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Grodzisk w rankingu na Polskie Miasto Przyszło-
ści 2017/2018 zwyciężył w kategorii miast do 
100 tys. mieszkańców. Wśród wszystkich miast 
uplasował się na 7. miejscu w rankingu, ustępu-
jąc jedynie Warszawie, Krakowowi, Wrocławiowi, 
Gdańskowi, Poznaniowi i Łodzi, w tyle pozosta-
wiając m.in. Katowice czy Gdynię. Podczas two-
rzenia rankingu oceniane były takie dziedziny, 
jak potencjał gospodarczy, dostępność komu-
nikacyjna, przyjazna postawa wobec biznesu  
(w  tych trzech elementach Grodzisk okazał się 
bezkonkurencyjny), jak również kapitał ludzki 
i styl życia oraz efektywność kosztowa inwesty-
cji w poszczególnych miastach.

– Po raz pierwszy znaleźliśmy się w rankin-
gu i od razu na siódmym miejscu w klasyfikacji 

ogólnej i pierwszym wśród małych miast. Bardzo 
się cieszę, że nasz wieloletni wysiłek został do-
ceniony. Miasto dynamicznie rośnie, w budowie 
jest pięć fabryk za ponad 170 mln zł, w których 
będzie pracować ponad tysiąc osób – ta wypo-
wiedź burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego 
była szeroko cytowana w mediach. I  o  to cho-
dzi – bo malkontenci mogą powiedzieć, że to 
tylko ranking, niemniej wynik poszedł w  świat, 
a poza tym zawsze to miło wygrać prestiżową 
nagrodę, a jak podkreśla Urząd Miejski na stro-
nie grodzisk.pl – to nasz wspólny sukces: przed-
siębiorców i mieszkańców. Więc możemy sobie 
pogratulować!

    Krzysztof Bońkowski

Trudno o bardziej prestiżowe miejsce w Europie niż miasto, w którym co-
rocznie wręczane są Złote Palmy Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go. A właśnie we francuskim Cannes 14 marca podczas uroczystej gali 
burmistrz Grzegorz Benedykciński odebrał nagrodę za zajęcie przez gmi-
nę Grodzisk 1. miejsca w rankingu „Polish Cities of the Future 2017/18”, 
organizowanym przez fDi Intelligence z grupy Financial Times. 

Możemy sobie  
pogratulować! 

Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy! Niechaj poświęcone Palemki strzegą 
domowników przed nieszczęściem, ciasto z wielkanocnego stołu 
obdarzy wszechstronnymi umiejętnościami, wędlina przyniesie 
dostatek, jajko da Wam nadzieję na spełnienie naszych życzeń, 
a chrzan siłę do ich realizacji! Życzymy pięknych, osadzonych 
w tradycji Świąt Wielkanocnych! 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego

Joanna Wróblewska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Świąt Wielkiej Nocy
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
radosnych spotkań spędzonych w zdrowiu

i w gronie rodzinnym 
życzą

Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji składam w imieniu własnym  

oraz współpracowników  
najserdeczniejsze życzenia zdrowych,  

rodzinnych Świąt,
spędzonych w atmosferze  

domowego ciepła.
Dyrektor Centrum Kultury  
w Grodzisku Mazowieckim

Paweł Twardoch
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Gdy rozpocznie się sezon, to 
niemal nie ma miesiąca, w któ-
rym grupy taneczne reprezen-
tujące Studio Tańca MW, działa-
jące przy Centrum Kultury, nie 
zdobyłyby jakichś laurów. Nie 
inaczej było w marcu – w pierw-
szy weekend miesiąca odbył się 
VI Turniej Tańca Nowoczesnego 
w Choceniu, a tam nasze forma-

cje wprost brylowały – zespół 
Flex ćwiczący pod kierunkiem 
Magdaleny Wójcik zajął 1 miej-
sce w kategorii Disco-show, zaś 
w tej samej kategorii, ale wśród 
tancerzy powyżej 15 roku życia 
zwyciężyła miniformacja Puls, 
której instruktorem i chore-
ografem jest Ewelina Reczul-
ska.    (kb) 

Laury w rytmie disco 

Bieganie w Izdebnie

2

„Miłość ci wszystko wybaczy” 
– program kabaretowy pod 
takim tytułem przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkół nr 1, 
którzy 9 lutego zaprezentowali 
się na deskach Centrum Kul-
tury w kolejnej edycji Grodzi-
skiej Sceny Szkolny Talentów. 
Ogromnym atutem spektaklu 
szkoły cieszącej się stuletnią 
tradycją – o  czym na wstępie 
przypomniał dyrektor Ce-
zary Skalski – był oryginalny 
scenariusz. Prosty zdawałoby 
się pomysł, by pokazać wy-
obrażenia o miłości, jakie to-
warzyszyły różnym epokom 
od czasów najdawniejszych 
po współczesność, okazał się 
strzałem w  dziesiątkę. Wykład 
o relacjach damsko-męskich 
w  epoce kamienia łupanego 
prof. Aliny Skamieliny, w którą 

wcieliła się jedna z uczennic, 
czy fenomenalna „Ballada 
o Bogdanie Bystrookim” autor-
stwa Adriana Głuchowskiego 
z kl. II  C mogłyby podbić pu-
bliczność znacznie szerszą niż 
ta, wypełniająca szczelnie salę 
widowiskową. Zresztą talent 
młodego poety zajaśniał tego 
dnia z podwójną siłą, bowiem 
współautor scenariusza poja-
wił się również na scenie w roli 
nomen omen Poety. Przedsta-
wienie przygotowane przez 
uczniów Dziesiątki pod kie-
runkiem nauczycielek języka 
polskiego Edyty Bieganowskiej 
i  Edyty Chmielnickiej trafnie 
spointował dyrektor Skalski: 
– Były emocje, była miłość, 
była krew, był wilk, czyli było 
wszystko! – I trudno się z tymi 
słowami nie zgodzić.    (kb) 

Sycylia – największa wyspa 
Morza Śródziemnego od stu-
leci przyciągała jak magnes po-
dróżnych, artystów i muzyków. 
Roman Brandstaetter napisał, 
że to „wyspa stojących zega-
rów”. W ciągu pół wieku Jaro-
sław Iwaszkiewicz odwiedził ją 
trzynastokrotnie. Odwiedziła 
Sycylię także dziennikarka Ewa 
Cichocka, podążając śladami 
polskich pisarzy od XVI do XXI 
wieku. Refleksjami i zdjęciami 
podzieliła się podczas spotka-
nia w Muzeum im. A. i J. Iwasz-
kiewiczów w Stawisku 19  lu-
tego. Autorka zbioru esejów 

i reportaży „Sycylia. Między 
niebem a morzem” patrzy na 
wyspę oczami pisarzy – Zyg-
munta Krasińskiego, Adama 
Mickiewicza, Juliana Ursyna 
Niemcewicza, Jana Parandow-
skiego, pochyla się nad źró-
dłami Aretuzy sto lat po Karolu 
Szymanowskim. Nocuje nawet 
w tych samych hotelach, co 
wielcy Polacy. Potrafi zarazić 
czytelników wiedzą na temat 
historii, mitów i kulturowych 
powiązań. Walorem książki są 
fotografie autorki oraz Magdy 
Pannert.    

    Sławomir Sadowski

Dziesiątki strzał w dziesiątkę
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Z okazji dnia kobiet grodziskie Cen-
trum Kultury zaprosiło na koncert 
piosenkarza Marco Bocchino z ze-
społem. Muzycy zagrali nie tylko 
swoje przeboje, lecz także inne pio-
senki znanych włoskich artystów. 
Marco Bocchino swoim ognistym 
temperamentem pobudził żeńską 
część publiczności do wzięcia udziału 
w scenicznej zabawie. Panie tańczyły, 
a nawet śpiewały razem z artystą. 
Prawdziwą furorę zrobiło jednak wy-

konanie „Cosas de la vida”, przeboju 
jednego z najlepszych muzycznych 
duetów – Erosa Ramazzottiego i Tiny 
Turner. Artysta wcielił się w postać 
piosenkarki i parodiował ją. Publicz-
ność była zachwycona i zarazem 
rozbawiona do łez. Niezależnie od 
płci cała publiczność była w szam-
pańskim nastroju. Koncert ten udo-
wodnił, że Włosi nie tylko potrafią 
się doskonale bawić, ale i naładować 
innych dobrą energią.   (ms)

Pierwszy tydzień marca w PKP 
Poczekalni na grodziskim dwor-
cu upłynął pod znakiem sztuki 
Zdzisława Beksińskiego. Wysta-
wa prac fotograficznych i gra-
fik komputerowych zmarłego 
w 2005 roku artysty wzbogacona 
o projekcje filmów dokumental-
nych cieszyła się sporym zainte-
resowaniem. Ekspozycję „Beksiń-
ski nieznany” chętnie odwiedzali 
zarówno indywidualni odbiorcy, 
jak i grupy zorganizowane. Dla 
tych drugich dodatkową atrakcją 
były bardzo dynamiczne lekcje 
edukacyjne prowadzone przez 
Ewę Barycką z Fundacji Beksiński.

– Pomysł wystawy Zdzisła-
wa Beksińskiego narodził się 

w  momencie otwarcia Pocze-
kalni, bowiem potrzebne nam 
było nazwisko twórcy wiel-
kiego, a jednocześnie znane-
go powszechnie, a nie tylko 
w  kręgach historyków sztuki. 
Ponieważ ściągnięcie obrazów 
Beksińskiego byłoby ogromnym 
wyzwaniem logistycznym, na-
wiązaliśmy kontakt z Fundacją 
Beksiński, która oprócz prac ar-
tysty i filmów dokumentalnych 
zaoferowała lekcje edukacyjne, 
z czego skrzętnie skorzystały 
szczególnie grodziskie szkoły – 
mówi Krzysztof Wasilewski z PKP 
Poczekalnia. Wystawa zakończy-
ła się 8 marca. 

   (kb) 

Włoski dzień kobiet

Tydzień z Beksińskim 
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Sycylia Iwaszkiewicza i nie tylko

Natalii i Wojtkowi 
w związku z narodzinami syna

Franka
składamy serdeczne gratulacje i życzymy dzikiej  

radości oraz satysfakcji z rodzicielstwa odczuwanej  
o każdej porze dnia, a zwłaszcza nocy

Redakcja

Izdebno Kościelne 12 lutego 
było areną zmagań biegaczy, 
którzy wystartowali w 3. Gro-
dziskim Biegu Par, zorganizo-
wanym przez KS Biegi Grodzisk. 
W  głównej rywalizacji, rozgry-
wanej na dystansie 5 km, trium-
fowali ubiegłoroczni zwycięzcy 
Agnieszka i Adrian Kwiatkowscy 
z klubu Nadystansie.pl, którzy fi-
niszowali ze sporą przewagą nad 
drugimi na mecie warszawiana-
mi Anetą i Krzysztofem Śliwami. 
W ramach imprezy zostały zor-
ganizowane również biegi to-
warzyszące – w  Biegu Singli na 
dystansie 10  km wśród panów 
najszybszy był Mariusz Marszal, 
a wśród pań Anna Szewczykow-
ska, warto odnotować, że jako 

trzeci linię mety przekroczył 
reprezentant Grodziska Daniel 
Michałowski. W Biegu Serc zor-
ganizowanym dla dzieci i mło-
dzieży w poszczególnych kate-
goriach wiekowych wygrywali 
Julia Gronkiewicz z Milanówka, 
Maciej Pilis z Jaktorowa, Piotr 
Dziełak z Grodziska oraz Amelia 
Ostrowska. Natomiast w  5-ki-
lometrowym Marszu Miłości, 
czyli rywalizacji nordic walking, 
najlepszy okazał się Krzysztof 
Człapski z Ciechanowa, który 
wyprzedził najlepszą wśród ko-
biet Beatą Kołodziejczak z So-
chaczewa oraz laureata trzeciej 
nagrody Jerzego Terlikowskie-
go z Grodziska.    (kb) 
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,

mam świadomość, że obserwujecie Pań-
stwo bardzo uważnie to, co się dzieje w 
naszym kraju. Chciałbym szczególnie 
zwrócić Państwa uwagę na ustawę metro-
politarną, która w zamyśle pomysłodaw-
ców zakłada włączenie ponad 30 gmin do 
stolicy i stworzenie „wielkiej Warszawy”. 
Ten nowy organizm mógłby być jednym 
z największych tworów na świecie jeżeli 
chodzi o powierzchnię. 

Jak Państwo się zapewne zorientowali-
ście zdecydowana większość gmin, w tym 
nasza, sprzeciwiła się temu pomysłowi. 
Nasz brak poparcia dla tej inicjatywy 
bierze się głównie stąd, że całą tę proce-
durę zaczęto od końca. Nie konsultując 
kompletnie nic z mieszkańcami, przed-
stawicielami organizacji pozarządowych 
i samorządami, złożono w sejmie projekt 
ustawy. Powstała wielka obawa, że usta-
wa zostanie bardzo szybko uchwalona, 
właściwie bez naszego głosu. Hasło, które 
ostatnio Pani Premier wygłosiła w Parla-
mencie Europejskim „Nic o nas bez nas” 
bardzo pasuje do tej sytuacji. Dlatego my 
też mówimy – NIC O NAS BEZ NAS, bo nie 
życzymy sobie, żeby ktoś podejmował tak 
ważną decyzję bez konsultacji z naszymi 
mieszkańcami. 

Dlaczego mówimy nie? Powodów jest 
wiele, pozwolę sobie omówić kilka naj-
ważniejszych. Nasza gmina jest bardzo 
samodzielna. Właściwie zaspokajamy 
zdecydowaną większość potrzeb naszych 
mieszkańców, takich jak zaopatrzenie 
w  wodę, oczyszczanie ścieków, budowę 
kanalizacji. Cały wysiłek aby skanalizować 
gminę, kosztował miliony złotych i był ro-
biony po to, żeby sprowadzić kolejne firmy 
i kolejnych mieszkańców. Dzięki tym pie-
niądzom, które udaje nam się pozyskiwać, 
otwieramy się na nowe możliwości rozwo-
ju. Jeżeli włączono by nas do Warszawy to 
istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że 
decyzje inwestycyjne, nie byłyby już po-
dejmowane przez władze lokalne, tylko 
przez władze w Warszawie. Należy się też 
spodziewać, że te gminy, które przespa-
ły czas, kiedy były środki unijne, których 
my pozyskiwaliśmy bardzo dużo, miałyby 
pierwszeństwo w inwestowaniu.

Największe niebezpieczeństwo polega 
jednak na tym, że studium zagospoda-
rowania przestrzennego uchwalane by-
łoby przez Radę Warszawy. To oznacza, 
że nasz wpływ jako mieszkańców na to, 
co może być budowane w danym miej-
scu, byłby żaden albo niewielki. Jesteśmy 
bardzo dobrze położoną gminą przy 
głównych szlakach komunikacyjnych, co 
więcej za chwilę ruszy budowa obwodni-
cy, więc będziemy mieli rozwiązany ko-
lejny wielki problem. Przez wiele lat przy 
autostradzie trzymaliśmy tereny, by je 

uzbroić i sprowadzić do nas nowe firmy, 
co się obecnie dzieje. Biorąc pod uwagę 
zapisy ustawy dotyczące studium nie 
mamy żadnej gwarancji, że na tych tere-
nach, które w części są własnością Skar-
bu Państwa, myślę tutaj o Zabłotni – ok. 
150 ha i Kłudzienku – ok. 100 ha, nie po-
wstanie coś, czego byśmy nie chcieli. Bo 
przecież ta wielka Warszawa musi mieć 
miejsce na przedsięwzięcia, które będą 
miały za zadanie obsłużyć tę metropolię, 
takie jak wielka sortownia czy zajezdnia. 
Wiadomo, że nie będzie to budowane na 
placu przed Pałacem Kultury i Nauki. To 
dla nas olbrzymie zagrożenie. 

Dodatkowo podatki i ceny na różne 
usługi są w Warszawie zdecydowanie 
wyższe (przykładowo: wejście na basen 
w Grodzisku kosztuje ok. 11 zł, a w War-
szawie ok. 25 zł), więc potencjalnie mo-
żemy spodziewać się zwiększonych wy-
datków. W tej ustawie istnieje również 
zapis, że pewne obszary działań przejmie 
Warszawa, więc np. oczyszczalnia, na 
którą przeznaczyliśmy tyle pieniędzy, 
a która daje nam jakiś dochód, mogłaby 
zostać włączona do warszawskiego sys-
temu, co odebrałoby nam kontrolę nad 
przepływem środków finansowych.

Biorąc to wszystko pod uwagę, widać, 
że dla mieszkańców Grodziska Mazo-
wieckiego jest to niekorzystna ustawa. 
Dlatego też podjęliśmy dalekoidące kroki 
wspólnie ze starostwem powiatu grodzi-
skiego. W tym momencie chciałbym wy-
razić wielkie słowa uznania i  podzięko-
wania dla starosty Marka Wieżbickiego, 
wicestarosty Zbigniewa Kajaka i członka 
zarządu Mirosława Paciorka, którzy się 
mocno angażują w tę sprawę. Staramy 
się, aby powiat grodziski nie został włą-
czony do metropolii. Ta ustawa zakłada 
likwidację m.in. powiatu grodziskiego jak 
również przejścia trzech gmin: Barano-
wa, Żabiej Woli i Jaktorowa do powiatu 
żyrardowskiego. Wszystkie sprawy, któ-
re możecie Państwo obecnie załatwiać 
w  Grodzisku Mazowieckim, najprawdo-
podobniej będziecie załatwiać w innym 
miejscu. 

Uchwała naszej Rady Miejskiej mówi 
jasno, że jeżeli będzie dążenie do zało-
żenia tej wielkiej Warszawy, to my stoimy 
na stanowisku, że o przyłączeniu do niej 
Grodziska Mazowieckiego powinni za-
decydować Państwo jako mieszkańcy. 
Ponadto powinniście uzyskać bardzo 
dokładną, obiektywną informację na ten 
temat i świadomie podjąć decyzję. Bo to 
ma być Wasza decyzja. Nikt za Was tej de-
cyzji podjąć nie ma prawa. 

Kolejny temat, który chciałbym podjąć, 
jest dramatyczny. Mieszkamy na terenie 
bez gór, wąwozów i pięknych rzek, pła-
skim, który sam w sobie nie ma wielkie-
go uroku. Piękno temu obszarowi nadają 
drzewa, lasy, pomniki przyrody, czystość, 

ładna architektura i ciekawe rozwiąza-
nia urbanistyczne. Ustawa o ochronie 
przyrody pozwala na wycinanie drzew 
na prywatnych działkach. Wierzę w to, 
że nasi mieszkańcy zachowają się wo-
bec takich możliwości bardzo rozsądnie. 
98% mieszkańców faktycznie docenia 
otaczające ich piękno. Mamy jednak też 
i taką grupę mieszkańców, która wyżyna 
te drzewa na potęgę. Przypominam, że 
w tej ustawie są pewne ograniczenia. Nie 
stawiajcie nas w  takiej sytuacji, w jakiej 
się znaleźliśmy, że musieliśmy naliczyć 
karę ponad miliona stu tysięcy złotych. 
To, że komuś naliczamy taką karę, nie jest 
dla nas powodem ani do radości ani do 
dumy. Nie zapominajcie, że niektóre drze-
wa są pomnikami przyrody o szczegól-
nym znaczeniu, dlatego zanim wytniecie 
jakieś drzewo, proponuję skontaktować 
się z  Wydziałem Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim. Apeluję do wszyst-
kich – dobrze zastanówcie się przed wy-
cinką każdego drzewa.

Na koniec chciałbym się zwrócić do 
wszystkich seniorów, bo może nie do 
wszystkich Państwa dotarła nasza ulotka. 
Uruchomiliśmy program darmowych za-
jęć dla Państwa pod hasłem Strefa Aktyw-
nego Seniora. Program na bazie Centrum 
Kultury, Biblioteki Publicznej i  Ośrodka 
Sportu i Rekreacji ma na celu pomoc 
w organizacji Państwu czasu wolnego, 
poprawy Państwa kondycji, umożliwić 
Państwu udział w wielu fajnych przed-
sięwzięciach m.in. wycieczkach. Bardzo 
liczę na to, że skorzystacie Państwo z tej 
oferty. Ulotka dla osób mieszkających 
w mieście dystrybuowana jest głównie 
w Urzędzie Miejskim i Centrum Kultury, 
a dla mieszkańców z terenów wiejskich 
jest dostępna u sołtysów. Bardzo zachę-
cam Was do udziału w tym programie, 
bo wiem, że niekiedy czujecie się samot-
ni i czasami nie chce się Wam wychodzić 
z domów. Zapraszam i życzę Wam dużo, 
dużo zdrowia!

Grzegorz Benedykciński,  
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wstępniak od Burmistrza
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WIEŚCI Z RATUSZA
Wyniki rankingu polskich miast przyszłości, zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej i bieżącym budżecie, projekt dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zatwierdzenie taryf za wodę 
i odprowadzanie ścieków, uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego dla części 
jednostek miasta oraz przyjęcie stanowiska dotyczącego planowanego ustroju miasta stołecznego 
Warszawy – to główne tematy sesji grodziskiej Rady Miejskiej, która obradowała 27 lutego.

Czas pożegnań
Sesja rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy 
pamięci zmarłego wieloletniego radnego 
Wiesława Dzięciołowskiego. Radni podzięko-
wali także za wieloletnią pracę major Lucynie 
Sotkiewicz z grodziskiego Aresztu Śledczego, 
która przechodzi na emeryturę. To właśnie 
dzięki jej zaangażowaniu wielu osadzonych 
w areszcie mogło wykonywać prace na rzecz 
gminy Grodzisk.

Dotacje i budowa
To główne powody zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej i bieżącym budżecie, który 
zwiększył się o kwotę 3,3 mln zł, czyli pozyska-
ne dotacje na rewitalizację Willi Niespodzian-
ka i dworku doktora Chełmońskiego w Ada-
mowiźnie oraz na realizację przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej zadań statutowych i dzia-
łania w ramach programu „Aktywna Rodzina”. 
Ponieważ budowa Centrum Integracji, jak 
nazywana jest planowana hala sportowa, od-
dala się w czasie, radni na wniosek skarbnika 
zmniejszyli tegoroczne wydatki przeznaczo-
ne na rozpoczęcie tej budowy o 10,5  mln  zł 
powiększając o 5,9 mln zł tegoroczne wydatki 
na budowę mediateki. Ta inwestycja ruszy już 
w tym roku, by jesienią przyszłego mogła być 
oddana do użytku. Pozostałe środki „zaosz-
czędzone” z hali sportowej zostaną przezna-
czone na zwiększenie nakładów na remonty 
dróg i inwestycje w oświacie.
Dostosowanie sieci
Radni zapoznali się z projektem dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez gminę do nowego 
ustroju szkolnego. W Grodzisku powstanie 
Szkoła Podstawowa nr 5 z klasami gimnazjal-

nymi. Takie klasy będą także prowadziły szko-
ły podstawowe nr 2 i 4. Radni przyjęli uchwa-
łę intencyjną zatwierdzając projekt, który trafi 
do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Jeśli 
nie zgłosi ono uwag do planu rada w marcu 
powinna przyjąć uchwałę normatywną okre-
ślającą sieć szkół podstawowych na terenie 
gminy. Warto dodać, że projekt był konsulto-
wany z dyrektorami szkół, swoje uwagi mo-
gli zgłaszać też rodzice uczniów, a do Biura 
Oświaty wpłynęły trzy takie uwagi. Podczas 
sesji radni określili także kryteria wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli.

Woda bez zmian,  
ścieki drożej
Corocznie podczas sesji, które odbywają się 
w  lutym, radni zajmują się określeniem sta-
wek za dostarczanie mieszkańcom wody 
i  odbiór ścieków przez Zakład Wodociągów 
i  Kanalizacji. I tu dobra wiadomość, cena 
wody nie zmieni się, natomiast nieznacznie 
zwiększy się stawka za odbiór ścieków.

– Zgodnie z rozporządzeniem o zasadach 
ustalania taryf jako koszt kwalifikowany 
trzeba przyjąć amortyzację od wykonanych 
inwestycji. Nasza spółka dużo inwestuje 
w kanalizację, więc ten koszt zgodnie z zasa-
dą „zanieczyszczający płaci” został wliczony 
w  stawkę. W wyniku kalkulacji koszt odbio-
ru od mieszkańców 1 m³ ścieków wzrasta 
o 29 groszy – wyjaśniał prezes grodziskiego 
ZWiK-u Robert Lewandowski.

W sumie za dostarczenie 1 m³ wody i odbiór 
1 m³ ścieków grodziszczanie od 1 kwietnia 
zapłacą 10,95 zł. Taryfa będzie obowiazywała  
do końca marca 2018. Więcej na str. 13-14.

Nie chcemy być Warszawą
Rada przyjęła stanowisko wyrażające sta-
nowczy sprzeciw wobec projektu ustawy o 
zmianie ustroju miasta stołecznego Warsza-
wy zakładającego włączenie m.in. gminy Gro-
dzisk w skład metropolii warszawskiej. Zda-
niem rady zaproponowana zmiana ustawy 
narusza fundamentalną ideę samorządności, 
odbiera gminom możliwość samodzielnego 
działania na swoim terenie, uniemożliwia po-
dejmowanie istotnych decyzji dotyczących 
jakości życia mieszkańców oraz utrudnia re-
alizację projektów inwestycyjnych. Rezolucja 
odwołuje się także do Europejskiej Karty Sa-
morządu Lokalnego i art. 15 Konstytucji RP.

Właśnie te odwołania zdaniem radnego 
Krzysztofa Kowalczyka są zawarte w sta-
nowisku na wyrost. Natomiast radna Ewa 
Górska mówiła o braku konsultacji radnych 
ze specjalistami na temat projektu ustawy. – 
W takich konsultacjach brał udział burmistrz, 
dla nas także powinny być zorganizowane – 
powiedziała radna.

Na zakończenie sesji radni na wniosek 
burmistrza Benedykcińskiego w głosowaniu 
wyrazili zgodę na ogłoszenie przetargów na 
projekt zagospodarowania przestrzeni po 
wyburzonych budynkach przy placu Króla 
Zygmunta Starego (mają tam powstać m.in. 
nowa siedziba szkoły muzycznej i podziem-
ny parking) oraz na projekt gminnego żłob-
ka. Jego budowa planowana jest przy ulicy 
Okrężnej.

  (miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z se-
sji można zapoznać się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie grodzisk.pl

      Marii Ewie Kaczanowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy  
z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz  
Grzegorz Benedykciński

i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pana
Wiesława 

Dzięciołowskiego
Radnego III Kadencji  
w latach 1998-2002

Łącząc się w żalu z Rodziną
 składamy 

najserdeczniejsze wyrazy  
współczucia w tej bolesnej chwili
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Grodzisku Mazowieckim  
Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego  
Grzegorz Benedykciński

Z głębokim smutkiem i żalem
 zawiadamiamy,  

ze 20 marca 2017 r. 
zmarł w Pruszkowie  

w wieku 69 lat 
nasz Kolega i Przyjaciel 

Waldemar  
Czapkiewicz 

muzyk, realizator dźwięku,
działacz muzyczny.  

Wyrazy serdecznego współczucia 
 Rodzinie i Bliskim  

składają 
 Lechosław Strug-Kwiatkowski  

i Bardowie  
Zachodniego Mazowsza
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Wiesław Dzięciołowski
zm. 22 lutego 2017

Żona, Rodzina i Bliscy
Dziękują wszystkim za wsparcie 

duchowe, udział w mszy żałobnej,
pogrzebie i ostatniej drodze.
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– Urzekła mnie spójność wizji, mądrość w po-
dejściu do tego projektu. To, czego jesteśmy 
świadkami, to innowacja społeczna – nie 
szczędził ciepłych słów pod adresem realiza-
torek wiceburmistrz Tomasz Krupski obecny 
na spotkaniu „Pokolenie SMS vs pokolenie 
bezinternetowe”, które odbyło się 10 marca 
w sali konferencyjnej Centrum Kultury.

Receptę na budowanie międzypokole-
niowego dialogu przybliżyła Katarzyna Ma-
linowska, pedagog, mediator rodzinny i so-
cjoterapeuta.

– Jeżeli skupimy się na tym, co nas różni, to 
prowadzimy do nieporozumień. Dialog może 
powstać wtedy, gdy koncentrujemy się na 
tym, co nas łączy – przekonywała prelegentka. 

Z kolei o wykorzystaniu nowych technolo-
gii i wprowadzaniu w ich świat osoby, które 

z różnych przyczyn nie korzystają z dobro-
dziejstw cyfryzacji, mówiła doradca do spraw 
technologii Sylwia Kubina-Mykytyn.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy, którzy 
mniej więcej po równo reprezentowali senio-
rów i młodzież, zabrali się za wykonywanie 
etui na telefon.

– Takie spotkania międzypokoleniowe są 
potrzebne dla obydwu stron. Na przykład 
jednej z dziewcząt dzisiaj pomogłam zrobić 
supełek na końcu nitki, bo ona o tym nie mia-
ła pojęcia. Obiecałam jej, że na przyszłym spo-
tkaniu nauczę ją, jak przyszyć guzik – mówiła 
po spotkaniu Maria Zientala, reprezentująca 
środowisko seniorów.

Kolejne międzypokoleniowe spotkanie za-
planowane zostało na 24 marca, zaś zakończe-
nie projektu odbędzie się 7 kwietnia.      (kb)

Guzik może zbliżyć

Niezawodność przejazdu, większa liczba po-
ciągów, podwyższony komfort obsługi na sta-
cjach i przystankach, skrócenie czasu podróży 
– już za kilkanaście miesięcy to wszystko cze-
ka pasażerów korzystających z linii podmiej-
skiej Warszawa-Grodzisk. Wcześniej jednak 
przyjdzie im się zmierzyć z uciążliwościami 
związanymi z modernizacją trasy – zgodnie 
z planem we wrześniu linia podmiejska zo-
stanie całkowicie zamknięta na 12  miesięcy. 

Jak zapewniali przedstawiciele PKP PLK, czyli 
inwestora, którzy 15 marca wraz z prezesem 
Ireneuszem Merchelem (na zdjęciu) pojawili 
się na konferencji prasowej w Grodzisku, na 
czas zamknięcia linii mieszkańcom powiatu 
grodziskiego i pruszkowskiego zostanie za-
pewniona sprawna komunikacja zastępcza.  
W kwietniu ma zostać przedstawiony jej 
szczegółowy harmonogram. W ramach wartej 
blisko 300 mln zł inwestycji nastąpi gruntow-
na przebudowa torów, sieci trakcyjnej, urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym i infra-
struktury pasażerskiej, na części przystanków 
nowe lub zmodernizowane przejścia pod-
ziemne, a na linii pojawi się nowy przystanek 
w Parzniewie.     (kb)

Program Obchodów  
– 21 kwietnia 2017 r.
13.30 –  Przemarsz Pocztu Sztandarowego, 

Gości, Absolwentów, Uczniów, Rodzi-
ców z budynku szkoły do kościoła św. 
Anny w Grodzisku Maz.

14.00 – Msza Święta dziękczynna w kościele 
św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

15.00 –  Przemarsz Pocztów Sztandarowych 
do budynku szkoły.

15.30 –  Uroczystość inauguracyjna obchody 
w sali gimnastycznej szkoły.

17.30 –  Spotkania Nauczycieli i Absolwentów 
(wystawy okolicznościowe, prezenta-
cja osiągnięć szkoły, poczęstunek)

           Zapraszamy

fo
t. 

kb

                     

Domowa Świetlica w Książenicach zosta-
ła nominowana w „Plebiscycie Inwestuj(e)
my w dzieci 2016” organizowanym przez 
ogólnopolski portal CzasDzieci.pl i jako 
jedyna w województwie mazowieckim in-
westycja prywatna spoza Warszawy znala-
zła się w gronie placówek, na które można 
było głosować w celu wybrania najlepszych 
i najbardziej wartościowych inwestycji infra-
strukturalnych dla dzieci na Mazowszu oraz 
w innych województwach. W każdym regio-
nie objętym konkursem do wygrania jest na-
groda główna oraz nagroda rodziców.    (kb)

Grodziski Zespół Szkół nr 1 ma powody 
do zadowolenia – po raz drugi z rzędu pla-
cówce przyznano Certyfikat Wiarygodno-
ści w  ramach Ogólnopolskiego Programu 
„Wiarygodna Szkoła”, zaś istniejące w jej 
strukturach Technikum nr 1 zdobyło tytuł 
„Brązowej Szkoły” plasując się w Rankingu 
Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 
2017” na 33 miejscu wśród 
techników w  województwie 
mazowieckim.    (kb)

Począwszy od 
6 marca każdy 
pacjent, który 
trafi na Oddział 
Pediatrii grodzi-
skiego Szpitala 
Z a c h o d n i e g o , 
otrzyma prezent. 
W  zależności od 
wieku będą to 
przytulanki, arty-
kuły plastyczne 
czy układanki.

Zakup pakietów powitalnych na najbliż-
szy rok został sfinansowany z budżetu gmi-
ny, a pierwsze upominki chorym dzieciom 
wręczył burmistrz Grodziska Mazowieckie-
go Grzegorz Benedykciński oraz kierujący 
odziałem lek. med. Radosław Suchner. 

– Wszystko służy złagodzeniu stresu, 
który towarzyszy i dziecku, i rodzicom 
w momencie przyjęcia do szpitala. Jest to 
gest nieduży, ale dużo znaczący. Jestem 
przekonany, że ta inicjatywa przetrwa ko-
lejne lata – mówił inicjator pomysłu Rado-
sław Suchner.

Jeszcze w tym roku grodziską pediatrię 
czekają kolejne metamorfozy, które będą 
możliwe również dzięki dofinansowaniu 
gminy. Na ścianach w salach zostanie po-
łożona specjalna powłoka antybakteryjna 
PCV, a nad nią pojawią się obrazki zwie-
rząt. W przyszłości planowany jest remont 
korytarza, by od samego wejścia uprzy-
jemnić pobyt w szpitalu.     (mm)

Świetlica w plebiscycie

Wiarygodna szkoła w brązie 

Miejski flesz

Recepta na stres

Jak uniknąć nieporozumień między dziadkami a 
wnukami, jak dobrze wykorzystać nowe technologie, 
a nawet jak zrobić etui na telefon – odpowiedzi na 
takie pytania przyniosło pierwsze z trzech spotkań 
w ramach projektu „Most pokoleń”, realizowanego 
we współpracy z Biblioteką Publiczną przez dwie 
grodziskie 17-latki: Izę Mądrzycką i Gabrysię 
Śliwińską. 

Cezary Skalski 
Dyrektor ZS1 
 w Grodzisku  
Mazowieckim

Marek Wieżbicki 
Starosta Grodziski

Starosta Grodziski, 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
 w Grodzisku Mazowieckim
oraz Społeczność Szkolna

mają zaszczyt zaprosić  
na uroczyste obchody 

110-lecia Liceum 
Ogólnokształcącego

oraz 25-lecia Technikum,
które odbędą się w dniu  

21 kwietnia 2017 r. 
w gmachu szkoły przy  

ul. Żwirki i Wigury 4

remont Nadciąga
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Miasto z energią

Cudowna lekcja wychowawcza 

Wskazówki otrzymają także osoby, które 
przystępują do budowy domu i rozważają 
kwestie związane z wyborem sytemu grzew-
czego. Energetyczny Punkt Informacyjny 
jest częścią nowo powstałego w grodziskim 
ratuszu wydziału energii, którym zarządza 
energetyk miejski Marian Czyżewski (na 
zdjęciu). Zmiany związane z powołaniem no-
wych struktur w Urzędzie Miejskim wiążą się 
z przystąpieniem miasta do unijnego pro-
jektu Interreg CE CitiEnGov (Cities for Good 
Energy Governance). O istocie przedsięwzię-
cia na konferencji zorganizowanej 1 marca w 
magistracie opowiadali uczestnicy projektu, 
przedstawiciele miast partnerskich: Chiara 
Franceschini z Agencji SIPRO w Ferrarze (li-
der projektu), kierownik wydziału Zarządza-
nia Energią w  Bydgoszczy Tomasz Bońdos, 

Bernadette Karner z Weiz oraz wiceburmistrz 
Tomasz Krupski i Marian Czyżewski. 

– Do udziału w projekcie, w którym obok 
nas uczestnicy dziewięć miast m.in. z Chor-
wacji, Niemiec, Słowenii, Austrii, Włoch, 
zostaliśmy zaproszeni przez Weiz. Chcemy 
uczyć się od najlepszych, a istotą projektu 
jest wymiana informacji. W ciągu trzech lat 
wspólnie będziemy wypracowywać narzę-
dzia dla realizacji bardziej spójnej, świado-
mej niskoemisyjnej polityki energetycznej. 
Postępowanie antysmogowe także leży 
w  obszarze zainteresowania tego projektu, 
tak więc planowane działania łączą się z już 
podjętymi przez nasze miasto. W ubiegłym 
roku zaproponowaliśmy mieszkańcom do-
finansowanie wymiany kotłów grzewczych, 
a inicjatywa spotkała się z pozytywnym od-

zewem. Dzięki firmie Danfoss w szkole w Iz-
debnie Kościelnym powstanie nowoczesny 
system grzewczy, w którym przy użyciu spe-
cjalnej aplikacji będziemy mogli dotrzeć do 
szczegółowych danych, w jaki sposób ener-
gia rozchodzi się w budynku – mówił wice-
burmistrz Tomasz Krupski. 

Projekt CitiEnGov realizowany jest w ra-
mach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 
kwota dofinansowania, jaką otrzymał Gro-
dzisk Mazowiecki na wykonanie jego zało-
żeń, wynosi blisko 800 tys. zł. 

   Małgorzata Müldner

Grodzisk Mazowiecki wita nadchodzącą wiosnę z dobrą energią. 13 marca 
w budynku USC swoje podwoje dla mieszkańców otworzył Energetyczny  
Punkt Informacyjny. W „Energy cafe” przy filiżance aromatycznego napoju, można 
m.in. otrzymać porady dot. wymiany palenisk węglowych na kotły gazowe czy 
możliwości zmiany taryf dystrybucji i sprzedawcy energii elektrycznej. 

Na jeden wieczór kilometry, dzielące uczniów grodziskiej Szkoły Podstawowej 
nr 2 i dzieci mieszkające w Afryce, przestały istnieć. Wszystko za sprawą akcji 
humanitarnej UNICEF-u, który w Angoli prowadzi kampanię szczepień.
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SERWIS ROWEROWY

Grodzisk Maz., ul. Gimnazjalna 16a
tel. 692 465 581

www.rowery-sadoch.wixsite.com/romark

n Naprawa 
n Części 
n  Sprzedaż nowych  

i używanych  
rowerów 
zagranicznych 

Czynne: 
pon-pt. 10.00–18.00  
sob. 10.00–14.00

życzy  
Porozumienie  
Samorządowe  

„Ziemia Grodziska”

Pełnych spokoju i miłości 
Świąt Wielkanocnych
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– Jest to jeden z najbiedniejszych krajów 
świata. Umieralność dzieci z powodu chorób, 
na które znamy lekarstwo i którym potrafimy 
zapobiegać, w Angoli jest największa – wyja-
śnia Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, koor-
dynator Projektów Edukacyjnych.

W tym roku grodziscy uczniowie własno-
ręcznie uszyli aż 147 szmacianych lalek, które 
trafiły do sprzedaży podczas finału akcji od-
bywającego się 2 marca w Centrum Kultury.

– Pomaganie daje nam wielką radość. Roz-
budza wrażliwość. Przygotowywaliśmy się 
już od kilku miesięcy – mówi Danuta Pokro-
pek, dyrektor SP nr 2, dodając, że placówka 
do projektu „Wszystkie kolory świata” przyłą-
czyła się po raz drugi.

Nie zabrakło oprawy artystycznej. Na 
scenie w przedstawieniu o Królowej Śniegu 
zaprezentowały się m.in. dzieci z klasy 6E. 
Można też było podziwiać występy szkoły 
musicalowej ANIMATO, a pokazem piłkar-
skiej żonglerki zebraną publiczność uraczyli 
Damian Gawrych i Mateusz Związek.

Pomiędzy występami na scenie odby-
wały się aukcje wcześniej wybranych lalek. 
W licytacji wziął również udział burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, który przyznał, że 
to nie tylko szlachetna inicjatywa, ale i cu-
downa lekcja wychowawcza.

Zbiórka zakończyła się na kwocie 8157 
złotych, a cały dochód został przekazany do 
UNICEF-u.                             Dominika Michalak
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– Według prognoz demograficznych w 2050 roku w Polsce będzie ponad dwa 
razy więcej seniorów niż dzisiaj. I z tego powodu zarówno w gminie, jak i w całej 
Polsce włodarze myślą o tym, jak zaadresować do seniorów jako odrębnej 
grupy społecznej nasze działania, naszą ofertę – mówił wiceburmistrz Tomasz 
Krupski 10 lutego podczas inauguracji programu Strefa Aktywnego Seniora.
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Czas seniorów

Okazją do prezentacji oferty, jaką gmina Gro-
dzisk przygotowała dla seniorów, było spo-
tkanie w ramach cieszącego się ogromnym 
zainteresowaniem cyklu „Gdzie są gwiazdy 
z tamtych lat”, w ramach którego co miesiąc 
sala widowiskowa Centrum Kultury wypełnia 
się po brzegi, by oklaskiwać artystów, święcą-
cych przed laty sukcesy estradowe. 

– W naszej gminie działają prężnie klu-
by i związki seniorów, chóry, przejawiacie 
państwo wiele wspaniałych aktywności, na-
tomiast widzimy potrzebę zbudowania dla 
państwa, odrębnego budynku, który potocz-
nie nazywamy mediateką. To będzie miejsce 
w którym z jednej strony znajdzie się siedziba 
nowoczesnej biblioteki, a z drugiej strony bę-
dzie przestrzeń dedykowana państwu – mó-
wił wiceburmistrz Tomasz Krupski. 

Program Strefa Aktywnego Seniora stano-
wi swego rodzaju preludium do tej inwestycji 
– przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury 
miejskich jednostek, takich jak Biblioteka Pu-
bliczna, Centrum Kultury czy OSiR, stworzona 
została kompleksowa oferta stałych spotkań, 
zajęć, kursów, cyklicznych koncertów i wycie-
czek dla seniorów z gminy Grodzisk. Konty-
nuację stanowić będzie właśnie Interaktyw-
ne Centrum Edukacyjno-Społeczne, które do 
września 2018 roku ma powstać przy zbiegu 
ulic 3 Maja i Bartniaka. 

– Projekt ma na celu zaktywizowanie i wy-
korzystanie dostępnej bazy w godzinach 
8-16 w dni powszednie. Jestem przekonany, 

że projekt będzie ewoluował. Będziemy bar-
dzo pilnie słuchać państwa uwag. Pierwszy 
etap projektu kończy się 30 czerwca i potem 
będziemy zbierać kolejne uwagi i przygoto-
wywać nowe nabory – mówił dyrektor Cen-
trum Kultury Paweł Twardoch.

W ciągu pierwszych tygodni od inaugu-
racji z programu skorzystało kilkaset osób. 
Nabory na poszczególne zajęcia są jednak 
wciąż otwarte, a wszelkich informacji można 
zasięgnąć w Bibliotece Publicznej, która koor-
dynuje Strefę Aktywnego Seniora.

– Z wieloma osobami spośród państwa 
spotykałam się już od ponad dwóch miesię-
cy, myślę, że z tych spotkań wyszedł bardzo 
ciekawy program. Chciałabym, żeby nowe 
centrum interaktywne, czyli mediateka, była 
takim miejscem, gdzie wspólnie będziemy 
ćwiczyć, śpiewać, tańczyć, bawić się – prze-
konywała Dorota Olejnik, dyrektor Biblioteki 
Publicznej, która w przyszłości znajdzie sie-
dzibę w mediatece.

Oprócz dobrych wiadomości zgromadzeni 
10 lutego seniorzy mieli okazję wysłuchać 
czarującego koncertu Joanny Rawik (na zdję-
ciu), która przy fortepianowym akompania-
mencie Andrzeja Płonczyńskiego zaśpiewała 
zarówno swoje największe przeboje, takie jak 
„Romantyczność” czy „Nie z każdej mąki bę-
dzie chleb”, jak i utwory z repertuaru Yvesa 
Montanda czy Edith Piaf. Gościem kolejnej 
odsłony cyklu, która miała miejsce 10 marca, 
był z kolei Tadeusz Woźniakowski.       (kb)

Z prośbą o interwencję zwróciła się do nas 
Anna Sollich, której samochód ugrzązł na ulicy 
Rysiej w Grodzisku Mazowieckim. – W  obec-
nej chwili jestem „uwięziona” na własnej po-
sesji. Nie mam jak zawieźć dziecka do szkoły, 
musiałam odwołać wizytę u lekarza. Nasze 
prośby do gminy są ignorowane. Oczywiście 
obiecują naprawić drogę, ale jak wyschnie. 
A jak mamy się teraz wydostać? – pisała pani 
Anna 3 marca w mailu do redakcji.

O ustosunkowanie się do sprawy i doraźną 
pomoc mieszkańcom poprosiliśmy naczelni-
ka Wydziału Zarządzania Drogami Gminnymi 
Leszka Szczepanika i uzyskaliśmy następująca 
odpowiedź: – Problem braku przejezdności 
tego odcinka drogi był zgłaszany do grodziskie-
go ZGK w bieżących zgłoszeniach od miesz-
kańców. Wysoki poziom wód gruntowych po-
woduje, że najniżej położony fragment drogi 
(na skrzyżowaniu z ul. Rysią) uniemożliwia uży-
cie ciężkiego sprzętu i utwardzenie drogi. Do-
datkowo na kilku sąsiednich działkach trwają 
prace budowlane i używany do budowy sprzęt 
oraz gromadzone na naszej drodze materia-
ły budowlane powodują uszkodzenia i  brak 
przejezdności. W bieżącym tygodniu Zakład 
Gospodarki Komunalnej podejmie próbę usta-
bilizowania gruntu i utwardzenia przy pomocy 
kruszyw drogowych. Warunkiem jest jednak 
obniżenie poziomu wód gruntowych – w prze-
ciwnym wypadku użyty materiał i sprzęt rze-
czywiście utopimy w błocie…– przekonywał 
szef gminnego drogownictwa.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że rozwią-
zanie problemu, mimo grząskiego gruntu, 
na którym spotkały się obie strony, już na-
stąpiło i tym samym ustabilizowało sytuację 
w terenie.     (mm)

7 maja Książenice pobiegną dla Tereski
Tegoroczna odsłona BiegamBoLubię 
w Książenicach, która odbędzie się 7 maja, 
zaskoczy uczestników nową formułą. 

– Zamiast ścigania się na kilku dystan-
sach skupiliśmy się na charytatywnym 
pomaganiu osobie, która tego potrzebuje. 
Dlatego w  tym roku, będziemy starać się 
wybiegać jak największą liczbę okrążeń 
wokół Szkoły Podstawowej im. F. Chopi-
na w Książenicach, a nasi sponsorzy za 
każde kółko zapłacą 1 zł  na rzecz Tereski 
z Książenic. Dziewczynki, która urodziła 
się z rzadką chorobą genetyczną Cornelia 
de Lange Syndrom (CdLS) – mówi Kamil 
Szpot, jeden z organizatorów imprezy. 
W  związku ze zmianą formuły nie będzie 

tradycyjnych zapisów on-line – by wziąć 
udział w  biegu wystarczy zarejestrować 
się przed startem. Na otwartej przez trzy 
godziny trasie w każdej chwili można bę-
dzie dołączyć do biegaczy. Dla pierwszych 
600 osób, które odbiorą numer startowy, 
przygotowano medal pamiątkowy. 

Choć do imprezy jeszcze kilka tygodni, 
organizatorzy już teraz dbają o formę 
sportową uczestników i zapraszają chęt-
nych na coniedzielne treningi biegowe – 
zbiórka o ósmej rano przy szkole w Ksią-
żenicach. Więcej informacji na temat 
biegu można znaleźć na stronie: www.
facebook.com/BiegamWKsiazenicach. 

   (kb)

Następstwo pór roku niesie ze 
sobą pewne powtarzalne problemy 
mieszkańców gminy. Wraz 
z marcowymi roztopami, pojawia 
się uciążliwe błoto pod kołami. 

Grząska 
sprawa

Pierwsza wycieczka w ramach Strefy Aktywnego Seniora 
odbyła się 26 lutego, a jej celem był Kraków.  fo

t. 
kb
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Charytatywny Turniej Piłki Nożnej został 
zorganizowany z inicjatywy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku oraz gro-
dziskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wo-
lontariusze zbierali pieniądze na leczenie 
chorego na nowotwór Marcina Bonieckie-
go – grodziskiego policjanta.

– Tyle osób chce nas wspierać. Czujemy 
w ten sposób, że nie jesteśmy sami w walce 
z tak trudną chorobą – powiedziała obecna 
na turnieju żona Marcina Bonieckiego.

Dla grodziskiej publiczności zaśpiewali 
m.in. Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje, 
Radek Liszewski z zespołu Weekend i Zby-
szek Perkowski z zespołu Focus. 

– Jesteśmy tutaj specjalnie dla Marcina. 
Tak po prostu, bezinteresownie. Jeżeli moż-
na pomóc, to dlaczego nie? Dzisiaj grasz dla 
kogoś, przyjeżdżasz dla kogoś, a jutro czy 
pojutrze może ktoś przyjechać dla ciebie, 
bo będziesz tego potrzebować – powie-
dział Radek Liszewski. A Michał Wiśniewski 

dodawał: – Tyle znanych nazwisk, serca ro-
sną i to jest chyba najważniejsze. 

W kuluarach wiele osób podkreślało,  
że zgromadzenie w jednym miejscu tylu 
znanych osób to duże osiągniecie organi-
zatorów. 

– Chcieć to móc. A my wraz z grodziskimi 
policjantami bardzo chcieliśmy, aby na tur-
niej przyjechało jak najwięcej znanych go-
ści, bo to podnosi prestiż imprezy, a przede 
wszystkim przekłada się na efekty zbiórki 
– powiedział Mariusz Smysło, dyrektor gro-
dziskiego OSiR-u.

W turnieju, w którym wzięło udział 
17  drużyn, I miejsce wywalczyła Komen-
da Stołeczna Policji, II – zajęła Drużyna 
Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, 
zaś na III  miejscu uplasowali się policjanci 
z  Grodziska. Gwoździem programu były 
dwa mecze gwiazd. Zmierzyli się ze sobą: 
kobieca drużyna piłkarska z Komendy Sto-
łecznej Policji, muzycy disco polo oraz Le-

gia Old Boys i Przyjaciele. Mecze komento-
wał Andrzej Strejlau, a na trybunach oprócz 
przedstawicieli władz samorządowych 
ze starostą Markiem Wieżbickim i burmi-
strzem Grzegorzem Benedykcińskim na 
czele obecni byli m.in. Daniel Olbrychski 
czy Przemysław Saleta. 

Organizatorzy zadbali także o najmłod-
szych. Podczas gdy rodzicie kibicowali swo-
im faworytom, dzieci pod okiem animato-
rów przeprowadzały eksperymenty, m.in. 
z wykorzystaniem suchego lodu. 

– Cieszę się, że mogłem dorzucić swoją 
cegiełkę do zbiórki. Policjant, dla którego 
prowadzona jest kwesta, musi być fajną 
osobą, skoro tyle osób zaangażowało się w 
zorganizowanie tej imprezy dla niego. Co do 
atrakcji, to miło było zobaczyć piłkarzy, któ-
rym się kibicowało w czasach młodości – Je-
rzego Podbrożnego i Dariusza Dziekanow-
skiego – podsumował Paweł z Grodziska. 

n Tekst i fot. Monika Gracz

8 miasto i gmina

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei  

i miłości
wszystkim mieszkańcom  

życzy 
 Rada Nadzorcza  

i Zarząd Grodziskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 

Jesteśmy tu specjalnie dla Marcina
20 tys. zł udało się zebrać podczas Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 25 lutego 
w grodziskiej hali sportowej. W imprezie wzięli udział m.in. piłkarze Legii Old Boys oraz muzycy disco polo. 
Publiczność przyjęła gości entuzjastycznie.
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Ile przypadków młodych pacjentów tra-
fiających na pediatrię po zażyciu środ-
ków odurzających odnotowuje w skali 
miesiąca grodziski szpital?

– Rocznie mamy do czynienia z ok. 60 
tego typu zdarzeniami, a więc miesięcznie 
na oddział trafia do 5 pacjentów z objawami 
zatrucia różnego pochodzenia – alkoholem, 
lekami, narkotykami i dopalaczami.
Jak Grodzisk wypada na tle innych miast?

– Internet jest wszechobecny, a w nim wie-
le wskazówek, jak pić, brać i palić. Wymiana 
informacji i pokazywanie, co głupiego zro-
biłem, dociera wszędzie i wszędzie jest pro-
blem – w Grodzisku, który dodatkowo jest 
sypialnią dużego miasta, też.
Czy istnieje sezonowość, jeśli chodzi na-
tężenie zjawiska?

– Mamy do czynienia z sezonowością 
szkolną i tą związaną z porami roku. Młodzież 
zażywa wszelakie substancje odurzające czę-
sto w sytuacjach stresowych, chętnie na łonie 
natury. Nagromadzenie egzaminów, np. pod 
koniec roku szkolnego, powoduje, że młodzi 
ludzie częściej sięgają po używki. Dodatko-
wo sprzyja temu aura – ciepłe dni i wieczory 
zachęcają do spotkań towarzyskich poza do-
mem, poza kontrolą rodziców. W zimie nato-
miast takim momentem jest podsumowanie 
pierwszego semestru nauki i okolice sylwe-
stra, bowiem w naszym kręgu kulturowym 
utarło się, że dobra zabawa związana jest ze 
spożyciem alkoholu.
Jakiej grupy wiekowej najczęściej doty-
czy problem?

– Każdej. Na pewno nie przypisywałbym 
w żaden sposób tego problemu do gim-
nazjum. Bardzo źle się stało, ze szkodą dla 
gimnazjów, że łączy się je ze złym wpływem 
na zachowania młodzieży. To jest kwestia 
wieku, pewnego okresu rozwojowego, 
a nie pójścia do gimnazjum. Pomiędzy dwu-
nastym a  piętnastym rokiem życia głupie 
rzeczy przychodzą do głowy. Rywalizacja, 
bycie „cool” w grupie zaczyna mieć znacze-
nie. Może w liceum jest nieco mniej pomy-
słów, ale za to słabszy nadzór, bo zarówno 
dzieciom, jak i rodzicom wydaje się, że są 

już one dorosłe. W mojej praktyce lekarskiej 
najmłodszy upity pacjent miał cztery lata, 
zaś dwa promile alkoholu wykazało badanie 
krwi u dziesięciolatka. Granicy wiekowej nie-
stety nie ma.
Dlaczego dopalaczy lekarze boją się naj-
bardziej?

– Bać się powinni wszyscy – lekarze, rodzi-
ce i ci, którzy je przyjmują. My nie wiemy, co 
w tych dopalaczach jest. To nie jest tak, jak 
w  amerykańskim filmie, że możemy prze-
puścić próbkę krwi przez analizator, który 
nam powie, jakie substancje aktywne, leki, 
narkotyki są w organizmie. Oczywiście dys-
ponujemy pewnymi wystandaryzowanymi 
testami, ale one pomagają w wykryciu je-
dynie konkretnych substancji, np. opioidów 
czy kanabinoli. W sytuacji kiedy przywożony 
jest do nas nieprzytomny człowiek i istnieje 
podejrzenie, że wziął dopalacze, to nawet 
nie wiemy, czego mamy szukać i nie mamy 
do tego narzędzi. Dopalacze to ogromna 
grupa przeróżnych substancji często pocho-
dzenia roślinnego, mogą zawierać od kilku-
nastu do kilkudziesięciu składników. Trudno 
znaleźć odtrutkę, antagonistę, jakimi dyspo-
nujemy w przypadku niektórych leków czy 
narkotyków, bo jesteśmy jak niewidomy bez 
przewodnika na ruchliwej ulicy. 
Jaka jest różnica między dopalaczem 
a narkotykiem?

– W obu przypadkach są to środki bardzo 
niebezpieczne dla organizmu, a ich zażycie 
może prowadzić do trwałego uszczerbku 
na zdrowiu, a nawet do śmierci. Narkotyki to 
substancje stymulujące centralny układ ner-
wowy. Często, mimo że są sprzedawane przez 
pokątnych handlarzy, przestępców, są dobrze 
oczyszczone, mają konkretny skład i wywołu-
ją określony efekt. Mogą być pochodzenia 
naturalnego bądź wytworzone syntetycznie. 
Nazwa dopalacze odnosi się do różnego ro-
dzaju produktów zawierających  substancje 
psychoaktywne, które nie znajdują się na  li-
ście środków  kontrolowanych przez  ustawę 
o przeciwdziałaniu narkomanii. W przypadku 
dopalaczy ani ja nie wiem, jaki będzie efekt, 
ani osoby, które sprzedają, a tym bardziej te, 
które je przyjmują. 
Czy zdarzyło się Panu nie odratować pa-
cjenta po przyjęciu dopalaczy?

– W moje praktyce na szczęście nie, ale 
niestety znam takie przypadki w Polsce. Po 
zażyciu dopalaczy często mamy do czynie-
nia z depresją centralnego układu nerwo-
wego oraz depresją układu oddechowego, 
mogą się zdarzyć napady drgawek czy zabu-
rzenia zachowania.
Co powinno zaniepokoić rodzica?

– Zdecydowanie łatwiej stwierdzić, kie-
dy dziecko się upiło bądź zażyło narkotyki 
– objawy są charakterystyczne, chociażby 
rozszerzone czy nadmiernie zwężone źreni-

ce. W przypadku przyjmowania dopalaczy 
bywa trudniej. Każda zmiana zachowania 
dziecka, wcześniejsze wstawanie, bezsen-
ność lub nadmierna senność, agresja, zamy-
kanie się w sobie, niekiedy sposób ubierania 
się charakterystyczny dla pewnych subkul-
tur – powinny zwrócić naszą uwagę. Wszyst-
ko kosztuje – alkohol, narkotyki i dopalacze. 
Jeżeli dziecko nagle nie jest w stanie nam 
powiedzieć, na co wydało kieszonkowe, czy 
z domu znikają pieniądze – to też jest nie-
pokojące. Trzynasto- czternastolatek bywa 
trochę obcą osobą, trudno do niego dotrzeć. 
Kochamy własne dzieci, ale często się z nimi 
nie przyjaźnimy, a jedyną receptą na proble-
my z nastolatkami jest stworzenie przyjaźni 
miedzy dzieckiem a rodzicem. Wtedy nic nie 
umknie naszej uwadze.
Co robić, gdy dochodzi do zatrucia środ-
kami odurzającymi?

– Tutaj rodzic może zrobić niewiele. 
W  przypadku alkoholu boimy się zakrztu-
szenia wymiocinami, więc należy ułożyć 
dziecko w pozycji bocznej ustalonej. Jeżeli są 
zaburzenia oddychania, wykonać resuscyta-
cję, czyli sztuczne oddychanie. Jeśli dojdzie 
do zatrzymania akcji serca, trzeba przepro-
wadzić pełną reanimację – 15 uciśnięć klat-
ki piersiowej, dwa oddechy. We wszystkich 
przypadkach należy jak najszybciej wezwać 
pomoc medyczną.
Dziecko narkoman, alkoholik jest nadal te-
matem wstydliwym w odczuciu rodziców?

– Niekiedy tak bywa. Ale o problemach 
trzeba rozmawiać, a nie zamiatać je pod dy-
wan. Trzeba szukać pomocy u specjalistów, 
jeśli zajdzie taka potrzeba, nawet oddać syna 
czy córkę na leczenie do ośrodka zamknięte-
go. Bo wstydem będzie stanie nad grobem 
własnego dziecka.
Dziękuję za rozmowę.
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 Bać się  
powinni wszyscy 
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Z lek. med. Radosławem 
Suchnerem, kierującym  
Oddziałem Pediatrycznym 
w Szpitalu Zachodnim im. 
św. Jana Pawła II, rozmawiała 
Małgorzata Müldner.
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Spotkanie w Centrum Kultury poprzedziły 
happeningi organizowane w gimnazjach 
i  liceach. Uczniowie przygotowali w swoich 
szkołach różne akcje, np. wspólne granie 
w gry planszowe lub karciane czy tańcze-
nie zumby, belgijki na korytarzach w cza-
sie przerw. Wszystko po to, aby odciągnąć 
swoich znajomych od telefonów i aktywnie 
spędzić razem czas. Na inaugurację do sali 
widowiskowej zostali zaproszeni grodziscy 
gimnazjaliści. Na wstępie każdy dostał na-
klejkę ze specjalnym QR kodem. Dzięki nie-
mu, po zeskanowaniu telefonem przy po-
mocy aplikacji, każdy mógł zobaczyć zdjęcia, 
filmy i prezentacje zrealizowane w poszcze-
gólnych szkołach z okazji DBI, które znajdują 
się na stronie internetowej biblioteki.

– Codziennie obserwujemy użytkowni-
ków internetu. Wiemy, jak istotne jest bez-
pieczeństwo w sieci, dlatego zorganizowali-
śmy Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej 
bibliotece. Brałam udział w szkoleniach 
i  konferencjach dotyczących tej problema-
tyki i zdaję sobie sprawę z zagrożeń, ale też 
ogromnych możliwości, jakie daje internet. 
Dzięki naszemu wydarzeniu chcieliśmy po-
kazać, jak możemy zmieniać internet na 
lepsze, dlatego do rozmowy zaprosiliśmy 
specjalistów – powiedziała Magdalena Że-
rek z Biblioteki Publicznej, która wspólnie 
z Dorotą Olejnik, dyrektorem placówki, mo-
derowała panel dyskusyjny. Do rozmowy 
zaproszeni zostali przedstawiciele grodzi-
skiej Policji, psycholog Katarzyna Walczyń-
ska-Zientala, przedstawiciel Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej Sebastian Sobolewski 
oraz gość specjalny Krzysztof Piersa, autor 

książki „Komputerowy Ćpun”. Na początku 
Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Da-
riusz Lubański i Ekspert do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą podkom. Ireneusz Mar-
szałek uświadomili, jakie niebezpieczeństwa 
czekają w sieci i jaka kara grozi oszustom 
internetowym, np. za wyłudzanie danych 
osobowych lub włamanie na czyjeś konto. 
Wszystkich zdziwiło to, że za przestępstwa 
komputerowe można dostać karę nawet do 
kilku lat pozbawienia wolności.

Natomiast Sebastian Sobolewski z MGR 
opowiedział, jak z punktu widzenia nasto-
latka wygląda korzystanie z internetu,  face-
booka i innych portali społecznościowych, 
granie w gry.  

– Internet w naszych czasach jest nam nie-
zbędny, chociażby do odrabiania lekcji lub 
uczenia się. Nie możemy całkowicie odciąć 
się od korzystania z komputera – zauważył 
Sebastian Sobolewski.

Temat uzależnienia młodzieży od gier 
komputerowych, na podstawie swoich do-
świadczeń i historii związanej z grami oraz 
komputerem przybliżył Krzysztof Piersa, 
autor książki „Komputerowy ćpun”. Nie jest 
on psychologiem ani pedagogiem – jest 
przede wszystkim praktykiem. Młodym 
człowiekiem,  który wygrał walkę z uzależ-
nieniem od komputera i zmienił swoje życie. 
Nauczony własnym doświadczeniem, że gry 
komputerowe nie mogą być całym naszym 
życiem, stara się pomóc młodzieży odnaleźć 
się w świecie online.

– Świat fantastyki i gier komputerowych 
nadal mnie fascynuje, jest on moją pasją, ale 
nauczyłem się go kontrolować – powiedział 

Krzysztof Piersa, który podpowiadał, jak 
można inaczej spędzić wolny czas. – Ja naj-
częściej gram na pianinie albo maluję mode-
le figurek. Jest wiele sposobów, aby odejść 
od komputera, trzeba znaleźć tylko swoją 
pasję – przekonywał. 

Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu 
dokumentalnego Wernera Herzoga „Lo i sta-
ło się. Zaduma nad światem w sieci”, który 
doskonale pokazuje, jak może wyglądać 
świat za kilkadziesiąt lat, gdy technika i inter-
net zdominują cały świat.

– W organizację Dnia Bezpiecznego Inter-
netu zaangażowali się uczniowie wszystkich 
szkół w Grodzisku. Największą aktywnością 
wykazywała się młodzież gimnazjalna i lice-
alna. Pokazało to, że młodzi ludzie są zain-
teresowani tą problematyką – powiedziała 
Magdalena Żerek, koordynator wydawanej 
przez bibliotekę gazetki „Biblioteczne Co 
Nieco”, na łamach której w marcu ukaże się 
wywiad z Krzysztofem Piersą.

n Katarzyna MandesM
AT

ER
IA

Ł 
M

ŁO
DZ

IE
ŻO

W
EJ

 G
RU

PY
 K

ON
SU

LT
AC

YJ
NE

J
RE

KL
AM

A

 Jak nie zostać  
 komputerowym ćpunem
     Dzień Bezpiecznego Internetu, który miał miejsce 8 lutego w Centrum 
Kultury, zainaugurował projekt „Razem zmieniamy świat na lepsze”, reali-
zowany przez grodziską Bibliotekę Publiczną. Tego dnia dzieci i młodzieży 
mogły dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z sieci i komputera, a także 
zapoznać się z pozytywnymi i negatywnymi skutkami pojawienia się w na-
szym życiu internetu i rozwoju mediów.

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:  

zdrowia, pogody ducha, radości oraz przeżycia 
miłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół                      

     życzą
Marek Wieżbicki

Starosta Grodziski
Jerzy Terlikowski

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

10

Strona  
Młodych



BOGORIA nr 266 marzec 2017

kultura 1111

W tym roku Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wraz z Akademią Zdrowia  
– zaprasza mieszkańców Grodziska na cykl wykładów poświęconych zdrowiu.

11NGO
RE

KL
AM

A

Oczyszczanie, czyli wiosenne  
porządki dla ciała

Pierwszy wykład z tego cyklu wygłosiło 
małżeństwo lekarzy Barbara i Szymon Grzy-
waczowie. Dr Barbara jest zafascynowana 
realnym wpływem stylu życia na zdrowie. 
Wszelkie nowe rozwiązania wprowadza 
w pierwszej kolejności w życie swoje i swojej 
rodziny. Dr Szymon jest specjalistą chorób 
wewnętrznych. W prewencji i leczeniu cho-
rób przewlekłych, obok niezbędnej farma-
koterapii, z powodzeniem stosuje naturalne 
metody lecznicze, w tym zioła, witaminy 
i ozonoterapię. Mają troje dzieci. 

– Idzie wiosna, a my planujemy porządki. 
Zwykle tylko w domu. Czy przyszło nam jed-
nak kiedyś do głowy, że nasze ciało też po-
trzebuje oczyszczenia? Wiemy już o tym, jak 
ważne jest odżywianie i wysiłek fizyczny. Ale 
czy słyszeliśmy, że to właśnie oczyszczenie 
organizmu jest pierwszym krokiem do zdro-
wia? – mówi dr Barbara Grzywacz i przybliża 
tajniki oczyszczania organizmu: – Toksyny 
w dzisiejszych czasach obecne są właściwie 
wszędzie: w powietrzu, którym oddychamy, 
w wodzie, którą pijemy, w żywności, która 
gości codziennie na naszym stole. Taka sytu-

acja nie miała miejsca jeszcze 100 lat temu. 
Tymczasem ludzie od wieków stosowali 
różne metody oczyszczania, np. za pomocą 
ziół czy też postów, które to praktyki są za-
lecane we wszystkich religiach świata. Czy 
było to potrzebne człowiekowi, który żył 
w czystym środowisku? Okazuje się, że tak, 
bo potężnym źródłem toksyn może być też 
nasze własne ciało. Organem kluczowym 
dla zdrowia, a jednocześnie znajdującym się 
często w stanie wręcz opłakanym, są jelita. 
Dla ich sprawnego funkcjonowania koniecz-
na jest prawidłowa mikroflora. Są to tysiące 
szczepów bakterii, które nie dość, że nam 
nie szkodzą, to jeszcze pomagają – są jed-
nym z głównych filarów odporności organi-
zmu – są nam po prostu niezbędne do życia. 
Niestety, ci nasi sprzymierzeńcy są przez nas 
dość bezwzględnie traktowani substancja-
mi, które powodują ich masowe wymieranie, 
takimi jak konserwanty, antybiotyki, cukier, 
fluor, chlor. I zaczyna się problem. Przewagę 
zyskują wrogie nam bakterie i słynne grzy-
by Candida, a stan taki nazywamy fachowo 
dysbiozą. W jelicie dochodzi wtedy do fer-

mentacji gnilnej, a w tym procesie uwalniają 
się liczne toksyny, takie jak amoniak czy me-
tan. Nie pozostają one bez wpływu na nasze 
ciało, działając m.in. na tak odległy organ, 
jak mózg, gdzie dochodzi do pogorszenia 
pamięci krótkotrwałej. Dysfunkcja jelit jest 
powiązana z licznymi stanami patologicz-
nymi, takimi jak: insulinooporność, cukrzyca 
typu 2, otyłość, nastroje depresyjne, choro-
by autoimmunizacyjne, trądzik różowaty 
i inne. Można by więc w uproszczeniu po-
wiedzieć, że zdrowie zaczyna się w jelitach. 
Ale oczywiście na jelitach się nie kończy. 
Dla procesu detoksykacji bardzo istotne są 
jeszcze inne dwa organy, które odpowiadają 
za usuwanie toksyn z organizmu, a są nimi 
wątroba i nerki. Pracy mają wiele i to bardzo 
niewdzięcznej, należy im się od nas trochę 
wsparcia – mówi lekarka.

Wykład poświęcony temu tematowi od-
był się 18 marca w Centrum Kultury. Kolej-
ny, dotyczący zawałów serca, wygłosi dr Iwa 
Jonik 2 kwietnia o 15.00 również w Centrum 
Kultury.

n Izabela Żylińska M
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Informacja w sprawie przekazania  
do eksploatacji urządzeń systemów  
ostrzegania w obrębie 8 przejazdów 
kolejowych na linii WKD
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.02.2017 r.  
(poniedziałek) dokonano końcowego odbioru technicznego wraz z przekazaniem 
do eksploatacji zabudowanych urządzeń w ramach samoczynnego systemu 
ostrzegania na następujących 8 przejazdach kolejowych linii WKD:

1. Reguły, ul. Regulska – km 12,931 (przystanek osobowy „Reguły”)
2.  Pruszków, ul. Dolna – km 14,229 (przystanek osobowy „Malichy”)
3. Pruszków, ul. Sadowa – km 15,298
4.  Nowa Wieś, ul. Główna – km 19,632 (przystanek osobowy  

„Nowa Wieś Warszawska”)
5.  Podkowa Leśna, ul. Parkowa – km 25,887 (przystanek osobowy  

„Podkowa Leśna Zachodnia”)
6.  Owczarnia, ul. Kazimierzowska – km 27,369 (przystanek osobowy  

„Kazimierówka”)
7.  Grodzisk Mazowiecki, ul. Okrężna – km 30,255 (przystanek osobowy  

„Grodzisk Mazowiecki Okrężna”)
8.  Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyńska – km 31,950 (przystanek osobowy 

„Grodzisk Mazowiecki Jordanowice”)

Przedsięwzięcie inwestycyjne pn.  „Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy 
urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrze-
gania) wraz z robotami towarzyszącymi na ośmiu przejazdach kolejowych linii 
kolejowej nr 47 zarządzanej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.”, obej-
mujące wyposażenie kolejnych obiektów przejazdowych w nowoczesne systemy 
bezpieczeństwa zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego 
przez Szwajcarię ze środków tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
(SPPW) na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą w dniu 01.06.2016.

Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład stworzonego samoczyn-
nego systemu ostrzegania są tablice informacyjne, które w czasie obejmują-
cym zbliżanie się pociągu do przejazdu kolejowego wyświetlają komunikat  
„UWAGA POCIĄG”.

W celu zwiększenia skuteczności ostrzegania uczestników ruchu drogowego 
oraz pieszego zamontowano także sygnalizatory z pulsującym światłem o barwie 
pomarańczowej, uzupełniające informację o nadjeżdżającym pociągu. Ostrzega-
nie o zbliżającym się pojeździe i uruchomienie elementów systemu bezpieczeń-
stwa odbywa się poprzez czujniki zainstalowane w torze, które są aktywowane 
przez pociągi na 30 sek. przed jego przyjazdem.

Przeprowadzone prace miały na celu podwyższenie nie tylko bezpieczeństwa 
pasażerów znajdujących się wewnątrz pociągów (uniknięcie skutków ewentual-
nych kolizji z pojazdami ruchu drogowego na obiektach przejazdowych), ale tak-
że bezpieczeństwa podróżnych oraz mieszkańców poruszających się w obrębie 
każdego z przejazdów kolejowych. Przejazdy te w większości są zlokalizowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie peronów stacji i przystanków osobowych. W tym 
celu wydzielono oddzielne zejścia z peronów, jak również poszerzono przejście 
dla pieszych przez tory.

W ramach zrealizowanych robót wymieniono nawierzchnię przejazdów,  
co w zdecydowany sposób podniosło komfort przejazdu i przejścia przez przejaz-
dy kolejowe. Każdy ze zmodernizowanych obiektów został ponadto wyposażony 
w dodatkowe oświetlenie oraz monitoring.

Zwracamy się do wszystkich użytkowników dróg oraz przejść dla pieszych 
w  obrębie przejazdów kolejowych o zachowanie szczególnej ostrożności, jak 
również o stosowanie się do wskazań sygnałów świetlnych i dźwiękowych zain-
stalowanych w obrębie każdego ze zmodernizowanych obiektów.
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Kiedy system dynamicznej informacji pasażerskiej dla korzystających z transportu miejskiego pojawił 
się w Warszawie, pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej chyba nie przypuszczali, że podobnie 
może być na linii do Grodziska i Milanówka. Pierwszym polskim miastem, w którym taki system 
został zastosowany, była Zielona Góra.

Uczestnicy VII edycji międzyszkolnego konkursu „You 
can sing” tradycyjnie wykazali się nie tylko talentem 
muzycznym, lecz także zdolnościami językowymi, a swoje 
możliwości zaprezentowali 9 lutego w auli grodziskiego 
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2.

9 lutego w Podkowie Leśnej 
miała miejsce uroczystość prze-
kazania do eksploatacji sys-
temu informacji pasażerskiej 
i  monitoringu. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy. Koszt jej wyko-
nania wyniósł 5,77 mln zł, z cze-
go 2,67 mln zł stanowił udział 
funduszy szwajcarskich. System 
obejmuje 101 tablic oraz 86 ka-
mer monitoringu. Inwestycję 
zrealizowała firma Comp SA.

W uroczystym uruchomie-
niu systemu wzięli udział 

przedstawiciele władz samo-
rządowych – burmistrz Pod-
kowy Leśnej Artur Tusiński, 
burmistrz Brwinowa Arkadiusz 
Kosiński oraz członek zarządu 
WKD Jolanta Dałek.

Burmistrz Podkowy Leśnej 
powiedział, że WKD pełni rolę 
aorty dowożącej mieszkańców 
gmin do pracy w Warszawie, 
a  jednocześnie służy mieszkań-
com stolicy do poszukiwania 
w Podkowie Leśnej i okolicach 
oddechu i odskoczni od wielko-
miejskiego tłoku. Jolanta Dałek 
wspomniała, że dzięki zakupowi 

nowych pociągów w roku 90-le-
cia WKD o prawie 30 proc. wzro-
sła liczba połączeń uruchamia-
nych w ramach rozkładu jazdy 
pociągów, w tym w szczególno-
ści wzrosła częstotliwość kurso-
wania w szczycie do 10  minut. 
Jednocześnie zapowiedziała 
budowę parkingu „parkuj i jedź” 
w Podkowie Leśnej. 

Wydarzeniu towarzyszył 
pokaz laserowy oraz konkurs 
na temat inwestycji WKD zre-
alizowanych w ramach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Bo całkowity koszt 

wszystkich inwestycji, obejmu-
jących oprócz systemu informa-
cji pasażerskiej m.in. wyremon-
towanie 25 km torów, poprawę 
bezpieczeństwa na 16 przejaz-
dach kolejowo-drogowych i za-
kup 6 nowoczesnych pociągów, 
wynosi 146 mln zł, z czego 
ponad 76 mln zł pochodzi ze 
środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy. Podczas 
uroczystości podkreślono, że 
są to najważniejsze inwestycje, 
jakie zrealizowano dotychczas 
w historii WKD.
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Aorta z informacją 

Nauka przez piosenkę

W klubie jak w rodzinieSpośród 21 wykonawców jury 
konkursowe w składzie: dyrek-
tor placówki Andrzej Chojnacki, 
dyrektor PSM im. T. Bairda Wio-
letta Hajdus, dyrektor Centrum 
Kultury Paweł Twardoch, redak-
tor programowy Radia Bogoria 
Tomasz Sikorski oraz przedsta-
wicielki sponsorów nagród dla 
artystów Barbara Madzelan-Sa-
doś ze Starostwa Powiatowego 
i Halina Olszewska z oddziału 
banku PKO SA w Grodzisku 
wyłoniło zwycięzców w dwóch 
kategoriach. Niespodzianek nie 
było i na stopniach muzyczne-
go podium pojawili się artyści, 
z których większość gościła na 
nim w latach ubiegłych.

Spośród gimnazjalistów naj-
wyższe uznanie zdobył utwór 
„Shape of you” w wykonaniu 
Jakuba Szmajkowskiego z ZSP 
w  Międzyborowie. Miejsce dru-
gie i trzecie zajęły uczennice gro-
dziskiego Gimnazjum nr 3 – od-
powiednio – Kinga Kozdryk oraz 
Zuzanna Kozioł. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych zwycięski 
okazał się duet z ZS nr 1 w Bło-

niu. Zuzanna Śliwińska i laureat 
zeszłorocznej edycji konkursu 
Kamil Sidor brawurowo wykonali 
piosenkę „Stay”. Ten sam utwór 
z repertuaru Rihanny zapewnił 
wyróżnienie Amelii Czarneckiej 
i Danielowi Kądzieli z Gimnazjum 
nr 1 w Grodzisku. Laureatem 
drugiej nagrody oraz nagrody 
publiczności został reprezentant 
gospodarzy Michał Kwiatkowski, 
zaś na trzecim miejscu uplasowa-
ła się szkolna koleżanka zwycięz-
ców Justyna Kakiet. Jury zadecy-
dowało również o wyróżnieniu 
Martyny Skury z ZSTiL nr 2.

– Jesteśmy pod wrażeniem, 
ponieważ młodzież wybrała 
ambitny i różnorodny repertuar. 
Z  roku na rok poziom konkursu 
jest coraz wyższy. Nauka języka 
przez piosenkę, żywy kontakt ze 
słowem jest jedną z najpiękniej-
szych metod – mówiła Barbara 
Samociuk, która wraz z Anną 
Płuzińską i Blanką Paluch odpo-
wiada za organizację konkursu 
i  doskonalenie umiejętności lin-
gwistycznych uczniów ZSTiL nr 2. 

n Małgorzata Müldner

Pierwszą rocznicę działalności 
obchodził klub seniora w gro-
dziskich Łąkach. Klubowicze 
wraz z zaproszonymi gośćmi 
świętowali urodziny 7 mar-
ca w tutejszej świetlicy. Choć 
początki były skromne, bo do 
prowadzącej klub Danuty Du-
bieleckiej zgłosiło się zaledwie 
6  chętnych osób, to czas po-
kazał, że inicjatywa nabierała 
rozpędu – teraz na klubowe 
spotkania przychodzi ponad  
60 osób. 

– Nie ograniczamy się tylko 
do spotkań klubowych w świe-
tlicy przy parafii. Uczestniczy-
my także w projekcie Fundacji 
„Antek” uczęszczając na zaję-
cia odbywające się w Galerii  
Instrumentów Folkowych. 
W  tym roku będziemy orga-
nizowali również wycieczki 
autokarowe do Wrocławia 
i w Bieszczady, a także statkiem 
po Wiśle. Są też plany spotkań 
z ciekawymi ludźmi – mówi Da-
nuta Dubielecka.

Sami seniorzy zapewniają, że 
tworzą wielką rodzinę i bardzo 
chętnie uczestniczą w klubo-
wych spotkaniach i zajęciach, 
traktując je jako rodzaj odskocz-

ni od obowiązków domowych 
oraz…telewizorów.

– Jest wesoło, można po-
rozmawiać, wymieniać się do-
świadczeniami. Czasami jest 
nas tak dużo, że świetlica nie 
może pomieścić wszystkich 
chętnych – mówili klubowicze.

W tym kontekście dobrą wia-
domość przekazał seniorom wi-
ceburmistrz Grodziska Tomasz 
Krupski, zapowiadając, że nie-
długo w dzielnicy zostanie wy-
budowana nowa świetlica.

– Powstanie przy ulicy Ordo-
na, będzie miała około 200 m 
powierzchni, więc znacząco po-
prawią się warunki organizowa-
nych spotkań i imprez nie tylko 
dla seniorów, lecz także dla 
dzieci i młodzieży. W tym roku 
powinien być gotowy projekt 
tego obiektu i mam nadzieję, że 
w drugiej połowie przyszłego 
roku będziemy mogli zapro-
sić mieszkańców na uroczyste 
otwarcie nowej świetlicy w Łą-
kach – mówił wiceburmistrz.

Podczas uroczystości jubile-
uszowych dla seniorów i gości 
wystąpiły dzieci ze świetlicy, był 
także jubileuszowy tort.

n (miecz.)

wydarzenia
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kultura 13

Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
nr 489/2017 z dnia 27 lutego 2017 w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2017  r. 
do 31 marca 2018 r. znajduje się na stronie internetowej 
Spółki www.zwik-grodzisk.pl. 

OPIS Cena 
netto

Cena 
brutto 
przy 

8% VAT

Jedno- 
stka 

miary

Grupa 1
Gospodarstwa domowe odprowadzające 
ścieki socjalno-bytowe odpowiadające 
charakterystyce określonej w tabeli 1 

6,50 7,02 zł/m3

Grupa 2

Zakłady użyteczności publicznej, zakłady 
usługowe i produkcyjne odprowadzające 
ścieki socjalno-bytowe o charakterysty-
ce określonej w tabeli 1 

6,50 7,02 zł/m3

Grupa 3
Zakłady przemysłowe, usługowe i  han-
dlowe odprowadzające ścieki o charak-
terystyce określonej w tabeli 1

7,72 8,34 zł/m3

Grupa OPIS Cena 
netto

Cena  
brutto 
przy  

8% VAT

Jedno- 
stka 

 miary

Grupa 1 Gospodarstwa domowe (odbiorcy pobie-
rający wodę na cele socjalno-bytowe) 3,64 3,93 zł/m3

Grupa 2

Jednostki użyteczności publicznej, tj. szko-
ły, przedszkola, urzędy, itp. (odbiorcy 
pobierający wodę na cele socjalno-bytowe) 
Woda pobrana z publicznych studni i zdro-
jów ulicznych. Woda zużyta do zasilania 
publicznych fontann i na cele przeciwpo-
żarowe. Woda zużyta do zraszania publicz-
nych ulic i terenów zielonych.

3,64 3,93 zł/m3

Grupa 3

Odbiorcy wody na cele produkcji, w której 
woda wchodzi w skład albo bezpośredni 
kontakt z produktami żywnościowymi, 
farmaceutycznymi lub na cele konfek-
cjonowania

3,68 3,97 zł/m3

Grupa 4

Odbiorcy wody na cele przemysłowe inne 
niż  produkcja, w której woda wchodzi 
w  skład albo bezpośredni kontakt z  pro-
duktami żywnościowymi, farmaceutyczny-
mi lub na cele konfekcjonowania.

3,67 3.96 zł/m3

Cena w 1m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków

OGŁOSZENIE
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, że Rada Miejska 
w Grodzisku Mazowieckim Uchwałą nr 489/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług oraz rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Rodzaj i struktura taryfy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Ma-
zowieckim ustala zarówno dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
jak i zbiorowego odprowadzania ścieków taryfę  jednoczłonową 
niejednolitą.
n Taryfa zawiera cenę za m3 dostarczonej wody.
n Taryfa zawiera cenę za m3 odprowadzanych ścieków.

1. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

1.1 Grupy taryfowe
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżnione zostały 
cztery grupy taryfowe odbiorców usług. 

1.2 Cena wody
Cena za wodę ma zastosowanie do wszystkich odbiorców, zarów-
no tych, którzy w swych lokalach mają zamontowane wodomierze 
główne, jak i wobec tych, z którymi Spółka rozlicza się w  oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody (w przypadku braku wodomierza 
głównego) oraz osób rozliczanych przez Spółkę, a zamieszkujących 
w budynkach wielolokalowych.

Ceny dla grup taryfowych zostały zróżnicowane z uwagi na trzy 
różne poziomy opłat środowiskowych w zależności od celu, na który 
pobierana jest woda.

2.  Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków  
do urządzeń kanalizacji sanitarnej

2.1 Taryfowe grupy odbiorców usług kanalizacyjnych
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń ka-
nalizacji sanitarnej wyodrębniono trzy grupy taryfowe dla odbior-
ców usług:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki so-
cjalno – bytowe o parametrach określonych w tabeli 1.

Grupa 2 – zakłady użyteczności publicznej (szkoły, przedszko-
la, urzędy, itp.) oraz zakłady usługowe i produkcyjne odprowadza-
jące ścieki o parametrach określonych w tabeli 1. 

Grupa 3 – zakłady przemysłowe, usługowe, handlowe, itp. 
odprowadzające ścieki przemysłowe o parametrach określonych 
w tabeli nr 1.

Poziom stężeń zanieczyszczeń w ściekach pozwala stwierdzić czy 
odbiorca usług odprowadza ścieki bytowe czy ścieki przemysłowe. 
Ceny dla poszczególnych grup taryfowych są zróżnicowane poprzez 
oszacowanie kosztów związanych z wyższymi poziomami stężeń.  

2.2   Cena za usługi odprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacji sanitarnej

2.3 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczysz-
czeń w odprowadzanych ściekach
Prowadzona przez Spółkę działalność oczyszczania ścieków uwarun-
kowana jest wielkością dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, 
przy jakich oczyszczalnia ścieków spełnia warunki jakościowe ście-
ków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych 
w  wydanym pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację oczysz-
czalni ścieków.

Ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, w celu zachowa-
nia warunków technologicznych pracy oczyszczalni ścieków, powinny 
spełniać odpowiednie wymogi pod względem ilości zanieczyszczeń.

Charakterystyczne parametry ścieków dla wszystkich grup odbior-
ców usług kanalizacyjnych określa Tabela nr 1.

1313ogłoszenie
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W roku obowiązywania taryfy opłata za przyłączenie będzie wynosiła:

OPIS Cena usługi 
netto [zł]

Cena usługi 
brutto* [zł]

Opłata za przyłączenie do urządzeń  
wodociągowych 178,27 zł 192,53 zł

Opłata za przyłączenie do urządzeń  
kanalizacyjnych 222,47 zł 240,27 zł

III. Opłata za przyłączenie Tabela 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanie-
czyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń  
kanalizacji sanitarnej  

Tabela nr 2: Opłaty dodatkowe za przekroczenie 
maksymalnych dopuszczalnych wartości wskaź-
ników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 
odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej  

Lp. Wskaźnik Jedno 
stka

Grupa 1 i 2 
ścieki bytowe

Grupa 3 
ścieki  

przemysłowe

Maksymalne  
dopuszczalne  
wartości

Maksymalne 
dopuszczalne 
wartości

1 Temperatura 0C 35 35

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

3 Zawiesina mg/l 500 1500

4 ChZT mg/l 1000 2400

5 Azot ogólny mg/l 100 230

6 Fosfor ogólny mg/l 12 30

7 Chlorki mg/l 1000 1000

8 Siarczany mg/l 500 500

9
Subst. ekstrahu-
jące się eterem  
naftowym

mg/l 100 100

10 Surfaktany  
anionowe mg/l 15 15

11 Cynk mg/l 5 5

12 Chrom ogólny mg/l 1 1

13 Miedź mg/l 1 1

14 Ołów mg/l 1 1

15 Nikiel mg/l 1 1

16 Rtęć mg/l 0,6 0,6

17 Kadm mg/l 0,4 0,4

18 Fenole lotne mg/l 15 15

Lp. Wskaźnik Cena netto [zł]  
za 1kg substancji 

1 Zawiesina 1,03

2 ChZT 0,74

3 Azot ogólny 0,97

4 Fosfor ogólny 2,43

5 Suma chlorków i siarczanów 0,05

6 Cynk 124,56

7 Chrom ogólny 124,56

8 Miedź 124,56

9 Ołów 124,56

10 Nikiel 124,56

11 Rtęć 124,56

12 Kadm 124,56

13 Indeks fenolowy 45,55

*Ceny usług objęte będą podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi  
przepisami (aktualnie w wysokości 8%).

2.4 Opłaty dodatkowe

Opłata będzie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyj-
nych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wynika z kosztów prze-
prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez od-
biorcę usług. Czynności związane z kontrolą przed zasypaniem przyłączy 
wykonuje w Spółce inspektor ds. nadzorów, jak również, w przypadku 
przyłącza do sieci kanalizacyjnej, mistrz działu eksploatacji sieci kanali-
zacyjnej. Przegląd zakończony jest podpisaniem protokołu zakończenia 
wykonania przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Zasady naliczania Opłat Dodatkowych za przekroczenia 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych odprowadzonych do urządzeń kanaliza-
cyjnych  w Grodzisku Mazowieckim:
1. Za ścieki, których skład przekracza dopuszczalne parametry określone w ak-
tualnie obowiązujących taryfach, Przedsiębiorstwo  uprawnione jest do nali-
czania Opłat Dodatkowych określonych taryfą.
2. Podstawą naliczania Opłaty Dodatkowej jest dodatkowy ładunek zanie-
czyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji Przedsiębiorstwa przez 
Odbiorcę Usług.
n  Dodatkowy ładunek jest różnicą między ładunkiem rzeczywistym 

a ładunkiem dopuszczalnym.
n Dodatkowy ładunek oblicza się w kilogramach wskaźnika zanieczyszczeń.
n  Ładunek rzeczywisty jest iloczynem ilości ścieków odprowadzanych 

przez Odbiorcę Usług i rzeczywistego stężenia wskaźnika zanieczysz-
czeń ścieków, ustalonego w wyniku akredytowanego, kontrolnego 
badania ścieków Obiorcy Usług.

n  Ładunek dopuszczalny jest iloczynem ilości ścieków odprowadzanych 
przez Odbiorcę Usług i stężenia dopuszczalnego tego samego wskaźni-
ka zanieczyszczeń ścieków.

3. Ustala się następujące zasady naliczania Opłaty Dodatkowej:
a) Opłata Dodatkowa jest iloczynem dodatkowego ładunku i ceny.
b)  Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków, będące 

podstawą obliczenia ładunku dopuszczalnego, zawarte są w Tabeli nr 1 
(Grupa 3).

c) Ceny dodatkowego ładunku zawarte są w Tabeli nr 2.
d)  Za ładunek dodatkowy wynikający z przekroczenia wskaźników określo-

nych w punkcie 1 i 2 Tabeli nr 2 nalicza się Opłatę Dodatkową jedynie za 
ten wskaźnik, za który Opłata jest wyższa.

e)  Za ładunek dodatkowy wynikający z przekroczenia wskaźników określo-
nych w punktach od 3 do 13 Tabeli nr 2, Opłatę Dodatkową nalicza się 
za każdy wskaźnik. 

4. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych parametrów warunków 
Przedsiębiorstwo określa dobowy wymiar Opłaty Dodatkowej oraz termin 
rozpoczęcia jej naliczania, o czym powiadamia Odbiorcę Usług na piśmie 
w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników kontroli, załączając 
wyniki pomiarów wraz z naliczeniem dobowego wymiaru Opłaty Dodatkowej.
5. Dobowy wymiar Opłaty Dodatkowej może ulec zmianie po rozpatrzeniu 
wniosku Odbiorcy Usług, gdy wykaże on, że wielkość przekroczeń parame-
trów uległa zmianie.
6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 powinien zawierać:

a)  informację o sposobie osiągnięcia przez Odbiorcę Usług ograniczenia 
przekroczenia parametrów,

b) wyniki badania składu ścieków:
n  pobranych i zbadanych przez  akredytowane Laboratorium 
n  pobranych w miejscach, w których uprzednio pobrane próbki wyka-

zały przekroczenie parametrów
c) datę badania ścieków 

7. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest ustosunkować się do wniosku określo-
nego w pkt. 6 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
8. Przedsiębiorstwo działając na wniosek Odbiorcy Usług  lub z własnej inicja-
tywy może ponownie przeprowadzić kontrolę jakości ścieków.
9. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana taryfy w zakresie wy-
sokości Opłaty Dodatkowej, należność z jej tytułu zostanie obliczona propor-
cjonalnie do czasu obowiązywania każdej z taryf.
10. Zapłata Opłat Dodatkowych następuje w terminach określonych w fakturze 
wystawionej z tego tytułu przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.



BOGORIA nr 266 marzec 2017

Poczekalnia PKP zamieniła się w Przestrzeń Kobietom Przyjazną, podobnie jak miasto, którego uliczki 
prowadziły szlakiem dawnych grodziszczanek. W Centrum Kultury zaś rozbrzmiały szlagiery o paniach i dla 
pań, a uśmiechy i podpisy na książkach rozdawała niekwestionowana amantka polskiego kina. Takie atrakcje 
zaproponowała grodziska Biblioteka Publiczna w finałowych dniach szóstej edycji Miasta Kobiet.

kultura 15

Wszystkie oblicza kobiecości

Charytatywna książka 

– Często zwracały się do mnie kobiety pi-
szące do szuflady z pytaniem, czy mogła-
bym wydać ich opowiadania – wyjaśniała 
pomysłodawczyni akcji i założycielka Wy-
dawnictwa Sofijka Monika Jędrzejewska-
-Wiergiles. – Niestety byłam zmuszona od-
mawiać ze względów finansowych. Potem 
zaczęłam pracować jako wolontariuszka 
w  Centrum Zdrowia Dziecka. Tam wpa-
dłam na pomysł wydania charytatywnej 
książki dla chorych dzieciaków. Utworzy-

łam wydarzenie na Facebooku, napisałam, 
o co chodzi, i zgłosiło się około czterystu 
osób do współtworzenia takiej książki.

Dzieci oraz dorośli, którzy uczestniczyli 
w spotkaniu poznali wybranych trzech 
bohaterów opowiadań, które ukażą się 
w książce. Dzieciaki stworzyły z papieru 
i plastikowych słomek jedną z poznanych 
postaci. Zadaniem rodziców i dziadków 
było ułożenie i przedstawienie bajki tera-
peutycznej.

– To spotkanie było bardzo potrzebne. 
Teraz na zasadzie pajęczyny informacja 
o projekcie pójdzie w świat– mówi Kata-
rzyna Malinowska.

Wydanie charytatywnej książki dla 
dzieci planowane jest na maj.

n Izabela Mądrzycka

Dzięki gościnności Poczekalni PKP 4 mar-
ca panie miały okazję uwiecznić swój wi-
zerunek na fotografiach Joanny Michalik. 
Tego samego dnia w nostalgiczną podróż 
mieszkanki miasta zabrali pracownicy Willi 
Radogoszcz Anna Woźniak i Łukasz No-
wacki oprowadzając po miejscach związa-
nych z historią kobiet, których losy wplotły 
się w dzieje Grodziska. Na trasie wycieczki 
pojawiły się, niczym duch nieszczęśliwie 
zakochanej Zosi Adruszkiewcz, której cia-
ło spoczęło wedle legendy w okolicy Willi 
Foksal, wspomnienia wszelkich oblicz ko-
biecości. Z Willą Niespodzianka związa-
na jest twórczyni sztuki feministycznej, 
kobieta niezależna Ewa Partum, w Zakła-
dzie Hydropatycznym końca dobiegły dni 
postaci tragicznej, aktorki i śpiewaczki 
Heleny Bogorskiej. Siedziba dawnej szko-
ła żydowskiej przywiodła zaś do pamięci 
osobę Chany Horowitz Szapiro, wzorowej 
żony, pocieszycielki wielu zagubionych na 
ścieżkach życia. 

– Zarówno spacer, jak i sesja fotograficz-
na cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Kobiety nie zamykają się w domach, chcą 

się pokazać i zaistnieć. My postaraliśmy się, 
by znalazły w ofercie wydarzenia coś dla 
ducha, i dla ciała. Dlatego też w foyer kina 
pojawiły się m.in. stoiska z propozycjami 
zabiegów kosmetycznych czy cateringiem 
makrobiotycznym. W tym roku czytelnicy 
dopytywali się o bilety, jeszcze zanim tra-
fiły do dystrybucji. To pokazuje, że nasza 
impreza na stałe wpisała się do kalendarza 
mieszkańców, a w przyszłym roku zasko-
czymy nasze panie, bo zmieni się formuła 
Miasta Kobiet – zapowiada tajemniczo Do-
rota Olejnik, dyrektor Biblioteki Publicznej.

Powtarzający się do tej pory motyw wy-
darzenia stanowiły spotkania z wcześniej 
typowanymi przez mieszkańców gośćmi. 
Podobnie było w tym roku – 5 marca w sali 
widowiskowej Centrum Kultury wystąpił 
znany z popularnych programów rozryw-
kowych (m.in. „Jaka to melodia”) wokalista 
Grzegorz Wilk. Artysta zaśpiewał szlagiery, 
którymi wcześniej serca kobiet podbijał 
Paul Anka czy Tom Jones. Nic więc dziw-
nego, że dodatkowo obdarzony urokiem 
osobistym Wilk oczarował zgromadzone 
„owieczki”. 

W niedzielę czarowała ze sceny również 
Grażyna Szapołowska. Choć jej osoba nie-
zaprzeczalnie kojarzy się z aktorstwem, wi-
zyta w Mieście Kobiet związana była z dzia-
łalnością literacką – głównie z powieścią 
autobiograficzną „Ścigając siebie”, w której 
artystka wzrusza wspomnieniami osadzo-
nymi w trudnym momencie pożegnania 
umierającej mamy. Grażyna Szapołowska 
nie okazała się łatwą rozmówczynią dla 
prowadzącej spotkanie Doroty Olejnik, bo-
wiem chwilami trudno było poskromić jej 
temperament aktorski, który ujawnił się na 
grodziskiej scenie i poza nią, o czym mieli 
okazję przekonać się lokalni dziennikarze – 
mimo podjętych prób gwiazda w sposób 
dość nonszalancki odmówiła udzielenia 
wywiadu dla „Bogorii”. Bardziej była na-
tomiast skłonna do składania autografów 
na egzemplarzach zakupionych książek 
i pozowania do zdjęć. Nie odmówiła sobie 
również przyjemności wspólnego tańca 
z burmistrzem Grzegorzem Benedykciń-
skim, który jak na gospodarza miasta przy-
stało podziękował artystce za przybycie. 

n Małgorzata Müldner

– Ludziom wystarczy dać pretekst do tego, żeby pójść w dobrą stronę 
– mówi Katarzyna Malinowska, współprowadząca 4 lutego w gro-
dziskiej Bibliotece Publicznej wraz z Moniką Jędrzejewską-Wiergiles, 
Pawłem Majem i Anną Kaszubską spotkanie promujące wydanie przez 
Wydawnictwo Sofijka charytatywnej książki dla dzieci.
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Już po raz dziesiąty Centrum Kultury uczci-
ło pamięć Marka Cabanowskiego koncer-
tem, który odbył się 15 lutego w restauracji 
Babie Lato. Sylwetkę zmarłego w 2006 roku 
przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 
1998-2004, autora niezliczonych publikacji 
poświęconych historii Grodziska, dzienni-
karza i animatora działalności muzycznej 
przypomniał wieloletni dyrektor Ośrodka 
Kultury Andrzej Okurowski, który powie-
dział, że nawet dzisiaj możemy być bliżej 
jego myśli dzięki książkom, które napisał, 
i ulubionej muzyce. Marek Cabanowski 
był m.in. jednym z założycieli i prezesem 

Jazz Klubu Studio. Organizował koncerty 
w Klubie Opty, był człowiekiem, który uczył 
wrażliwości na muzykę.

Do Marka Cabanowskiego nawiązał rów-
nież Wojtek Kamiński, lider zespołu Swing 
Workshop, który wystąpił tego wieczoru. 
Przypomniał, że był gościem w jego gro-
dziskim mieszkaniu. A potem była już tylko 
muzyka. Zespół zagrał standardy Charliego 
Parkera, Fatsa Wallera, „Stompin’ at the savoy” 
Benny’ego Goodmana, jedną z ulubionych 
ballad Marka Cabanowskiego „Stardust”, 
a  także „Wonderful life”, „Blue bossa” i „Get 
your kicks on 66”. Swing Workshop wystąpił 

– To na kresach rodzili się i umierali 
królowie, tam powstały dwa prężnie 
działające uniwersytety – Stefana Ba-
torego w Wilnie i Jana Kazimierza we 
Lwowie, to tereny, które dostarczały 
Polsce wybitnych artystów, myślicieli 
oraz patriotów i dowódców – przy-
pomniał W. Michalski. Tu zawsze krzy-
żowały się drogi handlowe, dyploma-
tyczne i kulturalne z Krakowa do Wilna 
i ze Lwowa do Warszawy. Kresy to wie-
lonarodowa społeczność i bogactwo 
języków. Ze Lwowa nigdy duchowo 
się nie wyprowadził Zbigniew Her-
bert. Powracał do niego w wierszach 
Adam Zagajewski. Jednym z najwybit-
niejszych kresowiaków był Jarosław 
Iwaszkiewicz. 

Dzisiaj mosty kulturalne budują ta-
kie pisma jak „Monitor wołyński”, „Znad 
Willi” czy ukazujący się w Lublinie „Ak-
cent”. W skład zespołu redakcyjnego 
tego ostatniego pisma wchodzi Wal-
demar Michalski. Jak przyznaje, Lublin 
to „Brama na Wschód” ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Na lubelskich 
uczelniach studiuje ponad 600 stu-
dentów z Ukrainy i Białorusi. Przez 
łamy „Akcentu” przewinęło się ponad 
100 współczesnych poetów, proza-
ików i eseistów ukraińskich. – Niestety 
po drugiej stronie nie ma wystarczają-
cego partnerstwa, jeśli chodzi o dru-
kowanie polskich autorów – stwierdził 
gość muzeum w Stawisku.

n Sławomir Sadowski  

Inspiracje 
kresowe

16 kultura

Rekrutowanie przez bajanie

Macierzyństwo  
w centrach handlowych

Pomysłodawczyniami przedstawienia były 
dyrektor szkoły Wioletta Hajdus i nauczy-
cielka rytmiki Paulina Duda wspierane 
przez Agnieszkę Witolską oraz Milenę  
Kamińską. 

Scenariusz do muzycznej historii powstał 
w oparciu o opowiadanie Lidii Bajkowskiej 
pod tym samy tytułem. Młodzi aktorzy 
wcielili się w baśniowe postaci czarownicy 
Fermaty, królowej Gamy, czarnoksiężnika 
Akorda i Nutek, z których każda ma swoje 
miejsce na schodkach pięciolinii w pałacu 
zwanym Oktawą. Dzięki niezwykle uda-

nej personifikacji terminów muzycznych, 
widzowie nie tylko mogli je lepiej poznać 
i  zrozumieć, lecz także przenieść się do 
świata, w którym zło ostatecznie zostaje 
pokonane, wszak muzyka to dobra wróżka.

– Od długiego czasu nie wystawiliśmy 
nic tak dużego i tak rozbudowanego, za-
zwyczaj to są małe projekty. Spektakl chcie-
liśmy pokazać dzieciom ze szkół podstawo-
wych w celach rekrutacyjnych, dodatkowo 
stwierdziliśmy, że efekt naszej ciężkiej pra-
cy warto przedstawić szerszej publiczności 
– mówiła Wioletta Hajdus.   n  (mm)

Czas na festiwal?
w składzie: Wojtek Kamiński (fortepian), Pa-
weł Tartanus (gitara i śpiew), Marek Rudnicki 
(saksofon i klarnet), Andrzej Zielak (kontra-
bas) i Bogdan Kulik (perkusja).

Dyrektor Centrum Kultury Paweł Twardoch 
podzielił się z publicznością pomysłem zor-
ganizowana festiwalu im. Marka Cabanow-
skiego w stylu swing. Za liczne przybycie 
podziękowała publiczności Agnieszka Caba-
nowska-Stasiewicz, siostra pana Marka.

  n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Niemałe zamieszanie na pięciolinii i na scenie wywołali uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. T. Bairda. Wszystko za sprawą bajki pt. „Porwanie 
Królewny Nutki” wystawionej 7 lutego w grodziskim Centrum Kultury. 

Urodzony na Wołyniu, ożenio-
ny w Warszawie i zamieszały 
w Lublinie – tak mówi o sobie 
poeta, krytyk literacki i eseista 
Waldemar Michalski, który  
26 lutego w Muzeum im. A. i J. 
Iwaszkiewiczów w Stawisku 
mówił o inspiracjach kresowych 
w literaturze.

Natalia Fiedorczuk jest pisarką, wokalistką 
i  autorką piosenek. Została laureatką Pasz-
portu „Polityki” 2017 w kategorii „Literatura” 
za debiutancką powieść „Jak pokochać centra 
handlowe”. Jest mamą syna i córki, od dwóch 
lat mieszka w Milanówku i jak przekonuje, 
odnajduje się w tym mieście bardzo dobrze.

– Gdybym się tu nie przeprowadziła, ta 
książka pewnie by nie powstała – mówiła 
podczas spotkania autorskiego, które odbyło 
się 30 stycznia w tamtejszej Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej.

Powieść traktuje o macierzyństwie i sa-
motności. Opowiada o codzienności młodej 
matki Lucyny Nowak z perspektywy odległej 
od obiegowych opinii i telewizyjnych reklam. 
Macierzyństwo jest dla bohaterki rodzajem 
kataklizmu, ale takiego, który ma skutki nega-
tywne i pozytywne. Historia Lucyny to przy-
kład przyspieszonego dojrzewania. Autorka 
opisuje macierzyństwo jako kryzys egzysten-
cjalny. – To studium izolacji, oddzielenia się 
od siebie – przyznaje autorka. Za najtrudniej-
sze w  macierzyństwie uznaje poczucie od-
powiedzialności. Tytułowe centra handlowe 
to postmodernistyczne świątynie, w których 
można wtopić się w otoczenie.

Ta powieść lub jak twierdzą inni quasi-po-
wieść, powstała z braku społecznego przy-
zwolenia na przyznawanie się do słabości. 
Jest protestem przeciwko kultowi zaradności 
i radzenia sobie w każdej sytuacji. Autorka 
planuje napisanie kolejnej książki.

 n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Czy brzoza ma  
pretensje do dębu?
Ze Stanisławą Celińską rozmawiała Małgorzata Müldner.

Pośród wszystkich muz to właśnie mu-
zyka jest dla Pani najlepszym środkiem 
wyrazu?

– Muzyka jest mową boską, z zaświatów 
i najważniejszą ze wszystkich sztuk. Naj-
bardziej komunikatywną i najwięcej może 
człowiekowi ofiarować. Poprzez słuchanie 
muzyki, nawet małych form jak piosenka, 
może się zmienić czyjeś życie. Sama wy-
chowywałam się na utworach Edith Piaf 
i  wiem, jakie robiły na mnie wrażenie. Te-
raz dowiaduję się, ile moje piosenki dają 
ludziom, i to jest dla mnie niesamowite. 
Dlatego obecnie poświęciłam się śpiewa-
niu i robię to z chęcią, bo wiem, że stało się 
to bardzo ważne, chociaż było to dla nas 
zaskoczeniem.
Czy melancholijna płyta „Atramento-
wa…” jest opowieścią o Pani życiu?

– Tam jest dużo ze mnie. Myślę, że auto-
rzy tekstów, którzy pisali dla mnie, myśleli 
o mnie. Płyta „Suplement” zawiera moje 
teksty. Ale to nie jest tak, że człowiek tylko 
o sobie pisze. Ja piszę o podobnych ko-
bietach, problemach, o rzeczach, które są 
uniwersalne, bo przecież każdy z nas żyje 
podobnie, a zwłaszcza kobiety.
Życiu należy zaufać?

– Należy ufać sobie. Świata człowiek nie 
zmieni, on nas dopada taki, jaki jest. Ale 
możemy zmienić siebie, swoje nastawienie 
do życia i pracować nad tym, by świat nam 
służył i wydawał się dalej piękny, zamiast 
jawić się jako coś koszmarnego, miejsce, 
gdzie nie sposób wytrzymać.
Życie to sny, śmiech i łzy – w takiej ko-
lejności?

– „Czerń i biel, start i cel, żar i lód, skwar 
i chłód, ból i lek, maj i śnieg, jawa, sny, 
śmiech i łzy.” Sny są przeciwieństwem jawy, 
a łzy przeciwieństwem śmiechu. Normal-
nie wszystko występuje osobno, ale kiedy 
człowiek się zakocha, kiełbasi się i istnieje 

razem…, bo miłość jest i lekarstwem, i cho-
robą. Ale dla mnie zawsze na pierwszym 
miejscu będzie śmiech. Do życia trzeba 
mieć dystans i uśmiechać się do niego 
z  pogodną melancholią. Często nazywam 
utwory Macieja Muraszko melancholijnym 
optymizmem. Kiedy człowiek jest pogo-
dzony z losem, jest szczęśliwy, rozumie róż-
ne rzeczy i akceptuje ten świat i życie.
Jakiej rady udzieli Pani kobietom, które 
na co dzień znajdują w sobie tyle niedo-
skonałości?

– Trzeba pokochać siebie. Dobrze jest się 
ze sobą zaprzyjaźnić i rozmawiać jak z przy-
jacielem. Bo często jest tak, że zwracamy 
się do samej siebie okropnie, „zrobiłaś to, 
czy tamto źle, po prostu znowu spieprzyłaś 
sytuację”. Natomiast do przyjaciółki, przy-
jaciela nikt by tak nie powiedział. Dlatego 
warto pogłaskać się po głowie i powie-
dzieć: „będzie lepiej”. 
Pani się to zawsze udaje?

– Ja też czasami strasznie do siebie mó-
wię, ale potem przypomina mi się własna 
rada i mówię: „daj spokój”. Przecież ta jedna 
rzecz, która nam się udała, jest zawsze waż-
niejsza od wszystkich, które nam nie wy-
szły. Tak naprawdę wzorem powinna być 
dla nas przyroda, w niej nie ma znaczenia, 
czy coś jest grube, mocne bądź słabe. Czy 
brzoza ma pretensje do dębu, że on jest ro-
sły i potężny, albo do innego drzewka, że 
jest karłowate? Nie, brzoza jest po prostu 
brzozą i sobie radzi. Tylko człowiek ma ta-
kie niesamowite problemy, że chciałby być 
kimś innym. Dlatego dobrze jest polubić 
i zaakceptować samego siebie. Znaleźć ta-
kie rzeczy, które odróżniają nas od innych, 
przecież nie ma takiego drugiego egzem-
plarza. Trzeba też sprawdzać się, stale roz-
wijać i przede wszystkim robić to, czego 
bardzo chcemy.
Dziękuję za rozmowę.

– Można nie widzieć już dobra, ale powo-
lutku trzeba iść w jego kierunku – mówi-
ła Stanisława Celińska podczas koncertu 
w grodziskim Centrum Kultury.
W tę melancholijną podróż okraszoną 
anegdotami ze swojego życia artystka za-
brała publiczność 6 lutego za sprawą po-
etyckich tekstów Wojciecha Młynarskiego, 
Doroty Czupkiewicz czy Marcina Sosnow-
skiego, a wszystko w aranżacji muzycznej 
Macieja Muraszko. Stanisława Celińska za-
śpiewała piosenki pochodzące zarówno 
z  płyty „Atramentowa…” (m.in. „Nie strasz”, 
„Jego portret”, „Wybierz się w drogę”), jak 
i  „Atramentowa Suplement” (m.in. „Pomil-
czenie”, „Trudny dzień”, „W imię miłości”) 
będącej kontynuacją studyjnego albumu 
wydanego w 2015 roku. Trwający ponad 
dwie godziny koncert promujący płytę, któ-
ra już wcześniej zdobyła status platynowej, 
oczarował słuchaczy za sprawą osobowości 
artystki, jak również urzekającej oprawy in-
strumentalnej. Stanisławie Celińskiej towa-
rzyszyli bowiem znakomici muzycy – Kuba 
Frydrych (gitara), Wojtek Olszewski (forte-
pian), Krzysztof Samela (kontrabas), Tomasz 
Lisiecki (wiolonczela), Janusz Muraszko 
(akordeon), Kuba Marciniak (flet, saksofon), 
Maciej Giżewski (instrumenty perkusyjne) 
z Maciejem Muraszko na czele. Grodziska 
publiczność nie tylko nagrodziła występ 
owacjami na stojąco, lecz także zaśpiewała 
z artystką „atramentowe” utwory o wszyst-
kich odcieniach ludzkich emocji.

n (mm)

Poezja jak rzeki Portugalii
Poeta, krytyk literacki, dziennikarz i wy-
dawca Janusz Drzewucki 22 stycznia był 
gościem Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku. Temat spotka-
nia związany był z jego ostatnim tomikiem 
„Rzeki Portugalii”. Książka zbiera różne re-
cenzje, od głosów mówiących, że to naj-
dojrzalszy zbiór wierszy tego autora, do 
tych, które sprowadzają się do stwierdzenia 
„mnóstwo słów – bardzo mało poezji”. Ale 
prawda zwykle leży pośrodku. Znajdziemy 
w tym tomiku typowe dla Drzewuckiego 

motywy: przemijanie, podróże, sport, jazz, 
blues, fado. Książkę rozpoczyna wiersz po-
świecony Tadeuszowi Różewiczowi – jed-
nemu z mistrzów Drzewuckiego. W kolej-
nych także spotykamy poetów: Bohdana 
Zadurę, Krzysztofa Karaska, Adama Zaga-
jewskiego czy zmarłego niedawno Jerzego 
Górzańskiego. 

Ja się z Drzewuckim zgadzam, że „Pan 
Bóg jeśli słucha, to słucha wyłącznie Bruce’a 
Springsteena”.

n Sławomir Sadowski  

Pogodna 
melancholia
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Z pasji do pasji
– Chwile, które zamkniemy w zdjęciach, 
nigdy nie wrócą, a życie z pasją jest 
niesamowite – mówi Joanna Pawlikowska, 
autorka ponad czterdziestu zdjęć 
zdobiących od 7 marca do końca miesiąca 
foyer grodziskiego kina.
Wystawa „Żyj z pasją” jest wspólnym pomysłem Joan-
ny Pawlikowskiej, która dla fotografii porzuciła pracę 
w korporacji, oraz wielkiej pasjonatki tańca Magdy Wój-
cik. Zdjęcia powstały na przełomie roku i przedstawiają 
uczestników zajęć w Studiu Tańca MW, w którym również 
tańczy córka pani Joanny. 

– Fotografie są bardzo piękne i rzeczywiście oddają 
zaangażowanie dzieciaków. A wiem, co mówię, bo moja 
córka także dumnie nosi koszulkę z napisem „MW”. Pa-
trząc na te zdjęcia pomyślałem, że może warto zainaugu-
rować pomysł stworzenia albumu pokazującego działa-
nia Magdy Wójcik na przestrzeni 22 lat – mówił dyrektor 
Centrum Kultury Paweł Twardoch, który podczas werni-
sażu wystawy podziękował również za lata pracy z dzieć-
mi i wszystkie sukcesy wychowanków Studia Tańca MW, 
a także dodał to, co wszyscy widzą – ani po Magdzie Wój-
cik, ani po instruktorkach upływu czasu nie widać. 

   Małgorzata Müldner

Miejski finał 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska 
Syrenka” został zorganizowany przez grodziski Ośrodek 
Kultury 17 marca w Willi Radogoszcz. W jury, które prze-
słuchało 58 uczniów grodziskich szkół, zasiedli Magdalena 
Chabros (MIK), Aurelia Sobieraj, Andrzej Okurowski i Jacek 
Wolszczak. Wśród gimnazjalistów najlepszą interpretator-
ką okazała się Julia Nieciejewska z Gimnazjum nr 2, ponad-
to wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymały Alicja 
Jasiak (Gimnazjum nr 1) i Martyna Miszczyszyn (Gimna-
zjum nr 2). W kategorii wiekowej kl. IV-VI szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce przyznano Julii Kajszczak z SP nr 1, 
zaś pozostałe laury trafiły do uczniów dwóch placówek – 
II miejsce zajęła Amelia Iwanowska (SP nr 2) i Magdalena 
Rok (SP w Książenicach), III – Jagoda Dubielis (SP w Ksią-
żenicach), zaś wyróżnieniami uhonorowani zostali Hanna 
Żywczak (SP nr 2) i Kajetan Rychlik (SP w Książenicach). 
Najbardziej szczodre jury było w stosunku do najmłod-
szych uczestników konkursu z klas I-III szkół podstawo-
wych – pierwszą nagrodę zdobyła Klara Lewandowska 
z SP nr 2, drugą – Zuzanna Gutkowska z SP nr 1, zaś trzecią 
lokatą podzielili się Lena Żyta (SP nr 2) i Jakub Gładki (SP 
w Książenicach), grono laureatów uzupełnili wyróżnieni 
Natalia Kosiewska (SP nr 1), Martyna Bladowska (SP nr 4) 
i Stanisław Ensztejn (SP nr 2).      (kb)

Stowarzyszenie Promocji Twórczości VILLA FOKSAL oraz 
Redakcja Grodziskiego Pisma Społeczno-Kulturalnego  

„BOGORIA” z okazji 25-lecia istnienia czasopisma organizują 
konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska 

Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego

Miasto moje, a w nim…
Na historię miasta składa się życie jego mieszkańców. Dlatego chce-
my, abyście Państwo podzielili się z nami swoimi przeżyciami związa-
nymi z Grodziskiem Mazowieckim, opisali wydarzenia ważne dla Was 
i dla Waszych rodzin. Takie momenty w swoim życiu, które były w jakiś 
sposób przełomowe. Mogą to być sprawy prywatne albo zawodowe. 
Napiszcie dlaczego wybraliście Grodzisk Mazowiecki jako miejsce za-
mieszkania. Czy kierowaliście się pragmatyzmem, czy mieszkacie tu 
od pokoleń? Jak wyglądało miasto w latach waszej młodości? Jak 
wspominacie ludzi tu mieszkających i miejsca dla Was ważne?

Na zakończenie konkursu wybrane prace lub ich fragmenty zosta-
ną opublikowane w „Bogorii” oraz na stronie internetowej Stowarzy-
szenia Promocji Twórczości VILLA FOKSAL. Nagrodą dla zwycięzcy 
konkursu będzie wyjazd do zaprzyjaźnionego z Grodziskiem miasta 
Weiz w Austrii.

Mamy nadzieję, że opublikowane wspomnienia będą nie tylko 
wspaniałą pamiątką dla Czytelników, ale także ważnym przyczynkiem 
do historii miasta. Zachęcamy jeszcze raz Czytelników „Bogorii” do 
podjęcia wyzwania i spisania swoich wspomnień. Dla laureatów kon-
kursu przeznaczone są nagrody.

Tytuł konkursu nawiązuje do piosenki Czesława Niemena 
„Sen o Warszawie”, ale każde miasto, także Grodzisk ma swoją histo-
rię pisaną dziejami jego mieszkańców.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia  
Promocji Twórczości VILLA FOKSAL

Sławomir Sadowski
Redaktor Naczelny Grodziskiego Pisma 

Społeczno-Kulturalnego „BOGORIA”
Krzysztof Bońkowski

Zasady Konkursu
1.  Czytelnicy opisują swoje wspomnienia i przeżycia związane  

z Grodziskiem Mazowieckim.

2.  Praca nie może przekraczać czterech stron maszynopisu  
(7200 znaków) plus 1-3 zdjęcia.

3.  Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizato-
rów, a najciekawsze z nich w całości lub we fragmentach zostaną 
opublikowane w Grodziskim Piśmie Społeczno-Kulturalnym 
„Bogoria” oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Promocji 
Twórczości VILLA FOKSAL.

4.  Prace można nadsyłać listownie do redakcji „Bogorii”  
ul. Spółdzielcza 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub pocztą 
elektroniczną na adres: redakcja@gazetabogoria.pl z dopiskiem 
Konkurs „Miasto moje, a w nim”.

5. Konkurs trwa do 1 czerwca 2017 r.

6.  Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie wyjazd do zaprzyjaźnione-
go z Grodziskiem miasta Weiz w Austrii.

Głosy syrenki
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Motywem przewodnim tegorocznych 
Splotów były migracje – poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania, jaka jest przyczy-
na indywidualnych bądź społecznych wę-
drówek ludów, ich cel, konsekwencje, jak 
„obcy” przyjmowani są przez autochtonów.

– Ponieważ szczególnie zainteresował 
nas temat tych, którzy przybywają do 
miasta w celach czy ekonomicznych, czy 
rodzinnych, w celu poszukiwania szczęścia 
i spełnienia, jak również tych, którzy wy-
jeżdżają, szukają nowej ojczyzny, nowego 
domu, siłą rzeczy postanowiliśmy przybli-
żyć społeczność Cyganów, którzy są takim 
lokalnym przykładem ciągłych migracji 
i wędrówek – mówi Anna Woźniak z Willi 
Radogoszcz. 

Największą frekwencją tradycyjnie cie-
szyły się koncerty – publiczność licznie 
stawiła się w PKP Poczekalni na występie 
Teresy Mirgi z zespołem Kałe Bała, a także 
koncertach grupy Dobroto oraz Rodziny 
Dolewawinowiczów z Justyną Jary w roli 
głównej. W Radogoszczy z kolei odbył się 
koncert Naneli Lale, grupy polskich muzy-
ków wykonujących muzykę osmańską. Jed-
nym z tradycyjnych elementów Splotów są 
również obchody upamiętniające 76. rocz-

nicę likwidacji grodziskiego getta, po któ-
rych odbył się koncert Leny Piękniewskiej 
„Coś przyjdzie: miłość lub wojna”.

– Według mnie najbardziej wartościowe 
okazało się spotkanie z Lidią Ostałowską. 
Rozmowa toczona wokół jej książki „Cygan 
to Cygan” stała się pretekstem do żywej 
dyskusji, pełnej emocji, również tych nega-
tywnych. To nie było spotkanie wyłącznie 
ludzi, którzy cenią sobie inność i otwiera-
ją się na obcość, chcąc ją zrozumieć. Bar-
dzo merytoryczne było za to spotkanie 

z  Andrzejem Grzymała-Kazłowskim, który 
opowiadał w o historii Cyganów i genezie 
ich pojawienia się w Polsce i w Europie. 
Najważniejszym jednak aspektem było za-
angażowanie ludzi, którzy nas wspierają, 
wolontariuszy. W tym miejscu przekazuję 
specjalne podziękowania dla Antka Sarny, 
gimnazjalisty, który poświęcił całe ferie, by 
nam pomagać. Sploty są źródłem pozytyw-
nej energii społecznej i to cieszy najbar-
dziej – mówi Anna Woźniak. 

   Krzysztof Bońkowski

Do dyskusji zostali zaproszeni dwaj specja-
liści od historii lokalnej – Tadeusz Murzyn 
i Stefan Wyszyński, zaś moderatorem był 
Łukasz Nowacki. Pierwszym tytułem praso-
wym, jaki w Grodzisku zaistniał, był gazeta 
„Kreisblatt fr den Kreis Blonie” wydawana 
w latach 1916-18 przez Cesarsko-Niemiecki 
Zarząd powiatu Błońskiego, jeszcze w okre-
sie I wojny światowej. Prawdziwy rozkwit 
prasy lokalnej nastąpił po odzyskaniu nie-
podległości – w okresie międzywojennym 
ukazywało się w sumie kilkanaście tytułów, 
z czego dziewięć wychodziło jako periodyki, 
m.in. „Echo Grodziskie”, „Gazeta Urzędowa 

Wydziału Powiatowego Sejmiku Błońskie-
go”, czy „Dos Grodzisker wort”, czasopismo 
społeczności żydowskiej.

– To jest wielka historia i też wielka siła 
w przekonywaniu czytelnika do swoich racji, 
bo przed wojną gazety w Grodzisku repre-
zentowały wszystkie grupy społeczne, opto-
wały za określonymi partiami politycznymi, 
stawały się orężem w dyskusji, ale także zaj-
mowały się plotkarstwem, różnego rodzaju 
insynuacjami – mówił Łukasz Nowacki. 

Na tle swoich poprzedniczek „Bogoria” 
może poszczycić się przede wszystkim re-
kordową ciągłością wydawniczą, bowiem 

najdłużej wydawane nieprzerwanie czaso-
pismo przed wojną zdołało się utrzymać 
zaledwie przez osiem lat. Z tego też wzglę-
du kilka słów o teraźniejszości mieli okazję 
powiedzieć przedstawiciele „Bogorii” – niżej 
podpisany redaktor naczelny oraz Małgorza-
ta Müldner, zaś specyfikę lokalnych mediów 
elektronicznych przybliżył Kamil Kubacki,  
redaktor naczelny portalu obiektywna.pl.

   Krzysztof Bońkowski

Nagromadzenie w przeciągu zaledwie trzech tygodni różnego rodzaju imprez kulturalnych na równym, 
wysokim poziomie – od koncertów, przez prelekcje, wystawy po spektakle – to już znak firmowy Splotów, 
czyli Grodziskich Spotkań Wielokulturowych, które Willa Radogoszcz zorganizowała w dniach 3-26 lutego.

Spośród wszystkich wydarzeń przygotowanych przez Willę 
Radogoszcz w ramach tegorocznych Splotów zdecydowanie 
najbliższe naszym, redakcyjnym sercom było spotkanie „Papierowy 
Grodzisk”, poświęcone dziejom grodziskiej prasy i jednocześnie 
inaugurujące obchody 25-lecia „Bogorii”.

Głosy syrenki

Pozytywne źródło energii 

Grodzisk pod prasą
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Czarowanie literaturą

społeczeństwo20 kultura20

– Miałem wtedy 3 lata i bawiłem się na po-
dwórku w pobliżu katedry, gdy podszedł wy-
soki mężczyzna i zapytał się, jak mam na imię. 
Od rodziców dowiedziałem się później, że 
tym mężczyzną był Iwaszkiewicz. Przyjechał 
wtedy do Sandomierza, aby zlikwidować wy-
najmowane przez siebie mieszkanie – opo-
wiadał literaturoznawca.

Jego ojcem był Wincenty Burek, pisarz 
i  działacz ludowy, którego Iwaszkiewicz 
poznał w 1936 r. w czasie jednego z krót-
kich pobytów w Sandomierzu. Autor m.in. 
zbioru opowiadań „Drogi przez wieś” kore-
spondował z Jarosławem Iwaszkiewiczem. 
Korespondencja ta została później zebrana 
w  książce „Sandomierz nas połączył”. Pi-
sarz zawsze twierdził, że Sandomierz obok 
Palermo jest najpiękniejszym miastem  
na świecie.

Później, w latach stalinowskich, Iwasz-
kiewicz pomagał w dostaniu się na studia 
uczniom sandomierskich szkół zaangażo-
wanym w niezależną działalność. Wywarł 
również wpływ na Tomasz Burka, który 
zdecydował się studiować dziennikarstwo 
na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas 
spotkania w Stawisku przeczytał fragment 
swojego pamiętnika z wpisem Iwaszkiewi-
cza, który Sandomierz uważał za rdzeń na-
szej ojczyzny.

W latach sześćdziesiątych Tomasz Burek 
jako recenzent rozpoczął współpracę z mie-
sięcznikiem „Twórczość”, którego redakto-
rem naczelnym był gospodarz Stawiska.

– Jarosław Iwaszkiewicz po śmierci żony  
w 1979 r. przeczuwał, że Polsce nastąpią zmia-
ny – stwierdził Tomasz Burek. – Nie był goto-
wy, żeby opowiedzieć się po którejś ze stron, 
więc zrobił swego rodzaju unik, jakim była 
śmierć. A szkoda, bo mielibyśmy okazję zoba-
czyć go w jeszcze jednej sytuacji zmuszającej 
do dokonania wyboru, a wyborów dokony-
wał bardzo różnych. Teraz Iwaszkiewicz bar-
dzo by nam się przydał, aby powiedzieć, czym 
jest Europa i czym powinna być – przekony-
wał T. Burek i trudno się z nim nie zgodzić.

Po spotkaniu odbył się wernisaż malar-
stwa Roberta Berlina, mieszkańca Milanów-
ka, który swoją przygodę z malarstwem 

Połączeni Sandomierzem
– Moje pierwsze spotkanie z Jarosławem Iwaszkiewiczem miało miejsce 
późną jesienią 1940 r. w Sandomierzu, dokąd trafiłem razem z rodzicami 
z Warszawy – wspominał krytyk i historyk literatury Tomasz Burek 
podczas spotkania zorganizowanego 12 lutego w Muzeum im.  
A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.

– Nie zawiedliście nas! Wróciliśmy do lat 
dzieciństwa, młodości, przypominamy 
sobie wspaniałe polskie wiersze, opowia-
dania, baśnie, bajki, legendy i oczywiście 
poznaliśmy wasze obecne zainteresowa-
nia literackie – powiedziała Sylwia Bąbik, 
kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Gro-
dzisku do uczestników konkursu „Oczaruj 
mnie… literaturą polską”, którego finał od-
był się 1 lutego w Centrum Kultury.

O sukcesie drugiej edycji najlepiej 
świadczą liczby – w konkursie wzięło 
udział 539  uczniów, przygotowywanych 
przez 100  nauczycieli z 17 placówek. Do 
etapu powiatowego zakwalifikowało się 
156 osób, a że jury, obradujące w składzie: 
Maria Smolińska, Aurelia Sobieraj, Renata 
Badowska, Mariola Suska i niżej podpisany, 

nieco poszalało, to przyznane zostały aż 
102 nagrody w dwóch kategoriach: „żywe 
słowo” oraz „audiobook”.

– Jesteśmy szczęśliwi, że w czasach, kie-
dy wszyscy narzekają, że dzieci i młodzież 
nie czytają, tak wielu uczniów wzięło udział 
w naszym konkursie, że nie tylko przygoto-
wało te utwory, ale i chciało nam je zapre-
zentować – mówiła Sylwia Bąbik.

Finał uświetniły występy artystyczne 
– najpierw na scenie zagościli uczniowie za-
przyjaźnionego z Biblioteką Pedagogiczną 
ZS im. H. Szczerkowskiego, którzy zaprezen-
towali jasełka, zaś później o swoich talen-
tach przekonało sześcioro przedstawicieli 
laureatów: Gabriela Skrzypkowska, Paweł 
Szyguła, Krzysztof Brzeski, Wiktoria Pelc, Zu-
zanna Cader i Julia Miastowska.   n  (kb)

rozpoczął w 1988 roku pod okiem Krystyny 
Berlin i profesora Aleksandra Turka. Artysta 
ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw 
indywidualnych, kilkadziesiąt zbiorowych 
oraz udział w plenerach malarskich. Tematy 
jego prac to głównie pejzaże, ale też kwia-
ty, konie, martwe natury. W zdecydowanej 
większości w technice olejnej na płótnie. 
Chętnie podejmuje także inne tematy i tech-
niki plastyczne, jak rysunek, pastel, akware-
la, akryl i grafika użytkowa. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Dla prezesa  
i nie tylko
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Co prawda poezji zwykle na naszych łamach nie 
publikujemy, ale wiersz dostarczony przez naszą 
czytelniczkę ma tyle uroku, że nie mogliśmy się 
oprzeć. Zresztą przekonajcie się Państwo sami.

Panie Prezesie PZERiI w Grodzisku Maz.
W dniu Święta Kobiet składał Pan Paniom 
serdeczne życzenia
I jakże często rola się zmienia.
Kobiety o Mężczyznach także pamiętają
Życzeń w zanadrzu moc dla Was maja.
Dobrze wiemy, że 10 marca, w dniu czterdziestu
Męczenników obchodzicie swoje Święto Panowie.
Składamy Wam serdeczne życzenia i wypijemy
Kielicha za Wasze zdrowie.

Wiemy, że bez Was żyć się nie da,
Ale bez kobiet jeszcze większa bieda.
Niech w Waszych sercach kobieta zawsze gości
Ona dać może dużo miłości.
W rozterce ducha i w złym humorze
Kobieta zawsze pomóc Wam może.
Przy życiu kobiety mężczyzn trzymają
I nawet wtedy, gdy racji nie mają.

Wszystkim Panom życzymy wszelkiej pomyślności
Zdrowia i kondycji do późnej starości.
Niech się spełnią nasze życzenia
Żegnamy Was ciepłym słowem

W imieniu kobiet napisała
Urszula Bębenek
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W ramach społecznych obchodów Narodowego Dnia pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Akcja Katolicka parafii św. Anny w Grodzi-
sku Mazowieckim oraz Klub Patriotyczny „Prawy Grodzisk” zor-
ganizowały 12 marca spotkanie z kapitanem Lechem Rudziń-
skim ps. Goniec – łagiernikiem i jednym z ostatnich żyjących 
żołnierzy majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka.

W asyście harcerzy przedstawi-
ciele władz miejskich, powia-
towych oraz grodziskich orga-
nizacji kombatanckich oddali 
hołd żołnierzom powojennego 
podziemia niepodległościowe-
go. Delegacje złożyły kwiaty 
w Miejscu Straceń na pl. Wolno-
ści, skąd nastąpił przemarsz na 
Cmentarz Parafialny, gdzie obok 
Grzegorza Benedykcińskiego 
głos zabrał przewodniczący 
Rady Powiatu Jerzy Terlikowski, 
a modlitwę w  intencji ofiar ko-

munistycznego reżimu odprawił 
ks. Rafała Pęksa. Po uroczysto-
ściach oficjalnych grodziskie ob-
chody narodowego święta miały 
swoją kontynuację podczas spa-
ceru szlakiem miejsc pamięci, na 
który zaprosił Łukasz Nowacki 
z Willi Radogoszcz. Trzy dni póź-
niej odbyły się obchody Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych zorganizowane z  ini-
cjatywy Powiatowego Klubu 
Historyczno-Dziennikarskiego 
w Grodzisku Maz., Fundacji 

Ochrony Prawnej Inicjatyw Spo-
łecznych OPIS i Stowarzyszenia 
Solidarność Walcząca Oddział 
Warszawa. W Centrum Kultury 
podczas uroczystej gali wręczo-
no nagrody w  VI  Powiatowym 
Konkursie Historycznym Wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych. Wśród 
uczniów szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęły Klau-
dia Banaszek i Katarzyna Woj-
ciechowska, zwyciężczyniami 
w kategorii gimnazjów zostały 
Wiktoria Racka i Aleksandra 

Kotowska, a  pierwszą nagrodę 
w  kategorii ponadgimnazjalnej 
zdobył Bartosz Kuśnierz. W dru-
giej części uroczystości odbył 
się kilkugodzinny IV Grodziski 
Maraton Filmowy o Żołnierzach 
Wyklętych obejmujący projek-
cję 7 obrazów dokumentalnych, 
zwieńczony premierowym po-
kazem filmu o Feliksie Selma-
nowiczu pt. „Zagończyk” oraz 
spotkaniem z jego reżyserem 
Łukaszem Korwinem. 

   (mm, kb)

Kapitan Lech Rudziński urodził 
się w 1926  r. w Wilnie. Jego 
rodzima parafia też była pod 
wezwaniem św. Anny. W cza-
sie okupacji początkowo był 
łącznikiem na terenie Wilna,  
we wrześniu 1943 r., został 
przydzielony do 5 Brygady  
Wileńskiej AK pod dowódz-
twem Zygmunta Szendziela-
rza, „Łupaszki”. 

– Początkowo nawet kara-
binu nie miałem, później sztu-
cer myśliwski, który miał duży 
rozrzut, ale był głośny. Potem 
broń zdobywaliśmy na Niem-
cach podczas rozbrajanek. Łu-
paszko był dla mnie wzorem 
oficera. Cieszył się dużym sza-
cunkiem i  autorytetem. Jeśli 
akcja była ryzykowna, potrafił 
ją odwołać. Powtarzał nam, 
żebyśmy nie dali się zabić, bo 
kiedy skończy się wojna, bę-
dziemy potrzebni ojczyźnie – 
powiedział kapitan Rudziński. 

Pod koniec stycznia 1944 r. 
brał udział w walce z Niemca-

mi pod Worzianami, gdzie zo-
stał ranny w głowę. Brał udział 
w likwidacji posterunków nie-
mieckich w Okręgu Wileńskim. 
W lipcu 1944 r. został interno-
wany przez Sowietów, następ-
nie zbiegł do Wilna, gdzie się 
ukrywał. W  styczniu 1945  r. 
został aresztowany i wywie-
ziony do obozu specjalnego 
w mieście Stalino. Po nieuda-
nej ucieczce był torturowany 
i  skazany przez Trybunał Wo-
jenny NKWD za zdradę ojczy-
zny sowieckiej na karę śmierci. 
Wywieziony został do łagru 
w Donbasie, gdzie karę śmier-
ci zamieniono na 25 lat obozu 
o  zaostrzonym rygorze. W  li-
stopadzie 1945 r. dzięki pod-
robionym dokumentom uciekł 
z obozu do Wilna, a następnie 
przedostał się do Polski. Przyj-
mując pseudonim „Goniec” ka-
pitan Rudziński na pewno nie 
zdawał sobie sprawy, że określi 
on jego życie na wiele lat. 
n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Życie jak pseudonim

Ekstremalna Droga 
Krzyżowa w Grodzisku
31 marca można będzie wyru-
szyć na szlaki Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej (EDK). Dzisiaj jest to już 
szeroko znane wydarzenie zwią-
zane z przeżywaniem Wielkie-
go Postu, ale jego początki były 
skromne; pierwsza taka droga, 
bardzo kameralna, poprowadzo-
na była w 2009 r. z  Krakowa do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz 
na kilkaset tras przygotowa-
nych w  różnych miejscach Polski 
i za granicą wyjść może nawet 
100 tys. uczestników. 

W tym roku ci, którzy chcą łą-
czyć rozważania duchowe z  wy-
siłkiem ciała, po raz pierwszy 
będą mieli taką możliwość rów-
nież w Grodzisku Mazowieckim. 
Czeka ich pokonanie 44,5 km na 
trasie łączącej miejsca kultu de-
kanatu grodziskiego. Droga roz-
pocznie się o godzinie 21:00 Mszą 
Świętą w kościele Św. Anny. Nocni 
wędrowcy przejdą m.in. przez 
Izdebno Kościelne, Władków, Ku-
klówkę, Adamowiznę, Radonie 
i Książenice. Grodziska EDK za-

kończy się w kościele Miłosierdzia 
Bożego. Każdy uczestnik dostanie 
mapę i rozważania 14 stacji męki 
Jezusa, ale będzie szedł sam (lub 
w małych grupkach), w milcze-
niu, własnym tempem, zdany na 
swoje siły.

Na Ekstremalną Drogę Krzyżo-
wą zapraszają stowarzyszenia: 
WIOSNA, z księdzem Jackiem 
WIOSNĄ Stryczkiem oraz Męska 
Strona Rzeczywistości. Potrzeb-
ne informacje znaleźć można 
na stronie: www.edk.org.pl oraz 
stronie Rejonu Grodziskiego  
h t t p : / / f b . m e / G r o d z i -
s k M a z o w i e c k i . E D K 
Pytania można zadawać wysyła-
jąc maila na adres: GrodziskMa-
zowieckiEDK@gmail.com.

   Bogdan Kowalski

– Jesteśmy tu, by oddać cześć tym, którzy się nie ugięli i nie godzili na 
niewolę dla Polski. Niech odwaga tych ludzi okupiona śmiercią będzie 
wzorem dla nas, a okrucieństwo ich oprawców przestrogą przed 
szaleństwem – mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński 1 marca podczas 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wyklęci – niezapomniani
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ZOSTAW  
      w powiecie
    grodziskim

Masz problem z PITem? 
Pomożemy Ci go wypełnić bezpłatnie!  
Przyjdź do nas do Centrum Kultury w Grodzisku Maz.,  
w każdą środę i czwartek w godzinach 17:00-19:00. 
Wejdź na www.europaimy.org i pobierz darmowy  
program do wypełniania PITów!

KRS 0000 119 073
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Sprostowanie
Szanowni Państwo w opublikowanym 
w ostatnim numerze („Bogoria” nr 265) ar-
tykule „Pomoc przychodzi od serca” zabra-
kło informacji o tym, że do sukcesu Wielkiej 
Orkiestry  Świątecznej Pomocy na terenie 
naszego miasta przyczyniło się, podobnie 
jak w roku ubiegłym, również Grodziskie 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich. 
Za niefortunne pominięcie przepraszamy 
zwłaszcza osoby, które w finałowym dniu 
prowadziły stoisko w foyer kina.

Młody Obywatel Rozmawia

listy

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. 
J. Bema w Milanówku zakończyła realizację 
Ogólnopolskiego Projektu Młody Obywatel 
Rozmawia – „Urząd od Podszewki”, realizo-
wanego w ramach programu Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Fundacji BGK, Młody 
Obywatel. Celem projektu było zapoznanie 
się z funkcjonowaniem pracy urzędu oraz 
włączenie się w rozwiązywanie lokalnych 

spraw. Młodzież wraz z mentorem z Centrum 
Edukacji Obywatelskiej panem Mateuszem 
Koniecznym opracowała ankiety dotyczące 
problemów w mieście oraz pracy urzędu. 
Następnie po zapoznaniu się z pracą urzędu 
oraz uczestniczeniu w sesji Rady Miasta do-
konaliśmy podsumowania akcji z panią bur-
mistrz Wiesławą Kwiatkowską i sekretarzem 
miasta Milanówka Maciejem  Jastrzębskim.

PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I st.
im. Tadeusza Bairda

w  Grodzisku Mazowieckim,      
ul. gen. L. Okulickiego 8

tel.  (22)7555-267
www.psmgrodzisk.pl

OGŁASZA  ZAPISY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

do klas:
fortepianu, skrzypiec,

wiolonczeli, klarnetu, saksofonu,
akordeonu, fletu, gitary, perkusji

Zgłoszenia przyjmuje i informacji  
udziela sekretariat szkoły    

do dnia 28 kwietnia 2017 r.
pon. i pt. w godz. 9.00 – 15.00 

wt. –śr. -czw.  w godz. 14.00 – 18.00
Istnieje możliwość zapisania dziecka  

na kurs przygotowawczy,
 początek już od 01.04.2017 r.

Uprawnienia dla represjonowanych
Na zaproszenie Fundacji Wdzięczności Nie-
pokornym im. ks. Sylwestra Zycha 7 marca 
Grodzisk odwiedziły przedstawicielki Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych – Monika Gołębiowska i Katarzy-
na Kwiatkowska, naczelnik Departamentu 
Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji. 
Celem spotkania z „Niepokornymi” z powiatu 
grodziskiego było przybliżenie Ustawy z dnia 
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach represjono-

wanych z powodów politycznych. Ustawa ta 
mówi o świadczeniach pieniężnych dla osób 
o potwierdzonym statusie działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osób represjonowa-
nych z powodów politycznych. Takie świad-
czenia przyznaje w drodze decyzji administra-
cyjnej Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby 
o potwierdzonym statusie działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowa-
nej z powodów politycznych. Więcej na ten 

temat można dowiedzieć się bezpośrednio 
w Fundacji, pod numerami tel. 518  465  319, 
609  456  481, 606  225  662. Kolejnym go-
ściem cyklu spotkań będzie Leszek Czajkow-
ski, naczelnik Departamentu Orzecznictwa 
w  UdSKiOR, który będzie naszym gościem  
18 kwietnia o godz. 18.00 w siedzibie Solidar-
ności w Grodzisku przy ul. Garbarskiej 17.

Elżbieta Młocka
Fundacja Wdzięczności Niepokornym  

im. ks. Sylwestra Zycha

PCK OR Grodzisk Maz. infor-
muje, że w każdy wtorek w Szpita-

lu Zachodnim w Grodzisku Maz. w godz. 
9.30-12.30 prowadzona jest rejestracja oraz 
odbywa się pobór krwi. Aby zostać dawcą 
trzeba mieć ukończone 18 lat, być zdrowym, 
po lekkim śniadaniu oraz mieć ze sobą od-
powiednią ilość napojów niegazowanych, 
najlepiej wody, aby uzupełnić niedobór pły-
nów (na miejscu jest też woda niegazowa-
na). Personel zespołu pobierającego krew, 
przyjeżdżający z RCKiK z ul. Saskiej w  War-
szawie, jest bardzo miły. W każdej chwili 
wspiera krwiodawców. Każdy, kto prze-
kroczy litraż (kobiety – 5 l, mężczyźni – 6  l), 
może wystąpić o  odznaczenie i legitymację 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 
Jej posiadanie upoważnia do (NRF 
z dnia 18.05.2014 r. ,Art.47c 1-6 
z dnia 27.08.2004 r.):

– wizyty bez kolejki u lekarza 
pierwszego kontaktu, a także 
pierwszeństwa obsługi w aptece

–  wizyty u specjalisty tego samego dnia 
lub w ciągu 7 dni,

– refundowanej większej liczby leków
–  przyspieszonych badań, zabiegów lub 

operacji.
Jednocześnie litraż oddanej krwi w prze-

liczeniu na kwotę, można odpisać sobie od 
podatku. W niektórych miastach (np. w War-
szawie po oddaniu 15 l – K i 18 l - M) można po 
specjalnym wpisie na końcu legitymacji krwio-
dawcy poruszać się komunikacją miejską bez-
płatnie. […] Ulgi te obowiązują tylko w obrę-
bie administracyjnym danego miasta […].

Na temat zniżek i ulg w schroniskach, 
hotelach, sklepach i punktach usługowych 
zrzeszonych wokół inicjatywy DAWCY W DA-

RZE więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.dawcomwdarze.pl

Zapraszamy wszystkich do wspól-
nej akcji.

Bajkowska Bożena
PCK OR Grodzisk Maz.

Twoja krew moje życie

Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Grodzisku Maz. re-
alizuje programy pomocowe dla 

osób o niskich dochodach z terenu 
gminy Grodzisk, rozdaje artykuły spożyw-

czo-przemysłowe w magazynie PCK OR przy 
ul. Bartniaka 24. Pomoc przysługuje osobom, 
których dochód na jedną osobę nie przekra-
cza 1028 zł w rodzinie pełnej oraz 1268 zł 
w rodzinie niepełnej-samotnej.

Skierowania do naszej placówki wydaje 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Maz. Skierowania przyjmujemy w dniu wy-
dawania produktów. Informacje o termi-
nach są wywieszane w placówce OPS lub 

na tablicy informacyjnej PCK OR magazynu 
przy ul. Bartniaka 24, wydajemy w godzi-
nach od 8.30-16.30 według listy alfabetycz-
nej. Prosimy o dostosowanie się do wytycz-
nych magazynu oraz noszenie odpowiedniej 
ilości i wielkości toreb.

Osoby, które nie mogą osobiście odebrać 
produktów, mogą upoważnić osobę drugą. 
Upoważnienie ważne jest 1miesiąc. Dotyczy 
to też opiekunów osób niepełnosprawnych 
podopiecznych.  Zapraszamy.

Bajkowska Bożena
koor/real. dział. społecznych

PCK OR Grodzisk Maz.

Program wsparcia dla osób 
o niskich dochodach

Serdeczne podziękowania dla grupy pro-
jektowej, która bardzo aktywnie pracowała 
nad projektem.

   Koordynatorki 
 Ewelina Jaworska i Eliza Gradus
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– Zawsze byli twórcy wyprzedzający ogólne pragnienia. Społeczność 
oswajała się z ich dokonaniami po pewnym czasie, w wyniku 
upowszechnienia i edukacji – mówił w wywiadzie dla „Bogorii” w 1994 
roku Leoncjusz Ciuciura, niejako spowiadając się z obranej przez siebie 
drogi twórczej oraz wieszcząc przyszłość swojej sztuki, której wartość 
pojmą dopiero przyszłe pokolenia. Ceniony na świecie kompozytor muzyki 
awangardowej, którego twórczość doczekała się licznych dowodów 
uznania ze strony międzynarodowej społeczności muzycznej oraz 
gremiów akademickich, zmarł w Grodzisku 28 lutego. 

Homo Creator  
2323

Jako człowiek bez reszty oddany swej pasji, 
który poświęcił życie muzyce, bo – jak sam 
mówił – „ten, kto chce coś więcej uzyskać, 
musi siebie na pewien okres skazać na alie-
nację i skoncentrowanie na twórczości”, był 
ucieleśnieniem ewangelicznego powie-
dzenia o losie proroka we własnym kraju. 
Zauważany i nagradzany na światowych 
scenach, gdzie tryumfy święciły jego nowa-
torskie kompozycje wpisujące się estetycz-
nie i merytorycznie w opracowaną przezeń 
teorię spiralnego rozwoju, był znany lokal-
nie jedynie ze swojej pracy pedagogicznej. 
Dla mieszkańców Grodziska pozostawał po 
prostu nauczycielem muzyki udzielającym 
w swoim mieszkaniu lekcji gry na pianinie. 
Nota bene dzięki tym właśnie spotkaniom 
z panem Leoncjuszem i jego żoną Sylwią 
wielu dorosłych dziś grodziszczan prze-
szło muzyczne wtajemniczenie i przeżyło 
zachwyt nad dziełami Bacha czy Szopena. 
Starsi uważali go za „jazzmana”, pamiętając 
występy Ciuciury dla grodziskiej publiczno-
ści w czasach, gdy wraz z grupą kolegów ze 
Stowarzyszenia Młodzieży Muzycznej dzia-
łał na rzecz umuzykalnienia społeczeństwa. 
Niewielu jednak rozpoznawało w nim kom-
pozytora, którego partytury wędrowały po 
całym świecie, a prawykonania kompozycji 
wpisane były w program międzynarodowe-
go festiwalu Warszawska Jesień, wymyślo-
nego przez przyjaciela Ciuciury, tak jak on 
urodzonego w Grodzisku Tadeusza Bairda. 

Leoncjusz Ciuciura przyszedł na świat 
22  czerwca 1930 roku w znanej i szano-

wanej grodziskiej rodzinie – w jego domu 
w  okresie okupacji odbywały się tajne 
komplety, a wyroby cukiernicze matki przy-
szłego kompozytora cieszyły się niesłab-
nącym powodzeniem u dzieci i dorosłych. 
W latach 1954-1960 studiował kompozycję, 
dyrygenturę i teorię muzyki w warszawskiej 
Akademii Muzycznej. Jeszcze w okresie stu-
diów doprowadził do powstania polskiej 
sekcji ruchu Jeunesses Musicales, w którym 
działał od 1958 do 1962 r. Zmaterializowa-
niem idei edukacji poprzez muzykę stały 
się zainicjowane przez niego Kluby Miłośni-
ków Muzyki, zakładane w całej Polsce, także 
w  Grodzisku i okolicach. Spontaniczna ak-
cja społeczna doprowadziła do powstania 
nieformalnego Stowarzyszenia Młodzieży 
Muzycznej, które po latach – już bez swoich 
„ojców duchowych”, do których należał Ciu-
ciura – zyskało osobowość prawną. W  ra-
mach działalności stowarzyszenia organi-
zowano festiwale, koncerty i spotkania dla 
młodzieży szkolnej, w których udział brali 
poza samymi autorami przedsięwzięcia stu-
denci wyższych szkół muzycznych, laureaci 
konkursów czy kandydaci do konkursów 
szopenowskich. Coraz bujniejsza twórczość 
kompozytorska, owocująca prestiżowymi 
nagrodami krajowymi i zagranicznymi, wy-
musiła na młodym artyście pozostawienie 
misji społecznej na rzecz własnych poszuki-
wań. Jedynym pomostem pomiędzy pracą 
dydaktyczną a twórczością kompozytorską 
było wydawnictwo Carmina Academica, 
którego Ciuciura był założycielem i redakto-

rem. Za swoją sztukę oraz działania na polu 
upowszechniania kultury otrzymał wiele 
wyróżnień krajowych, których apogeum 
przypadło na lata 60. Dość szybko jednak, 
dzięki cyklom Creatoria i Spirale, wszedł do 
czołówki awangardowych kompozytorów 
o randze światowej, czego potwierdzeniem 
stały się złote medale przyznawane przez 
amerykańskie centra biograficzne najwy-
bitniejszym twórcom XX wieku (był w tym 
gronie jedynym Polakiem) i noty encyklo-
pedyczne, za sprawą których Leoncjusz 
Ciuciura zapisał się trwale w historii muzyki.

Jak przystało na proroka sięgającego 
duchem w sfery niedostępne dla zwykłe-
go śmiertelnika, pan Leoncjusz był osobą 
nietuzinkową, tajemniczą i nieprzeniknio-
ną. Bujne, rozwiane włosy, skupiony wzrok, 
niedzisiejsza elegancja czyniły z niego 
postać nieco ekscentryczną. Nieco bliżej 
dawał się poznać swoim uczniom, którym 
nie szczędził cierpliwości i anegdot z mu-
zycznego podwórka, nie mówiąc o  naj-
bliższych, jak ukochana żona Sylwia, rozu-
miejących i podziwiających jego sztukę. 
Kluczem do jego życia wydaje się jednak 
muzyka, która wciąż czeka na swoich słu-
chaczy wychylona w przyszłość, mająca 
zgodnie z deklaracją twórcy moc naprawia-
nia świata, zdolna odkrywać uniwersalne 
reguły i czyniąca człowieka lepszym. W niej 
będzie żył wiecznie.

   Łukasz Nowacki 

Pan Leoncjusz we wspomnieniach uczniów
Joanna Matyjek-Bendkowska: – Na 
pierwszą lekcję zaprowadził mnie ojciec, 
to on znalazł nauczyciela. Chodziłam na 
muzykę 2  razy w tygodniu, po zajęciach 
w szkole, z nutami i zeszytem na oceny. 
Wpuszczała mnie zawsze matka profesora, 
starsza już wtedy pani, starannie uczesana, 
mówiąca z pięknym, wschodnim akcentem. 
Za drzwiami wkraczałam w inny świat. Sta-
re meble, fortepian i Profesor, który nigdy 
się nie denerwował, nawet kiedy nie umia-
łam któregoś utworu. Lekcje prowadzili na 
zmianę – pan Leoncjusz albo pani Sylwia, 
żona profesora. Często towarzyszył im pies 
– wilczur o imieniu Gama. Pan Leoncjusz 
mówił, że jak będę fałszowała, to Gama bę-
dzie szczekać. Na koniec roku zawsze był 

egzamin i zbierali się wszyscy uczniowie, 
często też ich rodzice. Każdy miał przygo-
tować specjalny na tę okazję repertuar. Pan 
Leoncjusz bardzo to przeżywał, był podeks-
cytowany, dla niego to także był egzamin. 
Oceniał każdego ucznia, omawiał jego grę. 
Wspominając o wadach czynił to z wielką 
uprzejmością i delikatnością. Program mu-
zyczny lekcji dostosowany był do osobo-
wości i umiejętności ucznia. Pamiętam ruch 
jego ręki, kiedy odgarniał opadające na czo-
ło włosy, pamiętam błysk w oczach, kiedy 
opowiadał o swojej muzyce, kiedy dostawał 
od wydawców książki, encyklopedie, gdzie 
pisano o nim i jego twórczości. Kiedy cza-
sem się spóźniałam, słyszałam przechodząc 
koło okna, jak sam grał. 

Jakub Bendkowski: – Bardzo fascynował mnie 
sam dom, stary, mroczny, z wielkim zegarem, 
starymi meblami, tajemniczymi lokatorami na 
górze. Trochę się też bałem moich nauczycieli. 
Pan Leoncjusz nieco łatwiej dawał się wciągnąć 
w rozmowę. Panią Sylwię zapamiętałem (w tam-
tym okresie) jako bardziej zasadniczą i nie dającą 
się wciągać w zbędne konwersacje. Pan Profesor, 
o czym może wielu nie wie, był obdarzony bar-
dzo dużym poczuciem humoru, potrafił dostrzec 
komizm codziennych sytuacji. Czasem dzielił się 
też anegdotami z przeszłości. Np. o pewnym ra-
dzieckim generale, który przysłuchiwał się orkie-
strze, a potem miał wielkie pretensje do muzyka, 
który jego zdaniem nie przykładał się do pracy – 
a był to muzyk grający na trójkącie. Groził nawet 
zsyłką na Sybir.
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Budo na ME. Dwaj instruktorzy UKS Budo 
Kuba Malicki i Bartek Wykrytowicz będą repre-
zentować Polskę podczas Mistrzostw Europy 
JKA, które odbywać się będą w holenderskim 
Geleen na przełomie marca i  kwietnia. Nasi 
karatecy otrzymali powołanie do reprezenta-
cji w dwóch konkurencjach: kumite i kumite 
drużynowe. 

Medale u siebie. 7 medali wywalczyli judo-
cy grodziskich Piranii podczas zorganizowa-
nego przez macierzysty klub XIII Międzyna-
rodowego Turnieju Judo o Puchar Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego. W stawce ponad 
400 zawodniczek i zawodników reprezentują-
cych 42 kluby, w tym sześć zagranicznych, na 
najwyższym stopniu podium stanęła trójka 
podopiecznych trenera Marka Kowalskiego: 
Urszula Stachera, Mikołaj Witkowski i Maciej 
Wrzosek. Ponadto srebrne medale wywal-
czyli: Jakub Kacaliński i Kacper Iżycki, z kolei 
brązowe krążki padły łupem Paula Truszczyń-
skiego i Adriana Wołowskiego. 
Mistrzyni na 800. Zawodniczka KS Biegi 
Grodzisk Katarzyna Cynowska zdobyła tytuł 
Mistrzyni Polski w biegu na dystansie 800 m 
w kategorii wiekowej 40-44 lata podczas 
26. Halowych Mistrzostw Polski Weteranów 
Lekkiej Atletyki, które odbyły się 25 lutego 
w Toruniu. 
Prezes prezesem. Prezes Dartomu Bogoria 
Grodzisk Dariusz Szumacher został wybrany 
na prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowe-
go. To na pewno wielkie wyróżnienie nie tylko 
dla klubu, ale i dla całego grodziskiego spor-
tu. A dla samego prezesa Szumachera piękne 
docenienie jego wieloletniej pracy i wkładu 
włożonego w rozwój tej pięknej dyscypliny 
sportu w naszym kraju. 

Z przepustką na czempionat. Reprezen-
tant grodziskiej Sparty Dominik Parol zdążył 
nas już przyzwyczaić do tego, że każdy jego 
występ niesie za sobą sukces. Nie inaczej 
było podczas Turnieju Kwalifikacyjnego do 
Mistrzostw Europy w Karate Kyokushin, któ-
ry odbył się w Końskich. Podopieczny sensei 
Tomasza Basiaka w silnie obsadzonej kate-
gorii do 65 kg, zajął 2 miejsce, co dało mu 
przepustkę na europejski czempionat, który 
w kwietniu odbędzie się w Danii.

   (opr. mś, kb)

Przekleństwo karnych 

Następcy Góraka mają się dobrze 

W skrócieŚwietne wejście

Piłkarska młodzież

sport24

Po długiej zimowej przerwie piłkarze 
czwartoligowej Pogoni Grodzisk jako 
pierwsi wybiegli na ligowe boiska. W  po-
równaniu z rundą jesienną wiosną w  na-
szych barwach nie zobaczymy Bartłomieja 
Nowaka i Velina Damyanova, którzy za-
kończyli kariery i których nieobecność na 
pewno stanowi spora stratę. Nowe twa-
rze w  zespole to mający za sobą występy 
w  Zniczu Pruszków i Mszczonowiance 
Paweł Czarnecki, Michał Stasz z Polonii 
W-wa, Sebastian Szymerski ze stołecznych 
Białych Orłów oraz grupa naszych wycho-
wanków – Patryk Kowalczyk, Szymon Lesz-
czyński i Mateusz Skorupa. Cieszy też po-
wrót do treningów jedynego w tym gronie 
nie posiadającego statusu młodzieżowca 
22-letniego Daniela Pałuby. Jak więc widać 
trener Krzysztof Chrobak odważnie po-
stawił na młodość. Zresztą nasza drużyna 
należy do najmłodszych w lidze, bowiem 

zaledwie jeden zawodnik z kadry przekro-
czył niedawno 30 rok życia.

Wejście w rundę rewanżową Pogoń miała 
świetne, bowiem odniosła dwa zwycięstwa 
nad wymagającymi rywalami: 2:0 u siebie z 
Wisłą II Płock oraz 4:2 na wyjeździe z Dol-
canem Ząbki, prezentując przy tym bardzo 
wysoki poziom gry. Losy pierwszego poje-
dynku zostały rozstrzygnięte praktycznie 
po 3 minutach, kiedy to do siatki rywali 
trafili Kamil Kamiński i Michał Strzałkow-
ski. Godna odnotowania w tym spotkaniu 
jest interwencja Adama Marczuka, który 
w II połowie obronił rzut karny. W Ząbkach 
instynktem strzeleckim błysnął Strzałkow-
ski, który zanotował hat-trick, a czwarte tra-
fienie dołożył Sebastian Małkowski, dla któ-
rego była to pierwsza bramka w barwach 
naszego klubu. Dzięki tym zwycięstwom 
Pogoń z 46 pkt powróciła na fotel lidera 
grupy północnej IV ligi.    (mś)

Ruszyły młodzieżowe rozgrywki 
piłkarskie. Na razie tylko niektóre 
nasze zespoły mają za sobą pierw-

sze spotkania, ale za to w większości bar-
dzo udane, bo zakończone zwycięstwami. 
Szczególnie cieszy inauguracyjna wygrana 
w debiucie na najwyższym poziomie roz-
grywkowym na Mazowszu ekipy trenera 
Kamila Grońskiego, która pokonała 2:1 klub 
Romana Koseckiego.

Wyniki – Pogoń 2000 (trener Adam Mrów-
ka): KS Raszyn 1:0 (Przyżycki); 2001 (Piotr Ka-
puścinski): UKS Tarczyn 7:0 (Janasz – 2, Szmel, 
Wasek, Mordaka, Przybysz, Kuleta); 2001B 
(Krzysztof Wyganowski): Piast Piastów 1:0 
(Mgłosiek); 2002 (Kamil Groński): Kosa Kon-
stancin 2:1 (Mikołaj Kocoń, Iwo Głowacki); 
2003 (Krzysztof Rybak): Mszczonowianka 2:1 
(Powierża – 2); 2004 (Michał Witczak): Znicz 
Pruszków 1:6 (Niemejski).     (mś)

Piłkarki grodziskiej Mazovii zajęły 8 miejsce 
w stawce 12 zespołów, podczas rozegranych 
w Warszawie Mistrzostw Polski U-14 w  fut-
salu. W fazie grupowej nasze zawodniczki 
najpierw uległy 0:1 późniejszemu zwycięz-
cy zawodów Stomilowi Olsztyn, a  następ-
nie pokonały 2:1 Bronowiankę Kraków, co 
pozwoliło im z drugiej pozycji wywalczyć 
awans do ćwierćfinału. W nim rozegrały swo-
je najsłabsze spotkanie, ulegając GTS-owi 
Bojszowy 1:4. Tym samym pozostała im wal-
ka o miejsca 5- 8. Tu przekleństwem naszych 

dziewcząt okazały się rzuty karne, bowiem 
najpierw po remisie 1:1 z Unifreeze Górzno 
przegrały w nich 1:3, a następnie, w pojedyn-
ku o 7 lokatę ze Ślęzą Wrocław, ponownie po 
wyniku 1:1, uległy rywalkom w tej piłkarskiej 
loterii, tym razem 2:3. Podopiecznym trene-
ra Marcina Malinowskiego należą się wielkie 
brawa za godne reprezentowanie swojego 
klubu i naszego miasta w  rywalizacji z naj-
lepszymi klubowymi zespołami w kraju w tej 
kategorii wiekowej. 

   Michał Śliwiński

Kolejny znakomity występ zanoto-
wał Miłosz Redzimski (na zdjęciu), 
który zdobył brązowy medal podczas 

rozegranego w Gdańsku III Grand Prix Polski 
w tenisie stołowym w kategorii młodzików. 
Dobrze spisali się też jego dwaj klubowi 
koledzy, bowiem Szymon Wiśniewski zajął 
12 miejsce, zaś Adam Banasik – 21, co całej 
trójce zapewniło awans do Mistrzostw Pol-
ski. A w nich na pewno syn trenera seniorów 
Dartomu Bogorii będzie należał do głów-
nych faworytów, poza tym spore szanse na 
medal powinien mieć nasz zespół w rywali-
zacji drużynowej.

Z kolei syn szkoleniowca grodziskiej mło-
dzieży Dawid Budzich zwyciężył w III Woje-

wódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym żaków, 
który rozegrany został w Siedlinie. Drugi me-
dal dla naszego klubu wywalczyła Antonina 
Zembowicz, stając na najniższym stopniu 
podium. Niezłe występy zanotowali pozo-
stali młodzi gracze Bogorii, bowiem czwar-
ta była Milena Mirecka, piąta – Aleksandra 
Oskiera, na miejscach 9-12 sklasyfikowano 
Kamila Sadowskiego, Fabiana Sprzączaka 
i Piotra Garwołę, zaś w przedziale 13-16 Woj-
ciecha Ulewicza.     (mś)
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Reprezentantka Sparty Grodzisk 
Marta Dobrowolska okazała się 

bezkonkurencyjna podczas rozegranych 
w Sanoku Mistrzostw Polski Młodzików 
„Srebrna Łyżwa”. Podopieczna trenera 
Sławomira Chmury zdobyła 5 złotych me-
dali, triumfując na wszystkich czterech 
dystansach: 500, 1000, 1500 i 3000 m oraz, 
co oczywiste, w wieloboju, gdzie sumuje 
się wyniki wszystkich biegów. Jeśli chodzi 
o występy innych naszych zawodników, 
to Barbara Smolińska uplasowała się na 
10 pozycji, Szymon Barczyński na 13, zaś 
Mateusz Godlewski na 15. W klasyfikacji 
klubowej krajowego czempionatu, wśród 

dziewcząt Sparta zajęła 2. miejsce, z kolei 
w gronie chłopców – 7. 

Po tak znakomitym występie na krajo-
wym „podwórku”, można było liczyć na 
udany start Marty Dobrowolskiej w holen-
derskim Heerenveen, gdzie odbyły się za-
wody „Viking Race”, będące nieoficjalnymi 
Mistrzostwami Europy juniorów. Niestety, 
upadek w jednym z biegów pogrzebał 
te szanse i spowodował, że w wieloboju, 
w gronie 14-latek, uplasowała się ostatecz-
nie na 15 pozycji. Znacznie wyżej, bo na 
7 miejscu wśród 12-latek, ukończyła zawo-
dy inna wychowanka trenera Chmury – Ma-
ria Dobosz.     (mś)

Pięć złotych w Sanoku

Odmienne cele w III lidze
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W drodze po swój piąty indywidualny ty-
tuł Daniel w I rundzie pokonał 4:0 (5,2,2,2) 
Marcina Stępnia, zaś w drugiej 4:2 (8,7,-
9,3,-7,8) Marcina Gollę. W kolejnych grach 
musiał zmierzyć się ze swymi niedawnymi 
klubowymi kolegami – w 1/8 rozprawił się 
bez straty seta (5,4,8,7) z Jakubem Kosow-
skim, w ćwierćfinale nie dał żadnych szans 
Pawłowi Fertikowskiemu, wygrywając po-
nownie 4:0 (7,6,6,4), zaś w półfinale, w po-
jedynku z  Wang Zeng Yi, oddał rywalowi 
jedynie trzecia partię do 9, w pozostałych 
zwyciężając do 7, 10, 7 i 6. W wielkim finale 
Daniel stoczył morderczy, siedmiosetowy 

pojedynek z rewelacją częstochowskiego 
czempionatu, zaledwie 19-letnim Markiem 
Badowskim. Zakończył się on jednak happy 
endem i wygraną 4:3 (6,6,-9,-7,8,-5,9), która 
dała tytuł mistrzowski.

W deblu Górak i Jakub Dyjas, jako uznany 
już duet na arenie międzynarodowej, byli 
zdecydowanymi faworytami turnieju. Zwy-
ciężając w całych zawodach potwierdzili 
tylko swój prymat na krajowym podwórku. 
W I rundzie nasz eksportowy debel miał 
wolny los, w drugiej, pokonał 3:1 (4,-11,9,7) 
Jakuba Perka i Nestora Wasylkowskiego. 
W  ćwierćfinale było gorąco, bowiem Da-

niel z Jakubem przegrywali z Alanem Wo-
siem i Jakubem Folwarskim 1:2, ale udany 
finisz pozwolił im zwyciężyć ostatecznie 3:2  
(9,-9,-6,7,8) i awansować do strefy medalo-
wej. W  walce o finał, pokonali 3:1 (-9,9,7,9) 
Patryka Zatówkę (wychowanek Dartomu 
Bogorii) i Pawła Fertikowskiego. W decydu-
jącym pojedynku, podobnie jak w ćwierćfi-
nale, znów nie było łatwo, ale ostatecznie 
po tie breaku (5,-7,9,-10,5) wygrali z parą Pa-
tryk Chojnowski – Xu Wenliang (swą karierę 
w Polsce rozpoczynał w grodziskim klubie), 
co dało im złote medale.

   Michał Śliwiński

Strefa ruchu w Książenicach w pierw-
szy weekend marca gościła imprezy 
dla amatorów sportu. 5 marca roze-

grany został inauguracyjny turniej Kawasaki 
Cup Książenice, w którym rywalizowali bad-
mintoniści. Wśród kobiet w singlu najlepsza 
okazała się Paulina Karlińska, a w deblu duet 
Anna Kasperkiewicz – Katarzyna Krysiak, 
wśród panów indywidualnie triumfowali 
w  kategorii A Rafał Tomaszkiewicz, a w ka-
tegorii B Dariusz Cierebiej, zaś triumfatorami 

debla zostali Abhishek Bura i Michał Komo-
rowski. Z kolei w  mikście zwyciężyli Michał 
Komorowski i  Justyna Pietrzak. Zarówno 
w sobotę, jak i niedzielę o Puchar Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego w Turnieju Te-
nis10 rywalizowały dzieci w wieku 6-10 lat. 
W poszczególnych kategoriach wiekowych 
zwycięzcami zostali Sonia Matysiak, Janek 
Urbański, Stefan Masłowski, Jakub Janu-
chowski i Maria Wojtaszczyk i dwukrotnie 
Oliwia Sybicka.   (kb)

Siatkarki trzecioligowej Sparty 
Grodzisk, prowadzone przez tre-
nera Tomasza Lukowskiego, długo 

utrzymywały pozycje wiceliderek, co otwie-
rało możliwość awansu do II ligi. Niestety, 
przegrana na własnym parkiecie w kluczo-
wym pojedynku z UKS „Krótka” Mysiadło, 
spowodowała spadek na 3 miejsce (24 pkt) 
i zapewne pożegnanie z marzeniami o grze 
na wyższym poziomie rozgrywkowym. 
Ostatnie wyniki: UKS Esperanto W-wa (w) 
1:3 (25,-17,-21,-23) i (d) 3:0 (19,16,19), UKS 
„Krótka” Mysiadło (d) 0:3 (-15,-9,-22).

O zupełnie inne cele walczą za to trzecio-
ligowi seniorzy Sparty. Podopiecznym tre-

nera Szymona Zagrodzkiego grozi widmo 
spadku na najniższy poziom rozgrywek, 
bowiem z 14 pkt plasują się na przedostat-
niej, 11 pozycji. W ostatnich 6 spotkaniach 
Spartiaci ponieśli 5 porażek, notując zale-
dwie jedno zwycięstwo, w wyjazdowych 
derbach zachodniego Mazowsza z  Vir-
tusem Wiskitki. Ostanie wyniki: Volley 
Ostrołęka (w) 2:3 (-15,21,18,-16,-10), Olimp 
Skaryszew (d) 1:3 (22,-22,-21,-20), 4CV Gar-
wolin (w) 1:3 (-20,-20,-20,15), UKS Powsinek 
Wilanów (d) 0:3 (-20,-14,-22), Virtus Wiskitki 
(w) 3:2 (-16,17,20,-20,12), BKS IproArt Team 
W-wa (w) 0:3 (-21,-19,-19).

  Michał Śliwiński

Tenis i badminton w Strefie Ruchu

Skąpany w złocie 

b    Bez wymówek
z

v

Daniela Góraka śmiało można nazwać królem polskiego tenisa stołowego, po 
tym jak podczas rozegranych w Częstochowie Mistrzostw Polski wywalczył 
dwa złote medale – w singlu oraz w deblu. Świetna forma zawodnika Darto-
mu Bogorii Grodzisk dobrze wróży przed decydującymi meczami Superligi, 
w której nasz klub walczy o odzyskanie tytułu najlepszej drużyny w kraju.

Grodziski Klub Koszykar-
ski i Szkoła Podstawowa 
nr 2 w ramach akcji „Stop 
zwolnieniom z WF” zor-
ganizowały spotkanie 
motywacyjne z Kacprem 
Lachowiczem, znanym 
trenerem koszykówki, 
który współpracuje m.in. 
z Marcinem Gortatem. Uczniowie SP nr 1, 
SP nr 2 i SP nr 4 mieli okazję zapoznać się 
ze sportową historią człowieka, który ma-
rzył, by grać w NBA, jednak jako zawodnik 
nie zdołał wznieść się na poziom choćby 
polskiej I ligi, mimo to cierpliwość i upór 
w dążeniu do celu pozwoliły mu poczuć 
się spełnionym w świecie koszykówki, ale 
nie jako czynny sportowiec, lecz jako tre-
ner. – Nie zaprzestańcie realizować swoich 
marzeń. Chodzi o to, byście stali się ludźmi 
spełnionymi – przekonywał Kacper Lacho-
wicz, który zachęcał też, by trudności prze-
zwyciężać i nie uciekać się do wymówek 
w razie niepowodzeń.   (kb)

fo
t. 

ar
ch

. G
KK



BOGORIA nr 266 marzec 2017

kultura26

1     2    2     3    4    5     6    8    7    8    9   11   10   13    11   12  13 14   15  16

22

Krzyżówka wiosenna
Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w dolnym rogu  
i uszeregowanych od 1 do 16.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 265:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: 
Mikołaj Gogol. Zwyciężczynią została 
p.  Anna Pastuszak. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
12 kwietnia. Odpowiedzi prosimy nad-
syłać na adres redakcji. Nagrodą jest 
zaproszenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.

Poziomo:
1. woreczek na pieniądze; 5.  pałac w Warszawie w par-
ku łazienkowskim; 9. zajmuje się naukowo wiedzą o re-
ligii; 10.  w  Grodzisku tuż przy cmentarzu; 11. syn brata; 
14.  w  starożytnej Grecji drobna moneta ze srebra i mie-
dzi; 17. składa się z nich np. „Tour de Pologne”; 16. klacz 
marszałka Józefa Piłsudskiego; 19. oficjalne powołanie na 
zwykle wysokie stanowisko; 21. górzysta wyspa grecka na 
Morzu Jońskim; 23. w każdym walcu jest na ¾; 25. począt-
kowe litery imienia i nazwiska; 28. najwybitniejszy w staro-
żytności fizyk i matematyk; 29. podwyższenie, na którym 
trzech najlepszych sportowców odbiera nagrody; 30. za-
sady postępowania, obyczaje przechodzące z pokolenia 
na pokolenie; 31. najstarsza przedstawicielka jakiejś grupy.

              Fundatorem nagrody jest

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na 
temat repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9

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

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

Ogłoszenia przyjmuje także  
Agencja IN–FORM tel. 22 755 69 28, 

www.biuroogloszen.net
Zastrzega się prawo skracania i redagowania 

tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów ZDR, MGK i UM.

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 22 7 555 488  

www.lingbrett.pl
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Maz. 
tel. 22 724 30 21, e-mail: ado@ado.com.pl

BOG                                                        RIABOG   ria

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria

Pionowo:
1. dawniej – uczeń szkoły średniej; 2. bawełniana tka-
nina pościelowa; 3. pastwisko wspólne dla całej wsi; 
4.  tytułowy bohater noweli Bolesława Prusa; 5.  sym-
bol władzy królewskiej; 6. krakowski zespół, który 
wraz z Janem Wojdakiem wylansował przebój „Zostań 
z  nami melodio”; 7. rozproszenie uwagi; 8.  Mickey – 
aktor amerykański („Miasto chłopców”); 12.  pogląd 
nie oparty na rzeczywistości; 13. imię Hemingwaya; 
15.  superbohater wielu filmowych komiksów; 
16.  brzeg, kant; 20. zaburzenie pracy serca; 21. me-
lodia wygrywana niegdyś przez zegary;  22. rozrabia-
ki; 24. środki masowego przekazu; 25. Henrik (1828-
1906) słynny dramatopisarz norweski; 26. sytuacja bez 
wyjścia; 27. żywność, pokarm.
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 
elewacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd 
w cenie usługi
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581
n Pielęgnacja terenów zielonych, koszenie trawników, 
wykaszanie nieużytków, cięcie drewna, odchwaszczanie, 
malowanie altanek, ogrodzeń, nawiążemy współpracę 
z agencjami nieruchomości oraz wspólnotami mieszkanio-
wymi. Tel. 515 351 175
n Firma zatrudni stolarza, najchętniej z prawem jazdy 
kat. B, specjalizującego się w nietypowych zabudowach, 
m.in. z materiałów typu Corian, do zakładu w okolicy 
Bieniewca. Tel. 504 201 007 lub 664 582 162
n Zamienię mieszkanie 32 m² (pokój z kuchnią) 
w nowym bloku w Grodzisku Maz. na dwa pokoje (komu-
nalne). Dopłacę lub spłacę zadłużenie. Tel. 881 408 308
n Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodni-
czych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139
n Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodo-
wych i meblowych. Usługi u klienta. Tel. 727 605 505
n Zatrudnię diagnostę do nowo otwartej Okręgowej 
Stacji Kontroli pojazdów w Błoniu. Tel. 608 686 877
n Sprzedam działkę rekreacyjną 300 m² z domkiem 
murowanym o pow. 25 m² w ogrodzie działkowym 
„Zagaje” w Grodzisku Maz. Tel. 514 892 464
n Pranie dywanów/wykładzin, tapicerek meblowych 
(kanapy, fotele, krzesła) oraz samochodowych! Pranie 
profesjonalnymi maszynami oraz środkami chemicznymi 
KARCHER. Tel. 516 631 728
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Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6
STACJA BENZYNOWA

Pełnych  
spokoju i miłości  

Świąt  
Wielkanocnych

życzy
AR-STAN

GRODZISK MAZ., UL. KRÓLEWSKA 52
TEL. 22 755 74 75, 602 31 61 08,  

WWW.STAL–BUD.WAW.PL 

Zapraszamy
pon.–pt. 7.00–17.00
soboty 8.00–14.00

STAL BUDOWLANA, MASZYNY, URZĄDZENIA

NAJNIŻSZE CENY!

WYPRZEDAŻE!

STALBUD
FIRMA HANDLOWA

Wszystkim naszym klientom i czytelnikom 
gazety Bogoria zdrowych i pogodnych  

Świąt Wielkanocnych

  życzy   



– Czekaliśmy na to wiele lat i dzisiaj jest ten wspaniały dzień, który jest ziszczeniem moich marzeń, 
jak również marzeń wykładowców – powiedział Jakub Cwieczkowski, dyrektor Publicznego Ogniska 
Plastycznego, które 10 lutego świętowało otwarcie nowej siedziby przy ul. Żyrardowskiej.  

Przestrzeń dla sztuki 
Trudno się dziwić entuzjazmowi Jakuba 
Cwieczkowskiego, bo chociaż grodziskie 
Ognisko Plastyczne na przestrzeni swojej 
70-letniej historii miało ogromne szczęście 
do znakomitych wykładowców (wystarczy 
wymienić choćby Tadeusza Łapińskiego, 
Aleksandra Turka czy Jana Skotnickiego, 
pierwszego szefa placówki i obecnego pa-
trona), to z warunkami lokalowymi było 
licho. Działalność zaczęła się od dwóch 
izb ogrzewanych kozą w Willi Radogoszcz, 
potem było poddasze Dworku Skarbków, 
gdzie z kolei brakowało bieżącej wody. 
Wielkiego komfortu nie zapewniła też 
drewniana willa przy ul. Kilińskiego.

Impuls z Weiz
W miarę przyzwoite warunki przyniosła 
dopiero przeprowadzka do Domu Rzemio-
sła, gdzie Ognisko mieściło się przez ostat-
nie lata.

– Ta siedziba była sympatyczna i z łezką 
w  oku będę ją wspominać. Bardzo klima-
tyczne miejsce, natomiast brakowało ta-
kiego europejskiego poziomu. Tutaj mamy 
dwie sale, które można połączyć w jedną, 
jak również zmieniać ich charakter w za-
leżności od rodzaju prowadzonych zajęć, 
mamy pracownię ceramiczną ze specjal-
nym piecem. Marzenie o nowej siedzibie 
towarzyszyło nam od dawna. Natomiast 
impulsem była wizyta w Weiz, gdzie nasze 
prace zostały świetnie przyjęte, dostaliśmy 
owacje na stojąco podczas prezentacji. 
A  przede wszystkim, zobaczyliśmy, jaką 
tam mają galerię. Po powrocie, nałado-
wany tym sukcesem, poszedłem do pana 
starosty Marka Wieżbickiego i powiedzia-
łem, że potrzebujemy nowego Ogniska. 
I…  udało się. Znaleźliśmy pozytywny od-
zew zarówno u starosty, jak i w Radzie Po-
wiatu – mówi Jakub Cwieczkowski. 

Kiedyś blacharnia, dziś galeria
Na nową siedzibę wybrany został obiekt, 
gdzie niedawno mieścił się market z artykuła-
mi metalowymi. Jednak pierwotnie budynek 
służył celom edukacyjnym.

– Tu znajdowała się technika obsługi sa-
mochodu, a sam budynek należał do Zespołu 
Szkół Samochodowych, potem do Zespo-
łu Szkół Mechaniczno-Samochodowych 
– wspominał Andrzej Chojnacki, dyrektor 
„samochodówki”, która obecnie nosi nazwę 
ZSTiL nr 2. – To w tym budynku w 1993 roku 
rozpoczynałem swoją pracę zawodową jako 
nauczyciel. Dokładnie w  miejscu Ogniska 
była blacharnia, lakiernia, dział obróbki spe-
cjalnej, czyli szlifowanie wałów korbowych 
i obróbka mechaniczna tulei cylindrowych, 
był również dział napraw bieżących samo-
chodów – mówił Andrzej Chojnacki, który nie 
ukrywał radości, że obiekt powraca do swej 
funkcji edukacyjnej.

Podjęcia decyzji o stworzeniu nowej sie-
dziby Ogniska gratulował władzom powiatu 
burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

– Szczerze mówiąc zaskoczyliście mnie, 
kiedy się dowiedziałem, że będzie taki duży 
remont, bo przecież powiat nie jest krezu-
sem finansowym. To wielki wyczyn, że zde-
cydowaliście się przeznaczyć takie środki na 
kulturę. Cieszę się, że ta placówka jest utrzy-
mana i że są słuchacze – mówił burmistrz.

Jedni z jedenastu
Podczas uroczystości nie zabrakło dy-

plomów gratulacyjnych i upominków, dla 
wykładowców i przyjaciół placówki. W tym 
gronie znalazł się również Jan Prosiński, 
operator filmowy, prawnuk Jana Skotnic-
kiego, założyciela Ogniska. Poświęcenia 
obiektu dokonał ks. Rafał Pęksa, zaś o ofi-
cjalne przecięcie wstęgi wraz z dyrektorem 
Jakubem Cwieczkowskim poproszeni zo-

stali przedstawicielka Centrum Edukacji Ar-
tystycznej Fatima Brańka, przewodniczący 
Rady Powiatu Jerzy Terlikowski, oraz staro-
sta Marek Wieżbicki. 

– Mam nadzieję, że w tym obiekcie będzie 
wspaniale realizowana idea wychowania 
przez sztukę. W Polsce jest zaledwie 11 tego 
typu placówek. Ten nowy obiekt pozwoli na 
rozszerzenie działalności, zwiększenie licz-
by słuchaczy, organizowanie wystaw bez 
problemów. W poprzedniej siedzibie Ogni-
sko dysponowało powierzchnią ok. 120 m², 
tutaj mamy 300  m², więc warunki niepo-
równywalne. Ognisko to duży splendor dla 
powiatu, więc oczywiste jest, że na powiecie 
ciążą pewne obowiązki. Rzeczywiście może 
sytuacja finansowa nie na wszystko nam po-
zwala, ale z tego, co tutaj zostało zrobione, 
chyba możemy być dumni – powiedział sta-
rosta Marek Wieżbicki. 

Popkolor u siebie
Inauguracja nowej siedziby była jedno-
cześnie rozpoczęciem działalności Galerii 
Popkolor, a na pierwszą ekspozycję złożyły 
się wybrane prace wykładowców, którzy 
pracowali w Ognisku po 2002 roku.

– Bardzo się cieszymy, że powstała w koń-
cu ta galeria, bo zawsze dużym problemem 
było własne miejsce, gdzie się możemy 
pokazywać z naszymi pracami. Najczęściej 
organizowaliśmy nasze wystawy w  Rado-
goszczy czy w Podkowie leśnej i cały czas 
tę współpracę chcemy podtrzymywać, 
natomiast chcieliśmy mieć miejsce, które 
możemy prowadzić po swojemu i realizo-
wać w nim spontaniczne pomysły – mówiła 
Agnieszka Antosik, opiekunka galerii, zapo-
wiadając jednocześnie, że jej ambicją jest, 
by największa w mieście galeria na werni-
saże zapraszała raz w miesiącu. 

   Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski


