go znacząco utrudniają organizację akcji 
szczepień psów przeciwko wściekliźnie na 
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Mając na uwadze sytuację epidemio-
logiczną, przeprowadzamy konsultacje 
z  lekarzami weterynarii dotyczące jak 
najbezpieczniejszego sposobu przepro-
wadzenia akcji szczepień psów w/k wście-
klizny w trwającym czasie epidemii CO-

VID-19. W minionym roku w związku 
z chwilowym poluzowaniem obostrzeń 
częściowo została przeprowadzona akcja 
w okresie jesiennym (październik/listo-
pad). Następną dawkę szczepienia nale-
ży wykonać w  okresie nie dłuższym niż 
12 miesięcy od dnia ostatniego szczepie-
nia. Gmina podejmuje działania mające 
na celu zrealizowanie akcji szczepień w/k 
wścieklizny jesienią bieżącego roku.

Pragnę przypomnieć, że właściciele 
psów mają  obowiązek zaszczepić swoich 
pupili przeciwko wściekliźnie. Brak szcze-
pienia psa jest wykroczeniem, za które gro-
zi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Organizowane przez gminę akcje szcze-
pień psów w/k wścieklizny mają charakter 
fakultatywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie

Trzynaście dotacji w wysokości od 3,5 do 
6 tys. zł otrzymały organizacje i grupy niefor-
malne, które ubiegały się o dofinansowanie 
w ramach programu Działaj Lokalnie, reali-
zowanego od 2006 roku na terenie powiatu 
grodziskiego, a od 2019 również w gminie 
Brwinów przez Stowarzyszenie Europa i My. 
Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem 
symbolicznych czeków miało miejsce podczas 
Podwieczorku grantowego, który odbył się 
9 lipca w Dworku w Adamowiźnie.

– Środki na dotacje pochodzą z programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz ze środków pozyskanych 
przez Stowarzyszenie Europa i My z 1 proc. 
podatku, od samorządów i lokalnych dar-
czyńców. W 2021 konkurs dofinansowany był 

przez gminę Brwinów oraz gminę Grodzisk 
Mazowiecki, a patronat nad programem objął 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grze-
gorz Benedykciński – mówił prezes Stowarzy-
szenia Europa i My Daniel Prędkopowicz. 

W sumie do tegorocznej edycji zgłoszonych 
zostało 20 projektów, a o rozdysponowaniu 
łącznej kwoty 55 tys. zł pomiędzy 13 z nich za-
decydowała pięcioosobowa Lokalna Komisja 
Grantowa, w składzie której oprócz Adriany 
Skajewskiej (LGD Zielone Sąsiedztwo), Mar-
ka Omiecińskiego (właściciel Lajk Taxi), Da-
riusza Dąbrowskiego (sekretarz gminy Żabia 
Wola) oraz Łukasza Nowackiego (animator 
kultury i grodziski radny miejski) znalazł się 
niżej podpisany redaktor naczelny „Bogorii”.

n Tekst i fot. Krzysztof bońkowski

– Wszyscy ogromnie się cieszymy ze wzglę-
du na to, że na tę budowę oczekujemy od 
dosyć dawna. Niestety obecna strażnica nie 
spełnia wszystkich wymagań, które są nie-
zbędne do prowadzenia działań – mówił 
Paweł Simborowski, prezes grodziskiej OSP.

Wykonawcą wyłonionym w przetar-
gu została lokalna firma WIG-DAR Da-
riusz Kozłowski, która dobrze zapisała się 
w pamięci jako realizator wielu gminnych 
inwestycji, m.in. finalizuje właśnie moder-

nizację strażnicy OSP w Kłudnie Starym.  
– Jesteście tą strażą, która jest najaktyw-
niejsza, staracie się brać udział we wszyst-
kich akcjach z pełnym zaangażowaniem. 
Dlatego zdecydowaliśmy się wybudować 
obiekt, który będzie kosztował ponad 
4 mln zł. Wiemy, że jak mało komu wam 
się to po prostu należy – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. Zgodnie z umo-
wą obiekt powinien powstać w ciągu 
15 miesięcy.  n  (ar)
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Strażnica w 15 miesięcy

Błąd w nazwisku
W opublikowanej w poprzednim nume-
rze informacji o działaniach Przedszkola 
nr 1 w Milanówku przytrafiła nam się 
mała katastrofa – w sposób niezamierzo-
ny zniekształciliśmy nazwisko koordy-
natorki projektu, która nazywa się Basia 
Dyra. W niewyjaśniony sposób na ła-
mach nazwisko wzbogaciło się o zbędną 
literę K i przybrało nieprawidłową postać 
„Dyrka”. Czytelników i panią Basię Dyrę 
za błąd przepraszamy.

n Redakcja

Po ubiegłorocznej rezygnacji z funkcji 
przewodniczącej przez Teresę Fifiel-
ską-Nowak Gminna Rada Seniorów 
ponownie ma szefa. Na pierwszym od 
początku pandemii spotkaniu stacjonar-
nym, które odbyło się w czerwcu w Willi 
Niespodzianka, radni seniorzy wybrali 
na przewodniczącą Lidię Abramczyk, 
reprezentującą w tym gremium Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. 

– Zależy mi na tym, by zjednoczyć 
grono grodziskich seniorów. Mamy 
różne organizacje grupujące seniorów, 
emerytów, rencistów i każda z nich ma 
swój statut, swój plan, ale warto byśmy 
wypracowali również działania wspól-
ne – mówi nowa przewodnicząca, która 
ma bogate doświadczenie w pracy samo-
rządowej, gdyż przez lata była szefową 
powiatowej oświaty, a wcześniej rów-
nież radną powiatową i gminną. Lidia 
Abramczyk z zawodu jest nauczycielem, 
związana była z grodziskimi i milanow-
skimi szkołami. n  (kb)
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Lada moment otwarcie nowego ratusza. 
Jego lokalizacja znalazła zarówno entu-
zjastów, jak i krytyków. Pan od począt-
ku był przekonany, że to dobre miejsce 
na ratusz. Efekt jest zgodny z Pana ocze-
kiwaniami?

– Było wiele koncepcji związanych 
z lokalizacją ratusza – braliśmy 
pod uwagę teren koło kościoła św. 
Anny, rozważaliśmy modernizację 
dotychczasowego budynku. Nato-
miast nie było wątpliwości, że taki 
obiekt musi wreszcie zaistnieć, bo 
dotychczas Grodzisk ratusza jako 
takiego nie miał. O ostatecznym 
miejscu zdecydowało kilka czynni-
ków. Impulsem była rewitalizacja 
Willi Niespodzianka, którą gmina 
odkupiła wcześniej od prywatnego 
właściciela, by uratować tak unikalny 
zabytek. Powstał pomysł, aby docelo-
wo ten piękny budynek przeznaczyć 
na potrzeby Rady Miejskiej oraz na salę 
ślubów. Stąd pojawiła się myśl, by zabyt-
kową architekturę połączyć z nowocze-
snością i stworzyć w tym miejscu ratusz, 
którego bryła jeszcze bardziej wyekspo-
nuje walory Niespodzianki. Efekt uwa-
żam za bardzo udany i wierzę, że spodoba 
się większości mieszkańców.
Co nowy budynek zmieni w obsłudze 
mieszkańców?

– Na pewno ją usprawni i uczyni bar-
dziej komfortową, zarówno dla miesz-
kańców, jak i urzędników. Pozwoli na to 
bardzo przestronna sala obsługi miesz-
kańców. Ponadto samo wnętrze zagwa-
rantuje pełną transparentność działań. 
Zainstalujemy również urządzenia, za-
pewniające możliwość złożenia doku-
mentów i załatwienia wielu spraw także 
poza godzinami pracy urzędu. Oczywi-
ście będzie winda. 
Interesanci chyba nie będą mieli potrze-
by, by z niej korzystać?

– To prawda. Wszystkie sprawy za-
łatwiamy na parterze. Jeżeli będzie ko-
nieczność rozmowy ze specjalistą z danej 
dziedziny, wówczas odpowiedni urzędnik 
pojawi się na dole, gdzie przygotowane są 
dwie salki właśnie na szczegółowe rozmo-
wy w transparentnych warunkach. To po-
zwoli na uniknięcie tego rodzaju spotkań 
w pokojach, gdzie pracuje po kilka osób 
i  takie wizyty zawsze w jakiś sposób za-
kłócają pracę.
Niektórzy niepokoją się o miejsca par-
kingowe dla interesantów.

– Miejsca postojowe dla interesantów 
zapewni parking przed Centrum Kultury 
od strony ratusza. Dla urzędników zosta-
nie zorganizowany plac przy ul. Harcer-
skiej, więc nie będą oni blokować miejsc. 
W przyszłości pomiędzy Centrum Kultury 
a ratuszem powinien powstać estetyczny, 
przyjazny dla odwiedzających to miejsce 
plac, a  pod nim wybudowany zostanie 
dwu-trzykondygnacyjny parking podziem-
ny, który zapewni obsługę zarówno osób 
pracujących w urzędzie, interesantów, jak 
i  gości Centrum Kultury, którzy przyjeż-
dżają do kina, na spektakl czy zajęcia.
Jaka przyszłość czeka budynek przy 
ul. Kościuszki 32?

– Po przeprowadzeniu remontu nadal 
będzie służył jako obiekt administracji 
gminnej. Znajdą się tam siedziby: Straży 
Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej 
i  Biura Oświaty, które obecnie działają 
w lokalach wynajmowanych przez gminę. 
Jak będzie przebiegać przeprowadzka?

– Na 24 lipca, kiedy zapraszamy miesz-
kańców na dzień otwarty, budynek bę-
dzie już zaaranżowany w sposób docelo-
wy, więc będzie można zobaczyć całość 
obiektu, również na piętrach. Pracownicy 
zaczną się wprowadzać do niego od po-
niedziałku, 26 lipca. Przeprowadzka bę-
dzie przebiegać etapami, a cały proces po-
winien się zakończyć do połowy sierpnia. 
Niedawno odbył się objazd gminy dla 
radnych i przedstawicieli mediów. 

Szczególne wrażenie na uczestnikach 
zrobił taras widokowy w hali widowi-
skowej. Kiedy mieszkańcy będą mogli 
z niego skorzystać i na własne oczy po-
dziwiać panoramę z widokiem na cen-
trum Warszawy?

– Wszystko wskazuje na to, że uroczy-
ste otwarcie hali odbędzie się w sierpniu 
2022 roku. To bardzo realny termin. My-
ślę, że wiele osób ucieszyła wiadomość, 
że wróciliśmy do koncepcji zbudowania 
wieży widokowej, a także „Małego Ko-

pernika”, czyli miejsca, w którym dzieci 
i młodzież będą miały możliwość po-
znawania osiągnięć nauki w nowocze-
sny i atrakcyjny sposób. Powstanie 
też obserwatorium astronomicz-

ne, które znajdzie się na samym 
szczycie wieży, w niedawno zain-
stalowanej kuli. To będzie duża 
atrakcja tego obiektu. 
Ale raczej jako funkcja  
dodatkowa…

– Naturalnie. Funkcja pod-
stawowa obiektu to oczywi-
ście arena wydarzeń sporto-

wych, muzycznych i kulturalnych. 
Mamy sporą liczbę drużyn na wysokim 
poziomie sportowym, dlatego funkcja 
sportowa będzie wiodąca. Obiekt będzie 

również obsługiwał Szkołę Podstawową 
nr 6, dla której przewidziana jest osobna 
sala, podobnie jak dla tenisistów stoło-
wych, a także dla przedstawicieli sportów 
walki. Moim marzeniem jest, by w bli-
skiej przyszłości powstało w tym kom-
pleksie nieduże liceum dla szczególnie 
zdolnych uczniów z gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. Wierzę, że ta hala zmieni życie 
w mieście i zapewni mieszkańcom dostęp 
do wydarzeń kulturalnych i sportowych 
na najwyższym poziomie. 
A miejsce na lodowisko zostało? 

– Temat lodowiska cały czas jest obec-
ny w rozmowach, natomiast w ostatnich 
dniach pojawił się pewien nowy pomysł, 
bo budową lodowiska zainteresowała się 
prywatna firma, działająca na terenie 
Grodziska. Gdyby okazało się, że jest 
w  stanie zrealizować to przedsięwzięcie, 
wówczas gmina takiej inwestycji nie bę-
dzie podejmować. Prędzej czy później 
taki obiekt powstanie, bo Grodzisk bę-
dzie na to stać i nie mam na myśli tylko 
finansów, lecz także kapitał ludzki.
W ostatnich miesiącach realizowanych 
jest sporo inwestycji drogowych, które 
mają wpływ na układ komunikacyjny 
gminy. Najważniejsza jest jednak ta reali-
zowana przez województwo, czyli obwod-
nica. Pojedziemy nią w przyszłym roku?

– Spodziewam się, że proces budowy 
zostanie zakończony w maju przyszłego 
roku i wówczas rozpoczną się procedu-
ry odbiorowe. Przewiduję, że obwodnica 

Ratusz – już, obwodnica  i hala – na pięćsetlecie
Z burmistrzem Grodziska 
Grzegorzem Benedykcińskim 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
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Ratusz – już, obwodnica  i hala – na pięćsetlecie
zostanie oddana do użytku na przełomie 
września i października 2022 roku, choć 
dołożę wszelkich starań, by nastąpiło to 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. I jest 
na to szansa. 
A jakie są szanse, że obwodnica zostanie 
przedłużona w kierunku północnym, by 
ominąć Kłudzienko i Tłuste?

– Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich podpisał w tym roku umowę na za-
projektowanie i uzyskanie pozwolenia na 
budowę odcinka od węzła autostrady do 
miejscowości Żukówka, czyli fragmen-
tu obwodnicy, omijającego Tłuste i Kłu-
dzienko. Firma ma dwa lata na realizację 
tego zadania. A ja z kolei uzyskałem dekla-
rację dyrektora MZDW, że natychmiast 
po uzyskaniu pozwolenia na budowę zo-
stanie ogłoszony przetarg na realizację, co 
powinno nastąpić wiosną 2023 roku.
Z kolei na południu obwodnica prze-
dłużona nie zostanie, natomiast zapo-
wiadał Pan, że będzie kontynuowana 
w postaci drogi gminnej, która połączy 
się z ul. Nadarzyńską. 

– I te zapowiedzi już są realizowane, 
ponieważ ogłosiliśmy przetarg na zapro-
jektowanie drogi gminnej o podwyższo-
nym standardzie, która będzie przebiegać 
w śladzie planowanej kiedyś obwodnicy 
południowej. Prowadzić będzie od drogi 
579 w Kałęczynie do ul. Nadarzyńskiej. 
Zatem może generować ruch ciężki. 

– Nie przewidujemy, by miał tu wy-
stępować wzmożony ruch ciężki. Stru-
mienie pojazdów ciężarowych dotyczą 
przede wszystkim drogi 579, więc cały 
ruch TIR-ów powinna zebrać obwodnica. 
Natomiast ta droga pozwoli lepiej sko-
munikować z obwodnicą miejscowości 
w południowej części gminy, gdzie wciąż 
wzrasta liczba ludności. 
Do tej inwestycji stosowana jest nazwa 
„łącznik”, podobnie jak do drogi mię-
dzy ul. Daleką a Radońską. 

– Liczba samochodów w Grodzisku 
i gminie będzie się zwiększała, bo zwięk-
sza się liczba i zamożność mieszkańców. 
Żeby zmniejszyć ruch na poszczególnych 
drogach, musimy go rozłożyć budując 
drogi poprzeczne, alternatywne dla cią-
gu ulic Żyrardowska-Sienkiewicza. Stąd 
właśnie wybudowaliśmy drogę łączącą 
Adamowiznę i Szczęsne, teraz budujemy 
ul. Akwarelową. Kolejną drogą jest pla-
nowane od dawna połączenie ul. Dale-
kiej i Radońskiej przez ul. Akacjową, co 
pozwoli dojechać dalej ul. Warszawską 
do Nadarzyńskiej. Budowa tego łącznika 
rozpocznie się już w tym roku, a zakoń-
czy się w roku przyszłym. Czym więcej 
dobrych dróg ze ścieżkami rowerowymi, 
tym sprawniejszy dojazd mieszkańców 
do ich domów. 

Jesteśmy gotowi do czwartej fali  
pandemii?

– Muszę przyznać, że jestem bardzo 
zawiedziony dużo mniejszym niż się 
spodziewałem zainteresowaniem miesz-
kańców szczepieniami. Włożyliśmy jako 
gmina olbrzymi wysiłek organizacyjny 
i finansowy, żeby przygotować optymal-
ne warunki lokalowe do szczepienia. I ta-
kie miejsce stworzyliśmy w Mediatece. 
Ogromne zaangażowanie pracowników 
Centrum Kultury i Szpitala Zachodniego 
sprawiło, że te warunki i atmosfera były 
wręcz komfortowe. Ponadto wspólnie 
ze Szpitalem Zachodnim i starostwem 
stworzyliśmy punkt drive-thru, który 
wobec nikłego zainteresowania po mie-
siącu musieliśmy zamknąć. Mimo tak 
dobrych warunków zaszczepiło się tylko 
43,2 procent mieszkańców naszej gminy. 
Uważam, że to słaby wynik. Bo jeśli cho-
dzi o warunki to mamy absolutną eks-
traklasę, a pod względem liczby zaszcze-
pionych mieszkańców jesteśmy w trzeciej 
setce w Polsce. Przyjeżdżali do nas ludzie 
z innych gmin, by skorzystać z komfor-
towych warunków do szczepienia, ja-
kie stworzyliśmy. Mimo apeli nadal jest 
u nas bardzo duża grupa seniorów, którzy 
się nie zaszczepili. Wiem, że liczymy na 
to, że wszystko będzie dobrze, bo dzisiaj 
jest dobrze. I mam nadzieję, że tak zosta-
nie, ale bardzo obawiam się sytuacji, że 
pandemia znów uderzy i ze względu na 
niezbyt wysoką liczbę osób zaszczepio-
nych znów będzie trzeba zamykać szkoły, 
przedszkola, a to jest dramat dla dzieci 
i  młodzieży. Są szczepionki tradycyjne, 
są szczepionki nowoczesne, jednodaw-
kowe, dwudawkowe, a przede wszystkim 
bezpłatne. Naprawdę nie rozumiem osób, 
które nie chcą się szczepić. Według mnie 
to brak odpowiedzialności nie tylko za 
siebie, ale i za całe społeczeństwo. Nie-
zaszczepienie się stwarza zagrożenie dla 
innych również przez to, że duża liczba 
ciężkich przypadków może oznaczać za-
blokowanie szpitali. Więc po raz kolejny 
apeluję o odpowiedzialność i zaszczepie-
nie się. To jest warunek odpowiedniego 
przygotowania do czwartej fali. 
Z dużym zadowoleniem wśród miesz-
kańców została przyjęta decyzja, 
o  zwiększeniu zieleni projektowanej 
w ramach rewitalizacji centrum miasta.

– Szanując głos mieszkańców, zrobimy 
tak jak sobie tego życzą, bo my jesteśmy 
właśnie dla mieszkańców. Dołożymy 
rząd drzew na deptaku i zwiększymy 
powierzchnię zieleni na placu Króla Zyg-
munta. Plac Wolności jest w projekcie 
bardzo zielony, więc myślę, że wszyscy 
będą zadowoleni. 
Za rok o tej porze będziemy w przed-

dzień 500-lecia miasta. Czy już można 
powiedzieć coś o szczegółach obchodów?

– Dzisiaj skupiamy się na zrealizowaniu 
inwestycji rozpoczętych, takich jak hala 
sportowa, pierwszy etap budowy szkoły 
w Szczęsnem, rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 1. To są najważniejsze sprawy. 
Natomiast chcę, żeby estetyka miasta 
i  gminy na 500-lecie była odpowiednia. 
Dlatego remontujemy ul. Kilińskiego, 
Kościuszki, place. Nie zapominamy o ul. 
11 Listopada. Nie mogę zadeklarować, 
że przeprowadzimy modernizację całego 
deptaka w tym roku, ale mamy to na uwa-
dze. Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, 
to na pewno będą trzy dni koncertowe 
w nowej hali, planujemy wielki przemarsz 
przez całe miasto z okazji 500-lecia, 
a  także koncert z wielkimi gwiazdami. 
Najważniejszym wydarzeniem w przy-
szłym roku będzie oddanie do użytku 
obwodnicy i moim marzeniem jest, żeby 
jak największa liczba mieszkańców od-
była po obwodnicy spacer, przejechała 
rowerkiem, wózkiem, hulajnogą i w ten 
sposób, żebyśmy wspólnie świętowali. 
Drugą wielką inwestycją będzie oddanie 
do użytku hali widowiskowo-sportowej. 
Ponadto chciałbym, by 500-lecie było 
okazją do uhonorowania wielu ludzi, któ-
rzy zasłużyli się dla tego miasta. A przede 
wszystkim, żeby była fajna atmosfera 
i  żeby wszystkie pandemiczne problemy 
były już za nami. 
Centrum miasta będzie gotowe?

– Niebawem zostanie ogłoszona decy-
zja dotycząca dofinansowania moder-
nizacji Placu Wolności. Jeżeli je otrzy-
mamy, ogłosimy przetarg na realizację 
już w  tym roku. Plac Króla Zygmunta 
zostanie zmodernizowany niezależnie 
od tego, czy otrzymamy dofinansowanie. 
Na pięćsetlecie musi być gotowy, bo to 
z jednej strony najbardziej reprezentacyj-
ny fragment miasta, a jednocześnie jego 
estetyka pozostawia wiele do życzenia. 
Zostaną zrewitalizowane trzy gminne ka-
mienice, będziemy zachęcać prywatnych 
właścicieli, by wyremontowali elewacje 
swoich obiektów, wybudujemy porządny 
parking w miejscu, gdzie jest obecnie plac 
wysypany tłuczniem, a przede wszystkim 
zmienimy całą estetykę placu. 
Grodzisk swój początek miał w grodzie, 
którego pozostałością są Góry Szwedz-
kie. Jak po wybudowaniu obwodnicy 
będą skomunikowane z resztą gminy?

– Pod obwodnicą jest przejście, z któ-
rego będą mogli skorzystać piesi i rowe-
rzyści. Ono znajdzie się w miejscu, gdzie 
budowany jest most nad Mrowną. To 
będzie bardzo dogodne dojście do Gór 
Szwedzkich.
Dziękuję za rozmowę. 
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Tablet w ręku,  
gwiazdy z internetu

Opypy pełne wielkich Polaków 

Kultura z dostawy i nie tylko Ożywianie 
deptaka

Filmik, w którym wystąpiły Gabriela Miś-
kiewicz, Ola Sarwińska i Dorota Dzie-
wicka, która także go zmontowała, oraz 
Lena Oracka, która go nagrywała, sprawił, 
że Szkoła Podstawowa nr 6 zajęła trzecie 
miejsce w ogólnopolskim konkursie eko-
logicznym „Lato w mieście z Eco Studio”, 
zorganizowanym przez Electro-System 
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycz-
nego i Elektronicznego. 

– To, co udało się nam stworzyć, to kom-
pendium wiedzy, w którym umieściliśmy 
najważniejsze informacje. Wewnątrz czu-
łam, że pomysłowość dzieci będzie doce-

niona – mówiła Magdalena Kowalczyk, 
nauczyciel przyrody.

Sposób docenienia Szóstki był zarówno 
materialny – szkoła wygrała tablet z mate-
riałami edukacyjnymi, jak i doświadczal-
ny, ponieważ uczniowie klas czwartych 
i  piątych uczestniczyli 8 lipca w wyjąt-
kowej lekcji poprowadzonej przez nieco-
dziennych nauczycieli.

– W związku z tym, że młodzi ludzie 
słuchają młodych ludzi, a ja mam dużo 
odbiorców w internecie, to chcę wykorzy-
stywać te zasięgi, aby moje treści miały 
jakiś sens – mówiła Kinga Sawczuk, której 

konta na TikToku, Instagramie i YouTube 
oglądają rzesze fanów, a w Szóstce pojawi-
ła się z drugim z ambasadorów projektu 
Kubą Adamiakiem.  

Zadowolenia z sukcesu nie kryli przed-
stawiciele władz szkoły i lokalnego sa-
morządu. – Jestem dumny, że jesteśmy 
najlepszą placówką na Mazowszu, ale nie 
dziwi mnie to, bo mamy dzieci o wysokiej 
świadomości ekologicznej – powiedział 
wiceburmistrz Tomasz Krupski.

    n  Tekst i fot. Anna Redel

Kazimierza Wielkiego, królowej Ja-
dwigi czy Stanisława Lema nikomu 
zapewne przedstawiać nie trzeba, ale 
już o powszechną znajomość takich po-
staci jak Wanda Modlibowska, Jerzy Je-
liński, a nawet Halina Konopacka może 
być trudno. Takiego kłopotu nie będą 
mieli uczestnicy warsztatów „Wielcy 
Polacy”, zorganizowanych przez Fun-
dację Sofijka dla dzieci w wieku 8-13 
lat, którzy spotykali się w lipcu w świe-
tlicy w Opypach podczas dwóch tygo-
dniowych turnusów.

– Każdego dnia uczestnicy poznają 
inną postać i wykonują nawiązujące 

do niej zadania. Jeśli bohaterem dnia 
był Jan Kowalewski, rozwiązywaliśmy 
szyfry, jeżeli Wanda Modlibowską, 
dzieciaki projektowały samolot. Sta-
ramy się łączyć przekazywanie wiedzy 
z zabawą, w czasie czterogodzinnych 
zajęć mamy bardzo dużo gier integra-
cyjnych, które również wymyślają sami 
uczestnicy – mówi Monika Jędrzejew-
ska-Wiergiles z Fundacji Sofijka. Jedną 
z ulubionych aktywności najmłodszych 
było wcielanie się w słynne postaci – 
nie zabrakło więc Józefa Piłsudskiego, 
króla Kazimierza i efektownej pilotki 
Wandy Modlibowskiej.    n  (kb)

Dzięki sfinansowanemu z projektu „Po-
ciąg do kultury” zakupowi sceny mobilnej 
Ośrodek Kultury może odwiedzać poszcze-
gólne miejscowości w gminie Grodzisk, 
proponując mieszkańcom różne atrakcje 
w  ramach cyklu „Dostawa z kulturą”. Po 
wizytach w Izdebnie Kościelnym i Żuko-
wie 26 czerwca przyszedł czas na wyprawę 
do Czarnego Lasu. Impreza zorganizowa-
na na terenie świetlicy była zarazem bardzo 
opóźnioną inauguracją obiektu, który choć 
przekazany do użytku jeszcze w 2020 roku, 
nie mógł być w pełni swobodnie wykorzy-
stywany z racji obostrzeń sanitarnych. 

– Ze względu na pandemię nie mieliśmy 
uroczystego otwarcia świetlicy, tylko tech-
niczne przekazanie klucza sołtysowi. To 
nasze pierwsze szerokie otwarcie na świat 
i na mieszkańców – mówiła Ewa Błońska, 
sołtys Czarnego Lasu, którego mieszkańcy 

zadbali, by oprócz dawki kultury dostar-
czonej przez Ośrodek Kultury, pojawiła się 
miejscowa, szczególnie w postaci kultury 
kulinarnej i kultury fizycznej – nie zabra-
kło więc poczęstunku i rozmaitych ak-
tywności i konkursów sportowych prowa-
dzonych przez Ewę Szelągowską-Kalman 
z tutejszego Mazowieckiego Klubu Karate 
Tradycyjnego Nikobushi.

Z kolei w Dostawie z kulturą znalazły 
się przede wszystkim propozycje dla naj-
młodszych.

– Zaprosiliśmy dziś teatrzyk Blaszany Bę-
benek, animatora iluzjonistę Pana Buźkę, 
a także instruktorki z Lego Lemigo, które 
zapraszały do wspólnego budowania kon-
strukcji z lego – mówiła Katarzyna Sawiak, 
autorka pokazu baniek mydlanych, zajmują-
ca się organizacją pracy świetlic działających 
w strukturach Ośrodka Kultury.  n  (kb)

Choć „Wakacyjny deptak” miał rozpocząć 
się 3 lipca, co się nie udało ze względu na 
niesprzyjające warunki atmosferyczne, to 
kolejne wydarzenia w ramach nowego, ani-
macyjnego cyklu starają się ożywić prze-
strzeń publiczną w ścisłym centrum miasta.

Hasła poszczególnych spotkań są różne, 
ale łączy je zachęta do aktywnego działa-
nia. 7 i 10 lipca sportowe atrakcje zapewni-
ła Strefa Ruchu Książenice, udostępniając 
m.in. dmuchaną klatkę do squasha, boiska 
do badmintona i  tenisa, matę celnościową 
oraz trickboardy, na których można spraw-
dzić równowagę. 14 lipca na chętnych cze-
kały zumbowe szaleństwa, a 21 lipca Piotr 
Gąssowski zaprosił na spotkanie z muzyką. 
Kolejne propozycje to wędrowanie z  Huf-
cem ZHP (24 lipca), śpiewanie z Dagmarą 
Jaworską (28  lipca), a 31 lipca zapropono-
wany przez Młodzieżową Grupę Konsulta-
cyjna spacer z aplikacją Zwiedzaj Grodzisk 
Mazowiecki. Z  programu zorganizowa-
nego przez Centrum Kultury można ko-
rzystać w środy od godz. 16.30 i soboty od 
godz. 10.00 – tego dnia od godz. 12.00 „Wa-
kacyjny deptak” urozmaicają koncerty Ma-
cieja Klocińskiego.  n  (ar)

 fo
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W Wielkiej Brytanii zmarł Zbigniew Pełczyński, profesor Uniwersytetu Oks-
fordzkiego, wykładowca, opiekun akademicki, wychowawca i mentor wie-
lu pokoleń polityków, parlamentarzystów i liderów odpowiedzialnych za 
kształt europy i świata, Honorowy Obywatel Grodziska Mazowieckiego. Był 
strażnikiem tradycji europejskiego humanizmu, wcieleniem obywatelskich cnót 
i roztropnej służby pro publico bono, współtwórcą odrodzonego państwa pol-
skiego i orędownikiem działalności społecznej podejmowanej przez młodych 
ludzi, których intelektualnej formacji się poświęcił. Odszedł człowiek światły, 
mądry i szczodry, którego długie i spełnione życie było darem dla innych.

9999

Szlifierz diamentów

pożegnania

„Podarunek życia” – taki tytuł nosi polskie 
tłumaczenie biografii Zbigniewa Andrze-
ja Pełczyńskiego, ze względu na inicjały 
noszącego w środowisku akademickim 
przydomek ZAP. Trzykrotnie wyrwany 
śmierci w czasie Powstania Warszawskie-
go, postanowił jak najlepiej wykorzystać 
dar życia, które – jak sam przyznawał – 
„potoczyło się w sposób przekraczający 
najśmielsze marzenia kogoś, kto urodził 
się w prostej polskiej rodzinie w małej 
miejscowości i  zdobył dość wyrywkowe 
wykształcenie podstawowe i średnie.” 

Urodził się 29 grudnia 1925 r. w Grodzi-
sku, choć – jak głosiła rodzinna legenda 
– z powodu komplikacji towarzyszących 
porodowi przyszedł na świat w warszaw-
skim szpitalu położniczym. W Grodzisku 
przyjął chrzest i podjął pierwsze nauki 
w  mieszczącej się przy ul. Kościuszki 4 
„freblówce”, czyli prywatnym przedszko-
lu Heleny Elwart-Wunschowej. W wyniku 
rozstania rodziców w wieku 8 lat opuścił 
Grodzisk. Uczył się w szkole z internatem 
u sióstr Elżbietanek w Kamieniu Krajeń-
skim. W 1938 r. dołączył do uczniów gim-
nazjum w Chojnicach, które w okresie oku-
pacji niemieckiej przemianowane zostało 
na szkołę zawodową. Uzupełnieniem edu-
kacji były prywatne lekcje udzielane przez 
sąsiada, prof. Jana Rybarskiego, oraz tajne 
komplety, dzięki którym w 1943 r. zdał 
konspiracyjną maturę i zapisał się na taj-
ny Uniwersytet Ziem Zachodnich. W tym 
samym roku, tuż przed osiemnastymi 
urodzinami, wstąpił w szeregi Armii Kra-
jowej, przyjmując pseudonim „Jagiełło”. 
Po wybuchu Powstania walczył w  kom-
panii B1 (Bałtyk) pułku Baszta. Wzięty 
do niewoli, trafił do obozu jenieckiego 
w  okolicach Bremy. Wyzwolony przez 
aliantów, dostał się do stanowiącej część 
armii brytyjskiej I  Polskiej Dywizji Pan-
cernej kończąc służbę wojskową w stopniu 
kaprala. Jako kombatant otrzymał stypen-
dium uniwersyteckie umożliwiające pod-
jęcie nauki w Wielkiej Brytanii. Po trzech 
latach studiów w Szkocji przeniósł się do 
Oksfordu, uzyskując doktorat i etat pra-
cownika naukowego tej uczelni. Wykładał 
filozofię polityczną, systemy polityczne, 
historię myśli społecznej i  politycznej, 
przemiany polityczne w Europie Środko-
wo-Wschodniej oraz powojenną historię 
Polski, a wśród jego studentów byli m.in. 
Bill Clinton, Viktor Orban i  Radosław 
Sikorski oraz wielu późniejszych mini-

strów i parlamentarzystów. Szczególnym 
przedmiotem własnych dociekań uczynił 
myśl polityczną Hegla, dzięki czemu stał 
się światowej sławy specjalistą w tej dzie-
dzinie. Jego pozycja i sukcesy naukowe 
przyniosły mu jako pierwszemu Polakowi 
w historii rangę fellow of Pembroke Col-
lege – członka rady Kolegium Pembroke 
w Oksfordzie. 

W tym miejscu kończą się dzieje syna 
sklepikarza z Grodziska, który pokonując 
własne ułomności (przy urodzeniu doznał 
uszkodzenia szyi), wychodząc cało z pie-
kła dwóch totalitaryzmów i odwracając 
los polskiego emigranta, został wykła-
dowcą jednego z najbardziej prestiżowych 
ośrodków akademickich na świecie. Za-
czyna się zaś historia akademika i filozofa, 
który zstępując z naukowego parnasu stał 
się działaczem społecznym i politycznym, 
budowniczym demokracji w Polsce oraz 
inicjatorem przeobrażeń w sferze publicz-
nej. W 1952 r. Pełczyński – w przeświad-
czeniu, że stalinowska Polska nie jest już 
jego ojczyzną – przyjął brytyjskie obywa-
telstwo, jednak gdy tylko system komuni-
styczny w Polsce zaczął się chwiać, z werwą 
zaangażował się w sprawę polską, obejmu-
jąc funkcję doradcy rządu brytyjskiego ds. 
przyznawania środków na reformy gospo-
darcze i rządowe oraz uzyskując poparcie 
dla idei Programu Gościnności Kolegiów 
Oksfordzkich. Dzięki uruchomionemu 
w  1982 r. programowi stypendialne-
mu setki polskich uczonych i  studentów 
otrzymało szanse na pobyt akademicki 
w Oksfordzie. W okresie transformacji 
ustrojowej jego wskazówki w roli doradcy 
Komisji Konstytucyjnej Sejmu i członka 
Rady Premiera ds. kształcenia urzędni-
ków państwowych były z  uwagą wysłu-
chiwane zarówno przez polskie władze, 
jak i przez obserwatorów z EWG i OECD, 
których był konsultantem. Upadek ko-
munizmu pozwolił mu na realizację misji 
polegającej na wykształceniu nowej gene-
racji działaczy politycznych, społecznych 
i ekonomicznych w utworzonej i kiero-
wanej przez niego Szkole Liderów. Opa-
trzone tym hasłem kursy, zorganizowane 
po raz pierwszy w 1994 r., dały początek 
instytucji pionierskiej w  skali Europy 
Środkowo-Wschodniej. Dokonania Peł-
czyńskiego, do których należy również 
zaliczyć promocję polskiej kultury i nauki 
w Wielkiej Brytanii w ramach Stefan Ba-
tory Trust, pracę w londyńskim Instytucie 

Studiów Polsko-Żydowskich, członkostwo 
w Radzie Patronackiej Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego i udział w powołaniu 
Fundacji im. Batorego, zostały uhonoro-
wane Orderem Imperium Brytyjskiego 
oraz Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarł 22 czerwca 
w Oksfordzie w wieku 95 lat.

„Lawina bieg od tego zmienia, po jakich 
toczy się kamieniach” – pisał emigracyjny 
poeta w „Traktacie Moralnym”, dodając: 
„Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny”. Te 
słowa mogłyby stać się mottem poczynań 
Pełczyńskiego, który swoim podopiecz-
nym pozwalał uwierzyć, że wszystko 
można zmienić na lepsze, wystarczy tylko 
chcieć, a każdy czyn, nawet najmniejszy, 
ma moc sprawczą. „Nie czekaj, działaj” 
– zwykł powtarzać w przekonaniu, że 
– o  ile chce się coś osiągnąć – nie wolno 
tracić czasu, a konsekwencja w połącze-
niu z pracowitością, wyobraźnią i odrobi-
ną szczęścia zaprowadzi nas, jak niegdyś 
jego, do celu. Jego niezwykła osobowość 
stanowiła jedyne w swoim rodzaju połą-
czenie polskiego idealizmu i brytyjskiego 
pragmatyzmu, dydaktyzmu popartego 
nieprzeciętną erudycją i otwartości bu-
dującej serdeczne, bezpośrednie relacje, 
bez grama snobizmu. Jeśli dodać do tego 
dar elokwencji, zmysł dowcipu (często 
autoironicznego), rozległość horyzontów 
i swoistą, bo idącą w parze z kapitałem 
wiedzy akademickiej, awangardowość 
myślenia, dzięki której zawsze był mło-
dy duchem, gotowy do nowych wyzwań, 
nie dziwi łatwość, w jaki sposób wpływał 
na ludzi, wzbogacał ich swoją obecno-
ścią. Szczęśliwie doświadczali tego także 
mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego – 
rodzinnego miasta, które chętnie odwie-
dzał (po raz ostatni we wrześniu 2018 r.) 
i którego był Honorowym Obywatelem, tu 
decydując się pozostawić swą uniwersy-
tecką togę – jako pamiątkę, dowód rozpo-
czętej w Grodzisku życiowej drogi i źródło 
inspiracji. Jego wielki poprzednik w gro-
nie filozofów polityki Baruch Spinoza był 
z zawodu szlifierzem diamentów. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że tę samą profesję 
uprawiał ZAP, formując ludzkie postawy, 
umysły i charaktery. Dlatego to właśnie 
w  diamentach – jego uczniach, słucha-
czach i wychowankach najjaśniej świecić 
będzie niezapomniana postać Zbigniewa 
Pełczyńskiego.

n  Łukasz Nowacki

1925 – 2021
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Gwiazdy Dzieciom to tytuł pokazu mody, który odbył się 27 czerwca 
na Stawach Walczewskiego. W roli modelek i modelów wystąpili 
aktorzy, wokalistki, prezenterki czy nawet królowa polskiego 
driftu. Głównymi bohaterami były jednak dzieci, którym gwiazdy 
towarzyszyły na zielonym wybiegu.

Chcesz zostać asystentem osobistym osoby 
niepełnosprawnej? zgłoś się do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

– Chcemy pomóc dzieciom, które potrze-
bują dowartościowania. Typuje je grodzi-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dostają 
one wszystkie ubranka, w których wy-
chodzą. Występując z gwiazdami, same 
czują się jak gwiazdy. Dzieci ubierają 
projektanci polscy i  w  tym roku dwie 
projektantki z Niemiec – mówiła organi-
zatorka Hanna Głowacka. – Robimy listę 
osób znanych, dzwonimy do nich i w 90 
procentach znajdują one dla nas czas. 
Magda Narożna przyjechała po nocnym 
koncercie, wstała o 4 rano, żeby tu być, 

a po zakończeniu imprezy jedzie 300 km 
na kolejny koncert. I  to zaangażowanie 
jest cudowne.

Po powitaniu zebranych przez or-
ganizatorkę, wiceburmistrza Tomasza 
Krupskiego i radnego Bartłomieja Oku-
rowskiego zaśpiewała właśnie Magda Na-
rożna. W pokazie poza wokalistką wzię-
li udział: Monika Richardson, Ewelina 
Ruckgaber, Aleksandra Grysz, Katarzyna 
Ptasińska, Paulla, Izabela Trojanowska, 
Joanna Moro, Karolina Pilarczyk, Mile-
na Rostkowska-Galant, Aleksandra Ra-

dwan, Agata Załęcka, Emma Giegżno, 
Karolina Motylewska, Karol Strasburger 
i Tomasz Ciachorowski. Pokaz poprowa-
dziła Eliza Gwiazda.

– Lubię pomagać i lubię wywoływać 
uśmiech na twarzach dzieci. Staramy 
się nawiązać taki kontakt z dziećmi, aby 
dobrze się bawiły. Jest to pokaz charyta-
tywny, w którym my jesteśmy tylko do-
datkiem, głównie po to, aby to nagłośnić. 
Do poszczególnych wyjść mam na sobie 
takie stroje jak dres, sukienka, garnitur. 
Warto tutaj być, a dobrze się złożyło, bo 
to jedyny weekend, kiedy nie mam zawo-
dów – mówiła Karolina Pilarczyk, profe-
sjonalny kierowca driftingowy, podwój-
na mistrzyni Europy, która w pokazie 
uczestniczyła po raz drugi.

n  Tekst i fot. Anna Redel 

Aby zostać asystentem osoby niepełno-
sprawnej, należy posiadać dokument po-
twierdzający uzyskanie kwalifikacji w za-
wodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, 
opiekun osoby starszej, opiekun medycz-
ny lub co najmniej 6-miesięczne, udoku-
mentowane doświadczenie w udzielaniu 
bezpośredniej pomocy osobom niepeł-
nosprawnym /zawodowe, wolontariat/, 
asystentem może również zostać osoba 
bezpośrednio wskazana przez uczestnika 
Programu lub jego opiekuna prawnego. 
Zatrudnionym asystentom przysługuje 
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, 
ubezpieczenie OC lub NNW związane 
ze świadczeniem usługi asystenta, zwrot 
kosztów za zakup biletów wstępu na wy-
darzenia kulturalne, rozrywkowe, spor-
towe, społeczne itp. oraz zwrot kosztów 
zakupu biletów komunikacji publicznej/
prywatnej. Dodatkowo, w trakcie trwania 
stanu epidemii i do 30  dnia od daty od-
wołania stanu epidemii asystentowi przy-
sługuje zwrot kosztów dojazdu własnym/
innym środkiem transportu, w związku 
z  wyjazdami, które dotyczą realizacji 

usług wymienionych w treści Programu, 
oraz zwrot kosztów za zakup środków 
ochrony osobistej.

Powiat Grodziski otrzymał wsparcie 
z  Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej na realizację Programu „Asystent 
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edy-
cja 2021, który finansowany jest ze środ-
ków Funduszu Solidarnościowego w kwo-
cie 530  336,25 zł. Adresatami Programu 
są osoby niepełnosprawne w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym oraz dzieci 
do 16 roku życia z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze wskazaniem pkt. 
7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności 
– konieczność stałej lub długoterminowej 
opieki lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz koniecz-
ność stałego udziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabili-
tacji i edukacji.

Program zapewnia wsparcie asystenta  
w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym i będzie 
realizowany do końca grudnia 2021 r.

Jednostką, która koordynuje rządowy 
projekt, jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Program cieszy się dużym zain-
teresowaniem osób niepełnosprawnych, 
które dzięki asystentom, mogą liczyć na 
wsparcie np. w dotarciu w wybrane przez 
siebie miejsce, załatwieniu spraw urzędo-
wych, nawiązaniu kontaktu/współpracy 
z różnego rodzaju instytucjami czy korzy-
staniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, 
kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoby niepełnosprawne mogą sko-
rzystać z pomocy asystenta w wymiarze 
30 godzin miesięcznie.

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie:  http://www.bip.pcpr.powiat-gro-
dziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&op-
t=pokaz&id=357, oraz pod numerami 
telefonów: /22/ 724 15 70, /22/ 734 43 10  
w. 34 lub 31.

Plejada i uśmiechy

Zapraszamy asystentów
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Upał nie przeszkodził mieszkańcom w licznym uczestnictwie w Wiankach, imprezie zorganizowanej 
przez Ośrodek Kultury 19 czerwca na Stawach Walczewskiego. A biorąc pod uwagę przygotowany 
program przyjść było po prostu warto.

Grodziski Ośrodek Kultury wystartował z Kinem na leżakach 26 czerwca filmem „Parasite”.  
Dwa tygodnie później widzowie mogli obejrzeć komedię „Palm Springs”.

Jak przystało na wianki, trzeba je najpierw 
stworzyć, dlatego warsztaty wiankowego 
rękodzieła prowadzone przez instrukto-
rów Centrum Kultury cieszyły się zainte-
resowaniem, co warte podkreślenia, osób 
w bardzo różnym wieku. – Postanowiłam 
tutaj w sympatyczny sposób odpocząć 
i  pokazać koleżance Ukraince, jak zwy-
czaje u  nas wyglądają. Pamiętam z dzie-
ciństwa łąki z pięknymi kwiatami i jak 
się z  mlecza robiło wianki, żółte ręce się 
od tego miało – mówiła Katarzyna Jancy, 
mieszkanka Grodziska.

Jako pierwsi na scenę wkroczyli tance-
rze ze studia Dancing Queen. – W chore-
ografiach baletowych wystąpiło pięć grup, 
dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Dla niektórych 
to był pierwszy występ w życiu, więc byli 
oszołomieni światłami, ale każde dziecko 
sprostało emocjonalnie temu wyzwaniu, 
więc jestem z nich dumna – mówiła Mał-
gorzata Abramczyk.

Kolejne pokazy należały do formacji 
Szkoły Tańca MW. – Zatańczyło aż sześć 
zespołów składających się z dzieci w wie-
ku 9-12 lat bądź młodzieży w wieku 15-

18 lat. Z powodu pogody bałam się, że się 
rozpłyniemy, ale każdy występ jest dla 
nas ogromną radością – mówiła Magda-
lena Wójcik.

Teatr Małe Mi z Łodzi wystawił „Księ-
życowe opowieści”. – Przedstawiliśmy pięć 
familijnych bajek filozoficznych z różnych 
stron świata połączonych postacią księżyca, 
które niosą różne treści. Była to m.in. histo-
ria powstania świata na podstawie mitolo-
gii indiańskiej – mówiła Sława Tarkowska.

Kapelmistrz Tomasz Kirszling przy-
gotował bogaty repertuar, który zapre-
zentowały obie prowadzone przez niego 
orkiestry. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
im. Feliksa Dzierżanowskiego zapropo-
nowała zebranym do wysłuchania utwory 
takie jak np. „Benton Hall”, „Walc Barba-
ry” czy „Take on me”. Grodziska Orkie-
stra Rozrywkowa wraz z solistami: Iwoną 
Kmiecik, Kubą Jurzykiem, Magdą Piątek 
i Krystianem Embradorą dała koncert, 
podczas którego wykonano m.in. „Mamy 
po 20 lat”, „Wakacje z blondynką”, „Lubię 
wracać tam, gdzie byłem”. Gościnnie z or-
kiestrą zagrał zespół TT Band.

Na zakończenie wystąpił zespół Zazula, 
który został bardzo pozytywnie przyjęty 
przez publiczność. – Zaprezentowałyśmy 
ludowe pieśni z Ukrainy i Polski a cappella. 
W swojej twórczości staramy się pielęgno-
wać dorobek naszych przodków i kładziemy 
duży nacisk na autentyzm wykonawczy, dla-
tego utwory, które wykonujemy, są śpiewa-
ne na biało, czyli techniką śpiewu ludowego 
charakteryzującą się gęstym otwartym oraz 
bardzo nośnym dźwiękiem – mówiła Alek-
sandra Myczkowska z Zazuli.

Imprezę na żywo ze studia plenerowego 
relacjonowało Radio Bogoria. – To waż-
ny moment dla kultury i szansa dla ludzi 
z tego środowiska na podzielenie się tym, 
czym także powinniśmy się karmić, nie 
tylko żyjąc podstawowymi zagadnienia-
mi bytowymi. Bo kultura wprowadza nas 
na wyższy poziom. Cieszę się, że mogli-
śmy celebrować tradycyjne, zmieniające 
się na przestrzeni wieków, święto – pod-
sumował imprezę wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, który był jednym z gości studia 
plenerowego.

n  Anna Redel 

– Frekwencja jest bardzo duża. Do Parku 
Skarbków przywozimy około 200 leżaków, 
natomiast sporo osób przyjeżdża ze swo-

imi kocykami, by leżeć na trawie. W  po-
przednich latach seanse realizowaliśmy 
w  różnych lokalizacjach, ale idealnym 

miejscem jest właśnie park, bo nagłośnie-
nie jest ustawiane w kierunku torów ko-
lejowych, by nie przeszkadzać mieszkań-
com pobliskiego osiedla. Staramy się, aby 
wyświetlane propozycje były jednocześnie 
na poziomie, ale dla szerokiego odbiorcy 
– mówiła Marta Kowalczyk z Centrum 
Kultury. Bezpłatne plenerowe projekcje 
obejmą także takie tytuły jak komedię 
„Miszmasz czyli kogel mogel 3” w reżyserii 
Kordiana Piwowarskiego (24 lipca, godz. 
21.30) oraz kryminał „Na noże” Riana 
Johnsona (21 sierpnia, godz. 21.00).  n  (ar)

Wykonawczy autentyzm

Seanse na trawie
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Z Marią Grabowską, zastępcą burmistrza Grodziska w latach 
2001-2014 i sekretarzem gminy w latach 2014-2021, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski. 

Mam satysfakcję

1 lipca zakończyła Pani dwudziesto-
letnią przygodę zawodową z Urzędem 
Miejskim w Grodzisku. Ale zanim się 
ona rozpoczęła, realizowała się Pani 
w  administracji publicznej również 
w innych jednostkach.

– Moim pierwszym miejscem pracy po 
studiach na wydziale rolniczym SGGW, 
gdzie później ukończyłam również stu-
dia podyplomowe na wydziale ekono-
micznym, był Urząd Gminy w Radziejo-
wicach, gdzie zatrudniłam się w służbie 
rolnej, a po dwóch latach zostałam jej 
kierownikiem. Po reorganizacji i powsta-
niu Wojewódzkiego Ośrodka Postępu 
Rolniczego z siedzibą w Bielicach zosta-
łam kierownikiem rejonu obejmującego 
m.in. Radziejowice, Żabią Wolę, Mszczo-
nów, Wiskitki. Stanowiliśmy służbę do-
radczą, która współpracowała z rolnika-
mi w zakresie upowszechniania nowych 
technologii. 
Spośród gmin znajdujących się we 
wspomnianym rejonie szczególnie jed-
na okazała się ważna dla Pani kariery 
zawodowej. 

– Po 12 latach pracy w Radziejowicach 
zostałam naczelnikiem gminy Żabia 
Wola. W 1988 roku o takiej nominacji 
decydowała rada gminy, więc odbywało 
się to częściowo demokratycznie. Na se-
sji było dwóch kandydatów – pan z War-
szawy i ja, osoba znana temu środowi-
sku. Myślę, że zdecydowało właśnie to, 
że z tymi rolnikami pracowałam na co 
dzień, dojeżdżałam do ich gospodarstw, 
rozmawiałam, zapraszałam na wystawy 
rolnicze, prowadziłam kursy. W efekcie 
wybrano mnie, młodą, 35-letnią kobietę 
z Grodziska, z dwójką dzieci.
Po dwóch latach została Pani wójtem 
gminy Żabia Wola, wyłonionym już 
w pełni demokratycznie. 

– Okres tworzenia się samorządu 
wspominam jako czas ogromnej euforii 
i chęci do pracy dla wspólnej małej ojczy-
zny. To była szkoła, która nauczyła nas, 
że w samorządzie widać najlepiej, jakie 
są potrzeby mieszkańców. W ówczesnej 
radzie gminy połowę stanowili moi ró-
wieśnicy z wyższym wykształceniem. 
Zaczynaliśmy od rzeczy podstawowych, 
czyli infrastruktury – nowe stacje wo-
dociągowe, sieci wodociągowe, gazyfi-
kacja terenu, rozbudowa szkoły, remonty 
strażnic, zakupy nowych pojazdów stra-
żackich. Zawsze mówię, że połowę serca 
zostawiłam w tej gminie. Do dzisiaj mam 
tam wielu dobrych znajomych.

Jednak w 2001 roku zdecydowała się 
Pani opuścić Żabią Wolę.  

– Człowiek zawsze ma pragnienie roz-
woju. I tego właśnie upatrywałam w pra-
cy zastępcy burmistrza w Grodzisku. 
Poza tym tu mieszkałam, tu dorastały 
i chodziły do szkół moje dzieci. Grodzisk 
to moje miasto. Tu się urodziłam, przez 
pierwsze 20 lat mieszkałam w Zabłot-
ni, uczęszczałam do szkoły w Izdebnie 
Kościelnym, a potem do grodziskiego 
liceum, więc nie wchodziłam na teren 
mi obcy.
Pamięta Pani swój pierwszy dzień pracy 
w grodziskim magistracie?

– Gdy ktoś nowy przychodzi do zorga-
nizowanej już jednostki, pierwszy dzień 
to zawsze taka wzajemna obserwacja. 
Po 12 latach wójtowania w gminie Ża-
bia Wola znałam problemy, przepisy, 
mechanizmy istniejące w samorządzie, 
więc z marszu mogłam usiąść z każdym 
z urzędników i ustalić strategię działania, 
czy to była oświata, czy nieruchomości, 
czy urząd stanu cywilnego. 
Z jakim największym wyzwaniem przy-
szło się Pani zmierzyć w czasie pracy 
w grodziskim ratuszu?

– Dla mnie najważniejszym wydarze-
niem, które zmieniło bieg historii wszyst-
kich gmin w kraju, było wejście Polski do 
Unii Europejskiej. W przypadku Grodzi-
ska przyniosło to bardzo szybko wymier-
ne korzyści, bo w maju 2004 roku weszli-
śmy do UE, a w grudniu gmina dostała 
pierwszą decyzję o dofinansowaniu na 
projekt dotyczący gospodarki wodno-
-ściekowej w Grodzisku Mazowieckim. 
Dotacja pochodziła z najtrudniejszego 
z programów, czyli Funduszu Spójności, 
który obecnie kontynuowany jest jako 
Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko. Prowadzenie projektu bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński powie-
rzył właśnie mnie. 
Na czym polegała złożoność tego pierw-
szego projektu unijnego?

– Dotacja wyniosła 11,5 mln euro i do 
dziś gmina nie pozyskała jednorazowo 
większego dofinansowania. Musiałam 
zorganizować zespół – Jednostkę Reali-
zującą Projekt, tzw. JRP. Na kierownika 
tego zespołu wybrałam panią inżynier 
Urszulę Chrzanowską i obie kierowa-
łyśmy realizacją projektu. Musieliśmy 
poruszać się w ramach zupełnie dla nas 
nowych i specyficznych procedur unij-
nych i zamówień publicznych. Zakres 

projektu był olbrzymi – dotyczył mo-
dernizacji i rozbudowy oczyszczalni, 
budowy ok. 40 km kanalizacji, 10 km 
sieci wodociągowej, modernizacji trzech 
stacji uzdatniania wody i budowy jednej 
w Czarnym Lesie. Ciekawostką jest, że po 
dokonaniu odwiertu w Czarnym Lesie 
i  pobraniu próbek wody, okazało się, że 
ta woda uzdatniania nie wymaga, co było 
szokiem dla decydentów w Warszawie 
i  przedstawicieli Komisji Europejskiej. 
Musieliśmy się sporo natrudzić, by do-
konać zmian w projekcie. Bo tak czysta 
woda była niezgodna z założeniami pro-
jektowymi.
Realizacja takich wyzwań zapewne 
przynosi mnóstwo satysfakcji. 

– Szczególnym momentem było uzy-
skanie w 2009 roku przez Grodzisk tytu-
łu najlepszej gminy w Polsce w rankingu 
„Rzeczpospolitej”. Wpływ na to miało 
wiele czynników, ale decydującym była 
właśnie realizacja tak olbrzymiego pro-
jektu. Od tamtej pory Grodzisk cały czas 
jest w czołówce tego najbardziej cenio-
nego wśród samorządowców rankingu. 
A w roku 2017 zwyciężyliśmy w między-
narodowym rankingu organizowanym 
przez środowisko Financial Times uzy-
skując tytuł Polskiego Miasta Przyszło-
ści. To też jedna z bardziej prestiżowych 
spośród wielu nagród, które otrzymała 
gmina. A mnie, jako osobie pracującej 
w  ścisłym kierownictwie Urzędu Miej-
skiego, tak cenne wyróżnienia przyniosły 
oczywiście również osobistą satysfakcję. 
Dotacja na gospodarkę ściekową była 
największa, ale nie jedyna w tych  
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pierwszych latach polskiej przynależ-
ności do UE.

– Burmistrz powierzył mi koordyna-
cję działań dotyczących dotacji unijnych, 
a tematem tym zajmowali się wówczas 
jeszcze Piotr Leśniewski, Ewa Twardoch 
oraz kierownik Obsługi Inwestycyjno-
-Technicznej Stanisław Olkowski i Ur-
szula Chrzanowska. Dopiero później 
powstał kilkunastoosobowy zespół do 
pozyskiwania środków zewnętrznych. To 
nie jest tak, że Unia daje pieniądze. Trze-
ba przygotować bardzo dobry projekt, by 
wygrać konkurs. Jednym z pierwszych 
sukcesów było pozyskanie środków na 
budowę Centrum Kultury. W tych cza-
sach dostaliśmy też dofinansowanie na 
„Start w dorosłość”, projekt, który dał 
początek programowi świetlic. Bo wtedy 
pozyskaliśmy pieniądze na dodatkowe 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Projekty to 
nie są jakieś fantazje i opowieści. To mu-
szą być przemyślane działania. Chociaż-
by Park Skarbków – nie chodziło w  tej 
inwestycji o to, żeby nasadzić drzew i ro-
ślin, tylko żeby stworzyć miejsce, z któ-
rego będą korzystali konkretni odbior-
cy. Dzisiaj, jak idę na nordic walking, to 
pamiętając, co napisaliśmy w projekcie, 
mam poczucie, że wszystko udało się zre-
alizować. Jak jest plac zabaw, to są dzieci 
z opiekunami, rodzicami, dziadkami, po 
ścieżkach jeżdżą rowerzyści, ludzie na 
rolkach, hulajnogach. Widzę starsze oso-
by, które siedzą na ławeczkach i czytają 
książki. To miejsce wpłynęło na zmianę 
stylu życia mieszkańców i to był główny 
cel projektów unijnych. Zbudowaliśmy 
boiska, siłownie plenerowe, na począt-
ku może to się wydawało niepotrzebne, 
a dzisiaj wystarczy wieczorem wsiąść na 
rower, przejechać się po mieście i zoba-
czyć, że nie ma pustych boisk. Mam po-
czucie, że przyczyniłam się do tej zmiany 
stylu życia.
Jako wiceburmistrz odpowiadała Pani 
również za gminną oświatę. 

– Zawsze kładłam duży nacisk na wy-
kształcenie swoje i swoich dzieci i również 
przez pryzmat własnych doświadczeń 
i  oczekiwań rozumiałam oczekiwania 
rodziców. Dynamika rozwoju gminy 
miała swoje odzwierciedlenie w oświacie 
– wraz z nowymi mieszkańcami przyby-
wało dzieci w wieku szkolnym, a w kon-
sekwencji powstawała konieczność budo-
wy nowych obiektów na cele oświaty. I na 
tę potrzebę skutecznie odpowiedzieliśmy 
– została wybudowana duża nowa szko-
ła w  Książenicach, przedszkole przy ul. 
Górnej, teraz budujemy szkołę w Szczę-
snem, rozbudowujemy szkołę nr 1, roz-
budowaliśmy Dwójkę, sale gimnastycz-
ne z  pomieszczeniami dydaktycznymi 
zyskały szkoła w Izdebnie Kościelnym 
i Piątka, rozbudowaliśmy SP w Adamo-
wiźnie, dzięki budowanej właśnie hali 
sportowej poprawi się sytuacja SP nr 6. 
Wszystkie te inwestycje poprzedzały 

szczegółowe analizy liczby mieszkańców, 
liczby urodzeń. Liczba szkół na terenie 
gminy to system naczyń połączonych, 
bo powstanie nowej placówki powoduje 
zmianę obwodów szkolnych, co też trze-
ba przeprowadzić w sposób logiczny. 
Innym ważnym obszarem, za który 
Pani odpowiadała, była polityka spo-
łeczna gminy. 

– Szczególnym doświadczeniem była 
praca nad kartą dużej rodziny, która 
stanowiła element polityki prorodzinnej 
w  naszej gminie. Przecież budowa no-
wych szkół, przedszkoli, zaplecza spor-
towo-rekreacyjnego w postaci boisk, si-
łowni, placów zabaw, to wszystko służy 
rodzinie. Najbardziej budująca jest zmia-
na w świadomości ludzi. Bo kiedy były 
pierwsze rozmowy o ulgach dla rodzin 
wielodzietnych, nie wszyscy rozumieli 
ideę. Dzisiaj świadomość jest zarówno 
po stronie korzystających z tych przywi-
lejów, jak i usługodawców. Grodzisk był 
prekursorem i jako jeden z pierwszych 
samorządów wprowadził gminną kar-
tę dużej rodziny. Zorganizowaliśmy też 
pierwszy w Polsce zjazd dużych rodzin, 
który odbił się szerokim echem. Później 
dzieliliśmy się swoim doświadczeniem 
z innymi. Osobiście uczestniczyłam 
w pracach nad ogólnopolską kartą dużej 
rodziny w ministerstwie pracy i polityki 
społecznej za czasów ministra Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza. Nasza gmina 
ma wielki udział w ogólnopolskiej karcie 
dużej rodziny, a ja mam satysfakcję, że 
uczestniczyłam w tych pracach. 
Kilka lat temu zamieniła Pani stanowi-
sko wiceburmistrza na funkcję sekre-
tarza gminy. Która rola była bardziej 
wymagająca?

– Urząd musi być sprawnie działają-
cym mechanizmem do realizacji decyzji 
burmistrza nie tylko w obszarze admi-
nistracji, lecz także życia kulturalnego 
i gospodarczego gminy. Jako sekretarz 
gminy nie skupiałam się tylko na ad-
ministracji, być może lata doświadczeń 
zawodowych też powodowały, że zawsze 
patrzyłam szerzej. Starałam się tak zor-
ganizować urząd, żeby był przyjazny dla 
mieszkańców. Wprowadzaliśmy na sze-
roką skalę cyfryzację. Podobnie dbaliśmy 
o postęp technologiczny w szkołach, by 
powstawały pracownie multimedialne, 
by był dostęp do szybkiego internetu, 
by działały sieci wewnętrzne, a mło-
dzież była wyposażona w urządzenia. Te 
wszystkie wcześniejsze działania spra-
wiły, że sytuacja z  pandemią, mimo że 
była trudna, nie spowodowała paraliżu. 
Bo byliśmy z  marszu gotowi do zdalnej 
nauki, do zdalnej pracy w urzędzie. W li-
stopadzie 2019 roku organizowaliśmy 
wyjazdowe akcje, podczas których uczy-
liśmy zakładania profilu zaufanego. Jak 
bardzo pożyteczna była to akcja, okazało 
się w marcu 2020 roku, kiedy w związku 

z pandemią brak profilu zaufanego bar-
dzo komplikował życie. Zmiana mojej 
funkcji była znacząca, ale w dalszym cią-
gu dała mi szansę pracy w kierownictwie 
i  uczestniczenia w najważniejszych pro-
cesach dla gminy. 
Żal, że nie będzie Pani pracować w no-
wym budynku ratusza czy wręcz prze-
ciwnie – ulga, że logistyka przepro-
wadzki już Pani nie dotyczy?

– Na razie w związku z emeryturą 
mam sprzeczne uczucia, bo z jednej stro-
ny człowiek zyskuje wolność, a z drugiej 
zastanawia się, co z tą wolnością począć. 
Po 44 latach codziennej pracy zawodowej 
i to pracy intensywnej, oprócz radości są 
też obawy. Podobnie sprzeczne emocje 
towarzyszą mi w kontekście nowego ra-
tusza. Są momenty, kiedy mi szkoda, że 
nie będę pracować w tak pięknym budyn-
ku, ale z drugiej strony mam satysfakcję, 
że zostawiam grupę dobrze przygotowa-
nych, wykształconych urzędników. Pra-
cowałam nad tym z moimi najbliższymi 
współpracownikami, by na bieżąco od-
bywały się szkolenia, by przyjeżdżali do 
nas eksperci z zakresu administracji, bo 
zawsze należy podnosić kwalifikacje, za-
wsze można robić coś lepiej. Mam prze-
konanie, że ta załoga dobrze wykorzysta 
ten budynek, by jeszcze lepiej realizować 
politykę gminy.
Pozostaje Pani blisko spraw samorzą-
dowych jako radna powiatowa.

– Daje mi to poczucie komfortu, że 
w dalszym ciągu mogę realizować się 
w samorządzie, pracując w komisji rewi-
zyjnej, w komisji budżetu. Bliskie są mi 
również sprawy powiatowej oświaty, in-
westycji, ochrony środowiska. 
Ma już Pani plan, jak wykorzystać tę 
wspomnianą wolność, którą daje eme-
rytura?

– Jestem szczęśliwa, że przechodzę na 
emeryturę jako osoba w pełni sił, otoczo-
na rodziną – dziećmi, wnukami. Chcę 
wrócić do wielu spraw, na które dotych-
czas nie miałam czasu. Nadal zamierzam 
się uczyć i rozwijać. Interesuje mnie sze-
reg dziedzin, teraz mogę spokojnie za-
miast ustaw poczytać literaturę, a  moi 
bliscy wiedzą, że najlepszym prezentem 
dla mnie jest książka. Bardzo mnie in-
teresują sprawy związane z historią, ze 
zdrowym stylem życia. Mam rozległe 
plany, oczywiście zawsze życie je wery-
fikuje, ale na pewno chciałabym jak naj-
więcej zobaczyć. Oby tylko pandemia się 
skończyła.
Dziękuję za rozmowę.

– Ja również bardzo dziękuję za roz-
mowę, a korzystając z okazji chciałam 
podziękować wszystkim osobom, z któ-
rymi miałam przyjemność współpraco-
wać w  trakcie mojej dwudziestoletniej 
pracy w Urzędzie Miejskim w Grodzisku. 
Dziękuję!
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Wakacyjny cykl coniedzielnych koncertów „Klasyka w Parku” zainauguro-
wany został 4 lipca, jednak z powodu niezbyt łaskawej aury nie na świe-
żym powietrzu, lecz w Mediatece. 
Zainteresowanie było tak duże, że ze 
względu na obowiązujące obostrzenia, nie-
stety nie wszyscy chętni mieli możliwość 
zasiąść na widowni. Ci, którym się to uda-
ło, byli odbiorcami programu „Basem i te-
norem z niespodzianką”. Wystąpili uznany 
bas Ryszard Morka i tegoroczny absolwent 
Uniwersytetu Muzycznego, młody zdolny 
tenor Bartosz Szwaciński, z którym śpie-
wała jego żona Anita Szwacińska. Zapre-
zentował się także grodziski artysta Jacek 
Gawor, bo niegdyś mentor tego koncertu, 
pianista Andrzej Płonczyński, towarzyszył 
mu podczas występów w  „Podwieczorku 
przy mikrofonie”.

– Podczas koncertu można było usłyszeć 
przeboje musicalowe, np. ze „Skrzypka na 

dachu”, i arie operetkowe, m.in. z „Hrabi-
ny Maricy” i „Wesołej wdówki”. Grodziska 
publiczność docenia dobrych artystów, 
potrafi znaleźć jakikolwiek fałsz, więc 
zwracamy uwagę, aby występowali wyko-
nawcy z jak najwyższej półki – mówił Mie-
czysław Osiadacz, prowadzący koncert.

Możliwość zapoznania się z twór-
czością Charlesa Aznavoura zapewnił 
11  lipca Chris Schittuli, który wystąpił 
już w plenerowej scenerii. Również pod 
chmurką zabrzmiały przeboje Wojciecha 
Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, fran-
cuskie szlagiery i autorskie kompozycje 
Agnieszki Grochowicz, która 18 lipca 
zaprezentowała program „Młynarski/
Osiecka oraz …”.

W kolejne niedziele Ośrodek Kultury za-
planował koncerty „Rejs dookoła Świata” 
z Mieszko Brass Band (25 lipca), „Idą le-
śni” – pieśni powstańcze w wykonaniu ze-
społu Leśni (1 sierpnia wyjątkowo o godz. 
18.30), „Z wiatrem” – wiersze Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego wyśpiewa Sławomir 
Zygmunt (8 sierpnia), „Piosenki z kape-
lusza” Agnieszki Babicz-Stasierowskiej 
(15 sierpnia) oraz „Muzyczne pocztówki 
z wakacji” Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z kapelmistrzem Tomaszem Kirszlingiem 
na czele (22 sierpnia).

n Anna Redel 

Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce 
na wieczór autorski Katarzyny Kowalew-
skiej, autorki powieści m.in. „Pudełko 
z pamiątkami” i „Podmiejski na koniec 
świata”, niż sala ślubów w grodziskiej Willi 
Niespodzianka. Zresztą temat spotkania, 
zorganizowanego 8 lipca przez Bibliotekę 
Pedagogiczną i Ośrodek Kultury, mówił 
wszystko: „Nie tylko wielkie miasta – Gro-
dzisk w moich powieściach dla kobiet”. To 
oczywiście nie przypadek, ponieważ au-
torka jest mieszkanką Grodziska, a także 
felietonistką „Bogorii” i … wyczynową 
badmintonistką.

Tak się złożyło, że byłem jednym 
z trzech mężczyzn na sali obecnych pod-
czas spotkania autorskiego, dwie najważ-
niejsze książki autorki przeczytałem i żyję. 
Z tego wniosek, że może nie tylko kobiety 

potrzebują takich lektur? Mężczyznom już 
nic się od życia nie należy?  

Dużo emocji podczas spotkania autor-
skiego wywołała sprawa powieściowych 
bohaterów, a w szczególności Stefana, re-
daktora naczelnego lokalnego pisma, któ-
ry w „Pudełku z pamiątkami” jest bardzo 
czarnym charakterem. Książka opatrzona 
jest sakramentalnym zdaniem o  przy-
padkowym podobieństwie bohaterów 
książki do współcześnie żyjących osób, co 
najwyraźniej jest przekonujące, bowiem 
prowadzący spotkanie redaktor naczelny 
„Bogorii” Krzysztof Bońkowski, nie spra-
wiał wrażenia kogoś, kto żywiłby urazę do 
autorki.

Tradycyjnie sporo miejsca podczas spo-
tkania autorskiego poświęcono pisarskiej 
kuchni. I tu autorka przyznała, że bez pi-

sania nie mogłaby żyć. Jak zdradziła, akcja 
jej najnowszej powieści również będzie się 
toczyła w Grodzisku, lecz miasto będzie 
mniej wyeksponowane niż w „Podmiej-
skim na koniec świata”. 

Katarzyna Kowalewska uważa, że książ-
ki dla kobiet powinny mieścić się w dam-
skiej torebce. I tego się trzymajmy, oby 
miejsca dla nich nie zabrakło, gdyż czasa-
mi skrywają nieskończoną liczbę rzeczy.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Grodzisk to nie koniec świata
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Klasyka z najwyższą półką

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Chcesz oddać rzeczy potrzebującym?
Potrzebujesz czegoś?

Słuchaj audycji ,,Daj siebie innym”  
w każdą niedzielę o godz. 11.05
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– chcieliśmy mieszkańcom zaproponować coś, czego jeszcze w Grodzisku nie było 
– mówiła Monika Samoraj z dworku Adama chełmońskiego w kontekście Pikniku 
Plecionkarskiego, który 20 czerwca zwieńczył projekt „Tradycja na nowo pleciona” 
dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Narodowego centrum Kultury etnopolska 2021.

Po blisko rocznej przerwie w Bibliotece 
Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki 
ponownie otwarta została czytelnia oraz 
przywrócono dostęp do komputerów. 
Sala Cichej Pracy (czytelnia) w Bibliotece 
Głównej (ul. 3 Maja 57, budynek Media-
teki) czynna jest codziennie w godzinach 
otwarcia. Co dwie godziny zarządzono 
15-minutowe przerwy na dezynfekcję, aby 
zachować reżim sanitarny. Sala jest dostęp-
na dla wszystkich mieszkańców, którzy 
szukają miejsca do pracy, nauki, miejsca 
cichego z pięknym widokiem na Park 
Skarbków. Natomiast w filii nr 2 (Pawilon 

Kultury, ul. Westfala 3 przy Hali Sporto-
wej) udostępniono mieszkańcom możli-
wość darmowego korzystania z kompute-
rów. Jedynym warunkiem jest posiadanie 
karty bibliotecznej.

Poza tymi udogodnieniami Biblioteka 
nadal realizuje dowóz książek do domu 
dla osób 70+ oraz dla osób niepełnospraw-
nych. Zmianom uległy godziny otwarcia 
filii w Izdebnie Kościelnym, która w  lip-
cu będzie czynna we wtorki i czwartki 
od 9.00 do 13.00, natomiast w sierpniu 
szykowana jest przerwa (zamknięcie) filii 
w Kadach oraz we wspomnianym Izdebnie 

Kościelnym. Powołując się na rekomen-
dacje Biblioteki Narodowej, przedłużeniu 
zamknięcia ulega Boks interaktywny oraz 
sala Youmedia, co oznacza, że nie przy-
wrócono nadal zajęć dla dzieci. 

Zapraszamy do biblioteki po nowe filmy, 
gry planszowe, komiks japoński manga lub 
audiobooki na długie podróże samocho-
dem podczas wakacji! Zachęcamy rów-
nież do zapisów do biblioteki przez stronę 
internetową czy realizowanie zamówień 
on-line! Już od września w bibliotece będą 
czekały kolejne atrakcje: wystawy, spotka-
nia on-line, zajęcia dla szkół i przedszkoli.

Tańczący żuraw na podium 

– Pomysł zrodził się z prywatnych zainte-
resowań, bo od września ubiegłego roku 
zaczęłam uczęszczać na kurs koszykarza 
plecionkarza w szkole w Łowiczu i tam od-
kryłam na nowo wiklinę – dodała Monika 
Samoraj, która wraz ze współpracownika-
mi i wolontariuszami czuwała nad prze-
biegiem imprezy.

Poza kiermaszem „Plecione”, można 
było wziąć udział w warsztatach plecion-
karskich – dorośli po uprzednim zapisie, 
a  dzieci w  formule otwartej. Manualna 
praca okazała się ciekawym wyzwaniem, 
które zaowocowało interesującymi efekta-
mi i sprawiło uczestnikom wiele radości.

 – Zgłosiłam się z ciekawości. Zostały-
śmy z córką wtajemniczone w technikę 
tworzenia, więc jak na pierwszy raz to 
myślę, że poszło nam całkiem nieźle – mó-
wiła Izabela Zaleśna z Grodziska, mama 
Helenki. – Uplotłam malutki koszyczek, 
zajęło mi to kilkanaście minut. Bardzo mi 
się on podoba i najprawdopodobniej będę 
tutaj chować słodycze przed moją siostrą – 
mówiła Marta Zyskowska z Adamowizny.

W programie znalazło się miejsce na 
przygotowany przez Kompanię Artystycz-
ną Mozaika spektakl „Opowieści wielkiej 
drogi”, przybliżający piękno kultury rom-
skiej, a jednocześnie nawiązujący do te-

matyki wydarzenia, poprzez odwołania do 
ptaków, jak również wykorzystanie koszy 
w scenografii.

Chętni mieli okazję wysłuchać wykła-
du Anny Feliks pod hasłem „Wiklinowe 
meble i sprzęty w parku i ogrodzie daw-
niej i dziś”. – Meble plenerowe z wikliny są 
obecne wśród nas od czasów starożytnych. 
To, że nie mamy zabytków z tego okresu, 
świadczy o ich kruchości i delikatności, 
ale jest to ich zaletą z punktu widzenia 
biodegradowalności. Wiklina jest miękka, 
elastyczna i komfortowa do wypoczynku 
– mówiła Anna Feliks z Muzeum Wnętrz 
w Otwocku Wielkim.

Kulminacyjnym momentem było ogło-
szenie wyników konkursu „Ptaki z obrazów 
Chełmońskiego”, będące podsumowaniem 
efektów prac 15 koszykarzy plecionkarzy, 
którzy z różnych zakątków Polski przyje-
chali na dwudniowy plener poprzedzający 
piknik. Wiklinowe ptasie arcydzieła ocenia-
ło jury w składzie: Wojciech Świątkowski, 
Grzegorz Gordat i Anna Feliks. Zwyciężyła 
Magdalena Korbuszewska z Gdańska, au-
torka „Szczęśliwego głuszca”. Warto dodać, 
że trzecie miejsce w tej twórczej rywalizacji 
zajął mieszkaniec Grodziska. – Pleciemy 
z żoną od dwóch lat. Nigdy takich dużych 
form nie robiłem, głównie koszyki, tace, ja-

kąś galanterię. Miałem taką 
wizję, że chcia- łem zrobić coś, 
co będzie odzwierciedleniem rzeczywi-
stości – mówił Jakub Cetwiński, który 
stworzył „Tańczącego żurawia”.

Na zakończenie odbyła się potańcówka, 
która łączyła wątki zarówno z polskiej mu-
zyki tradycyjnej, jak i muzyki bałkańskiej, 
żydowskiej czy romskiej. Na akordeonie 
zagrała Katarzyna Jackowska-Enemuo, na 
skrzypcach Iwona Sojka, a na barabanie 
Karolina Ociepka.

– Pierwszy raz w mojej karierze burmi-
strzowskiej spotkałem się bezpośrednio 
z takimi zawodami, z taką pasją. Jestem 
zachwycony, że takie cuda można zrobić 
z wikliny – mówił burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński, a Paweł Twardoch, dyrektor 
Ośrodka Kultury dodał: – To pierwszy hi-
storyczny plener w tym miejscu i będzie-
my dążyć do tego, aby te spotkania stały 
się cykliczne.

Każdy, kto chciałby zobaczyć artystyczne 
wytwory z wikliny, cały czas ma taką możli-
wość, ponieważ ptaki pozostały w Adamo-
wiźnie i zdobią park wokół dworku. Można 
podziwiać idealnie wkomponowane w oto-
czenie żurawie, czaple, głuszca, dropa, czaj-
kę, kuropatwę, łabędzia i jaskółki.

n Tekst i fot. Anna Redel 
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Biblioteka znosi obostrzenia!
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Akcja rozpoczyna się od morderstwa, które 
wstrząsa spokojną Podkową Leśną. Ciało 
młodej kobiety znajduje Magda (Anna Smo-
łowik), gospodyni domowa i nałogowa czy-
telniczka kryminałów. Policyjne śledztwo 
prowadzi komisarz Jacek Sikora (Paweł Do-
magała). Niestety, brak mu zmysłu rasowego 
detektywa – ten ma Magda. Kiedy okazuje 
się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształ-
cie litery „W”, należący do dawno zaginio-
nej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia 
wyjaśnić tę sprawę na własną rękę. A to 
oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę 
nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest 
mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą 
do najbardziej szanowanych mieszkańców 
Podkowy, a nawet szejka Kataru. 

„W jak morderstwo” to trzymający w  na-
pięciu kryminał spod znaku Agaty Christie 

i komedia obyczajowa w jednym. Piotr Mu-
laruk podobnie jak w „Yumie” garściami 
czerpał z popkultury i kanonu filmowego. 
Zresztą absolutnie tego nie ukrywa. Już tytuł 
powieści oraz filmu odwołuje się do głośne-
go filmu Alfreda Hitchcocka „M jak mor-
derstwo”. Również w muzyce pobrzmiewają 
echa nadwornego kompozytora Hitchcocka 
– Bernarda Hermanna. Sama intryga inspi-
rowana jest książkami Agaty Christie. Mamy 
tu też akcenty z filmów o Różowej Panterze, 
głównie w postaci policjanta, który miesz-
ka w Podkowie Leśnej, ale w książce pracuje  
w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku 
Maz. Dla potrzeb filmu grodziską komendę 
gra Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatel-
skich (Pałacyk Kasyno) w Podkowie Leśnej. 

Reżyser przyznaje, że wyzwaniem było 
kręcenie filmu w konwencji komedii kry-

minalnej, czyli niezbyt w Polsce popularnej. 
Zresztą podczas lektury powieści nie ode-
brałem jej tak bardzo komediowo, jak to jest 
ukazane w filmie. Aktorzy: Rafał Królikow-
ski, Dorota Segda i Olga Sarzyńska bardzo 
dobrze wspominają zdjęcia w Podkowie 
Leśnej z jej trochę mroczną i tajemniczą 
atmosferą. Czyżby Sandomierzowi z „Ojca 
Mateusza” rosła konkurencja.

n Sławomir Sadowski

Z Dekalogiem wielokrotnie brali się za 
bary artyści, by wspomnieć tylko o filmach 
Kieślowskiego. Tym razem przyszła kolej 
na muzyków jazzowych, chociaż nie tylko.   

Spektakl słowno-muzyczny „Dekalog” 
powstał na podstawie dziesięciu przyka-
zań. Prapremiera miała miejsce w Podko-
wie Leśnej, na łące przed Pałacykiem Ka-
syno, a dzień później, 20 czerwca, artyści 
wystąpili w grodziskim Centrum Kultury. 
Pieśni składające się na spektakl nie mają 
charakteru wyłącznie religijnego, lecz opi-
sują kondycję współczesnego człowieka 
w odniesieniu do konkretnych przykazań. 

Muzycznie projekt „Dekalogu” opraco-
wał znakomity pianista jazzowy Andrzej 
Jagodziński, który niejednokrotnie kon-

certował w Grodzisku i nie boi się dużych 
wyzwań. Śpiewa Agnieszka Wilczyńska. 
W  niektórych utworach towarzyszy jej 
swoim tubalnym głosem lider zespołu Raz, 
Dwa, Trzy – Adam Nowak. Na kontrabasie 
gra Adam Cegielski, na perkusji Czesław 
„Mały” Bartkowski, a na trąbce i flugelhor-
nie Robert Majewski. 

Jak przyznała autorka tekstów utworów 
Wiesława Sujkowska, gdy opowiadała swo-
im znajomym o pracy nad spektaklem, 
najwięcej osób było zainteresowanych in-
terpretacją przykazania „nie cudzołóż”, ale 
cóż, taki znak czasów. 

Projekt Dekalog został dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących 

z Funduszu Promocji Twórczości w ramach 
programu „Zamówienia kompozytorskie”.

Dekalog to podstawa naszej cywilizacji. 
Kto wie, może powrót do Dziesięciu przy-
kazań jest jednocześnie najlepszą recep-
tą na powrót do życia po okresie izolacji  
i zamknięcia?

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Policja w Kasynie

Recepta na powrót do życia

18 czerwca miała miejsce ogólnopolska premiera filmu „W jak morderstwo”, 
ekranizacji książki Katarzyny Gacek z Podkową Leśną w roli głównej. Film 
w reżyserii Piotra Mularuka był już wyświetlany w grodziskim kinie, a kto nie 
zdążył, może go jeszcze zobaczyć w stołecznych kinach. Występuje plejada 
gwiazd: Anna Smołowik, Paweł Domagała, Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski 
i Dorota Segda, a swoją rolę ma również burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tu-
siński, który gra… burmistrza otwierającego festiwal Otwarte Ogrody.
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Z kart Kroniki  
Biblioteki  
Pedagogicznej…

W czwartej części naszego cyklu warto 
wspomnieć o reorganizacji sieci bibliotek, 
w efekcie czego nasza biblioteka stała się Fi-
lią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
i miasta stołecznego Warszawy im. Komisji 
Edukacji Narodowej. Duży wpływ na do-
bre efekty pracy miał ówczesny kierownik 
– Jan Jakubowski. Był on pracownikiem 
cenionym i szanowanym przez ówczesne 
władze powiatowe. Sytuacja placówki za-
częła się diametralnie zmieniać. Biblioteka 
otrzymała bardziej przestronny lokal, po-
zyskano fundusze na nowe książki, a dzia-
łalność kulturalno-oświatowa nabrała 
tempa. Organizowano liczne konkursy dla 
dzieci i młodzieży, co zdecydowanie pozy-
tywnie wpłynęło na współpracę z nauczy-
cielami i lokalną społecznością. W roku 
1977 zorganizowano przy naszej placówce 
Radę Biblioteczną, która miała za zadanie 
pośredniczyć między kształcącymi się na-
uczycielami a bibliotekarzami. 

Szczególnie aktywnie współpracuje z per-
sonelem biblioteki ob. Adela Obłękowska. 
Dzięki niej to przeprowadzono bardzo 
ciekawe lekcje biblioteczne, które konty-
nuowano z młodzieżą LO na prośbę mgr 
Haliny Makowskiej – wicedyrektora liceum 
– można wyczytać we wpisie z 1977 roku.

W tym samym roku biblioteka uzyskuje 
oparte na solidnych podstawach narzędzie 
do promocji.

Przy pomocy dyrektora Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 ob. bolesława Stępniewskiego, 
zainstalowano wcześniej przed lokalem 
biblioteki, gablotę oszkloną, która jest 
darem Kierownictwa miejscowego Kina 
„Wolność”. Renowację gablotki dokonała 
młodzież z warsztatów szkolnych Zespołu 
Szkół Zawodowych.

Pedagogiczna biblioteka Wojewódzka  
w Warszawie – filia w Grodzisku Maz.

To się  
przytnie, 
czyli kosz mar
W internecie nie tylko poszukuję nowości 
książkowych, ale i z upodobaniem śledzę 
trendy w okładkach. Oczywiście mody 
traktuję z przymrużeniem oka, a zarazem 
z ogromną sympatią. I choć zdarza mi się 
z nich żartować, sama im ulegam.

Weźmy na przykład królujące niegdyś 
okładki powieści kobiecych. Obowiązko-
wo była na nich kobieta w powłóczystej 
spódnicy, zapatrzona w dal z nadzieją na 
lepsze jutro, często stojąca na polu lawen-
dy lub w innej malowniczej scenerii. I co? 
Ano to, że mój „Podmiejski na koniec 
świata” dumnie prezentuje odwróconą ty-
łem kobietę wpatrzoną w pociąg, podróż 
którym stanowi obietnicę lepszego jutra.

Późniejszy trend: gałęzie. Na wielu 
okładkach książek dla kobiet pojawiały 
się gałęzie drzew lub krzewów stanowiące 
element ramki. Domyślacie się Państwo, co 
zaraz napiszę? Oczywiście! Na moim „Pu-
dełku z pamiątkami” ramkę tworzy gałązka 
kwitnącej akacji. Sama o nią poprosiłam! 
Podobnie jak o zamyśloną podróżniczkę.

Najnowsza moda to dzielenie wyrazów 
w tytule. Obserwuję ją z zainteresowaniem 
i póki co nie potrafię stwierdzić, czy mi 
się podoba, czy nie. O ile wewnątrz książ-
ki dzielenie wyrazów na końcu wersu jest 
sprawą normalną, to na okładce mocno 
rzuca się w oczy. Czy jest to dobry wybór? 
Nie wiem.

W dzieleniu wyrazów na okładce graficy 
nie kierują się spójnymi regułami. Niektó-
rzy przenoszą wyrazy do kolejnego wiersza 
za pomocą łącznika, inni go nie używają. 
Zdarzają się tytuły kilkuwyrazowe, gdzie 
podzielony jest tylko jeden. Ba! Natrafiłam 
na tytuł składający się z imienia i nazwiska 
artysty, gdzie oba słowa zostały podzielo-
ne bez łączników. Dziwne. Czy potrzebne? 
Z upodobaniami nie śmiem dyskutować.

Mody modami, ale z ciekawością po-
chyliłam się nad pomysłem dzielenia słów, 
by wywołać efekt niejednoznaczności. Py-
tanie, czy jest to efekt zamierzony. Bo czy 
przywołany przeze mnie w nagłówku tytuł 
„Kosz mar”, to aby nie „Koszmar”? Musia-
łabym przeczytać książkę.

Natomiast czy ja ulegnę nowej modzie, 
z pewnością domyślą się Państwo, gdy do 
księgarń trafi na przykład drugie wydanie 
„Pudeł-ka z pamiątkami”. Mam tylko na-
dzieję, że powieść z nową okładką w ogóle 
zostanie wyjęta z pudeł.
       n  Katarzyna Kowalews- 

ka, pisar- 
ka z Grodzis- 
ka

Cóż tam, pani, 
w internecie?
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Koncertowe piątki w Adamowiźnie
Czy zawsze dworek plus fortepian równa 
się Żelazowa Wola? Koncerty plenerowe w 
dworku Adama Chełmońskiego w Adamo-
wiźnie wskazują, że nie zawsze. Oczywiście 
nie mam nic przeciwko temu, aby miłośni-
cy muzyki Fryderyka Chopina odwiedzali 
dwór nad Utratą, tym bardziej że XVIII 
Konkurs Chopinowski już niebawem. Ale 
na pewno warto wybrać się w każdy moż-
liwy sposób, np. rowerem, na kameralne 
koncerty, które do połowy września w każ-
dy piątek o godzinie 18.30 organizowane 
będą w parku Chełmońskiego nad Mrowną 
w Adamowiźnie. 

Cykl koncertów rozpoczął 25 czerw-
ca występ duetu fortepianowego Łukasz 
Szubski i Krzysztof Włodarczyk, którzy 
grają pod szyldem Dombrova Piano Duo, 
ponieważ pochodzą z Dąbrowy Górniczej. 
Nie wiem, jak muzycy odnoszą się do po-
równań ze słynnym duetem fortepianowym 
Marek i Wacek, ale program, na który zło-
żyły się utwory muzyki klasycznej, filmowej 
i rockowej przypadł do gustu publiczności. 

Program „Od Moniuszki do Nirvany” to do-
bry sposób na przyciągnięcie do muzyki jak 
najszerszej publiczności. A dla muzyków, 
jak sami przyznali, okazja do zaprezentowa-
nia się na żywo po okresie pandemii.

Tydzień później można było posłuchać 
koncertu „Ogrodowe impresje muzyczne” 
w wykonaniu Katarzyny Pielech (skrzypce) 
i Justyny Służalec (fortepian). Artystki wy-
brały utwory, które imitują dźwięki natury 
bądź się do nich odwołują. Stąd „Wiosna” 
z „Czterech pór roku” A. Vivaldiego, ale 

także „Łabędź” C. Saint-Saënsa i „Światło 
księżyca” C. Debussy’ego.

Dombrova Piano Duo wystąpili również 
9 lipca, tym razem z programem „Klasycz-
nie i rozrywkowo” w jakże odmiennej sce-
nerii, we wnętrzu dworku – kameralnie, 
ze względu na deszczową pogodę. Zde-
cydowaną większość utworów wykonali 
na cztery ręce. Zwracała uwagę ciekawa 
interpretacja „Prząśniczki” Stanisława 
Moniuszki, ale chyba najlepiej przy akom-
paniamencie odgłosów burzy i deszczu za 
oknami słuchało się utworów Edwarda 
Griega czy Fryderyka Chopina, zwłaszcza 
„Preludium Des-dur”, zwanego deszczo-
wym i „Etiudy rewolucyjnej c-moll”. A już 
„Nokturn cis-moll” znany z filmu „Piani-
sta” oraz „Polonez A-dur” w  takich oko-
licznościach smakują wybornie. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Za nami trudne dni pandemii, a przed nami niepewność co będzie dalej. 
Nadzieją jest to, że zaszczepiło się prawie 40 proc. ogółu uprawnionych, 
ale bezpieczeństwo zdrowotne przed koronawirusem osiągniemy, jeżeli za-
szczepi się około 80-90 proc. populacji. Problemem jest to, że nie szczepią 
się ludzie młodzi. Ale zawsze musi towarzyszyć nam nadzieja, że zwycięży 
zbiorowa odpowiedzialność. Ponadto ważne będzie przestrzeganie nosze-
nia maseczek, zachowanie dystansu i dezynfekcja.

Obniżony nastrój

U seniorów w Łąkach 

Miniony czas wpłynął na nasze psychofi-
zyczne funkcjonowanie. Chorowali nasi bli-
scy, a często i sami byliśmy chorzy. Doświad-
czyliśmy też niejednokrotnie straty bliskich, 
przyjaciół, znajomych. A nasz niepokój mógł 
pogarszać fakt okresowego braku bezpośred-
niego kontaktu z lekarzem, bo do dyspozycji 
były tylko rozmowy przez telefon. 

Z informacji lekarzy wynika, że w okresie 
pandemii u wielu seniorów nasiliły się do-
legliwości somatyczne, wynikające z chorób 
przewlekłych, na które wcześniej cierpieli, ale 
pojawiły się nowe dolegliwości fizjologiczne 
i  problemy natury psychicznej, emocjonal-
nej. Wielu seniorów doświadcza depresji.

Obserwuje się u wielu seniorów zabu-
rzenia snu, zaburzenia łaknienia, poczucie 
zniechęcenia, przygnębienia, brak chęci do 
jakiegokolwiek działania i wysiłku, trudno-
ści w podejmowaniu decyzji, nawet tych naj-
prostszych, osłabienie, zmęczenie, problemy 
z koncentracją uwagi, zaburzenia pamięci, 

smutek, lęk, płacz, utratę radości życia, cza-
sami poczucie odrzucenia przez bliskich, 
przyjaciół, znajomych, poczucie zmarnowa-
nego życia, obniżone poczucie własnej war-
tości, czasami myśli samobójcze. 

Powyższe objawy mogą pojawiać się po-
jedynczo lub zgrupowane. Na pewno nie 
wystąpią one wszystkie jednocześnie. Jeżeli 
zauważymy je sami u siebie lub zauważą je 
nasi bliscy i zasugerują nam, że mamy pro-
blem, szukajmy pomocy.

Każda zmiana zachowania, która dotyka 
seniora, musi budzić niepokój. Nie wystar-
czy powiedzieć mu, żeby się wziął w garść, 
ogarnął czy nie poddawał. Trzeba senioro-
wi okazać zainteresowanie i wskazać mu, że 
otaczają go bliscy, którzy służą wsparciem 
i zrozumieniem. Trzeba też udać się do le-
karza. Można zacząć od lekarza rodzinnego 
i jemu opowiedzieć o swoich problemach. 
Jeśli mamy trudność, żeby je nazwać i zapa-
miętać, przygotowując się do wizyty, spisz-

To już rok, odkąd wszelkie wyjazdy i spo-
tkania były niemożliwe z powodu rygo-
rów sanitarnych. Dłużył nam się czas 
i  tęskniliśmy za swoim klubowym towa-
rzystwem. Wreszcie 17 czerwca wyruszy-
liśmy – 75 proc. miejsc zajętych w autoka-
rze, ale za to ze stuprocentowym stanem 
zaszczepionych przeciwko COVID! Naj-
pierw była pielgrzymka do Zuzeli, gdzie 
urodził się i  spędził dzieciństwo Stefan 
Wyszyński. Rok 2021 ogłoszono Rokiem 
Kardynała, bo 12 września nastąpi jego 
beatyfikacja, dlatego chcieliśmy być w tak 
ważnym dla Polaków miejscu. Uczestni-
czyliśmy w  mszy św. odprawionej przez 
towarzyszącego nam księdza Sebastia-
na Zygmunta. Zwiedziliśmy wyjątkowe 
muzeum, utworzone w budynku szkoły 
z 1900 roku, w której uczył się mały Ste-
fan. Drugim etapem wycieczki był Cie-
chanowiec, a w nim Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka. Ciekawy park 
etnograficzny, różnego rodzaju kolekcje, 
m.in. ciągników rolniczych, powozów, ale 
najważniejsze dla nas było fascynujące, 
jedyne w Polsce Muzeum Pisanki – 2203 

okazy z całego świata. Podziwialiśmy 
„Ogród roślin zdatnych do zażycia lekar-
skiego” wg Kluka, który w epoce oświe-
cenia był wybitnym przyrodnikiem, ba-
daczem świata roślinnego i  zwierzęcego, 
a przede wszystkim autorem wielu dzieł 
naukowych w języku polskim. Relaksowa-
liśmy się wśród pięknych pejzaży Podlasia 
nad rzekami bug i Nurzec. A teraz rege-
nerujemy siły po trudnym pandemicznym 
czasie i gimnastykujemy się pod kierun-
kiem pani Agnieszki Gil: przed świetlicą 
Klubu Seniora w Łąkach we wtorki i przed 
świetlicą w Zabłotni w  piątki. Cieszymy 
się z tych zajęć na świeżym powietrzu, bo 
nadal chcemy dbać o naszą sprawność. 
Trening prawidłowych oddechów pod 
świerkami to nagroda dla wytrwałych. 
A dla pracowitych – zajęcia z rękodzieła 
z bogusią Wielochą. Tworzymy kwieciste 
obrazy metodą filcowania podglądając 
pachnące oryginały na klombach. Lato 
jest piękne i  dlatego korzystajmy z jego 
uroków.

n Danuta Dubielecka 
Opiekunka Klubu Seniora Łąki
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my je na kartce lub poprośmy kogoś z naj-
bliższego otoczenia, aby nam towarzyszył 
podczas tej wizyty. Lekarz rodzinny powi-
nien zdecydować, czy nasz stan wymaga po-
rady i leczenia specjalistycznego. W opisy-
wanej sytuacji będzie to wizyta w gabinecie 
psychiatry. Do psychiatry nie jest wymaga-
ne skierowanie, ale można poprosić lekarza 
domowego, aby je wystawił i napisał w nim, 
co go zaniepokoiło. Ułatwi to nam rozmowę 
ze specjalistą. 

Czasami słyszymy, gdy coś się z nami 
dzieje, żeby pójść najpierw do psychologa. 
Jednak specjaliści sugerują, aby najpierw 
skonsultować się z psychiatrą i on uzna, czy 
nasz stan wymaga terapii psychologicznej 
i o jakim charakterze.

Pomocy specjalistycznej, w naszym rejo-
nie, udzielają poradnie zdrowia psychiczne-
go w szpitalu grodziskim i żyrardowskim. 
Można również szukać pomocy w gabine-
tach prywatnych, których w Grodzisku jest 
kilka. Można też zwrócić się o  pomoc do 
grodziskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Pracują tam psychologowie, którzy pomo-
gą i pokierują do różnych poradni specjali-
stycznych.

Depresja jest stanem chorobowym, który 
objawia się długotrwałym złym samopo-
czuciem uniemożliwiającym człowiekowi 
prawidłowe funkcjonowanie. Jest to czwar-
ty najpoważniejszy problem zdrowotny na 
świecie. Dlatego wymaga leczenia. 

n Teresa fifielska-Nowak 

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
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po sąsiedzku

Kadry Jarosława 

Inspiracja w ludziach i zjawiskach

Kolejowa  
wizytówka Milanówka

Pierwszą okazją był przyjazd szwajcar-
skiego dramaturga i  fotografa Friedricha 
Dürrenmatta w 1962 r. Drugie spotkanie 
Tadeusza Rolke z pisarzem i jego żoną 
Anną odbyło się najprawdopodobniej 
zimą 1963 r. Powstały wówczas fotografie 
wykonane w gabinecie pisarza oraz w hal-
lu ze zwierzętami, a także zdjęcia Iwasz-
kiewicza przed domem i w stawiskim par-
ku. Trzecia sesja mogła się odbyć latem 
1969 roku. Efektem są zdjęcia poety na 
ganku w otoczeniu psów.

Twórczość Iwaszkiewicza T. Rolke po-
znał znacznie wcześniej. Najsilniej od-
działywała na niego w latach 50. kiedy za 
działalność antypaństwową został osadzo-
ny w  więzieniu. Miał wtedy ze sobą tom 
poezji Iwaszkiewicza i to on pomógł mu 

przetrwać trudny czas izolacji. Do dziś zna 
na pamięć wiele wierszy Iwaszkiewicza. 

T. Rolke jest prekursorem polskiej fo-
tografii reportażowej. Starał się w niej 
oddawać polską rzeczywistość, tworzył 
interwencyjną fotografię reportażową. Re-
jestrował m.in. życie artystyczne stolicy. 
Publikował m.in. w tygodnikach „Stoli-
ca” oraz „Świat”. Fotografował modę dla 
„Przekroju”. Od 1970 r. przebywał na emi-
gracji w Niemczech. Jego prace znalazły 
się na łamach „Sterna”, „Die Zeit” i „Der 
Spiegel”. Do Polski wrócił w latach 80. Jest 
autorem wielu wystaw fotograficznych. 
Obecnie współpracuje z „Magazynem Ga-
zety Wyborczej” oraz wykłada na Wydzia-
le Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W swoim archiwum zgromadził 

niemal 50 tys. negatywów. Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej opublikowało internetowe 
archiwum T. Rolke składające się z blisko 
6 tys. fotografii.

Otwarcie wystawy z udziałem T. Rolke 
odbyło się 20 czerwca. Wystąpił również 
kwartet Cup of Time w składzie: Ry-
szard Borowski – flet, Agnieszka Cupryk 
– skrzypce, Rafał Grządka – akordeon 
i Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.

Tekst i fot. Sławomir Sadowski

18 czerwca PKP SA ogłosiły przetarg na 
wybór wykonawcy prac budowlanych na 
dworcu w Milanówku. Dzięki inwestycji 
budynek dworca zyska zupełnie nowy wy-
gląd. Obiekt zostanie rozbudowany, dzięki 
czemu zwiększy się powierzchnia przezna-
czona dla podróżnych. Nową część, którą 
zaplanowano od strony frontowej, charak-
teryzować będzie przeszklona ściana wy-
kończona białą attyką z artystycznym wzo-
rem. W ramach przebudowy zaplanowano 

zmianę aranżacji powierzchni wewnątrz hi-
storycznego budynku, natomiast w nowej, 
dobudowanej części dworca zaprojektowa-
no niewielką poczekalnię dla podróżnych 
z wydzieloną przestrzenią przeznaczoną 
pod komercję. W obiekcie pojawią się ga-
bloty z rozkładem jazdy, elektroniczne ta-
blice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz 
system informacji głosowej. Planowany jest 
również montaż ogólnodostępnej sieci bez-
przewodowej. 

20

Do końca września na tarasie Muzeum im. A. i J. iwaszkiewiczów w Stawi-
sku oglądać można wystawę fotografii „Jarosław iwaszkiewicz w obiektywie 
Tadeusza Rolke”. W latach 60. ubiegłego wieku fotografik trzykrotnie uwiecz-
niał na zdjęciach w Stawisku gospodarzy i ich dom.

Na zewnątrz dworca zaprojektowano 
kilkanaście stojaków rowerowych. Upo-
rządkowane zostaną tereny zielone oraz 
pojawią się nowe, ozdobne nasadzenia.  

– Milanówek jest jednym z 38 mazo-
wieckich dworców, które PKP SA zamie-
rzają przebudować lub wybudować od 
podstaw w ramach szerokiego programu 
inwestycyjnego – stwierdził Maciej Małec-
ki, sekretarz stanu w  Ministerstwie Akty-
wów Państwowych.

Dworzec w Milanówku zostanie dosto-
sowany do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Z szeregu usprawnień warto 
wspomnieć m.in. o ścieżkach prowadzą-
cych, tablicach dotykowych, oznaczeniach 
w alfabecie Braille`a dla osób niewidomych 
i niedowidzących oraz toaletach przystoso-
wanych dla osób o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej.

Rozpoczęcie robót budowlanych plano-
wane jest na koniec tego roku, a zakończe-
nie inwestycji na koniec 2022 roku.

Sławomir Sadowski

Hanna Lekszycka od lat przygotowu-
je młodzież na uczelnie artystyczne, 
pracuje z dziećmi bawiąc się plastyką, 
prowadzi również zajęcia dla dorosłych, 
m.in. w Publicznym Ognisku Plastycz-
nym im. Jana Skotnickiego w  Grodzi-
sku Mazowieckim. 26 czerwca w Galerii 
Kasyno w Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej od-
był się wernisaż jej malarstwa. Ukoń-
czyła studia na kierunku Edukacja Ar-
tystyczna na warszawskiej APS (dyplom 
z malarstwa u prof. Joanny Stasiak) oraz 
Sztukę Mediów na ASP w  Warszawie 

(dyplom z fotografii u prof. Rosława 
Szaybo z aneksem z intermediów u prof. 
Krzysztofa Olszewskiego). Zajmuje się 
głównie malarstwem, ilustracją, pro-
jektowaniem graficznym i  fotografią. 
Eksperymentuje z różnymi dziedzi-
nami sztuki. Inspiracji szuka przede 
wszystkim w napotkanych ludziach 
i  zaobserwowanych zjawiskach, zarów-
no w  przestrzeniach najbliższych, jak 
i podczas licznych plenerów i podróży. 
Ma na swoim koncie wystawy w  kraju 
i za granicą.  

Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Ambasador z chłopskiej chaty (cz. 2) 

historia 21

Urodzony w Wólce Brzozokalskiej (dziś 
Adamów Wieś) w 1891 r. Jan Siwiec, na-
wykły do pracy na roli i rozumiejący świat 
przyrody, około 1904 r. przybył do Grodzi-
ska po nauki, otrzymując miast cenzury ro-
syjskiego gimnazjum zaproszenie do udzia-
łu w Towarzystwie Rolniczym, w  którym 
objął z woli jego założycieli funkcję sekre-
tarza. Przyjęcie posady zbiegło się w czasie 
z wezwaniem do odbycia służby w rosyjskiej 
armii. W wieku 21 lat młodzieniec został 
wcielony do 3. baterii 28. brygady artylerii, 
by po roku przejść do rezerwy jako „chorąży 
zapasu”, co oznaczało, że jako Polak, a w do-
datku legitymujący się chłopskim pocho-
dzeniem Siwiec ukończył w wojsku szkołę 
chorążych. Już jako „praporszczik” został 
powtórnie zmobilizowany 14 lipca 1914  r. 
w  obliczu rozpoczynającej się „wielkiej 
wojny europejskiej”. Talent organizacyjny, 
którym przed kilku laty imponował w  śro-
dowisku ziemiańskim, znalazł poważanie 
również na froncie. Decyzją dowódców Si-
wiec został komendantem polowego Szpi-
tala św. Jerzego działającego pod auspicjami 
Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. W ramach 
tejże organizacji awansował na dowódcę 
obozu, dowódcę X Transportu Konnego 
i dowódcę Zapasu Koni. Po wybuchu rewo-
lucji nadal kierował wojskowym lazaretem, 
nie szczędząc pomocy tak ludności cywilnej, 
jak i zwaśnionym stronom bratobójczego 
konfliktu. Służąc w zaborczej armii z dumą 
podkreślał swój patriotyzm, w stosunkach 
służbowych ostentacyjnie używając języ-
ka polskiego, co mogło sprowadzić na nie-
go poważne konsekwencje, podobnie jak 
współpraca z Polską Organizacją Wojskową 
– organizacją konspiracyjną i jawnie antyro-
syjską. Na wieść o odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości Siwiec porzucił służbę woj-
skową i przedarł się z bolszewickiej już Rosji 
do odrodzonej ojczyzny. 

Grodzisk po raz drugi
W listopadzie 1918 r. Siwiec zawitał do Pol-
ski, by z początkiem 1919 r. podjąć pracę 
instruktora rolnego Okręgowego Związku 
Kółek Rolniczych w Grodzisku. Równo-
cześnie rozpoczął studia na I roku Studium 
Psychologicznego i Studium Pracy Społecz-
no-Oświatowej na Wsi w murach Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w Warszawie, wynosząc 

stamtąd poza wiedzą teoretyczną wiele kon-
taktów z wybitnymi działaczami społeczny-
mi. Niestety, nie dane mu było odetchnąć 
dłużej od kurzu pól bitewnych. W obliczu 
agresji bolszewickiej 9 lipca 1920  r. wstą-
pił ochotniczo w szeregi Wojska Polskiego. 
Zweryfikowany w stopniu podporucznika 
od 13 lipca do 25 grudnia tego pamiętne-
go roku służył w 18. pułku artylerii ciężkiej 
w Twierdzy Modlin jako oficer ewidencyjny, 
adiutant Baterii Zapasowej kpt. Witolda Ra-
dziulewicza, a następnie oficer informacyj-
ny garnizonu Zambrów. Warto nadmienić, 
że los żołnierza dzieliło z nim zacne grono 
mieszkańców Grodziska, w tym późniejszy 
profesor gimnazjum i niestrudzony anima-
tor kultury Hipolit Szczerkowski, miejscowy 
felczer Kazimierz Ojrzyński oraz panowie 
Daniszewski, Statkowski i  Piesiewicz. Gdy 
umilkły wreszcie działa, a  nawała bolsze-
wicka została zatrzymana na przedpolach 
Warszawy, ppor. Siwiec podjął starania 
o zwolnienie ze służby. Dopomógł mu w tym 
Centralny Związek Kółek Rolniczych, któ-
rego zarząd w celu wyreklamowania swo-
jego instruktora z wojska 6 grudnia 1920 r. 
skierował do dowództwa pismo pozostające 
tyleż uprzejmą prośbą, co laudacją podno-
szącą zalety niezbędnego w pracach Związku 
fachowca-rolnika, uważanego za „poważną 
siłę organizacyjną”. Nie minęło wiele dni, gdy 
Siwiec w mundurze oficera Wojska Polskiego 
wjechał konno do Grodziska.

Grodzisk po raz trzeci
Zatrzymał się przed grodziskim magistra-
tem. Dopełniwszy formalności, dosiadał 
swego gniadosza, gdy spostrzegł, że z okna 
urzędu przygląda mu się młoda dziewczy-
na. Dalej było już jak w piosence o ułanie, 
który przybył pod okienko. Piękna urzęd-
niczka Anna Chmielewska wpuściła przy-
stojnego młodzieńca do swego serca, zga-
dzając się zostać jego narzeczoną. Słodki 
okres narzeczeństwa nie potrwał jednak 
długo. Z chwilą wybuchu III powstania 
śląskiego na początku maja 1921 r. Siwiec 
powrócił do wojska i podążył z transpor-
tem broni na Górny Śląsk. Z pewnością 
niemałą rolę w podjęciu tej decyzji, poza 
etosem Polaka-patrioty, odegrały opowie-
ści dziadka Walentego, który wraz z bratem 
zasilił oddział powstańców styczniowych w 
przepastnych lasach radziejowickich, życie 
zawdzięczając znajomości kniei i posiłkom 
dostarczanym przez żonę Katarzynę. Za 
udział w powstaniu śląskim Jan Siwiec od-
znaczony został Krzyżem na Śląskiej Wstę-
dze Waleczności i Zasługi, nadanym przez 
Naczelne Dowództwo Wojsk Powstań-
czych. Ostatecznie przeniesiony został do 
rezerwy jako podporucznik 3. pułku arty-
lerii polowej w Zamościu, w 1924 r. zajmu-
jąc na liście starszeństwa 261 lokatę. 

W 1922 r. odbył się ślub Anny Chmie-
lewskiej i Jana Siwca, rok później urodził 
się ich syn Antoni, a w 1926 r. Siwcowie 
powitali na świecie drugiego syna, An-
drzeja. W ten sposób Siwiec trwale związał 
się z Grodziskiem, albowiem zawierając 
małżeństwo z urzędniczką tutejszego ma-
gistratu został zięciem Konstancji Chmie-
lewskiej, siostry architekta Józefa Moszyń-
skiego i właścicielki willi Niespodzianka. 
W 1923 r. Siwcowie zamieszkali w sąsia-
dującej z willą oficynie przy ul. Ogrodo-
wej (dziś T. Kościuszki). Jak łatwo się do-
myślić, ciepło domowych pieleszy, mimo 
nieopisanych zalet, nie osłabiło charyzmy 
Siwca i nie powstrzymało go przed podej-
mowaniem nowych wyzwań. Tuż po zaślu-
binach był już w Suwałkach, ostrząc pióro 
redaktora tygodnika „Rolnik Suwalski”. 
Los rozkładał przed nim nowe karty. 

n Łukasz Nowacki   

Żywot Jana Siwca, działacza rolniczego i samorządowca nazywanego „ambasadorem polskiej wsi”, potomka 
łowczych na dworze hrabiów Krasińskich i wnuka powstańców styczniowych, żołnierza i posła na Sejm RP, 
propagatora zadrzewiania kraju, jest tak niezwykły, że mógłby posłużyć za kanwę monumentalnej powieści 
z Grodziskiem Mazowieckim w tle, w której losy pojedynczego człowieka – wplecione w dzieje Polski i europy 
– ukazują, co znaczą obowiązek, służba na rzecz innych i wierność własnym przekonaniom. 

Zambrów 1920. Grodziszczanie w Pułku Artylerii Ciężkiej. Z lewej Daniszewski, 
na jaszczu siedzi Jan Siwiec, obok niego Hipolit Szczerkowski.fo
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji informu-
je, że Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie opublikowało w dniu 5 lipca 
2021 r. decyzję WA.RZT.70.120.2021/5 
o zatwierdzeniu nowych taryf. Taryfy okre-
ślają ceny i stawki opłat w ramach zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki na okres trzech lat. 
Nowe taryfy wejdą w życie od dnia 13 lip-
ca 2021r. Decyzja Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie dotyczą-
ca taryf została opublikowana na stronie 
internetowej spółki https://zwik-grodzisk.
pl/212-taryfy.html

Istotną zmianą w sposobie rozliczeń, która 
została wprowadzona na wniosek Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest 
wprowadzenie stawek abonamentów. Staw-
ki opłaty abonamentowej zostały ustalone 
uwzględniając: częstotliwość odczytu i wysta-
wiania faktury, rodzaj faktury (papierowa, elek-
troniczna) oraz rodzaj świadczonej usługi. 

Klientów, którzy nie zdecydowali się jeszcze 
na otrzymywanie faktury w formie elektronicz-
nej gorąco zachęcamy do skorzystanie z  tego 
rozwiązania, ponieważ abonament przy tej 
formie faktury jest niższy. Formularz zgody na 
otrzymywanie faktury w formie elektronicz-
nej znajduje się na stronie internetowej spółki 
https://zwik-grodzisk.pl/umowy.html

Pomimo realizacji bardzo szerokiego planu 
inwestycyjnego oraz znacznego wzrostu cen 
materiałów, energiii usług na rynku, wzrost cen 
dostarczanej wody i odbieranych ścieków jest 
bardzo niewielki. Kształtuje się znacznie poni-
żej ubiegłorocznej inflacji, która wynosiła 3,4 %. 

W ostatnich trzech latach długość sieci kana-
lizacyjnej wzrosła o 18,2 km, natomiast długość 
sieci wodociągowej wzrosła o 31 km. Najwięk-
sza inwestycją, która zapewnia odbiór ścieków, 
była budowa bioreaktora na oczyszczalni ście-
ków za kwotę 25,06 mln zł brutto. 

Inne inwestycje zrealizowane na terenie 
oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym 
w ostatnich trzech latach to:
n Przebudowa węzła osadników wtórnych;
n Budowa wiaty na osad;
n  Budowa Stacji Dozowania Zewnętrznego 

Źródła Węgla;
n Budowa węzła ścieków dowożonych.

Realizowane były również inwestycje pozwa-
lające ograniczyć koszty prowadzonej działal-
ności takie jak budowa farmy fotowoltaicznej 
o  mocy 300kW która pozwala pokryć prawie 
10% zapotrzebowania energetycznego oczysz-
czalni – wartość robót budowlanych 3,59 mln zł 
brutto. Spółka realizuję również zadania zwią-
zane z ograniczeniem strat wody. Rozpoczęli-
śmy inwestycję strefowania sieci wodociągowej 
w  tym budowy 36 komór pomiarowych. Wdro-
żyliśmy innowacyjne narzędzia pozwalające sku-
tecznie zarządzać infrastrukturą takie jak model 
hydrauliczny sieci wodociągowej, system GIS. 

Obecnie rozpoczęta została realizacja zada-
nia inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa 
linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania 
i  zagęszczania osadu oraz budowa stacji ko-
generacji dla oczyszczalni ścieków w Chrzano-
wie Dużym – wartość robót budowlanych to  
37,42 mln zł brutto.

Budowa bioreaktora na oczyszczalni ście-
ków – wartość robót 25,06 mln zł brutto

Budowa węzła ścieków dowożonych 
– wartość robót 4,99 mln zł brutto

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 
300 kW –  wartość robót  3,59 mln zł brutto

Budowa wiaty na osad – wartość robót  
0,67 mln zł brutto

Przebudowa węzła osadników wtórnych  
– wartość robót 6,81 mln zł brutto

Budowa Stacji Dozowania 
Zewnętrznego Źródła Węgla  
– wartość robót 0,60 mln zł brutto

Inteligentny system zarządzania siecią  
wodociągową – zadanie w trakcie realizacji
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Cena za 1m3 wody oraz abonament miesięczny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Grupa Odbiorca usług częstotliwość 
rozliczenia rodzaj usługi rodzaj faktury Jednostka 

miary 

W okresie od 1 do 12 
miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy 

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy 

W okresie od 25 do 
36 miesiąca 
obowiązywania 
nowej taryfy 

Cena 
netto 

Cena 
brutto Cena 

netto 

Cena 
brutto Cena 

netto 

Cena 
brutto 

przy 8% 
VAT 

przy 8% 
VAT 

przy 8% 
VAT 

Grupa 
1A 

Gospodarstwa 
domowe 
zużywające wodę 
na cele bytowe 

miesięcznie 

dostawa wody forma papierowa 
zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 
miesięcznie 6,23 6,73 6,23 6,73 6,23 6,73 

Grupa 
1B 

dostawa wody + 
odbiór ścieków forma papierowa 

zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 
miesięcznie 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 
1C dostawa wody forma 

elektroniczna 

zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 

Grupa 
1D 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 
miesięcznie 1,42 1,53 1,42 1,53 1,42 1,53 

Grupa 
1E 

co 3 miesiące 

dostawa wody forma papierowa 
zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 3 
miesiące 6,24 6,74 6,24 6,74 6,24 6,74 

Grupa 
1F 

dostawa wody + 
odbiór ścieków forma papierowa 

zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 3 
miesiące 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 
1G dostawa wody forma 

elektroniczna 

zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 3 
miesiące 2,82 3,05 2,82 3,05 2,82 3,05 

Grupa 
1H 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 3,79 4,09 3,86 4,17 3,94 4,26 
abonament / 3 
miesiące 1,41 1,52 1,41 1,52 1,41 1,52 

Grupa 
2A 

Jednostki 
budżetowe i 
instytucje 
publiczne  

miesięcznie 

dostawa wody forma papierowa 
zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 
miesięcznie 6,23 6,73 6,23 6,73 6,23 6,73 

Grupa 
2B 

dostawa wody + 
odbiór ścieków forma papierowa 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 
miesięcznie 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 
2C dostawa wody forma 

elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 

Grupa 
2D 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 
miesięcznie 1,42 1,53 1,42 1,53 1,42 1,53 

Grupa 
2E 

co 3 miesiące 

dostawa wody forma papierowa 
zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 6,24 6,74 6,24 6,74 6,24 6,74 

Grupa 
2F 

dostawa wody + 
odbiór ścieków forma papierowa 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 
2G dostawa wody forma 

elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 2,82 3,05 2,82 3,05 2,82 3,05 

Grupa 
2H 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 1,41 1,52 1,41 1,52 1,41 1,52 

Grupa 
3A 

Podmioty 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą  

miesięcznie 

dostawa wody forma papierowa 
zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 
miesięcznie 6,23 6,73 6,23 6,73 6,23 6,73 

Grupa 
3B 

dostawa wody + 
odbiór ścieków forma papierowa 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 
miesięcznie 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 
3C dostawa wody forma 

elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,0 4,32 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 

Grupa 
3D 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 
miesięcznie 1,42 1,53 1,42 1,53 1,42 1,53 

Grupa 
3E 

co 3 miesiące 

dostawa wody forma papierowa 
zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 6,24 6,74 6,24 6,74 6,24 6,74 

Grupa 
3F 

dostawa wody + 
odbiór ścieków forma papierowa 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 
3G dostawa wody forma 

elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 2,82 3,05 2,82 3,05 2,82 3,05 

Grupa 
3H 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 3,85 4,16 3,92 4,23 4,00 4,32 
abonament / 3 
miesiące 1,41 1,52 1,41 1,52 1,41 1,52 
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Cena za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków za 1m3 oraz  
abonament miesięczny dla zbiorowego odprowadzania ścieków

1 
 

Cena za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków za 1m3  oraz abonament miesięczny dla zbiorowego odprowadzania ścieków 

Grupa Odbiorca usług częstotliwość 
rozliczenia 

rozliczanie na 
podstawie rodzaj usługi rodzaj faktury Jednostka miary 

W okresie od 1 do 
12 miesiąca 

obowiązywania 
nowej taryfy 

W okresie od 13 do 
24 miesiąca 

obowiązywania 
nowej taryfy 

W okresie od 25 do 36 
miesiąca obowiązywania 

nowej taryfy 

Cena 
netto 

Cena 
brutto Cena 

netto 

Cena 
brutto Cena 

netto 

Cena brutto 

przy 8% 
VAT 

przy 8% 
VAT przy 8% VAT 

Grupa 1A 

Gospodarstwa 
domowe, 
jednostki 

budżetowe i 
instytucje 
publiczne 

miesięcznie 

wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

papierowa 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 
miesięcznie 6,23 6,73 6,23 6,73 6,23 6,73 

Grupa 1B wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
papierowa 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 
miesięcznie 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 1C wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

elektroniczna 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 

Grupa 1D wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 
miesięcznie 1,42 1,53 1,42 1,53 1,42 1,53 

Grupa 1E 

co 3 miesiące 

wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

papierowa 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 3 

miesiące 6,24 6,74 6,24 6,74 6,24 6,74 

Grupa 1F wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
papierowa 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 3 

miesiące 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 1G wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

elektroniczna 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 3 

miesiące 2,82 3,05 2,82 3,05 2,82 3,05 

Grupa 1H wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 3 

miesiące 1,41 1,52 1,41 1,52 1,41 1,52 

Grupa 1I normy odbiór ścieków forma 
papierowa 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 3 

miesiące 3,93 4,24 3,93 4,24 3,93 4,24 

Grupa 1J normy odbiór ścieków forma 
elektroniczna 

zł/m3 7,19 7,77 7,41 8,00 7,63 8,24 
abonament / 3 

miesiące 0,54 0,58 0,54 0,58 0,54 0,58 

Grupa 2A 

Podmioty 
produkcyjne, 
handlowe i 
usługowe 

odprowadzające 
ścieki 

komunalne 

miesięcznie 

wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

papierowa 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 
miesięcznie 6,23 6,73 6,23 6,73 6,23 6,73 

Grupa 2B wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
papierowa 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 
miesięcznie 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 2C wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

elektroniczna 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 

Grupa 2D wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 
miesięcznie 1,42 1,53 1,42 1,53 1,42 1,53 

Grupa 2E 

co 3 miesiące 

wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

papierowa 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 3 

miesiące 6,24 6,74 6,24 6,74 6,24 6,74 

Grupa 2F wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
papierowa 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 3 

miesiące 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 2G wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

elektroniczna 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 3 

miesiące 2,82 3,05 2,82 3,05 2,82 3,05 

Grupa 2H wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 3 

miesiące 1,41 1,52 1,41 1,52 1,41 1,52 

Grupa 2I miesięcznie urządzenie 
pomiarowe odbiór ścieków forma 

elektroniczna 

zł/m3 7,27 7,85 7,5 8,10 7,72 8,34 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 

Grupa 3A 

Podmioty 
produkcyjne, 
handlowe i 
usługowe 

odprowadzające 
ścieki 

przemysłowe 

miesięcznie 

wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
papierowa 

zł/m3 8,77 9,47 9,01 9,73 9,23 9,97 
abonament / 
miesięcznie 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 3B wskazania 
wodomierza odbiór ścieków forma 

elektroniczna 

zł/m3 8,77 9,47 9,01 9,73 9,23 9,97 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 

Grupa 3C wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 8,77 9,47 9,01 9,73 9,23 9,97 
abonament / 
miesięcznie 1,42 1,53 1,42 1,53 1,42 1,53 

Grupa 3D 

co 3 miesiące 

wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
papierowa 

zł/m3 8,77 9,47 9,01 9,73 9,23 9,97 
abonament / 3 

miesiące 3,12 3,37 3,12 3,37 3,12 3,37 

Grupa 3E wskazania 
wodomierza 

dostawa wody + 
odbiór ścieków 

forma 
elektroniczna 

zł/m3 8,77 9,47 9,01 9,73 9,23 9,97 
abonament / 3 

miesiące 1,41 1,52 1,41 1,52 1,41 1,52 

Grupa 3F 

miesięcznie 

urządzenie 
pomiarowe odbiór ścieków forma 

papierowa 

zł/m3 8,77 9,47 9,01 9,73 9,23 9,97 
abonament / 
miesięcznie 6,23 6,73 6,23 6,73 6,23 6,73 

Grupa 3G urządzenie 
pomiarowe odbiór ścieków forma 

elektroniczna 

zł/m3 8,77 9,47 9,01 9,73 9,23 9,97 
abonament / 
miesięcznie 2,83 3,06 2,83 3,06 2,83 3,06 
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Lp. Wskaźnik Jednostka

Grupy: 2a, 2B, 
2C, 2D, 2E, 2F, 

2G, 2H, 2I

Grupy: 3a, 
3B, 3C, 3D, 
3E, 3F, 3G

Maksymalne  
dopuszczalne  
wartości

Maksymalne 
dopuszczalne 
wartości

1 Temperatura 0C <35 <35

2 Odczyn pH 6,5-9,0 6,5-9,0

3 Zawiesina ogólna mg/l 400 900

4 ChZT-Cr mg O2/l 1300 1900

5 Fosfor ogólny mg/l 20 30

6 BZT5 mg O2/l 500 1300

7 Azot amonowy mgNNH4/l 100 150

8 Azot azotynowy mgNNO2/l 5 10

9 Chlorki mg/l 1000 1000

10 Siarczany mg/l 500 500

11
Substancje eks-
trahujące się ete-
rem naftowym

mg/l 100 100

12 Surfaktanty  
anionowe mg/l 15 15

13 Cynk mg Zn/l 5 5

14 Chrom ogólny mg Cr/l 1 1

15 Miedź mg Cu/l 1 1

16 Ołów mg Pb/l 1

17 Nikiel mg Ni/l 1 1

18 Rtęć mg/l 0,06 0,06

19 Kadm mg/l 0,4 0,4

20 Indeks fenolowy 
(fenole lotne) mg/l 15 15

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych.
1. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenia dopuszczalnych warto-
ści wskaźników zanieczyszczeń zawartych w 1m3 ścieków przemysło-
wych, wprowadzanych do kanalizacji,  określone są dla poszczególnych 
wskaźników zanieczyszczeń:

a) ChZT-Cr, zawiesina ogólna, BZT5,
b) chlorki, siarczany, 
c)  suma ładunków azotu amonowego i azotu azotynowego, fosfor 

ogólny,  cynk, chrom ogólny,  miedź, nikiel, ołów, fenole lotne (in-
deks fenolowy) i przedstawione są w Tabeli 2 dla Grup taryfowych: 
3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.

2. Opłatę Dodatkową za przekroczenie w ściekach przemysłowych, 
wprowadzanych do kanalizacji dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń  
wylicza się w następujący sposób:

O=(Srz*Q/1000 - Sdop *Q/1000) x Cł
Gdzie: O – opłata (zł)
Srz – rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w kontrolowa-

nych ściekach, określone w próbce średniodobowej w odniesieniu do 
przepływu, pobranej i przebadanej zgodnie z odnośną normą [mg/l].

Sdop – dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone 
w Tabeli 1 (Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3) [mg/l].

Q – ilość ścieków wprowadzona do kanalizacji w okresie czasu, za 
który nalicza się opłatę [m3]. Ilość ścieków określa się na podstawie 
odczytów wskazania wodomierza lub przepływomierza. W przypadku 
gdy nie ma możliwości wykonania odczytów wskazania wodomierza 
ilość określa się na podstawie średniej dobowej poprzedniego okresu  
rozliczeniowego.

Cł – cena jednostkowa za przekroczenie 1 kg ładunku w odprowadza-
nych ściekach przemysłowych do kanalizacji, określona w Tabeli 2 (zł/kg).
3. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźni-
ków wymienionych w pkt.1a lub 1b, podstawą  do naliczenia opłaty jest 
ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
4. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaź-
ników wymienionych w pkt.1c, podstawą do naliczenia opłaty są 
wszystkie przekroczone wskaźniki a wymiar opłaty jest sumą opłat za 
poszczególne przekroczenia.
 5. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników 
zanieczyszczeń wymienionych w pkt. 1a, 1b, 1c, opłatę wymierza się 
łącznie za zanieczyszczenia  w sposób określony w pkt. 3 i 4.
6. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanie-
czyszczeń Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim 
powiadamia Odbiorcę Usług o wynikach badań w terminie 3 dni ro-
boczych od daty uzyskania wyników kontroli, załączając wyniki badań.
7. Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ście-
ków przemysłowych do kanalizacji będzie naliczana  od dnia  kontroli, 
na podstawie której ustalono wielkość przekroczenia dopuszczalnych 
wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do kanalizacji Spółki do 
dnia poprzedzającego następną kontrolę. 
8. Za dzień ponownej kontroli (rekontroli), przyjmuje się dzień kontroli 
wyznaczonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazo-
wieckim lub na pisemny wniosek Odbiorcy usług, przeprowadzonej przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, w związku 
z deklarowanym przez Odbiorcę usług ustaniem przekroczeń warunków 
dopuszczalnych wprowadzenia ścieków. W przypadku, gdy kontrola nie 
potwierdzi ustania przekroczeń, naliczana będzie opłata na podstawie 
wyników badań uzyskanych w oparciu o wyniki odbytej kontroli.
9. Za dzień zaprzestania przekraczania warunków wprowadzania 
ścieków przemysłowych do kanalizacji przyjmuje się dzień ponownej 
kontroli (rekontroli), dokonanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Grodzisku Mazowieckim w wyniku której, stwierdza się ustanie prze-
kroczeń warunków wprowadzania  ścieków przemysłowych do urzą-
dzeń kanalizacyjnych lub na podstawie przedstawionych do Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, wyników ba-
dań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane laboratorium, 
na podstawie których stwierdza się ustanie przekroczenia warunków 
wprowadzania  ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 
10. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana wysokości 
stawki opłaty dodatkowej, należność z jej tytułu zostanie obliczona 
proporcjonalnie do czasu obowiązywania każdej z taryf.

ogłoszenie ZWiK 25

Lp. Wskaźnik

Cena netto za 1 kg substancji
W okresie od 1 do 12 
miesiąca obowiązy-
wania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 
miesiąca obowiązywa-
nia nowej taryfy

W okresie od 25 do 
36 miesiąca obowią-
zywania nowej taryfy

1 Zawiesina 9,58 zł 9,83  zł 10,07 zł

2 ChZT-Cr 2,50 zł 2,51 zł 2,51 zł

3 Azot amonowy i azoty-
nowy (suma ładunków) 0,63 zł 0,65 zł 0,66 zł

4 Fosfor ogólny 1,79 zł 1.83 zł 1,86 zł

5 BZT5 2,15 zł 2,15 zł 2,15 zł

6 Suma chlorków  
i siarczanów 0,05 zł 0,05 zł 0,05 zł

7 Cynk 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

8 Chrom ogólny 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

9 Miedź 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

10 Ołów 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

11 Nikiel 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

12 Rtęć 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

13 Kadm 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

14 Indeks fenolowy 45,55 zł 45,55 zł 45,55 zł

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki w ściekach 
komunalnych – Grupy taryfowe 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 
2H, 2I oraz ściekach przemysłowych – Grupy taryfowe: 3A, 
3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.

Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ście-
kach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanaliza-
cyjnych Spółki –Grup taryfowych: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G.
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u We are the champions!
Mimo że efektowną wygraną nad rezerwami 
Jagiellonii Białystok Pogoń Grodzisk zapewni-
ła sobie historyczny awans do II ligi, to nie był 
jeszcze koniec rozgrywek, bowiem podopiecz-
nym trenera Krzysztofa Chrobaka pozosta-
ły dwa mecze do rozegrania. W pierwszym 
z nich, mimo trafienia Rafała Zembrowskiego, 
nasz zespół uległ 1:2 na wyjeździe wicemi-
strzowi Świtowi Nowy Dwór, choć wcale tego 
prestiżowego pojedynku nie musiał przegrać. 
Wreszcie przyszedł ostatni mecz tego sezonu, 
przeciwko rezerwom warszawskiej Legii. Już 
w 17 sekundzie wynik spotkania otworzył 
Bartłomiej Urbański, bijąc rekord klubowy 
jeśli chodzi o najszybciej zdobytą bramkę. Po-
tem dwukrotnie do siatki rywali trafił Michał 
Strzałkowski, a kolejne gole zdobyli Michało-
wie – Gładysz i Wrzesiński.

Później była już wielka feta – najpierw na 
stadionie puchary za awans wręczyli: bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński, starosta Ma-
rek Wieżbicki oraz prezesi MZPN (ustępujący 
i nowy) Zdzisław Łazarczyk i Sławomir Pie-
trzyk. Następnie zawodnicy, trenerzy i dzia-
łacze przejechali otwartym autokarem przez 
ulice naszego miasta, pozdrawiając się wza-
jemnie z kibicami oraz mieszkańcami naszego 
miasta. W Parku Skarbków burmistrz uro-
czyście podziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do historycznego sukcesu Pogoni, 
a  licznie zgromadzona publiczność jeszcze 
długo bawiła się przy muzyce zespołu Dr Qu-
een. Oczywiście nie mogło zabraknąć kulto-
wego „We are the champions”, tak bardzo od-
dającego klimat tego niedzielnego wieczoru.

W sezonie 2020/21 Pogoń zgromadziła 
77 pkt w 35 meczach, odnosząc 25 zwycięstw, 
notując 2 remisy i ponosząc 8 porażek. Bilans 
bramkowy naszego zespołu to 84  zdobyte 
bramki i 37 straconych. Historyczny awans 
do II ligi wywalczyli (w nawiasie liczba ro-
zegranych minut oraz zdobyte bramki): Se-
bastian Przyrowski (2250), Piotr Zieliński 
(720), Mikołaj Smyłek (180), Kacper Łoś 
(1911 – 1), Andrzej Krajewski (1415), Bar-
tosz Broniarek (2457 – 2), Rafał Zembrow-
ski (1616 – 1), Michał Gładysz (1256 – 1), 
Michał Borychowski (373), Piotr Maślanka 
(2512 – 1), Robert Żolik (12), Eryk Rakowski 
(302), Kacper Gzieło (1434 – 3), Damian Ja-
roń (2355 – 9), Adrian Grabowski (273 – 1), 
Jakub Kołaczek (2620 – 6), Sebastian Kobie-
ra (2753 – 3), Mateusz Lisowski (2400 – 2), 
Filip Kowalczyk (290), Maciej Chojnacki 
(15), Jakub Łabęda (27), Patryk Szymański 
(1281 – 8), Bartłomiej Urbański (1186 – 3), 
Michał Wrzesiński (2186 – 16), Jean Fran-
co Sarmiento Campo (1104 – 10), Michał 
Strzałkowski (1762 – 15). Ponadto w szero-
kiej kadrze zespołu byli zawodnicy, którzy 
w większości zanotowali jedynie występy 
w  rozgrywkach Pucharu Polski: Matthew 
Dworak, Mateusz Sidor, Jakub Zborowski, 
Patryk Czechowski, Maciej Pietraszek, Ka-
jetan Mordaka i Patryk Baran. Pewnie nie 
wszystkich zobaczymy w  naszych barwach 
w  przyszłym sezonie, jednak w momencie 
oddawania do druku „Bogorii” niewiele jesz-
cze wiadomo o ruchach kadrowych w klubie.

n Michał Śliwiński

Zaprzepaszczona szansau
Chlebnia nie zagra w przyszłym sezonie 
w IV lidze, bowiem z 75 pkt zdobytymi w 34 
meczach, dała się na finiszu wyprzedzić 
o  punkt Milanowi Milanówek, który dzięki 
zajęciu 2 miejsca wystąpił w barażach prze-
ciw Bugowi Wyszków i okazał się lepszy od 
rywali, wygrywając 3:1 na wyjeździe i remi-
sując bezbramkowo u siebie.

Ale zacznijmy od początku… W 32 kolejce 
podopieczni trenera Tomasza Feliksiaka po 
ciężkim boju pokonali na wyjeździe Grom 
W-wa 3:2 po golach Jakuba Łabędy, Łukasza 
Gwardiaka i Macieja Zawitaja. Milan zremi-
sował z Teresinem, dzięki czemu Chlebnia 
awansowała na 2 miejsce w tabeli, gwaran-
tujące prawo gry w barażach. W przedostat-
nim spotkaniu po świetnej grze Chlebnia 
zwyciężyła u siebie wspomniany Teresin 4:2, 
a po dwa trafienia zanotowali Gwardiak i Ła-
będa. Wszystko zależało teraz od wygranej 
na własnym boisku z 9 w tabeli GLKS-em 
Nadarzyn. Zwycięstwo w tym pojedynku da-
wało baraż, a ten według uzyskanych infor-
macji, miał być formalnością, bowiem spora 
grupa piłkarzy z  Wyszkowa wyjechała na 
wczasy, co potwierdził dwumecz z Milanem. 
Uważana, obok mistrzowskiego Orła Ba-
niocha, za faworyta do wygrania rozgrywek 
Chlebnia w tym sezonie pokazywała różne 
oblicza. Potrafiła ogrywać ekipy z czołów-
ki, jednocześnie w starciach z  outsiderami 
w postaci Passovii czy Naprzodu Brwinów, 

pokazywała, że niemoc też nie jest jej obca. 
Niestety, w starciu z drużyną trenera Janusza 
Klimczewskiego Chlebnia sprawiła olbrzymi 
zawód. Dwa trafienia Michała Ocipki dały 
zaledwie remis, w dodatku Chlebnia musia-
ła cały czas gonić wynik, tak więc trudno w 
tym przypadku mówić o pechu. Tym samym 
historyczny awans Chlebni do IV ligi stał się 
sprawą nieaktualną. Niestety, brak promocji 
do IV ligi miał swoje konsekwencje w przy-
padku rezerw Chlebni. Te wygrały swoje 
rozgrywki A-klasy, jednak nie mogły awan-
sować, bowiem dwie drużyny tego samego 
klubu nie mogą grać na tym samym szczeblu. 
Chyba najbardziej szkoda prezesa Sławomira 
Jackowskiego, który od kilkunastu lat buduje 
siłę klubu. Będąc jednocześnie księgowym, 
ochroniarzem, konserwatorem etc., stwo-
rzył piłkarzom oraz sztabowi szkoleniowemu 
znakomite warunki do pracy. Jednak cały ten 
wysiłek został zaprzepaszczony. Drugiej hi-
storycznej szansy może nie być.

Jeśli chodzi o statystki, to Chlebnia zdoby-
ła 75 pkt w 34 meczach, na które złożyły się 
23  zwycięstwa, 6 remisów i 5 porażek, przy 
bilansie bramkowym 105:40. Najlepszymi 
strzelcami zespołu byli: Michał Ocipka – 37, 
Łukasz Gwardiak – 14, Jakub Łabęda – 11, 
Artur Muchin, Michał Gwiazda i Łukasz 
Szala – po 6, Maciej Zawitaj – 4 oraz Daniel 
Paciorkowski, Damian Skalniak, Mateusz 
Tarnowski – po 3.    n (mś) fo

t. 
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Złota Astra 
Jan Urbański, Vincent Fletcher, Hugo 
Rytelewski, Antek Szary, Mikołaj Kar-

piński, Julian Januchowski – tak oto prezen-
tuje się skład drużyny Klubu Tenisa Astra 
Książenice, która z kapitanem Joanną Janu-
chowską zdobyła złoty medal Mistrzostw 
Polski do lat 12 w tenisie ziemnym. Zawody 
rozegrane zostały w dniach 18-20 czerwca 
w Krakowie, a Astra w drodze po złoto poko-
nała kolejno Park Tenisowy Olimpia Poznań 
6:0, KS Górnik Bytom 6:0 i w finale BKT Ad-
vantage Bielsko Biała 4:2.    (kb)

Rezerwy 
bez drżenia
u

z

W ostatnim meczu w tym sezonie zna-
komity występ zanotowały rezerwy gro-

dziskiej Pogoni, które w meczu wyjazdowym 
pokonały 4:3 mistrza rozgrywek Orła Banio-
cha. Gole dla ekipy trenera Macieja Przybyl-
skiego, którego w tym spotkaniu zastępował 
trener Michał Witczak, zdobyli: Piotr Jaroń – 2, 
Kamil Przyżycki i Sebastian Dziewulski. Nasz 
zespół na koniec rozgrywek z 53 pkt uplaso-
wał się na 8 pozycji, co jest najlepszym jego 
wynikiem w historii występów w lidze okrę-
gowej. Po raz pierwszy też nie musiał drżeć 
o utrzymanie. A nie było o to łatwo, ponieważ 
ze stawki 18 drużyn, spadek zanotowało aż 8. 
Tym większe więc brawa dla trenera Przybyl-
skiego, jego grającego asystenta Tomasza Ko-
łodziejskiego, kierownika Macieja Feligi oraz 
wszystkich zawodników.

W minionym sezonie Pogoń II zanotowała 
16 zwycięstw, 3 remisy i 13 porażek, zdoby-
wając 70 bramek, przy stracie 64. Najlepszymi 
strzelcami naszej drużyny byli: Sebastian Dzie-
wulski – 13, Kamil Przyżycki – 11, Piotr Jaroń 
– 7, Maciej Chojnacki – 6, Tomasz Kołodziejski 
– 5, Jakub Bartnicki – 4, Sebastian Ciupa, Ja-
kub Łabęda, Szymon Leszczyński, Marcin Mi-
siak – po 3. Warto po raz kolejny wspomnieć, 
że nasza drużyna była złożona w zdecydowanej 
większości z wychowanków, w dodatku sporo 
debiutów w piłce seniorskiej zanotowali junio-
rzy z rocznika 2004, a w przypadku Eryka Ko-
pacza, który występ okrasił bramką – z 2005. 
Bywało też, że w pierwszym składzie wycho-
dziło od 8 do 11 młodzieżowców, co pokazuje, 
że klubowa Akademia pracuje bardzo dobrze, 
szkoląc piłkarzy radzących sobie na tym pozio-
mie rozgrywkowym.    (mś)
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Wygrana ligi  
nie dała promocji

W ostatnich meczach sezonu A-klasy 
drugi zespół Chlebni najpierw rozgro-

mił na własnym boisku Promyk Nowa Su-
cha 10:0, po hat-trickach Marcina Fornalika 
i Serhija Kozaka oraz trafieniach Mateusza 
Piórkowskiego, Michała Małka, Macieja Pie-
traszki i Szymona Chyłka, a następnie uległ 
u siebie Błoniance II 0:2. Niestety w przypad-
ku rezerw Chlebni sprawdził się najczarniejszy 
scenariusz, mówiący, że wygranie rozgrywek 
ligowych, wcale nie musi oznaczać awansu. Co 
z  tego, że podopieczni trenera Pawła Żegliń-
skiego z 59 pkt wywalczonymi w 26 meczach 
okazali się najlepszą ekipą w swojej grupie  
A-klasy, wyprzedzając KS Blizne i Błoniankę II, 
skoro w przyszłym sezonie to rywale zagrają na 
poziomie ligi okręgowej? Wszystko za sprawą 
przegrania rywalizacji o IV ligę przez pierwszy 
zespół Chlebni, co sprawiło, że w nowym sezo-
nie rezerwiści ponownie będą grali na pozio-
mie A-klasy. Wielka szkoda, bowiem zawod-
nicy i ich szkoleniowiec zasłużyli na więcej. 
Podopieczni trenera Żeglińskiego w zakończo-
nych rozgrywkach zanotowali 19 zwycięstw, 
2 remisy i 5 porażek, przy bilansie bramkowym 
86:35. Najlepszymi strzelcami zespołu byli: 
Adam Sierański – 12, Adrian Żakowski – 10, 
Marcin Fornalik – 8, Serhij Kozak – 7, Maciej 
Zwierzchowski – 6, Mateusz Piórkowski i Łu-
kasz Trzaskowski – po 4, Adam Laskowski, 
Maciej Pietraszko, Michał Firlej, Michał Ocip-
ka, Łukasz Gwardiak – po 3.   (mś)

u

Mistrzostwa bez rewelacji

Wjechali na podium 

Rozegrane w Warszawie Mistrzostwa Europy 
w tenisie stołowym nie były zbyt udane dla re-
prezentantów Dartomu Bogorii Grodzisk. Naj-
dalej dotarł Panagiotis Gionis, który w pierw-
szej rundzie pokonał 4:1 Rosjanina Lwa 
Katsmana, by następnie ulec 3:4 Trulsowi Mo-
regardowi ze Szwecji. Marek Badowski i Pavel 
Sirucek zakończyli swój udział w europejskim 
czempionacie na I rundzie. Badowski prze-
grał 3:4 z Austriakiem Andreasem Levenko, 

zaś Sirucek uległ w takich samych rozmiarach 
Władimirowi Sidorence z Rosji. Debiutujący 
w Mistrzostwach młodziutki Miłosz Redzim-
ski nie przebrnął turnieju eliminacyjnego. Po 
porażce 0:3 z Aleksandrem Khaninem z Bia-
łorusi oraz zwycięstwach 3:1 z Ulucakiem 
Batuhanem i 3:2 z Grekiem Ioannisem Sgo-
uropoulosem, niekorzystnym bilansem setów 
zajął niestety 3 miejsce w swej grupie, nie uzy-
skując awansu do turnieju głównego.   (mś)

Grodziski Klub Kolarski Opty-Mazowsze był 
organizatorem IV etapu 62 Małego Wyścigu 
Pokoju ku pamięci Ryszarda Szurkowskiego. 
Zawody te odbyły się w Chrzanowie Małym 
i rywalizowała w nich setka najmłodszych 
adeptów kolarstwa. Z licznego grona repre-

zentantów grodziskiego klubu najlepiej spisała 
się Maria Orszulak, zwyciężając w juniorkach 
młodszych. W tej samej kategorii brąz wywal-
czyła Julia Wyrwas. Ponadto na trzecim stop-
niu podium stanęli jeszcze Tymoteusz Zyg-
munt (młodzicy) i Daniel Rees (żacy).    (mś)
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Zofia Śliwka  
i inni mistrzowie

Piranie z 6 medalami

Zbrojenia w Sparcie 

e Ten awans im się należał

Zofia Śliwka, zostając Mistrzynią Polski 
kadetek podczas turnieju rozegranego 

w Rawie Maz., dołączyła do Jakuba Dobosza, 
Mileny Mireckiej i Miłosza Redzimskiego, 
którzy we wcześniejszych  zawodach zdoby-
li tytuły mistrzowskie w innych kategoriach 
wiekowych. Złoto Zosi zakończyło znako-
mity sezon reprezentantów Akademii Bogo-
rii Grodzisk. Wystarczy powiedzieć, że nasi 
adepci tenisa stołowego w tegorocznych mi-
strzostwach kraju w różnych kategoriach wie-
kowych wywalczyli aż 12 medali: 8 złotych, 
1 srebrny i 3 brązowe. Warto wspomnieć, że 
Zosia oraz Miłosz będą reprezentować Pol-
skę  podczas Mistrzostw Europy juniorów 
i kadetów, które odbędą się w chor-
wackim Varażdinie.

W czerwcu w hali sportowej 
przy ul.  Westfala miała miejsce 
VII edycja Pingla Cup, najwięk-
szego turnieju tenisa stołowego 
w naszym kraju, adresowane-
go do najmłodszych. Z re-
prezentantów grodziskiej 
Akademii najlepiej spisał 
się Jakub Dobosz. Świeżo 
upieczony Mistrz Polski Ża-
ków potwierdził swój prymat, 
triumfując w grodziskim tur-
nieju zarówno w singlu, jak 
i deblu.     (mś)

Grodziska Hala Sportowa gościła ponad 300 
zawodniczek i zawodników, reprezentujących 
38 klubów, podczas XVII Ogólnopolskiego 
Turnieju Judo Młodziczek i Młodzików, pod 
patronatem starosty powiatu grodziskiego. 
Grodziskie Piranie pod kierunkiem trenera 
Marka Kowalskiego wywalczyły 6 medali: zło-

te Celiny Nowakowskiej i Heleny Pyszczak, 
srebrne – Emilii Studzińskiej, Doroty Kozłow-
skiej i Tomasza Bińkowskiego oraz brązowy – 
debiutanta, Jeremiego Brzozowskiego. Z kolei 
podczas Mistrzostw Płocka na drugim stopniu 
podium stanął Miłosz Martynowski, zaś na 
trzecim – Damian Zięba.   (mś)

Przygotowujący się do nowego sezonu siatka-
rze UKS Sparta Grodzisk poznali swoich rywa-
li. W Związku wreszcie ktoś poszedł po rozum 
do głowy, zmniejszając liczbę grup II ligi z sze-
ściu do czterech. Ten ruch na pewno uatrak-
cyjni rozgrywki, jednocześnie podnosząc ich 
poziom. W sezonie 2021/22 Sparta będzie ry-
walizować w grupie 2, a jej przeciwnikami będą 
reprezentanci czterech województw. Z Ma-
zowsza: KS Metro W-wa, MKS MOS Wola, KS 
Camper Wyszków, Huragan Wołomin, Enea 
KKS Kozienice, z Podlasia: BAS Białystok, UKS 
Centrum Augustów, UKS Trójka Międzyrzecz 

Podlaski, z Lubelszczyzny: KS Arka Tempo 
Chełm i wreszcie z województwa łódzkiego: 
Lotnik Łęczyca i MKS Bzura Ozorków. Sparta, 
która planuje ponownie walczyć o awans do 
Tauron 1 Ligi, rozpoczęła zbrojenia na przyszły 
sezon. Na razie wyglądają one imponująco, bo-
wiem nowymi zawodnikami grodziskiego klu-
bu będą: rozgrywający Konrad Buczek, ostat-
nio występujący w AZS AGH Kraków (I liga), 
a  wcześniej MKS Będzin w Plus Lidze, oraz 
atakujący Łukasz Kaczorowski, grający wcze-
śniej na najwyższym poziomie rozgrywkowym 
w Ślepsk Malow Suwałki.     (mś)

Pojedynki z reprezentantem Lubelszczy-
zny nie należały do łatwych. W pierwszym, 
wyjazdowym spotkaniu, nasz młody zespół 
zremisował 5:5. Bohaterem nie tylko tego 
meczu, ale i całego barażu był Michał Gaw-
las, który we Włodawie wygrał obydwa poje-
dynki singlowe oraz debel wraz z Patrykiem 
Pyśkiem. Ten drugi zwyciężył w jednej grze 
indywidualnej, zaś piąty punkt zdobył do-
świadczony Przemysław Sałaciński. W re-
wanżu Bogoria II wygrała w Grodzisku 6:4. 
Obok Gawlasa świetnie spisał się Jacek Mitas, 
zwyciężając podobnie jak Michał obydwa 
single. Kluczowe dla losów tego meczu oraz 
całej rywalizacji okazały się gry podwójne. 
Wygrane par Pyśk/Gawlas oraz Mitas/Sała-

ciński otworzyły naszym zawodnikom drogę 
do I ligi. To duży sukces grodziskiego klubu, 
dzięki czemu będzie można ogrywać mło-
dych tenisistów stołowych klubowej Akade-
mii na zapleczu Lotto Superligi, uważanej za 
czwartą najsilniejszą ligę w Europie.    (mś)

Tenisiści stołowi drugiej drużyny grodziskiej Bogorii, którzy wygrali 
rozgrywki II ligi z kompletem 12 zwycięstw, w najlepszy z możliwych 
sposób zakończyli miniony sezon i pokonując w dwumeczu barażo-
wym SMS Włodawa zapewnili sobie awans do I ligi! 
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1 mecz, KS Ursus (w) 2:1 (Damian Jaroń, 
Patryk Szymański). Ważne wyjazdowe 
zwycięstwo na inaugurację w dodatku nad 
bardzo niewygodnym dla nas rywalem. 
Jak na kapitana przystało, Damian Jaroń 
zdobył dla naszych barw pierwszego gola 
w sezonie, a rozdrażniony Patryk Szymań-
ski chciał udowodnić, że jego miejsce nie 
jest na ławce rezerwowych. 2. Legionovia 
(d) 0:1. Mimo porażki spotkanie pokazało, 
że drużyna jest dobrze przygotowana do 
sezonu, bowiem byliśmy o klasę lepsi od 
spadkowicza z II ligi, który stworzył zaled-
wie jedną sytuację i niestety ją wykorzystał. 
3. Broń Radom (d) 5:0 (Michał Strzałkow-
ski – 2, Kacper Gzieło, Adrian Grabow-
ski, Szymański). Po tym meczu kierownik 
drużyny gości powiedział naszemu kie-
rownikowi Markowi Zdziebłowskiemu, 
że Pogoń w tym sezonie jest kandydatem 
do awansu. Okazało się, że były to słowa 
prorocze. 4. KS Wasilków (w) 2:0 (Kacper 
Łoś, Jaroń). Dużą porcję nerwów zaserwo-
wali nam podopieczni trenera Krzysztofa 
Chrobaka zapewniając sobie zwycięstwo 
nad ligowym outsiderem dopiero w koń-
cówce spotkania. Warto odnotować debiu-
tanckie trafienie Kacpra Łosia na poziomie 
III ligi. 5. Sokół Aleksandrów Łódzki (d) 
1:3 (Jaroń). Po bardzo dobrym meczu z 
obu stron niestety ulegamy przeciwni-
kowi, który od lat jest dla nas wyjątkowo 
niewygodny. Wtedy tłumaczyliśmy sobie, 
że przegraliśmy z jednym z kandydatów 
do awansu. 6. Znicz Biała Piska (w) 1:0 
(Jakub Kołaczek). Wygrywamy na trud-
nym terenie, z  jedną z najlepszych ekip w 
tej lidze, mając pełną kontrolę nad wyda-
rzeniami na boisku. 7. Legia II W-wa (d) 
4:0 (Kołaczek, Strzałkowski, Szymański, 
Sebastian Kobiera). Jak powiedział kapitan 
drużyny Damian Jaroń, to był przełomowy 
mecz, w którym rozgromiliśmy jednego z 
kandydatów do awansu i sami uwierzyli-
śmy, że możemy tę ligę wygrać. 8. Hura-
gan Morąg (w) 2:1 (Szymański, Kołaczek). 
Ciężko wywalczona wygrana, która dała 

nam pozycję lidera! 9. Unia Skierniewice 
(d) 1:0 (Michał Wrzesiński). W tym po-
jedynku Opatrzność czuwała nad nami, 
bowiem znakomici tego dnia goście już do 
przerwy powinni rozstrzygnąć na swoją 
korzyść losy meczu. W II połowie uspoko-
iliśmy grę i utrzymaliśmy przodownictwo 
w tabeli. 10. KS Kutno (w) 2:3 (Wrzesiński, 
Jaroń). Po meczu, w którym w końcówce 
oddaliśmy zwycięstwo na własne życzenie, 
tracimy pozycję lidera. Jednak nie na dłu-
go. 11. Olimpia Zambrów (d) 2:1 (Strzał-
kowski, Wrzesiński). Bardzo długo prze-
grywaliśmy, jednak w końcówce spotkania 
zapewniliśmy sobie komplet punktów. „Ra-
dość” po zdobytej bramce wprowadzonego 
w II połowie Strzałkowskiego przypomina 
reakcję Andrzeja Szarmacha po golu na MŚ 
1982 w pojedynku o III miejsce z Francją. 
12. Ruch Wysokie Mazowieckie (w) 4:1 
(Wrzesiński – 2, Szymański, Strzałkowski). 
Świetny mecz naszego zespołu i pewna wy-
grana zapewniona sobie już do przerwy. 
13. RKS Radomsko (d) 3:2 (Strzałkowski, 
Kołaczek, Wrzesiński). Fantastyczny finisz 
naszej drużyny. Praktycznie pogodziliśmy 
się z porażką przy wyniku 0:2, jednak po 
trzech bramkach w  końcówce zapewnili-
śmy sobie ostateczne zwycięstwo i wspólne 
przodownictwo w  tabeli wraz ze Świtem 
Nowy Dwór Maz. Po raz piąty z rzędu 
do siatki rywali trafił Michał Wrzesiński, 
a Jakub Kołaczek, niczym Kazimierz Dey-
na, trafił bezpośrednio z rzutu rożnego. 
14.  Jagiellonia II Białystok (w) 1:2 (Bar-
tosz Broniarek). Owiany już legendą mecz 
na sztucznym boisku pod balonem, gdzie 
częściowo obowiązywały przepisy z fut-
salu. W normalnych warunkach wrócili-
byśmy ze stolicy Podlasia z punktami. 15. 
Lechia Tomaszów Maz. (d) 6:0 (Szymań-
ski – 2, Strzałkowski, Kobiera, Wrzesiński, 
Piotr Maślanka). Nasi piłkarze znakomicie 
uczcili Święto Niepodległości, gromiąc Le-
chię. Szczególnie „Strzała”, zdobywając gola 
z przewrotki, oraz „Maślak”, notując swe 
pierwsze trafienie. Zostajemy samodziel-

nym liderem III  ligi. I tak już zostanie do 
końca rozgrywek. 16. GKS Wikielec (w) 
2:0 (Strzałkowski – 2). Dublet Strzałkow-
skiego zapewnił nam wygraną. Pokazali-
śmy siłę, bowiem do tego momentu nikt 
nie wywiózł z Wikielca kompletu punktów. 
Gospodarze mówili, że nie gościli jesz-
cze tak dobrej drużyny. Miłe. 17.  Pelikan 
Łowicz (d) 4:0 (Szymański, Strzałkowski, 
Wrzesiński, Bartłomiej Urbański). W koń-
cu i nas dopadła pandemia, przez co dwa 
ostatnie jesienne spotkania mieliśmy za-
grać wiosną. Jednak Pelikan mocno naci-
skał swój związek (ŁZPN), który prowa-
dził rozgrywki, by mecz ten zagrać jeszcze 
w  rundzie jesiennej, licząc na osłabienie 
fizyczne naszych graczy. Rzeczywiście, wi-
rus zrobił swoje w naszych szeregach, przez 
co goście wyjechali z Grodziska z bagażem 
zaledwie 4 straconych bramek. Piękny 
prezent mikołajkowy dla nas wszystkich. 
18. Błonianka (w) 2:1 (Mateusz Lisow-
ski, Gzieło). Niby wszystko pod kontrolą, 
ale samobójczy gol dający wyrównanie 
gospodarzom zagmatwał sytuację. Jed-
nak wszędobylski Kacper Gzieło znalazł 
się tam gdzie powinien, zapewniając nam 
komplet punktów. 19. Polonia W-wa (d) 
1:0 (Kołaczek). Mecz prawdy naszego ze-
społu z dysponującą bardzo mocnym skła-
dem Polonią, odgrażająca się, że mimo 
wcześniejszych perturbacji to ona uzyska 
awans. Nadzieje Czarnych Koszul rozwiał 
Jakub Kołaczek, który często w trudnych 
momentach bierze na siebie odpowiedzial-
ność za końcowy wynik. 20. Świt Nowy 
Dwór Maz. (d) 1:0 (Jean Franco Sarmiento 
Campo). W ciężkim meczu przeciwko nie 
rezygnującemu z walki o  awans Świtowi 
po raz pierwszy odpaliła tajna kolumbijska 
broń trenera Chrobaka. Na szczęście nie po 
raz ostatni. 21. Concordia Elbląg (w) 1:1 
(Jaroń). Wydawało się, że po bramce Jaro-
nia zdobędziemy komplet punktów na naj-
gorszym boisku w III lidze. Niestety, jeden 
błąd zadecydował, że tak się nie stało. Był 
to pierwszy w historii wyjazd Pogoni na 

Wyjątkowo duża liczba drużyn w III lidze sprawiła, że tegoroczne rozgrywki były 
wyczerpujące, by nie powiedzieć mordercze. Oto jak Pogoń Grodzisk krok po kroku 
zmierzała po awans do II ligi. 

Przeżyjmy to jeszcze raz, 
czyli droga do II ligi
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ligowy mecz z noclegiem w przeddzień 
spotkania. 
Grupa Mistrzowska
22. Polonia W-wa (d) 3:3 (Kobiera, Bronia-
rek, Jaroń). Rozpoczynamy rozgrywki grupy 
mistrzowskiej od remisu u siebie z Polonią. 
Mimo dużych braków kadrowych gramy 
koncertowo i prowadzimy 3:0. Niestety, 
ostatnie 20 minut spotkania to prawdziwy 
dramat. Nie dość, że goście doprowadzają 
do remisu, to w ostatniej akcji mogli jeszcze 
wygrać. Zrobiło się nerwowo, bowiem prze-
waga nad drugą w tabeli Legionovią zmala-
ła do 5 pkt, a kolejny mecz mieliśmy grać 
właśnie z nią. 23. Legionovia (d) 1:0 (Wrze-
siński). Wygrywamy niezwykle ważny poje-
dynek po golu bardzo skutecznego w tej fa-
zie rozgrywek Wrzesińskiego i tym samym 
nasza przewaga wzrasta do 8  pkt. Uwaga 
jednak na Świt, który zaczął regularnie 
punktować. 24. Znicz Biała Piska (w) 2:1 
(Strzałkowski, Wrzesiński). Cenne wyjaz-
dowe zwycięstwo, które powoduje, że nasza 
przewaga nad Świtem i Legionovią wynosi 
10 pkt. Pojawiają się pierwsze gratulacje z 
racji awansu. 25. Unia Skierniewice (d) 4:2 
(Jean Franco – 2, Strzałkowski, samobójcza). 
Ten mecz zapisze się w historii Pogoni, tak 
jak kilka lat wcześniej pojedynek ze Startem 
Otwock (z 1:4 na 6:4), bowiem mimo dobrej 
gry na kwadrans przed końcem przegrywa-
my 0:2. Jednak wprowadzeni do gry na-
pastnicy Sarmiento i Strzałkowski w fanta-
styczny sposób odmieniają losy tego meczu. 
26. Jagiellonia II Białystok (w) 3:2 (Jean 
Franco – 2, Jaroń). Po niełatwym meczu 
odgrywamy się ekipie z Podlasia na normal-
nym boisku i, co najważniejsze, mamy już 
13 pkt przewagi nad Świtem i Legionovią. 
Pojawiają się pierwsze oznaki euforii. Jean 
Franco trafiając do siatki w 30 sekundzie, 
bije nasz rekord najszybciej zdobytej bram-
ki. Jednak nie przetrwa on długo. 27. Świt 
Nowy Dwór Maz. (d) 1:2 (Jean Franco). 
W bezpośrednim pojedynku z nie składają-
cym jeszcze broni Świtem gramy dość prze-
ciętnie, jednak ulegamy rywalom przede 
wszystkim na skutek ewidentnych błędów 
arbitra. Ekipa z Nowego Dworu, zmniejsza 
stratę do 10 pkt. Pozornie wciąż bezpieczną. 
28. Legia II W-wa (w) 4:3 (Wrzesiński – 2, 
Jaroń, Strzałkowski). Świetny mecz z obu 
stron. Najpierw dwie nieuznane bramki dla 

Legii po spalonych, potem wychodzimy na 
prowadzenie 2:0, m.in. dzięki kapitalnemu 
trafieniu Jaronia. Po przerwie gospodarze 
w krótkim odstępie czasu doprowadzają do 
wyniku 3:2. Geniusz Kołaczka przy rzucie 
wolnym i przytomność Wrzesińskiego dają 
nam remis, a potem „Strzała” wpycha pił-
kę do siatki, dzięki czemu mamy komplet 
punktów. 29. Polonia W-wa (w) 2:0 (Li-

sowski, samobójcza). Obawialiśmy się tego 
spotkania, bowiem Polonia w tym okresie 
imponowała formą, co potwierdziła I po-
łowa, w której obie strony miały swoje sy-
tuacje bramkowe. Po przerwie pokazaliśmy 
gospodarzom, co sami później musieli nie-
chętnie przyznać, że jednak jesteśmy naj-
lepszą ekipą w tej lidze. 30. Legionovia (w) 
1:3 (Wrzesiński). Mimo gry przez ponad 
godzinę w „dziesiątkę” po czerwonej kart-
ce Kołaczka długo dajemy radę. Przyrowski 
broni karnego, a Wrzesiński pięknym golem 
daje nam prowadzenie. Niestety, w koń-
cówce gospodarze trzykrotnie przełamują 
nasz mur obronny. Przewaga nad Świtem 
zmalała do 7 pkt, ale to wciąż sporo… 31. 
Znicz Biała Piska (d) 1:2 (Jaroń). Kiedy 
Damian Jaroń trafił z „jedenastki” na 1:0, 
wydawało się, że kolejne bramki są kwestią 
czasu. Jednak z każdą minutą gramy coraz 
gorzej, a goście dwukrotnie trafiają do siat-
ki i sensacja staje się faktem. Przewaga nad 
Świtem zmalała do 4 pkt. Robi się nerwowo. 
32. Unia Skierniewice (w) 3:0 (Jean Franco 
– 2, Wrzesiński). Jeden z najlepszych me-
czów w tym sezonie naszej orkiestry dyry-
gowanej przez maestro Chrobaka. W I po-
łowie Przyrowski dwukrotnie ratuje nam 
skórę, jednak później dominujemy już nad 
gospodarzami, aplikując im 3 gole. Drugą 
świetną wiadomością jest remis Polonii ze 
Świtem, który w 90 minucie nie wykorzystał 
rzutu karnego. Nasza przewaga wzrasta do 
6 pkt i wiemy już, że nie zmarnujemy histo-
rycznej szansy. 33. Jagiellonia II Białystok 
(d) 6:0 (Jean Franco – 2, Urbański, Koła-
czek, Wrzesiński, Gzieło). 11 czerwca 2021 
roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii 
grodziskiego sportu. W tym dniu gromiąc 
rezerwy Jagiellonii, Pogoń zapewniła sobie 
awans do II ligi. Wielka radość po meczu, 
choć z oficjalną fetą musieliśmy poczekać do 
zakończenia rozgrywek. Warto wspomnieć 
urodzinowy prezent w postaci bramki Mi-
chała Wrzesińskiego oraz kapitalne trafienie 
z dystansu Kacpra Gzieło. 34. Świt Nowy 
Dwór (w) 1:2 (Rafał Zembrowski). Presti-
żowy pojedynek mistrza z wicemistrzem, 
w którym nieznacznie lepszy okazał się ten 
drugi. Szkoda słabszej pierwszej połowy, 
w której gospodarze objęli dwubramkowe 
prowadzenie. W drugiej części gry prezen-
towaliśmy się znacznie lepiej, ale stać nas 
było jedynie na kontaktowe trafienie Rafała 
Zembrowskiego, dla którego był to pierwszy 
gol w naszych barwach. 35. Legia II W-wa 
(d) 5:0 (Strzałkowski – 2, Michał Gładysz, 
Urbański, Wrzesiński). Bartłomiej Urbański 
pobił rekord Jeana Franco, otwierając wynik 
meczu już w 17 sekundzie. Żegnający się 
z zespołem, być może nie na stałe, Michał 
Strzałkowski, uhonorowany przez Jaronia 
opaską kapitańską, w piękny sposób poże-
gnał wspaniałą grodziską publiczność, zdo-
bywając dwie bramki. Schodząc z boiska nie 
ukrywał łez. Wielu jego kolegów i kibiców 
pewnie też… A potem była już feta, pierw-
sza taka w sportowej historii naszego miasta 
i miejmy nadzieję, że nie ostatnia.

 Michał Śliwiński
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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 15.
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Aktualne informacje  
na temat działalności kina na:   
www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  Uwaga,  

krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy 
do 30 sierpnia. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji pocztą tra-
dycyjną bądź elektroniczną. Nagrodą 
jest ważne do końca 2021 roku zapro-
szenie dla dwóch osób do Kina Cen-
trum Kultury na dowolnie wybrany 
seans filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 309:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło „Wacława Adela Obłękow-
ska”. Zwyciężczynią została p. 
Marta Mossakowska.  Po odbiór 
nagrody zapraszamy do siedzi-
by redakcji: Centrum Kultury, 
ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

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

 Biuro reklamy: 
a.siejka@centrumkultury.eu, tel. 605 838 751

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) 
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Poziomo:
1. złudzenie optyczne, iluzje, urojenia; 
8. oryginał; 9. miasto we wschodniej Hisz-
panii; 10. jednostka ładunku elektryczne-
go; 11. drugie imię Mozarta; 14. wrzątek; 
16. imię męskie; 17. druga pod względem 
wielkości wyspa w zespole Wielkich Wysp 
Sundajskich w Indonezji; 18. członek wyż-
szej izby ustawodawczej; 21. wodospad 
o budowie stopniowej; 24. miejsce stałego 
przebywania zwierzyny; 25. dawna nazwa 
sypialni; 26. na głowie kolarza i żużlowca; 
27. zmartwienie, kłopot, ambaras; 28. ele-
ment budowlany, kotew.

Pionowo:
2. metoda leczenia polegająca na nakłuwa-
niu igłą określonych miejsc ciała; 3. szybkie 
powtarzanie dźwięku na instrumentach; 
4. płaska listwa metalowa; 5. stolica Turcji; 
6. ogłada, dobre maniery; 7. organizator 
imprez, koncertów, widowisk; 12. produkt 
uboczny przy produkcji cukru; 13. bła-
hostka, bagatela; 15. część wsi Odrano-
-Wola; 19. ludowy taniec śląski; 20. sprawy 
konkretne; 21. najmniejsza porcja energii; 
22. pieczeń rzymska; 23. rozróba, awantura.
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WYZNACZ CEL, A ZNAJDZIESZ DROGĘ.
e  Czy odzyskanie równowagi umysłu i ciała 

pomoże Ci osiągać Twoje cele?
e  Czy lepsze relacje w rodzinie, w pracy  

są dla Ciebie ważne?
e  Czy łatwo Ci opanować emocje  

w trudnych, stresujących sytuacjach?

W naszym Studio no sTREss dajemy Ci  
przestrzeń, w której możesz się zatrzymać, 
rozejrzeć i odpowiedzieć sobie na pytanie  

– jak się masz?  Dzisiaj. Teraz.
Zajęcia indywidualne i grupowe  

w wyjątkowej, kameralnej atmosferze. 

Zapisy na zajęcia od 16 sierpnia:
e-mail: kontakt@studionostress.pl

kom: 608.475.111 (w godzinach 12:00-18:00)

Studio no sTREss może stać się ważnym 
odcinkiem TWOJEJ drogi.

DO ZOBACZENIA!

JEDYNE tAkIE mIEJSCE W GRODZISku!

RuSZamy 25 SiERpnia

www.studionostress.pl

Grodzisk Mazowiecki
ul. Warszawska 2H, lok. 17 
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Magia momentu 

Werdykt na wystawie

Sprawdzian zaliczony

Jazda na rowerze, bieganie po ogrodzie, 
bitwa na poduszki, a także nieodłącznie 
przypisane do roli rodzica czesanie, kar-

mienie, wieszanie prania czy wieczor-
na kąpiel – wszystkie te zdawałoby się 
prozaiczne czynności w obiektywie 
Agnieszki Majewskiej nabierają wy-
miaru lirycznego. Z magią niepowta-
rzalności momentu można zapoznać się 
na wystawie „Codzienność macierzyń-
stwa”, której wernisaż odbył się w parku 
Dworku w Adamowiźnie 23 czerwca. 
Następnie przez cały miesiąc ekspozycja 
była dostępna do zwiedzania we wnę-
trzu obiektu, stanowiącego filię Ośrod-
ka Kultury. Głównym organizatorem 

i pomysłodawcą wystawy był FORT, czyli 
Fundacja Ogarniająca Rodzinne Tematy. 

– Wszystkie fotografie zostały wyko-
nane w maju 2021 roku podczas wielogo-
dzinnych spotkań z mamami związanymi 
z Fundacją. Zebrany w sposób reporterski 
materiał pokazuje fragmenty światów kil-
ku rodzin – codzienne zwykłe sytuacje, 
które znają chyba wszystkie mamy – pi-
sze w okolicznościowym folderze autorka, 
która swoją przygodę z fotografią zaczęła 
ponad 20 lat temu na zajęciach fotogra-
ficznych w Ośrodku Kultury.

Jeśli ktoś nie miał okazji obejrzeć wy-
stawy w Adamowiźnie, może zrobić to 
za pośrednictwem internetu na stronie  
fortgrodzisk.pl.    (kb)

Do końca lipca w Bibliotece Publicz-
nej można oglądać wystawę „Książka 
Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY”, sta-
nowiącą pokłosie konkursu promują-
cego wartościowe literacko i artystycz-
nie książki dla młodych odbiorców. 
Na ekspozycję składają się prezentacje 
nagrodzonych i nominowanych publi-
kacji, a także ich autorów. 

– To książki, które otrzymały na-
grody w dwóch kategoriach – kategorii 
literackiej i kategorii graficznej. Lau-
reaci są wybierani przez niezależne od 
zarządu IBBY jury składające się z li-

teraturoznawców, naukowców i twór-
ców zajmujących się książką dziecięcą 
i młodzieżową – mówi Magdalena Że-
rek, pracownik Biblioteki Publicznej, 
a  od niedawna członek zarządu Pol-
skiej Sekcji IBBY, czyli Międzynaro-
dowej Izby Książki dla Młodych.

Na temat werdyktu jury najlepiej 
wyrobić sobie zdanie samemu, a do 
takiej weryfikacji nieodzowne jest 
sięgnięcie po lekturę, co jest o tyle nie-
trudne, że wszystkie zaprezentowane 
na wystawie publikacje są również do-
stępne w Bibliotece Publicznej.   (kb)

Dyplomy dla słuchaczy oraz podziękowa-
nia dla wykładowców – to stały element 
zakończenia roku szkolnego w Publicz-
nym Ognisku Plastycznym. Nieodłącz-
nym punktem programu jest również wer-
nisaż w Galerii Popkolor. Nie inaczej było 
25 czerwca, kiedy została otwarta wysta-
wa poplenerowa „Żabnica 2020”. 

– W ubiegłym roku na plener pojecha-
li tylko dorośli. Dzieci nie pojechały ze 
względu na znane wszystkim okoliczno-
ści. Żabnica jest położona w górach, blisko 
granicy, w otoczeniu prawie nietkniętej 
natury. Zdarzyło mi się stać przez dzie-
sięć minut dwa metry od jelenia, który 
tylko sobie na mnie zerkał – mówi Jakub 

Cwieczkowski, dyrektor Ogniska Pla-
stycznego, dodając, że dorośli słuchacze 
na własny koszt wybrali się również na 
plener zimowy na Teneryfę. – I fotogra-
ficznie, i malarsko było znakomicie! – za-
chwycał się Jakub Cwieczkowski. Efekty 
twórczej działalności słuchaczy zarówno 
z Żabnicy, jak i Teneryfy można zobaczyć 
w bardzo udanym katalogu wystawy. 

Zakończenie roku było również okazją 
do podsumowania tego niełatwego okre-
su, kiedy znaczna część edukacji odbywała 
się w systemie zdalnym.

– Byliśmy na to przygotowani. Wy-
kładowcy opracowali dwa plany zajęć 
– stacjonarny i na wypadek lockdownu. 

Dlatego praca szła bez zakłóceń, chociaż 
w  systemie zdalnym wymagała znacznie 
większego zaangażowania nauczycieli. 
Uważam, że z tego sprawdzianu wyszli-
śmy obronną ręką, niemniej nawet jak-
bym zrobił najciekawszy wykład świata on 
line, to nic nie zastąpi pracy bezpośrednio 
z modelem. Gdy jesteśmy w pracowni, 
dzięki doświadczeniu widzę po gestach, 
po ruchach, po wyrazie twarzy, że ktoś 
staje przed ścianą i potrzebuje wsparcia. 
Wtedy reaguję. Przez monitor takiej szan-
sy nie mam – mówi Jakub Cwieczkowski, 
zapowiadając, że w tym roku odbędą się 
plenery zarówno dla dorosłych, jak i naj-
młodszych.    (kb)
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www.ameds.pl

lekarze specjaliści – kardiologia 
i wiele więcej

Oddaj swoje serce 
w dobre ręce

222 902 880
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Since 2020
GENTLEMAN GUN CLUB

Strzelnica
Gentleman  

Gun club  
zapraSza

Kontakt: 791 304 007  
Kozerki, ul. Wenus 1 

 (w budynku salonu łazienek Argo) 

n Organizujemy wieczory kawalerskie, panieńskie

n Eventy firmowe, spotkania biznesowe, integracyjne 

n  Szkolenia strzeleckie, pierwszej pomocy przedmedycznej,  
kursy przygotowujące do otrzymania pozwolenia na broń 

n  Doświadczeni instruktorzy  
(byli funkcjonariusze służb specjalnych)

Czy cierpisz na 
przewlekfe mocno 

nasilone swQdzenie 
sk6ry, kt6ra pokryta 

jest grudkami? 

h Itch-Scratch Modulation 

Aby sprawdzic, 
czy kwalifikujesz siQ 
do udzialu w naszym badaniu, 
skontaktuj siQ z nami juz dzis. 

Clinical Research Group Sp. z o.o. 
UI. Sokolowska 9/U2 
01-142 Warszawa, Poland
Telefon + 48 22 100 45 41, +48 608 637 401 
www.crg-clinical.pl, www.udzialwbadaniu.pl


