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Laureaci Nagrody Burmistrza

Drodzy Czytelnicy,
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzymy 
Wam wiosny za oknem, w głowie i w sercu. Niech zakwitną 
nowe pomysły, odkładane decyzje dojrzeją do realizacji, 
a rozterki stopnieją w promieniach słońca. Niech świąteczne 
dni wypełni gwar rodzinnych spotkań i czas na odpoczynek, 
na spacer, na radość ze Zmartwychwstania. Redakcja

Piłkarki grodziskiej  
Mazovii 4 marca zdobyły 

złote medale podczas 
Młodzieżowych Mi-

strzostw Polski Futsalu 
Kobiet w kategorii wieko-

wej U-14. Natomiast  
trzy dni wcześniej  

w Willi Radogoszcz  
zainaugurowany został  

program bezpłatnych  
zajęć Galeria Młodych. 

Krótko mówiąc: idzie  
młodość. I to na wielu 
frontach, bo sukcesy 

sportowe notujemy  
nie tylko w futsalu.

Nasze złote dziewczyny pokonały kolejno 
Astorię Szczerców, Stomil Olsztyn i Czwór-
kę Radom, by w finale spotkać się z Brono-
wianką Kraków, której uległy na inaugurację 
turnieju 0:1. W meczu decydującym o mi-
strzostwie zrewanżowały się krakowiankom 
z nawiązką i wygrały aż 4:0. Mazovia może 
się czuć podwójnym zwycięzcą dwudniowe-
go turnieju rozgrywanego pod egidą PZPN 
w Grodziskiej Hali Sportowej, ponieważ na 
najwyższym poziomie była również organi-
zacja zawodów.

Znakomite wyniki młodzi grodziscy 
sportowcy odnoszą nie tylko w halowej pił-
ce nożnej. O następstwo nie musi martwić 
się panczenistka Luiza Złotkowska, bowiem 
z workiem medali z Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży wróciła Marta Dobrowol-
ska. Życiowy sukces osiągnęła Zofia Śliw-
ka z Akademii Tenisa Stołowego Dartom 
Bogorii, zwyciężając w Grand Prix Polski 
w kategorii żaczek. Więcej o wynikach gro-
dziskich sportowców można przeczytać na 
str. 24-25.

Eksplozja talentów być może czeka nas 
również na niwie artystycznej. Kojarzona 
dotychczas głównie z działalnością eduka-
cyjną, kulturalną i historyczną Willa Rado-
goszcz szeroko otworzyła drzwi przed przy-
szłością (narodu!) i rozpoczęła realizację 
projektu Galeria Młodych, czyli programu 
zajęć pozalekcyjnych dla mieszkańców gmi-
ny Grodzisk w wieku 13-21 lat. Więcej na 
ten temat piszemy na str. 7. 

   Krzysztof Bońkowski

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

Norbert Jacek  

Cegliński

Radny Rady Miejskiej 
w Grodzisku Maz.

życzy wszystkim mieszkańcom  
Grodziska Mazowieckiego i okolic  

zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy 

życzą
Joanna Wróblewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,

radosnego i wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny,
wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych nadziei, wiary i miłości, 

oraz serdecznych spotkań w gronie Najbliższych
 życzy 

Paweł Twardoch
Dyrektor Centrum Kultury 
 w Grodzisku Mazowieckim
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To idzie młodość! 
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Z myślą o mieszkańcach, któ-
rzy by chcieli zapoznać się 
z długimi i bogatymi w wyda-
rzenia dziejami Grodziska Po-
czekalnia PKP przygotowała 
cykl spotkań „Historia Grodzi-
ska dla początkujących”. Pro-
wadzącym jest Łukasz Nowac-
ki, który jak nikt inny potrafi 
w sposób atrakcyjny i przystęp-
ny opowiedzieć o procesach 
i  zmianach, jakie zachodziły 
w mieście i jego okolicy. 

Pierwsza podróż w czasie 
(bez biletu!) dotyczyła po-
czątków tworzenia się miasta, 
a można było się w nią wybrać 
31 stycznia, oczywiście z dwor-
ca kolejowego. Cofnięcie się 
w  wyobraźni o tysiąclecie uła-
twiały materiały z archiwum 
Willi Radogoszcz, można było 
zatem prześledzić przemia-
nę zespołu grodowego, który 
znajdował się w XI-XIII wieku 
na terenie dzisiejszej Chlebni, 

a kiedyś na skraju pradawnych 
puszcz, do osady, aż po wieś, 
która spełniała rolę ważnego 
ośrodka cywilizacji przy szlaku 
komunikacyjnym. Intensyw-
ny rozwój sprawił, że w 1522 
roku dzięki staraniom rodziny 
Okuniów wieś zostaje podnie-
siona do rangi miasta, które 
otrzymało prawa miejskie z rąk 
króla Zygmunta Starego. Mimo 
że miasta nie omijały pożary 
i klęski żywiołowe, Grodzisk 
zawsze potrafił się podnieść. 
Podczas następnych spotkań 
kontynuowana będzie opo-
wieść o dawnych czasach, aż po 
teraźniejszość.

Wielopokoleniowa publicz-
ność pokazała, że głód wiedzy 
o lokalnej historii jest olbrzy-
mi, a tego typu spotkania pro-
wokują nie tylko do pytań, lecz 
także osobistych opowieści.

    Katarzyna Mandes

Od grodziska do Grodziska
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Dworzec kolejowy jest 
miejscem, o którym poeci 
i bluesmani śpiewają pio-
senki. Przykładem popu-
larna kiedyś „Poczekalnia 
PKP” Elżbiety Mielczarek. 
Ale dworzec jest też dobrym 
miejscem, aby występować. 
Zwłaszcza, jeśli jest w nim – 
jak w Grodzisku – Przestrzeń 
Kulturze Przyjazna. Z  reci-
talem wystąpił tu 3 marca 
Bogdan Roguski – pieśniarz, 
poeta i wrażliwy komentator 
rzeczywistości. Jak przyznał, 
od ponad 40 lat jest miesz-
kańcem Grodziska. Kocha 
to miasto, obserwuje zacho-
dzące tu zmiany, lubi w nim 
przebywać i wypoczywać. 
Dlatego recital rozpoczął od 
piosenki „Moje miasto”. 

W podobnym „miejskim” kli-
macie utrzymany był również 
utwór „Ballada o życiu”. Me-
lancholijny „Jesienny walc” 
to wspomnienie chwil spę-
dzonych w  Parku Skarbków, 
wszak jesień to ulubiona pora 
roku poetów. Może należało-
by się zastanowić nad wyda-
niem płyty różnych autorów 
z piosenkami o Grodzisku?

Wspólnym mianownikiem 
łączącym piosenki Bogdana 
Roguskiego jest miłość w wie-
lu jej przejawach. Na pewno 
zaletą jest jego niski głos, któ-
rym w takich balladach jak 
„Żywy obraz” potrafi czaro-
wać. Jak się okazuje, bardów 
w Grodzisku nie brakuje.

    Tekst i fot. 
 Sławomir Sadowski 

Bardowie są wśród nas

2 w skrócie

Nagrody w Zgierzu i Choceniu
Kolejne laury przywiozły do 
Grodziska działające przy Cen-
trum Kultury zespoły tańca no-
woczesnego Studia Tańca MW. 
3 marca podczas XI Zgierskich 
Spotkań Tanecznych „Drgania 
Przestrzeni” zespół MiniFlex 
4 zajął trzecie miejsce w ka-
tegorii taniec nowoczesny do 
lat 8. Formacja ćwicząca na co 
dzień pod okiem Magdaleny 
Mączki zaprezentowała układ 
„Rio”. Dzień później w Choce-
niu odbył się VII Ogólnopolski 

Turniej Tańca Nowoczesnego, 
podczas którego osiągnięcie 
ze Zgierza powtórzyły grupy 
prowadzone przez Ewelinę 
Reczulską: Miniformacja Flex 
zajęła trzecie miejsce w kate-
gorii disco-dance 12-15 lat, zaś 
Miniformacja Puls w kategorii 
powyżej 15 lat. Również trze-
cie miejsce w tej samej katego-
rii stało się udziałem formacji 
tańca nowoczesnego Flex,  
kierowanej przez Magdalenę 
Wójcik.    (kb) 

Celebryci o celebrytach
Tandeta, bufonada 
i nieprofesjonalność ro-
dem z wielkiego świata 
zagościły w Grodzisku 
zgrabnie zamknięte 
w  fabułę kabaretowego 
spektaklu słowno-mu-
zycznego. „Chory na 
sukces” rozbawił pu-
bliczność, która 21 lute-
go zajęła miejsca w sali widowiskowej Centrum Kultury. Przedstawienie w reżyserii Stefana Friedmanna jest satyrą na środowiska artystycz-ne i dzisiejsze czasy zagubionych 

wartości. W roli 
zmanierowanego 
celebryty wystąpił 
zdystansowany do 
siebie wokalista 
Michał Wiśniew-
ski. W wykpieniu 
w s z e c h o b e c n e j 
głupoty pomagali 
mu na scenie zna-ni aktorzy kabaretowi Tadeusz Ross, Piotr Pręgowski oraz Krzysztof Han-ke. A na spektakl zaprosili Centrum Kultury i grodziski animator kultury Krzysztof Urtate.    (mm)

Wystawa „Szlachetny urok 
fotografii”, na którą złoży-
ło się 18 prac Jolanty Dzie-
dziczak oraz Danuty Kaim, 
ozdobiła ściany foyer grodzi-
skiego kina.

– Techniki szlachetne, ta-
kie jak guma, cyjanotypia 
czy Vandyke brown powstały 
dawno temu, my zaś jesteśmy 
początkującymi artystkami 
w tej dziedzinie. Chciałyśmy 
wszystkich zachęcić do ekspe-
rymentowania z fotografią cy-
frową i formami, wydawałaby 
się, archaicznymi – mówiła 
podczas wernisażu wystawy 
8 lutego Jolanta Dziedziczak. 
Krajobrazy, zdjęcia jazzma-
nów, wszystko to, co pasjonuje 
autorki, a opowiedziane w ko-

lorze blue i brown, można było 
podziwiać do 28 lutego.  

  (mm)

Fotografowanie jak malowanie
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
jesteśmy w trakcie realizacji szeregu inwe-
stycji, dzięki którym nasze miasto stanie 
się jeszcze piękniejsze i bardziej przyjazne 
zarówno dla mieszkańców, jak i osób od-
wiedzających. Gmina otrzymała dotację 
unijną na budowę ścieżek rowerowych. 
Inwestycja ta wymaga wycięcia wielu 
drzew. Zieleń jest bardzo ważna dla funk-
cjonowania miasta i zdrowia mieszkań-
ców, dlatego też każde wycięte drzewo 
jest dla mnie osobiście bardzo wielkim 
przeżyciem. Projekty ścieżek zostały tak 
przygotowane, aby zachować cenny drze-
wostan i wyciąć głównie te egzemplarze, 
których stan zdrowotny był słaby lub ich 
korzenie wrastały w sieć podziemnej in-
frastruktury. Tam, gdzie to było możliwe, 
drzewa zostały przesadzone w nowe miej-
sca. Obecnie powstają ścieżki w ulicach 
Narutowicza, Świeżej, Poniatowskiego, 
Traugutta, Królewskiej, Żyrardowskiej, 
Bartniaka oraz 1 Maja i 3 Maja. Nowe 
ścieżki zapewnią bezpieczeństwo wszyst-
kim rowerzystom. A rowery stają się dziś 
popularnym środkiem komunikacji za-
równo dla dorosłych dojeżdżających do 
pracy, jak i dla dzieci dojeżdżających do 
szkół. Po wykonaniu ścieżek posadzimy 
nowe drzewa i krzewy, utworzymy nowe 
parki i skwery. W  tym roku nasadzenia 
pojawią się wzdłuż 23  ulic i na 11 skwe-
rach. Powstanie również sześć nowych 
parków w sumie zostanie posadzonych 
prawie 650 drzew oraz ponad 60 tys. krze-
wów. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
w ramach dwóch projektów, na które gmi-
na pozyskała ponad 10 mln zł dofinanso-
wania unijnego. Zwracam się do Państwa 
z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość. 
Zapewniam, że będą Państwo mile zasko-
czeni ilością i jakością nowej zieleni. 

Ostatnio spotkało mnie wiele przykro-
ści pomimo tego, że moją wolą była po-
moc mieszkańcom. Mianowicie podjąłem 
decyzję, aby pracownicy urzędu nie par-
kowali swoich samochodów na parkingu 
przed Urzędem Miejskim. Chciałem, aby 
ten parking był wyłączenie dla intere-

santów. Pretensje mieszkańców powstały 
być może dlatego, że nie do końca wyja-
śniłem cel mojej decyzji. Wielokrotnie 
przychodziły do mnie osoby skarżące się, 
że nie mają gdzie zostawić samochodu, 
gdy przyjeżdżają załatwić sprawę w urzę-
dzie. Pojawiły się też skargi od osób, któ-
re miały problemy z poruszaniem się, 
inwalidów, którzy musieli pokonać dużą 
odległość, bo nie było wolnych miejsc 
postojowych przed urzędem. W związku 
z tym podjąłem decyzję o przeznaczeniu 
działki naprzeciwko budynku starostwa 
dla pracowników urzędu. Jednocześnie na 
parkingach przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja 
i Konspiracji udostępnione zostały nowe 
miejsca postojowe dla tych, którzy do tej 
pory parkowali przy ul. Kościuszki. Od-
ległość do dworca kolejowego z parkingu 
przy ul. 1 Maja jest podobna do odległości 
z parkingu przy ul. Kościuszki. Decyzję tę 
podjąłem z myślą o mieszkańcach i liczę, 
że tak to będzie odebrane.

Polskie miasta zajmują wysoką pozycję 
na liście najbardziej zanieczyszczonych 
w  Europie, dlatego też została podjęta 
decyzja o zakupie drona wyposażonego 
w przenośne laboratorium, za pomocą 
którego Straż Miejska będzie wykonywać 
badania jakości powietrza i sprawdzać 
czystość spalin kominowych. W tej chwili 
sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Nie 
możemy normalnie żyć, bo nasi sąsiedzi 
palą śmieci, które nas trują. Dzięki dro-
nowi sprawdzimy, jak duża jest skala tego 
procederu. Dzisiaj palenie węglem jest do-
puszczalne, natomiast nie jest dopuszczal-
ne palenie różnego rodzaju odpadów.

Od prawie dwóch lat prowadzimy akcję 
„Wymień piec”, w ramach której zwracamy 
do 6000 zł za wymianę starego pieca na 
gazowy. Dotacja przyznawana przez gmi-
nę jest jedną z wyższych w Polsce. Dzięku-
ję mieszkańcom, którzy już wymienili pie-
ce. Jednocześnie zachęcam pozostałych do 
skorzystania z tej możliwości. Oceniam, 
że naciski sąsiadów i społeczności lokalnej 
na wymianę pieców będą olbrzymie. Dla-
tego im szybciej zdecydujecie się na ten 
krok, tym lepiej dla nas wszystkich. 

Wstępniak od Burmistrza

W ostatnich dniach zapadły bardzo 
ważne decyzje w sprawach oświatowych. 
Został ogłoszony przetarg na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 2 i budowę hali 
przy Szkole Podstawowej nr 5. Kupiliśmy 
działkę w miejscowości Szczęsne z prze-
znaczeniem na budowę szkoły podstawo-
wej z przedszkolem. Wkrótce ogłoszony 
będzie konkurs na projekt tej placówki. 
Po pospiesznie wprowadzonej reformie 
oświatowej powstało zamieszanie, z któ-
rym w tej chwili staramy się uporać. Po 
likwidacji Gimnazjum nr 3 została po-
nownie utworzona Szkoła Podstawowa 
nr 5, w której obecnie mamy wolne miej-
sca. Apeluję do rodziców dzieci uczęsz-
czających do szkół podstawowych nr 1 
i nr 6 o przeniesienie dzieci do SP nr 5, 
najlepiej całymi klasami. W tej chwili 
w tamtych placówkach jest bardzo ciasno. 
Nie chcemy tego robić poprzez uchwały, 
tylko pozostawiamy to do decyzji rodzi-
ców. Zwracamy się z prośbą, szczególnie 
do tych rodziców, którzy otrzymali taką 
propozycję. SP nr 5 dysponuje bardzo do-
brą kadrą nauczycielską, ma bardzo dobre 
warunki nauczania, a pod koniec roku 
powstanie przy niej duża hala sportowa. 
Zachęcam do zmiany szkoły, dzięki czemu 
zmniejszy się zmianowość w pozostałych 
placówkach, a Wasze dzieci będą uczyły 
się w komfortowych warunkach i wcze-
śniej wracały do domów. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

miasto i gmina

Kolejne pieniądze unijne dla Grodziska
Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem na rewitalizację terenu wokół Stawów 
Walczewskiego i terenu przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to prawie 5 mln zł, 
a całkowita wartość to ok. 7 mln zł. Planowany termin zakończenia projektu przypada na II kwartał 2019 roku.
Przedsięwzięcie obejmuje prace związa-
ne z zagospodarowaniem terenu wokół 
Stawów Walczewskiego (utwardzenie na-
wierzchni, przygotowanie ciągów pieszo-
-rowerowych, montaż małej architektury 
i  toalet, przygotowanie placu zabaw i si-
łowni plenerowej, przebudowa instalacji 
elektroenergetycznej i wodno-kanali-
zacyjnej, wykonanie nasadzeń i zieleni, 
przygotowanie chodnika i parkingu), 

termomodernizację znajdującego się w 
pobliżu Stawów obiektu do obsługi terenu 
(wymiana baterii łazienkowych, moder-
nizacja ogrzewania, wymiana świetlików 
dachowych i drzwi wejściowych, a także 
ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych) 
oraz częściowe zagospodarowanie terenu 
przy ul. Sportowej 29 w pobliżu plano-
wanego Centrum Aktywizacji i Integracji 
Społecznej na cele lodowiska w okresie zi-

mowym oraz Jarmarku Produktów Regio-
nalnym w pozostałym okresie roku.

Projekt pn. „Przywrócenie funkcji spo-
łeczno-gospodarczych zdegradowanych 
terenów w ramach rewitalizacji Grodzi-
ska Mazowieckiego” współfinansowany 
ze środków RPO WM 2014-2020, Oś VI 
Jakość życia, działanie 6.2. Rewitalizacja 
obszarów zmarginalizowanych
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WIEŚCI Z RATUSZA
31 stycznia oraz 28 lutego obradowali grodziscy radni podczas kolejnych sesji Rady Miejskiej. 
Dodatkowo spotkali się również 19 lutego na sesji nadzwyczajnej, podczas której przyjęto 
uchwały pozwalające aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
w  ramach programu „Poprawa jakości powietrza” na dwie gminne inwestycje: budowę 
mediateki przy ul. Bartniaka oraz hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej. 

fo
t. 

 g
ro

dz
isk

.p
l 

Wózek po raz dziesiąty 
Podczas styczniowej sesji rozpoczęcie ob-
rad poprzedziło wręczenie ufundowanego 
przez gminę podarunku dla pierwszego 
urodzonego w nowym roku mieszkańca. 
Tym razem prezenty w postaci wózka, 
nosidełka i spacerówki trafiły do małe-
go Szczepana, który przyszedł na świat 
2 stycznia o godz. 5.30. Wyjątkowo prak-
tyczny upominek rodzice nowego obywa-
tela, Bernadetta i Tadeusz Wróblewscy, 
odebrali z rąk przewodniczącej Rady Miej-
skiej Joanny Wróblewskiej, przewodniczą-
cej Komisji Polityki Społecznej Irminy 
Dziekańskiej oraz burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego. Fundowanie wózka dla 
pierwszego urodzonego w nowym roku 
mieszkańca ma w Grodzisku kilkuletnią 
tradycję i odbyło się już po raz dziesiąty.
Zmiany w prognozie i budżecie
Zmiany w bieżącym budżecie powodują tak-
że zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej. Stosowne uchwały podjęto zarów-
no w styczniu, jak i w lutym. Na pierwszej 
w 2018 roku sesji radni głosowali w sprawie 
zmian związanych z rezygnacją z budowy 
przedszkola kontenerowego i skoncentro-
waniu wysiłków na utworzeniu przedszko-
la przy ul. Okrężnej. 28 lutego dochody 
i  wydatki zwiększono o ponad 22 mln zł. 
Kwota 20 mln zł dotyczy rozliczania dotacji 
unijnych, które Grodzisk wraz z miastami 
partnerskimi otrzymał na budowę ścieżek 
rowerowych. Dotacje miały być rozliczane 
osobno dla każdego miasta, jednak okazało 
się, że Grodzisk jako lider projektu otrzy-

nia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminę.

– Oznacza to większe pieniądze na dodat-
ki motywacyjne – mówiła dyrektor biura 
oświaty Ewa Burzyk. – Dotychczas na do-
datki motywacyjne dyrektorzy szkół mo-
gli przeznaczyć 3,6 proc. kwoty wynagro-
dzeń zasadniczych, teraz będzie to 6 proc. 
i nie będzie to jak do tej pory połączone ze 
środkami przeznaczonymi na doraźne za-
stępstwa. Ponadto zwiększono dodatki za 
wychowawstwo czy opiekę nad stażystami 
– informowała szefowa gminnej oświaty.

Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.
O planach zagospodarowania 
emocjonalnie
Emocje wywołały zmiany uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Tłuste, Kłudzienko, 
Adamów oraz Żuków (tereny graniczące 
z autostradą A-2). Mieszkanka Żukowa Ka-
tarzyna Karwacka ze stowarzyszenia „Do-
lina Rokitnicy” proponowała, by wstrzy-
mać się z pracami planistycznymi dla tego 
rejonu do czasu wyznaczenia dokładnej 
lokalizacji zapowiadanego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Z kolei obecni na 
sesji mieszkańcy Adamowa byli zdania, że 
nie ma na co czekać, gdyż od kilku lat ich 
grunty, których dotyczą plany, są zaśmieca-
nymi nieużytkami. Radni podjęli uchwałę, 
by dać możliwość konsultacji wszystkim 
mieszkańcom miejscowości, których do-
tyczą, a nie tylko tym stowarzyszonym 
w „Dolinie Rokitnicy”.

Podczas lutowej sesji radni także nadali 
statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz 
wyrazili zgodę na nabycie części nierucho-
mości gruntowej w Kałęczynie. 

   (ag, kb, miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał i protokołami 
z sesji można zapoznać się w Biuletynie 
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ma dotację w całej wysokości, którą będzie 
zobowiązany w przewidzianych częściach 
przekazać partnerom projektu. Na pozo-
stałe ponad 2 mln zł złożyły się zwiększone 
wydatki na: remonty dróg, budowę ścieżek 
rowerowych oraz wymianę parkometrów 
i zakup drona umożliwiającego badanie 
dymu wydobywającego się z domowych 
kominów, a przez to kontrolę tego, czym 
w swoich piecach palą mieszkańcy gminy. 
Radna Ewa Górska zastanawiała się, czy jest 
to konieczny zakup, skoro zbliża się koniec 
sezonu grzewczego. Burmistrz Grzegorz 
Benedykciński przekonywał, że straż miej-
ska mając takie analizy nie będzie szukała 
trucicieli po omacku. Ponadto dron będzie 
mógł także kontrolować ruch na grodzi-
skich ulicach i skrzyżowaniach.
Zasób mieszkaniowy  
z programem
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej Paweł Burzyk przedstawił wieloletni 
program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy. Program tworzony jest 
w  celu zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych osób oczekujących na wynajęcie loka-
li socjalnych i ich remontowanie. Okazuje 
się, że stan takich mieszkań jest niezadowa-
lający. Jedynie w budynkach, które powsta-
ły po 2000 roku i tam gdzie są Wspólnoty 
Mieszkaniowe, sytuacja jest w normie.

Program, który większością głosów 
zaakceptowali radni, obejmuje plany do 
2022 roku. W tym roku będą rozbierane 
stare kamienice przy ulicach: Wioślar-
skiej, Limanowskiego, 11 Listopada, Har-
cerskiej i Sienkiewicza, w których łącznie 
znajduje się 55 lokali. 

Podczas sesji przyjęto także zasady wy-
najmowania lokali ZGM oraz przyjęto 
strategię rozwiązywania problemów spo-
łecznych na lata 2018 – 2020.
Większa motywacja
Radni dokonali zmian w regulaminie okre-
ślającym niektóre zasady wynagradza-
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Naszej Koleżance
Wiesławie Romanowskiej

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci 
Męża

składają
koledzy i koleżanki

ze Szkoły Podstawowej nr 6

Kobiety aktywne społecznie
Zorganizowane przeze mnie 

przed ponad sześciu laty spotkanie świą-
teczno-integracyjne pokazało, że jest za-
potrzebowanie mieszkańców na spotkania 
towarzyskie i dało początek Przystankowi 
Książenice. Tworzą go miłośnicy Książenic 
rozwijający poczucie wspólnoty lokalnej. 
Członkami są w większości panie, które 
organizują różne ciekawe imprezy dla spo-
łeczności Książenic i okolic. Sukcesy Klubu: 
prezentacja ćwiczeń pilates, karnawałowe 
zabawy, spotkanie z alpinistką p. Joanną, 
grillowanie pod gwiazdami, porady ogrod-

nicze i spotkania ogródkowe, spotkania 
świąteczne, organizacja akcji charytatyw-
nych. Największy sukces to organizacja im-
prezy BiegamBoLubię w Książenicach.

Z okazji niedawnego Święta Kobiet skła-
dam podziękowanie i wyrazy szacunku 
wszystkim Paniom poświęcającym swój 
czas na budowę pozytywnych relacji są-
siedzkich, które są przewodnią wartością 
wzajemnego poznania się i poszanowania.

   Stanisław Kolasa 
Przystanek Książenice

fo
t. 

ar
ch

. S
P 

nr
 2



BOGORIA nr 276 marzec 2018

kultura 55

Badanie kotłów grzewczych
W gminie Grodzisk trwa akcja inwenta-
ryzacji kotłów i systemów grzewczych. 
Jej celem jest zdobycie wiedzy pozwala-
jącej na zaplanowanie działań mających 
na celu poprawę jakości powietrza na na-
szym terenie. Straż Miejska, inspektor ds. 
zarządzania energią oraz wolontariusze 
odwiedzają mieszkańców z prośbą o wy-
pełnienie ankiety i odpowiedź na pytania 
m.in. o rodzaj ogrzewania budynku, jego 
ocieplenie, typ kotła grzewczego, ilość zu-
żytego paliwa, a także czy właściciel jest 

zainteresowany wymianą źródła ciepła na 
ekologiczne, niskoemisyjne. Akcja potrwa 
kilka miesięcy. 

– My też dostarczamy wiedzy miesz-
kańcom. Informujemy o dopłatach do wy-
miany kotłów węglowych na gazowe bądź 
elektryczne. Rozmawiamy także o  tym, 
jak prawidłowo korzystać z kotłów na pa-
liwo stałe, by zminimalizować efekt sadzy 
i czarnego dymu – mówi Marian Czyżew-
ski, główny specjalista ds. zarządzania 
energią w Urzędzie Miejskim.    (kb)

miasto i gmina

    
Składamy podziękowanie dla Związku Emerytów i UTW za lata współpracy i miłych 
relacji ze Zmarłym oraz za uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej. Dziękujemy 
również wszystkim, którzy osobiście lub duchowo żegnali drogiego Eugeniusza. 

Żona i synowie z rodzinami

Przyroda 
czarująco  
literacka

Wszystkie  
wymiary  ula

Nie martwcie się! 

Od 13 lutego przed uczniami Szkoły Pod-
stawowej nr 2 świat pszczół nie ma tajem-
nic. Tego dnia po lekcjach mieli okazję 
spotkać się z pszczelarzem Piotrem Micha-
lakiem, wziąć udział w grze terenowej doty-
czącej aktywności pszczół, obejrzeć z bliska 
te pożyteczne owady w laboratorium z mi-
kroskopami, a także podziwiać ilustracje do 
książki Piotra Sochy na wystawie „Pszczoły” 
oraz zobaczyć, jak działa pracownia z dłu-
gopisami 3D. Wszystkie atrakcje zostały 
zorganizowane w ramach „Popołudnia 
w ulu”, wydarzenia edukacyjnego, zainicjo-
wanego przez wicedyrektor szkoły Małgo-
rzatę Sadowską w związku z uczestnictwem 
szkoły w pilotażowym projekcie Ośrodka 
Rozwoju Edukacji „Szkoła Ćwiczeń”.    (kb)

Szkoła Podstawowa w Książenicach zorga-
nizowała Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo-
języcznych „Cool Culture”. Finał gminnych 
zmagań odbył się 15 lutego na terenie pla-
cówki, a udział wzięły w nim drużyny zło-
żone z uczniów trzech szkół. Rywalizację 
w  formie gry terenowej zwycięsko zakoń-
czyli przedstawiciele SP nr 1, zaś na kolej-
nych miejscach podium uplasowali się go-
spodarze i SP nr 6.     (kb)

- Nie mogłam być dziś z wami ciałem, 
ale jestem obecna duchem i sercem – 
przekazała Sylwia Bąbik, kierownik 
grodziskiej filii Biblioteki Pedagogicz-
nej, w liście odczytanym przez Mario-
lę Suską podczas ogłoszenia wyników 
trzeciej edycji konkursu czytelnicze-
go „Oczaruj mnie… przyrodą”, któ-
re odbyło się 31 stycznia w Centrum 
Kultury. W konkursie wzięło udział 
16 placówek oświatowych z Grodziska, 
Żabiej Woli, Adamowizny, Książenic, 
Józefiny, Milanówka, Międzyboro-
wa i Jaktorowa, do pierwszego etapu 
przystąpiło 409 chętnych, a do dru-
giego etapu zakwalifikowało się 149 
uczestników. Podczas finału wręczono 
96 nagród i wyróżnień za najlepsze 
prezentacje wierszy, baśni, fragmen-
tów znanych i  nieznanych utworów. 
Spośród nagrodzonych prezentacji 
17  było dziełem autorskim uczniów, 
a 13 stanowiły audiobooki. Zanim na-
stąpiła projekcja filmu „Paddington2” 
ufundowana przez Centrum Kultury, 
we współpracy z którym Biblioteka 
Pedagogiczna zorganizowała konkurs, 
na scenie zaprezentowali się losowo 
wybrani laureaci: Bogusia Zagrajek, 
Florentyna Koza, Piotr Wojciechowski 
Maria Gałajda i Magdalena Rok.    (kb)
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Na szczęście są pomiędzy nami ludzie, którzy dobroć mają we krwi, gesty 
przyjaźni i życzliwości czynią spontanicznie i szczerze, bycie dla innych jest dla 
nich naturalne jak oddychanie, a podziwu dla urody życia i młodzieńczej witalności 
nie może im odebrać ani brzemię lat, ani doświadczenia trudne i bolesne. Na 
nieszczęście odchodzą zbyt szybko i często niespodziewanie, jakby wrodzona 
skromność nie pozwalała im na absorbowanie sobą innych nawet w chwili śmierci.
Niewątpliwie takim właśnie człowiekiem 
był Eugeniusz Jakubowski, rodowity gro-
dziszczanin, który swoje miasto znał od 
podszewki, ba – tworzył jego historię, 
najpierw jako zapalony sportowiec, po 
latach jako zasłużony działacz i wielolet-
ni skarbnik miejscowego oddziału Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, organizator wycieczek i im-
prez integracyjnych, stały gość koncertów, 
spektakli i wydarzeń składających się na 
kulturalne kalendarium Grodziska. Ci, 
którzy mieli szczęście znać Gienia, jak 
powszechnie był nazywany, poświadczą z 

pewnością, że poza wrodzoną prawością 
charakteru i sumiennością nie miał sobie 
równych w dziedzinie czerpania radości 
z życia: sport, wędkowanie, góry, bliższe i 
dalsze wyjazdy, spotkania towarzyskie wy-
znaczały mapę jego aktywności, na której 
stałe miejsce miała przecież działalność 
społeczna oraz życie rodzinne. Już jedno 
spojrzenie spod krzaczastych brwi, nasu-
niętych na roześmiane oczy wystarczało, 
żeby zjednać sobie każdego bez względu 
na wiek czy pozycję społeczną. Taki wła-
śnie był: promienny, jasny, krzepki, bez 
grama pretensji do świata i ludzi.

Do końca chciał pozostać aktywny, bał 
się niedołężności, wciąż planował kolejne 
wycieczki – następna miała być w góry. 
Okazało się, że dotarł wyżej i dalej niż 
zamierzał. Zmarł 5 marca w wieku 80 lat. 
Na miejsce wiecznego spoczynku odpro-
wadzany był przez liczne grono przyjaciół 
i znajomych. To właśnie im zadedykowa-
ny był promień słońca, który przedarł się 
przez zachmurzone niebo w momencie 
pochówku. Zupełnie jakby Gienio mówił: 
nie martwcie się, dotarłem do celu, u mnie 
wszystko w porządku.

   Łukasz Nowacki

Eugeniusz Jakubowski
23.01.1938 – 5.03.2018

Podziękowanie

Pożegnanie

Terenowy 
angielski 
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Pumptrack i kładka

Spokojnie, to tylko park

W parku nad Mrowną (na zdjęciu) domi-
nującym elementem krajobrazu ma być 
dębowa kładka, łącząca się ze ścieżkami 
żwirowymi. Ponadto powstaną m.in. no-
woczesny plac zabaw, plenerowa siłownia 
i mała architektura ogrodowa. Przy Szóstce 
główną atrakcją ma być pumptrack, czyli 
180-metrowy tor z różnymi stopniami po-
chyłości, z którego skorzystają wielbiciele 
rowerów, hulajnóg, deskorolek i rolek. – 
Będzie to najdłuższy tor modułowy w Pol-
sce – mówi Grzegorz Chmielewski z Sorte-
du. Łącznie oba przedsięwzięcia kosztować 
będą ok. 2,7 mln zł, a to jeszcze nie koniec 
inwestowania w zielone, bowiem to tylko 

dwie z ponad dwudziestu lokalizacji, na 
terenie Grodziska, w których w ramach 
projektu „Podniesienie standardów ży-
cia poprzez poprawę jakości przestrzeni 
publicznej, w tym terenów zieleni, gminy 
Grodzisk Mazowiecki” do jesieni pojawią 
się nowe skwery, parki i nasadzenia. 

– Na zieleń wydamy w tym roku ok. 
15  mln zł, więc skala tych inwestycji jest 
olbrzymia. Ta skala wynika również z tego, 
że budujemy ścieżki rowerowe i to również 
wiąże się niestety z wycinkami drzew. Ale 
apeluję, by wycinkami się nie stresować, 
bo nowej roślinności będzie 10  razy wię-
cej w stosunku do tego, co zostanie wycię-

te. Myślę, że idziemy w  kierunku miasta 
ogrodu. Zieleń w dużym stopniu niweluje 
również to, co dzisiaj jest takim wielkim 
problemem, czyli smog – mówił burmistrz 
Grodziska Grzegorz Benedykciński.    (kb)

O tym, że mieszkańcy bacznie przyglą-
dają się wycinkom drzew, świadczyć 
może sygnał, jaki otrzymaliśmy od 
mieszkańca ul. Wiklinowej, który w po-
łowie lutego w rozmowie telefonicznej 
alarmował, że na osiedlu Jaśminowa, na 
terenie przyległym do torów PKP, trwa 
wycinka drzew, dodatkowo wykonywa-
ne były roboty ziemne. – Nie ma żadnej 
tabliczki, obawiamy się, czy tu nie chcą 
nam postawić jakiegoś bloku – mówił.

Zapytanie w tej sprawie skierowa-
liśmy do Urzędu Miejskiego i jak się 

okazało, niepokój mieszkańców był 
niepotrzebny, gdyż prace związane są 
z budową parku, realizowanego w  ra-
mach tego samego projektu co tereny 
rekreacyjne nad Mrowną i przy Szóstce. 
Zakończenie całości planowane jest na 
31  października, a projekt przewiduje 
m.in. wykonanie nawierzchni mineral-
nych, założenie trawników, wykonanie 
placów zabaw, boisk, montaż elementów 
małej architektury, założenie rabat oraz 
posadzenie drzew i krzewów. 

    (kb)

Na przełomie lutego i marca gmina podpisała dwie umowy na 
realizację zadań związanych z aranżacją terenów zielonych. Park 
przy rzece Mrownej nieopodal Szpitala Zachodniego wybuduje 
firma Baobab z Warszawy, zaś teren przy Szkole Podstawowej nr 6 
w atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną zmieni Sorted z Piastowa.
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Zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt Wielkanocnych

wypełnionych miłością, życzliwością  
i optymizmem 

życzy
Zarząd wraz z pracownikami Spółki
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... oraz firmą Baobab
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Azyl dla pasji
7

fo
t. 

kb

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i

Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna to niefor-
malne ciało doradcze burmistrza Grodziska, 
tworzone przez uczniów grodziskich szkół. To 
właśnie na ich barkach spoczęło przeprowa-
dzenie ankiet na temat potrzeb edukacyjno-
-kulturalnych wśród grodziskiej młodzieży,  
a także współpraca przy tworzeniu programu.

– Pomysłodawcą projektu jest burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, który dostrzegł 
potrzebę zagospodarowania popołudniowe-

go czasu naszej młodzieży. Dzięki ankietom 
mogliśmy te potrzeby zdefiniować i uwzględ-
nić w programie, który przewiduje rozmaite 
zajęcia kształcące, rozwijające pasje, takie 
jak warsztaty filmowe, fotograficzne, ale też 
zajęcia językowe o charakterze podróżni-
czym – mówi Mariola Goździkowska z Willi 
Radogoszcz, koordynująca Galerię Młodych 
z ramienia Ośrodka Kultury. 

 Ideę przedsięwzięcia przybliżyli wicebur-
mistrz Tomasz Krupski i dyrektor Ośrodka 
Kultury Paweł Twardoch.

– Chcielibyśmy wypełnić te sale treścią 
wymyśloną przez młodzież z Grodziska i de-
dykowaną pozostałej młodzieży. Ten obiekt 
służył do tej pory wszystkim grupom wieko-
wym i w dalszym ciągu tak będzie, natomiast 
od dzisiaj szczególnie koncentrujemy się na 
osobach młodych i uruchamiamy program 
Galeria Młodych – mówił wiceburmistrz 
Grodziska. Z kolei Paweł Twardoch zwracał 
uwagę, że w grodziskich szkołach jest mnó-
stwo utalentowanej młodzieży. – Chciałbym, 
żeby ci młodzi ludzie znaleźli tutaj swój azyl, 
miejsce, gdzie na co dzień będą szlifować 

swoje pasje i pokazywać je szerzej. Zachęcam 
do odwiedzania Willi Radogoszcz i do tego, 
by mówić, czego wam jeszcze brakuje – pod-
kreślał dyrektor Ośrodka Kultury.

Inauguracji towarzyszyła wystawa prac 
Ryszarda Łobosa, który dla młodzieży po-
prowadzi warsztaty komiksowe, zaś gwoź-
dziem programu był koncert Maksymi-
liana Łapińskiego, okrzykniętego polskim 
Edem Sheeranem uczestnika programu  
„Mam talent”.

– W Radogoszczy styka się historia z te-
raźniejszością. Każdy będzie mógł zobaczyć, 
jak było kiedyś, a jednocześnie tworzyć coś 
nowego. Mam nadzieję, że to będzie miej-
sce, w którym będzie można zawierać nowe 
przyjaźnie, będzie to miejsce kulturowe, ale 
też rozrywkowe i będziemy je wspominać 
z sentymentem – powiedziała Maria Gabrel, 
przewodnicząca Młodzieżowej Grupy Kon-
sultacyjnej.

Więcej informacji o Galerii Młodych moż-
na znaleźć na stronie internetowej willarado-
goszcz.eu.

      Krzysztof Bońkowski

– Lekki stres jest, ale euforia też – mówiła Katarzyna Kakietek  
z Młodzieżowej Grupa Konsultacyjnej podczas inauguracji Galerii Młodych, 
czyli programu dla grodziskiej młodzieży, która od 1 marca może  
spotykać się popołudniami na bezpłatnych zajęciach w Willi Radogoszcz.

Obecna droga powiatowa nr 1504W została 
wybudowana w latach 70. Aktualnie jej stan 
techniczny jest bardzo zły, ma liczne ubytki, 
uszkodzenia i spękania siatkowe, a ponadto 
jest dosyć wąska – w najszerszym miejscu ma 
5,2 m. Ponadto na całym odcinku przydrożne 
rowy są zanieczyszczone, przez co niemożli-
we jest właściwe odwodnienie korony drogi.

W ciągu całego odcinka, który zostanie 
przebudowany, brak jest chodników, peronów 
przystankowych oraz oznakowania poziome-
go, tak więc przebudowa drogi wpłynie ko-
rzystnie na komfort kierowców, ale również ro-
werzystów, a także bezpieczeństwo pieszych.

Jezdnia po przebudowie będzie miała 6 me-
trów szerokości, chodniki o łącznej długości 
1374 m oraz 6 przystanków autobusowych wy-
posażonych w perony, zaś na całej długości 
droga będzie odwadniana za pomocą rowów.

Remont odcinka o długości 1558 m zosta-
nie sfinansowany ze środków budżetowych 
powiatu grodziskiego, gminy Grodzisk Ma-
zowiecki, a także dzięki dotacji z programu 
„Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lo-
kalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu”. Całko-
wita wartość inwestycji to 5 406 264,48 zł, do-
tacja z budżetu województwa mazowieckiego 
wynosi 3 243 571 zł.

W lutym został także złożony wniosek do 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
o dofinansowanie w kwocie 436 845,41 zł bu-
dowy kładki dla pieszych przez rzekę Mrow-
ną. Realizacja inwestycji przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa pieszych, a zwłasz-
cza dzieci, które uczęszczają do pobliskiej 
szkoły w Adamowiźnie.

Powiat grodziski złożył również wniosek do 
Wojewody Mazowieckiego o dofinansowa-
nie w kwocie 2 976 563 zł przebudowy dro-
gi nr 3833W w Kaskach. Obecnie wniosek 
jest pierwszy na liście rezerwowej. Istnieje 
jednak możliwość uzyskania dotacji, dzięki 
oszczędnościom przetargowym powstałym 
w trakcie realizacji inwestycji, które otrzymały 
dofinansowanie.

Oprócz dużych inwestycji wykonywany jest 
szereg inwestycji mniejszych, jednak istotnych 
ze względu na bezpieczeństwo pieszych, dla-
tego władze powiatu grodziskiego w ostatnich 
dniach zeszłego roku przeznaczyły blisko 
26 000 zł na nowoczesne oświetlenie dyscy-
plinujące kierowców, które zlokalizowane jest 
w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II przy 
szkole. Wkrótce zostanie także w Podkowie Le-
śnej wykonany z budżetu powiatu chodnik na ul. 
Brwinowskiej (odcinek od ulicy Orlej do Sokolej).

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Dotacja na przebudowę drogi
W bieżącym roku będą przebudowane ulice Z. Nałkowskiej i Centralna położone w Radoniach 
i Adamowiźnie w ciągu drogi powiatowej nr 1504W.

Podpisanie umowy na dofinansowanie 
z budżetu województwa mazowieckiego 
źródło – www.nowodworski.pl

Budowa kładki przez rzekę Mrownę
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Od lewej: Mariola Gożdzikowska, 
Maksymilian Łapiński, Maria Gabrel
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Rzeczywistość, której doświadczyli, nie 
była jednak snem, a jeśli nawet mogło się 
tak komuś wydawać – budziła skojarzenia 
z najgorszym z możliwych koszmarów. 
Bowiem w przeciwieństwie do Jakuba 
w tym ponurym i przerażającym miejscu 
nie spotkali Boga, ale musieli zmierzyć się 
z iście szatańskim złem. 

Gmach z czerwonej cegły wybudowa-
ny na terenie dawnej dzielnicy robotni-
czej należał pierwotnie do zabudowań 
towarzyszących Zakładom Chemicznym 
„Grodzisk”. Popularna ongiś „Octówka”, 
ciesząca się renomą jednej z najstarszych 
i najsławniejszych grodziskich fabryk oraz 
czołowego w mieście pracodawcy, dyspo-
nowała także blokami fabrycznymi dla ro-
botników „średniego dozoru” oraz willami 
przeznaczonymi na mieszkania dla kadry 
kierowniczej i grona specjalistów. Jednym 
z  takich lokali był właśnie wystawiony 
w  pobliżu Szosy Błońskiej, czyli dzisiej-
szej ulicy Traugutta, odgrodzony od niej 
ogrodem budynek o widnych pokojach, 
drewnianych werandach i przepastnych 
piwnicach. Należy domyślać się, że te wa-
lory w połączeniu z  doskonałą lokalizacją 
przy głównym trakcie komunikacyjnym 
oraz w pobliżu linii kolejowej zdecydowały 
o  zajęciu go przez wojsko rosyjskie, a po-
tem niemieckie w czasie I wojny światowej. 

Wybudowany najpewniej na przełomie 
XIX i XX wieku murowany, imponujący 
swymi rozmiarami obiekt, w okresie mię-

dzywojennym znowu przyjmował lokato-
rów związanych z fabryką chemiczną, by 
po wybuchu kolejnej wojny funkcjonować 
jako posterunek żandarmerii niemieckiej. 
Wówczas piwnice budynku zostały za-
mienione w  więzienne cele, a w pokojach 
dotychczas pełniących rolę salonów i ba-
wialni prowadzono brutalne przesłuchania 
i zajmowano się pracą kancelaryjną. Nowa 
funkcja gmachu pociągnęła za sobą także 
zmianę otoczenia. Wypielęgnowany ogród 
zastąpiły garaże, do budowy których użyto 
tablic nagrobnych z pobliskiego cmentarza 
żydowskiego – macew, wykorzystanych 
również do utwardzenia podwórza i wy-
brukowania fragmentu ul. Chrzanowskiej.

Złowroga aura otaczająca dom z czerwo-
nej cegły nie ustąpiła, przeciwnie – jeszcze 
się nasiliła wraz z wkroczeniem Armii 
Czerwonej w styczniu 1945 r. Postępują-
cy w ślad za żołnierzami funkcjonariusze 
NKWD, centralnego organu aparatu bez-
pieczeństwa ZSRR, którego agenci już in-
filtrowali polskie podziemie, zdecydowali, 
by gmach przy ul. Traugutta przeznaczyć 
na budynek śledczo-więzienny UB. W maju 
1945 roku w domu naznaczonym wojenną 
przeszłością ulokowany został Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który 
wśród grodziszczan zyskał poza złą sławą 
nie mniej przerażające miano „katowni 
UB”. Nie trzeba dodawać, że to właśnie tam 
trafiali śledzeni i wyłapywani żołnierze 
Armii Krajowej oraz ci, którzy podejrze-

wani byli o związki z akowską konspiracją, 
lub – po prostu – osoby uznane za wrogów 
„władzy ludowej”. Wśród tych, którzy za-
siedlili wilgotne cele, zimą dodatkowo 
polewane wodą, znaleźli się członkowie 
podziemia antykomunistycznego walczący 
w grupie „Krzysztofa” – oddziale sformo-
wanym z  harcerzy Szarych Szeregów przez 
Janusza Zabłockiego ps. „Krzysztof”. Jak 
wielu młodych ludzi zasilających szeregi 
polskiej armii podziemnej, podkomendni 
„Krzysztofa” nie złożyli broni, ale wobec 
groźby kolejnej okupacji znowu przeszli 
do konspiracji, zmienili pseudonimy i jako 
pierwsi na terenie powiatu grodziskiego 
rozpoczęli walkę z sowieckim zniewo-
leniem. Kilku z nich bój o wolną Polskę 
przypłaciło życiem, liczni – więzieniem, 
niektórzy zsyłką do obozów pracy i utratą 
zdrowia, a  chyba wszyscy prześladowa-
niem i represjami. Zgodnie z dyrektywami 
Moskwy Ministerstwo Bezpieczeństwa Pu-
blicznego rozwiązano w 1954 roku, jednak  
wiele wojewódzkich i powiatowych placó-
wek UB przetrwało aż do roku 1956.

Ostatecznie gmach z czerwonej cegły 
stał się siedzibą miejskiego przedszkola. 
Na ścianach pojawiły się kolorowe postaci 
z bajek, pod niebo niósł się śmiech dzieci 
i tylko nieliczni wiedzieli, czemu służyły 
do niedawna zamocowane w suficie haki 
i o czym opowiadały napisy wydrapane na 
ścianach piwnic.

n  Łukasz Nowacki

„O, jakże miejsce to przejmuje 
grozą!” – wykrzyknął biblijny Jakub, 

gdy przebudził się ze snu w miejscu, 
gdzie objawił mu się sam Bóg. Te 

same słowa mogliby powtórzyć 
za biblijnym patriarchą członkowie 
podziemia antykomunistycznego 

oraz mieszkańcy miasta podejrzani 
o wrogość wobec władzy radzieckiej, 

którzy po 1945 roku trafili do 
siedziby Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego przy  
ul. Traugutta 19 w Grodzisku Maz.

miasto i gmina

Grodziskie adresy:  
Traugutta 19

Wszystkim Czytelnikom oraz Mieszkańcom 
powiatu grodziskiego z okazji Świąt 

Wielkanocnych życzymy spotkań w rodzinnym 
gronie, radosnej atmosfery, pogody ducha, 

zdrowia oraz pomyślności

Michał Śliwiński
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski
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„„W tym domu w okresie 
stalinizmu (1945-
1956) znajdował się 
Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa 

Publicznego, w którym 
więziono członków Armii 
Krajowej oraz osoby 
uważane za wrogów 
‘władzy ludowej’” – 
informuje napis na tablicy 
pamiątkowej odsłoniętej 

1 marca, w Narodowym 
Dniu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

„Kobiety i rodziny powstańców 
styczniowych zesłanych w głąb 
Rosji” – to tytuł książki Agaty 
Markiewicz i temat spotkania 
autorskiego, które odbyło się 
w Poczekalni PKP 11 lutego.

miasto i gmina 9

Oni byli tacy młodzi

W dalszej części inskrypcji przypomniane 
zostały nazwiska żołnierzy podziemia nie-
podległościowego, należących do grupy 
„Krzysztofa”, którzy w 1945 roku pod do-
wództwem Janusza Zabłockiego walczyli 
w okolicach Grodziska Mazowieckiego. 
Przez „katownię UB” przy ul. Traugutta 
przeszli Czesław Matyjek, Tadeusz Wenc, 
Aleksander Suzdorf, Zdzisław Hagenma-
jer, Edward Jędrzejewski, Stefan Łuczyń-
ski, Jan Łuczyński, Włodzimierz Wierzej-
ski oraz zamordowani 28 lipca 1945 roku 
w więzieniu UB w Warszawie Edward Bo-
rowski i Jan Błotnicki.

Odsłonięcia tablicy dokonali przed-
stawiciel Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Andrzej Jakubowski 
oraz Joanna Matyjek-Bendkowska, córka 
jednego z więzionych tu członków grupy 
„Krzysztofa”, dla której był to szczególnie 
wzruszający moment.

– Najgorsze było to, że oni byli tak bar-
dzo młodzi. To dociera, kiedy ma się wła-
sne dzieci. Człowiek nie jest sobie w sta-
nie wyobrazić tego wielkiego strachu ich 
rodziców. Pojawia się też złość, że mojego 
ojca, kiedy był taki młody, tak strasznie 
bito – mówiła córka Czesława Matyjka, 
wspominając też, że zamordowany przez 
UB dziewiętnastoletni Edward Borowski 
był jedynakiem. – Jego rodzice całe życie 
czekali na jego powrót. Pani Borowska była 
przyjaciółką mojej babci. Pamiętam ją, jak 
zawsze wyglądała na ulicę z nadzieją, że 
może Edek wraca – mówiła Joanna Maty-
jek-Bendkowska, która wyraziła też marze-
nie, że uda się doprowadzić do ekshumacji 

i pochówku Edwarda Borowskiego na gro-
dziskim cmentarzu, gdzie znajduje się jego 
grób symboliczny.

Jak zapowiedział burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, budynek w przyszłości po-
winien pełnić funkcję miejsca pamięci.

– Chciałbym, żebyśmy się wspólnie za-
stanowili, co tu zrobić. Ten budynek ma 
fatalną historię, widział takie rzeczy, o któ-
rych powinny pamiętać pokolenia. Bardzo 
dziękuję, że państwo tu jesteście, myślę 
o  rodzinach pokrzywdzonych, o „Solidar-
ności”. Chciałem też podziękować wszyst-
kim tym, którzy byli pomysłodawcami po-
wstania tej tablicy – mówił burmistrz.

Odsłonięcie tablicy było jednym z ele-
mentów programu grodziskich obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Wcześniej przedstawiciele władz 
miejskich i Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej złożyli kwiaty przed 
znajdującą się na cmentarzu parafialnym 
tablicą poświęconą pamięci bohaterów 
polskiego podziemia niepodległościowe-
go lat 1944-1963 oraz na pomniku Miejsce 
Straceń. 3 marca w kościele św. Anny od-
była się uroczysta msza święta poświęco-
na żołnierzom wyklętym ze specjalnym 
udziałem żołnierzy AK obrońców Ziemi 
Wileńsko-Nowogrodzkiej oraz kombatan-
tów z Grodziska. Po nabożeństwie odbył 
się  koncert „Nie dajmy zginąć poległym” 
w wykonaniu artystów z Mińska – chóru 
Sonorus, zespołu instrumentalnego Su-
wenir oraz solistów: Heleny Abramowicz 
i Aleksandra Kamedulskiego. 

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Inna strona 
powstania
Autorka na co dzień jest 
nauczycielką historii 
w  Milanówku, ukończy-
ła studia magisterskie 
na Wydziale Archeolo-
gii Śródziemnomorskiej 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego i studia dokto-
ranckie na Wydziale 
Historii Akademii Hu-
manistycznej im. A. 
Gieysztora w Pułtusku. 
Jej książka jest w pew-
nym sensie polemiką ze stereotypami na 
temat powstania styczniowego utrwalonymi 
w pracach Artura Grottgera czy prozie Jaro-
sława Iwaszkiewicza.

– Cieszę się, że książka miała premierę 
właśnie w tym miejscu, bo Grodzisk ma 
swoje tradycje powstańcze. W okolicach 
stacji odbyła się bitwa między oddziałem 
Dzieci Warszawy a Kozakami, stanowią-
cymi załogę dworca. W pobliskim parku 
rozstrzeliwano powstańców schwytanych 
z bronią w ręku, a dla tych, którzy byli nie-
prawomyślni, wybudowano carskie więzie-
nie. W pomoc powstańcom zaangażowani 
byli również kolejarze – mówi Łukasz No-
wacki, który poprowadził spotkanie. Słu-
chacze mogli prześledzić losy i motywacje 
zarówno uczestników powstania 1863  r., 
jak i ich rodzin od momentu decyzji o włą-
czeniu się w walkę, przez aresztowanie, 
wyrok, podróż na wschód i życie na ze-
słaniu, aż do powrotu w rodzinne strony. 
– Kobiety mężczyzn objętych karą zesłania 
stawały przed wyborem, czy chcą z nimi 
podążać na Syberię i wejść w topos Matki 
Polki, czy też tak jak Eliza Orzeszkowa wy-
korzystać jako pretekst do zerwania związ-
ku, który był niewygodny. O tym się nie 
pisze – podkreśla Łukasz Nowacki. 

W literaturze trudno jest spotkać opis lo-
sów kobiet, które postanowiły towarzyszyć 
swoim mężczyznom na zesłaniu – sama 
podróż, trwająca długie tygodnie, była 
ogromnym wysiłkiem, związanym choćby 
z przebyciem przez kolejne etapy, zupełnie 
nieprzygotowane na obecność kobiet. Po-
dobnie nieobecny w książkach jest wątek 
organizacji życia na zesłaniu, które stereo-
typowo kojarzy się z katorgą. Tymczasem 
ten najcięższy rodzaj kary, dotknął tylko 
pewnej części powstańców, większość ska-
zanych przez aparat carski zmuszona była 
do wyjazdu z Polski i czasowego zamiesz-
kania na Syberii. Ponieważ zesłańcami byli 
przeważnie ludzie wykształceni, poziom 
dostępu do edukacji, opieki medycznej był 
nieporównanie wyższy niż w ich rodzin-
nych stronach. Publikacja Agaty Markie-
wicz wypełnia tę lukę.  n  (kb)
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Zaplanowane przedsięwzięcia realizowane 
są zarówno ze środków finansowych wła-
snych, jak i zewnętrznych pożyczek z Na-
rodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz dotacji z Unii 
Europejskiej.

W maju 2017 roku informowaliśmy 
o  podpisaniu przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazo-
wieckim umowy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
umowy o dofinansowanie w formie do-
tacji Projektu „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki”. Podpisana umowa 
przewiduje uzyskanie przez Spółkę kwoty 
ponad 38 mln złotych dotacji na realiza-
cję zadań związanych z zaprojektowaniem 
i budową sieci kanalizacji sanitarnej o dłu-
gości 26,4 km oraz dwóch kilometrów sieci 
wodociągowej na terenie Grodziska oraz 
modernizacją oczyszczalni ścieków w  za-
kresie węzła odwadniania i zagęszczania 
osadów, węzła osadników wtórnych, linii 
osadowo-gazowej, budową węzła ścieków 
dowożonych, stacji dozowania zewnętrzne-
go źródła węgla.

Ponadto w ramach Projektu wybudo-
wana zostanie stacja kogeneracji oraz po-
wstanie farma fotowoltaiczna na obszarze 
nieczynnych od 2003 roku lagun osadów 
ściekowych. Wytworzona energia dzięki 
obu instalacjom wykorzystywana będzie na 
potrzeby własne oczyszczalni, zapewniając 
jej niezależność energetyczną. Projekt unij-
ny obejmuje również wprowadzenie inte-
ligentnego systemu zarządzania siecią wo-
dociągową z wykorzystaniem elementów 
systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego 
wraz z urządzeniami pomiarowymi i opro-
gramowaniem SCADA.

Obecnie zrealizowana została połowa in-
westycji wodno-kanalizacyjnych w ramach 

Projektu unijnego. Największe przedsię-
wzięcie planowane jest na terenie Książe-
nic. ZWiK już 3-krotnie ogłaszał przetarg 
na to zadanie, za każdym razem jednak 
Spółka zmuszona była go unieważnić z po-
wodu zbyt wysokich cen lub zupełnego 
braku ofert. Najtrudniejsze zadania są jed-
nak jeszcze przed ZWiK. Pierwszym z za-
dań w ramach rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków jest modernizacja 
węzła osadników wtórnych. Przetarg na 
to zadanie został niedawno rozstrzygnięty, 
tak więc wiosną ruszą pierwsze prace na 
Oczyszczalni Ścieków. Następne w kolejno-
ści będą: budowa węzła ścieków dowożo-
nych i budowa farmy fotowoltaicznej.

Ze względu na trudności w pozyska-
niu wykonawców do realizacji planów 
inwestycyjnych Spółki, organizowane 
są spotkania otwarte dla potencjalnych 
wykonawców. Celem spotkań jest zapo-

znanie wykonawców z najważniejszymi 
przedsięwzięciami ujętymi w „Wieloletnim 
planie…”, a  w  szczególności z zadaniami 
objętymi Projektem dofinansowanym ze 
środków UE. Dotychczas odbyły się dwa 
takie spotkania 31.01.2018 i 07.03.2018 r. 
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chrza-
nowie Dużym. 

Zupełnie nowym obszarem działalności 
ZWiK jest od lutego 2018 r. prowadzenie 
Biura Projektowego, świadczącego usługi 
w zakresie opracowywania dokumentacji 
projektowych przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych dla mieszkańców miasta 
i gminy Grodzisk Mazowiecki.

Poszukiwanie projektantów, pozyskiwa-
nie map do celów projektowych czy uzy-
skanie decyzji lokalizacyjnych Zarządców 
dróg jest dla mieszkańców czasochłon-
ne i uciążliwe. Dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej ZWIK przy-
gotował możliwość rozłożenia kosztów 
projektowych na raty. W niedalekiej per-
spektywie Spółka planuje kolejne kroki uła-
twiające podłączanie się do sieci, polegają-
ce na świadczeniu usług wykonawczych. 
Wystarczy złożenie jednego wniosku, po 
którym ZWiK przystąpi do podłączenia 
budynku do sieci wodnej i kanalizacyjnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o.

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul. Cegielniana 4

tel. +48 22 724 30 36
fax +48 22 724 11 29

Biuro Obsługi Klienta
pon., czw., pt.: 8.00-15.00

wt.: 10.00-17.30, śr.: 8.00-13.00

Budujemy i projektujemy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim realizuje liczne przedsięwzięcia 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki kierując się przede 
wszystkim potrzebami społecznymi, efektywnością ekonomiczną i ekologiczną. Plany inwestycyjne 
Spółki zawarte są w aktualizowanym w miarę potrzeb „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”.

Plany inwestycyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
w Grodzisku Mazowieckim na najbliższe 4 lata
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Pierwsza kolejka grodziskiej Ligi FIFA 18 
wystartowała w mroźną niedzielę 25 lute-
go. Niesprzyjająca za oknem aura nie była 
przeszkodą w rozegraniu meczów, bowiem 
zawodnicy na murawie pojawili się tylko 
wirtualnie.

Popularna gra jedynie odzwierciedla 
rzeczywisty styl życia sportowego, ale zor-
ganizowaniu rozgrywek towarzyszą realne 
procedury. Oficjalną zgodę na turniej orga-
nizator Maciej Grześ otrzymał od EA Sports, 
czyli marki używanej przez Electronics Arts, 
która tworzy i rozwija sportowe gry wideo. 

– Spotykamy się w Centrum Kultury 2-3 
razy w miesiącu. Mamy do rozegrania 38 
kolejek i przewiduję, że liga zakończy się w 
połowie czerwca. Ten turniej przeznaczony 
jest dla młodzieży powyżej 12 roku życia, 
ale mam w planach również propozycję 
dla młodszych dzieci. Może w  niedalekiej 
przyszłości uda się też zorganizować turniej 
otwarty na Orliku – mówił Maciej Grześ, 
który w piłkę gra nie tylko na ekranie, a na 
swoim koncie ma występy w polskiej 3 i 4 
lidze oraz piłkarską przygodę z niemieckimi 
klubami.   n  (mm)

1111miasto i gmina

Wszystkim naszym klientom 
i czytelnikom gazety Bogoria 

zdrowych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych

            
                      życzy   

Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6
STACJA BENZYNOWA

Szanownym klientom 
życzymy zdrowych  

i radosnych  
Świąt Wielkanocnych

Najserdeczniejsze życzenia  
zdrowych radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy
 składa

Porozumienie Samorządowe 
„Ziemia Grodziska”

    
Pani Annie Twardziak

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają

Pracownicy Sądu Rejonowego 
w Grodzisku Mazowieckim

    
Pani 

Małgorzacie Beredzie
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły 

Podstawowej nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

Drużyna U-13 Grodziskie-
go Klubu Koszykarskiego 
zwyciężyła w XV Ogólno-
polskim Turnieju Koszy-
kówki Dziewcząt – Nida 
Cup 2018, zorganizowa-
nym w dniach 2-4 marca. 
Nasze młode koszykarki 
wygrały pięć z sześciu 
rozegranych spotkań, 
w pokonanym polu zosta-
wiając Czwórkę Łomża, 
UKS Basket Olsztynek, 

UKS 3 Ełk oraz nidzickie 
UKS 2 i UKS 3. Porażkę 
poniosły tylko w spotka-
niu z  UKS  1 Nidzica. Za 
najlepszą zawodniczkę 
turnieju uznano Sandrę 
Jędrzejewską, ponadto 
Wiktoria Jędrzejewska 
zdobyła tytuł najlepszej 
zawodniczki GKK, a Maja 
Słowińska została wybra-
na do najlepszej piątki 
turnieju. n  (kb)

Nidzica podbita

Ronaldo na niby
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Mariusz Gutowski, autor audycji 
„Stare, znane i lubiane”: 

– Ponieważ nie miałem doświadczenia ra-
diowego, a bardzo chciałem się załapać do 
załogi, to wykombinowałem sobie, że na 
pierwszym spotkaniu zorganizowanym 
w Kinie Wolność zgłoszę się do reklamy. Bo 
wszyscy chcieli być dziennikarzami, prezen-
terami, realizatorami, a do reklamy nikt się 
nie zgłaszał. I z automatu jako jedyny chęt-
ny zostałem przyjęty. To w ogóle była moja 
pierwsza praca. Jeszcze zanim ruszyła emi-
sja, ówczesna redaktor programowa Mira 
Marecka namówiła mnie, żebym „pokazał 
się” na antenie. Zawsze kochałem muzykę 
starszą – lata 60., 70., 80., więc wymyśliłem 
audycję, w której prezentowana byłaby wła-
śnie taka muzyka. Mira pomysł poparła i tak 
jakoś poszło. Tę audycję zawsze prowadzi-
łem z kimś, nawet obecny redaktor naczel-
ny Marek Karczewski przez jakiś czas był 
współprowadzącym. Od dziesięciu lat two-
rzymy antenowy duet z Bartkiem Górskim. 
Ciekawe, że zdarza nam się zagrać w audycji 
utwór, który był nowością, w czasach kiedy 
radio zaczynało. Założenie jest proste: gra-
my tylko pełnoletnie piosenki, więc audycja 
jest bardzo rozwojowa, bo z każdym rokiem 
przybywa utworów, które możemy zagrać.

Ale mój debiut antenowy związany był 
z pracą w biurze reklamy, bo pierwszego dnia 
czytałem ogłoszenie, które sam zresztą pozy-
skałem, więc pierwsza kasa dla radia to moja 
robota! Lokalna firma z okolic Grodziska za-
płaciła coś ok. 70 zł. Emocje były! Zaliczyłem 
również epizod w roli prezentera, miałem też 
niezapomniane nocne dyżury.

Radio fascynowało mnie od zawsze. Może 
już nie jest taką magią, jak 20 lat temu, jest 
więcej rozgłośni, mamy internet, a jak mamy 
internet, to mamy wszystko. W czasach na-
szej młodości, dzieciństwa tego nie było. Co 
robiłem jako dzieciak? Słuchałem radia, na-
grywałem piosenki i modliłem się, żeby nikt 
się nie wciął z zapowiedzą bądź komenta-
rzem w środku.

Wiadomo, że na początku był jakiś ro-
mantyzm w tym wszystkim. Przez redakcję 
przewinęła się masa osób, które przychodzi-
ły i pracowały często za free w ramach stażu 
czy praktyki. Niezależnie od czasów radio to 
wielka przygoda.

Piotr Maciszewski, prezenter, re-
daktor muzyczny Radia Bogoria: 

– Nawet nie wiem, kiedy te lata minęły. Do 
radia trafiłem trochę przez przypadek, bo 
nigdy nie planowałem pracy na antenie. 
Zawsze interesowała mnie muzyka i wi-
działem siebie na scenie, nad czym ubole-
wała moja mama, sugerując, żebym zna-
lazł sobie jakąś normalną pracę. Miałem 
zespół, koncertowaliśmy po całej Polsce. 
Zupełnie przez przypadek na koncert do 
Katowic wiózł nas jeden z założycieli two-
rzącego się wówczas radia w Sochaczewie. 
I od słowa do słowa zaproponował współ-
pracę. W efekcie niemal z  dnia na dzień 
dostałem propozycję dyżuru już pierwsze-
go dnia nadawania. Szybko się wdrożyłem 
– w tygodniu radio, w weekendy scena. Po 
jakimś czasie musiałem z anteny zrezygno-
wać, bo sceny było coraz więcej. Ponieważ 
od czasu do czasu pojawiałem się również 
w Radiu Eska w Warszawie, dowiedziałem 
się od Miry Mareckiej, że w moim rodzin-
nym mieście za chwilę będzie się otwie-
rała rozgłośnia. Co prawda to „za chwi-
lę” trwało dwa lata, ale się doczekałem. 
Przyszedłem na pierwsze spotkanie i  zo-
stałem przyjęty, jako chyba jedyna osoba 
z doświadczeniem radiowym. Oczywiście 
oprócz pracujących poza anteną Miry Ma-
reckiej i Rysia Ronikiera, który zajmował 
się techniką.

Z racji doświadczenia jako jedyny mia-
łem samodzielne dyżury. Bo na początku 
były duety – jedna osoba zajmowała się re-
alizacją, a druga słowem. Po trzech godzi-
nach była zmiana. Zawsze miałem zabawę 
z tym, że jak była minuta-dwie do końca 
utworu, to początkujący koledzy byli już 
w  pełnej gotowości, że zaraz będą wcho-
dzić na antenę. Żartowałem, że minuta, 
to jeszcze mnóstwo czasu i można sobie 
herbatę zrobić. I czasami rzeczywiście tak 
robiłem, bo 60 sekund to jest dużo czasu, 
jeżeli ma się coś przygotowanego.

Mam to szczęście, że robię w życiu to, co 
lubię. Jedyny minus tej pracy jest taki, że 
mam przesyt muzyki, ostatni moment kie-
dy słucham radia, to jadąc samochodem 
do domu po pracy. Potem jest absolutna 
muzyczna cisza. 

Michał Śliwiński, autor „Lokal-
nych Wiadomości Sportowych”:

– W II poł. lat 80. wraz kolegami byliśmy taką 
wywrotową grupą w stosunku do panujące-
go systemu, a jednocześnie, poszukującą ar-
tystycznie. Wydawaliśmy swój fanzin, mie-
liśmy zespół muzyczny, nagrywaliśmy na 
kasetach własne audycje. Nic więc dziwnego, 
że kiedy kilka lat później powstawała gazeta 
„Bogoria”, byłem przy jej  narodzinach i je-
stem związany z nią do dziś. Podobnie było 
z Radiem Bogoria. Widząc, że powstaje coś, 
czego w Grodzisku dotąd nie było, uzna-
łem, że warto się temu przyjrzeć bliżej. Nie 
myślałem o stałej pracy w radiu, bardziej 
chodziło mi o prowadzenie autorskiej audy-
cji. Podczas spotkania kandydatów w Kinie 
Wolność moja kilkuletnia przygoda z pisa-
niem o sporcie wzbudziła zainteresowanie 
redaktora naczelnego Jacka Grabowskiego, 
który zaproponował mi współpracę. I  tak 
narodziły się Lokalne Wiadomości Sporto-
we. Radio Bogoria wystartowało 9  stycznia 
1998 roku, czyli w moje urodziny. Jestem 
więc starszym bratem naszej rozgłośni 
i z każdym rokiem wspólnie się starzejemy. 
W porównaniu z  dzisiejszym profesjonali-
zmem ówczesne radio cechowało się takim 
fajnym, luźnym klimatem, w którym niczym 
filmowi naturszczycy, uczyliśmy się wszyst-
kiego, często od podstaw. Ale chyba skutecz-
nie, bowiem dla wielu zaowocowało to z cza-
sem pracą w krajowych stacjach. A warto 
dodać, że w pierwszych latach audycje „szły” 
na żywo, nie było więc miejsca na wpadkę. 
Od początku postawiłem na sport lokalny, 
ponieważ o tym przez duże „S”, można było 
zdobyć informacje w wielu innych mediach. 
Sport w naszym mieście wtedy się tworzył, 
powstawały nowe obiekty, jak grzyby po 
deszczu zaczęły pojawiać się nowe kluby, 
a wraz z nimi, nowe dyscypliny, których do-
tąd w Grodzisku nie uprawiano. Chodziło 
mi o promowanie tego wszystkiego, choćby 
po to, by jakiś sportowiec z małego klubu, 
amator z ligi szóstek czy dziecko startujące 
w lokalnych zawodach, mogli usłyszeć swoje 
nazwisko w radiu, co dla wielu z nich było 
dużym przeżyciem i dodatkowo dowarto-
ściowywało ich osiągnięcia.  

n   (not. kb)

20 lat Radia Bogoria

Wśród setek dziennikarzy, prezenterów, reporterów, którzy zaistnieli na antenie Radia Bogoria, 
świętującego w tym roku 20-lecie działalności, trzy osoby mogą pochwalić się godną pozazdroszczenia 
ciągłością pracy od pierwszego dnia nadawania do dziś. 

Radio to wielka  
przygoda



BOGORIA nr 276 marzec 2018

kultura 13

O to, by ceremonia była nie tylko godna, 
ale i huczna zadbała Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta im. F. Dzierżanowskiego pod 
kierownictwem tamburmajora Ryszarda 
Klechy, której występ poprzedził otwarcie 
i poświęcenie obiektu.   

– „Niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczyn-
ki” – ks. Janusz Starosta, dziekan dekanatu 
grodziskiego przed poświęceniem zacyto-
wał fragment Ewangelii wg św. Mateusza, 
podkreślając, że słowa „światło” i „świetli-
ca” mają wspólną etymologię.

Wyjątkowo liczne było grono osób za-
proszonych przez sołtysa Chlebni Sławo-
mira Pietraszka do przecięcia wstęgi, któ-
rego wspólnymi siłami dokonali burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Mirosław Gajow-
niczek, dyrektor Centrum Kultury Paweł 
Twardoch, przedstawiciele Rady Sołeckiej 
Hanna Hendzelek, Krystyna Figacz, Małgo-
rzata Jamiołkowska, Katarzyna Michalak i 
Kazimierz Maciejewski oraz przedstawiciel 
najmłodszego pokolenia mieszkańców To-
masz Fabisiak.

Inauguracja była również okazją do 
przedstawienia mieszkańcom Agnieszki 
Wąsik, która z ramienia Centrum Kultury 
koordynować będzie merytoryczną dzia-
łalność gminnych świetlic, bowiem w nie-
odległej perspektywie powstaną kolejne 
tego typu obiekty – w Szczęsnem, Kraśni-
czej Woli, Opypach, Zabłotni, Czarnym 
Lesie czy Mościskach.

– Tu będą przyjeżdżali instruktorzy, tu 
będą, mam nadzieję, bawiły się nie tylko 
dzieci, ale również swoje miejsce znajdą 
dorośli i seniorzy. Marzę o tym, żeby to był 
wasz ukochany dom, żebyście się czuli jak 
u siebie. Żeby to było miejsce, gdzie może-
cie się spotkać i się realizować – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński. 

O tym, że mieszkańcy czują się w obiek-
cie znakomicie już od pierwszego dnia, 
przekonała część artystyczna, w której dali 
popis umiejętności i humoru. Najpierw 
najmłodsi przypomnieli „Na straganie” 
Jana Brzechwy, następnie młodzież, któ-
ra sięgnęła do skeczu kabaretu Ciach, 
w  zabawny sposób przybliżyła publiczno-

ści koloryt codziennego życia w Chleb-
ni. Gwoździem programu była „Rzepka” 
w wykonaniu dorosłych  artystów. Zresztą 
talentów w  Chlebni nie brakuje, również 
poetyckich – wiersz własnego autorstwa 
zaprezentowała Hanna Oracka. A sama 
wieś tradycje związane z twórczością ma 
bardzo bogate, wszak na przełomie XIX 
i  XX w. mieszkał tu Julian Wieniawski, 
prozaik i komediopisarz.

– To jedna z najstarszych miejscowości 
w gminie. Była tu kolej wąskotorowa, skład 
burczany, mamy klub piłkarski, w Chlebni 
odbywały się narady i spotkania wysokich 
urzędników państwowych w 1918 roku, 
po odzyskaniu niepodległości, bywał tu-
taj premier Grabski – mówił z dumą soł-
tys Sławomir Pietraszek. – Mamy fajnych 
mieszkańców, wystarczyło zrobić zebranie 
i określić cel, że będzie otwarcie świetlicy 
i musimy przygotować coś ciekawego. Bo 
jeśli tego nie zrobimy, to po co nam świe-
tlica? – dodawał sołtys. A po imponującej 
inauguracji można śmiało powiedzieć, że 
świetlica Chlebni jest niezbędna.  n(kb)

W Chlebni mają dom 
– Dla samego tego występu warto było wybudować obiekt! – w ten sposób burmistrz Grzegorz 
Benedykciński podsumował program artystyczny przygotowany przez mieszkańców Chlebni na 
uroczyste otwarcie świetlicy w ich miejscowości, które odbyło się 3 lutego.

 

Uroczystość z okazji jubileuszu EKD/
WKD odbyła się w Mateczniku Mazowsze 
w Karolinie. Wśród zaproszonych nie za-
brakło reprezentantów właścicieli WKD, 
czyli samorządów: województwa oraz 
gmin Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, 
Podkowa Leśna, Pruszków i Michałowice. 

Siłą kolejki, niezależnie od taboru i na-
pięcia w trakcji, zawsze byli ludzie, dlate-
go też spotkanie stało się okazją do wy-
różnienia odznaczeniami państwowymi, 
samorządowymi oraz ustanowionymi 
przez spółkę zasłużonych pracowników 
i osób współpracujących z WKD. 

– By sprostać potrzebom pasażerów, 
będziemy starali się o nowy rozkład jaz-
dy i zwiększenie liczby pociągów. Przed 
nami ogromne wyzwanie – budowa dru-
giego toru pomiędzy Grodziskiem Ma-
zowieckim a Podkową Leśną. Inwestycja 
wstępnie oszacowana jest na 105 mln zł. 
Jeśli uda się takie środki zabezpieczyć, to 
najwcześniej za półtora roku rozpocznie-
my pierwsze roboty – mówił prezes za-
rządu Michał Panfil.

Ci z zaproszonych, którzy do sąsiadu-
jącej z siedzibą zespołu Mazowsze stacji 
Otrębusy nie dojechali kolejką, mogli 

przekonać się za sprawą okolicznościo-
wego filmiku, że chociaż „babunia nie 
ciągnie już dziadunia” jest to nadal sen-
tymentalna podróż.

– Może to wolniejszy środek trans-
portu kolejowego, ale za to pewny. Pa-
miętam moje pierwsze wyprawy, jeszcze 
starymi wagonikami, i tylko pozostaje 
życzyć nowym pokoleniom pasażerów, 
by mieli tak pozytywne wspomnienia, 
jak mam ja – mówił wiceburmistrz Gro-
dziska Piotr Galiński.

n  Małgorzata Müldner

Jubilatka Wukadka
Warszawska Kolej Dojazdowa obok imponującego wieku 90 lat może poszczyć  
się tytułem „Zasłużony dla Mazowsza”. Odznaczenie honorowe przyznawane  
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego z rąk marszałka Adama Struzika przyjął 
2 marca prezes spółki Michał Panfil. Symboliczny akt nadania odznaczenia odbył się 
w formie udekorowania nowego sztandaru WKD. 
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W pierwszą sobotę marca kobiety znalazły 
się nie tylko w Centrum Kultury, lecz tak-
że w centrum uwagi. Spośród kandydatek, 
które zgłosiły się do wcześniej ogłoszonego 
castingu, wyłoniono pięć pań. Za sprawą 
czarodziejek od urody: Magdy Potok, Niny 
Kluczek oraz Patrycji Begier zmieniły one 
swój styl od stóp do głów. Być może meta-
morfoza mieszkanek Grodziska zachęci do 
zmian kolejne młode mamy, kobiety doj-
rzałe, mniej i bardziej śmiałe. 

Aby znaleźć sposób na to, by „wiosenne 
porządki” były efektowne, warto sięgnąć 
do poradnika „Jak być zawsze piękną, mło-

dą i bogatą” autorstwa Grażyny Wolszczak, 
która była gościem dalszej części imprezy. 
Popularna aktorka teatralna i filmowa, 
znana m.in. z roli Yennefer w ekraniza-
cji kultowego „Wiedźmina”, z serialu „Na 
Wspólnej” czy komedii „Ja wam pokażę”, 
w  rozmowie z dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Dorotą Olejnik opowiadała o swojej 
książce, pracy i zwykłym życiu.

W „Mieście Kobiet” nie zabrakło też 
mężczyzn, na widowni zasiadł burmistrz 
Grzegorz Benedykciński oraz jego zastęp-
ca Tomasz Krupski, a specjalnie dla pań 
zaśpiewał artysta pochodzący z Grodziska.

– Kuba Jurzyk jest utalentowanym 
wokalistą i przy tym pozytywnym, sym-
patycznym chłopakiem – mówiła Mag-
dalena Żerek z Biblioteki Publicznej.  
Nic więc dziwnego, że artysta jeszcze dłu-
go po koncercie pozostał na scenie i roz-
dawał autografy oraz pozował do pamiąt-
kowych zdjęć. 

Kolejna edycja „Miasta Kobiet” odbę-
dzie się za rok, w zupełnie nowej odsłonie 
biblioteki, która wówczas powinna działać 
w nowej siedzibie przy ul. Bartniaka. 

n  Małgorzata Müldner

Piękna, młoda czy bogata?
– Nie wybiorę. To tak, jakbym miała wy-

brać między życiem rodzinnym a zawodo-
wym. Nie da się wybrać, bo dopiero pełnia 
gwarantuje satysfakcję w życiu – żeby nie 
nadużywać słowa „szczęście”.
Co Panią denerwuje w kobietach?

– Są bardziej skłonne do zazdrości i ma-
łostkowości. To kobiety, częściej niż męż-
czyźni, odgrywają się na partnerach za nie-
udany związek, rozgrywają dziećmi.
A dobre cechy…

– Kobiety mają silnie rozwiniętą empatię. 
Ta wrażliwość i umiejętność wejścia w skó-
rę drugiego człowieka jest bardzo cenna. Są 
uczuciowe, ale też potrafią być silne, coraz 
bardziej wierzą w siebie.
Jaka jest rola kobiety w naszej  
rzeczywistości?

– Nigdy mężczyzna nie przejmie macie-
rzyństwa od kobiety, więc ciągle to kobieta 
bardziej odpowiedzialna jest za wychowa-
nie dzieci. Ma przez to trudniej w zawodo-
wym życiu, potrzebuje wsparcia ze strony 
mężczyzny, rodziny, szefa. Oczywiście 
świat się zmienia i zmienia się otaczająca 
nas rzeczywistość. Kobiety wspaniale roz-
wijają swoje kariery. Mnie się zdawało, że 
równouprawnienie dawno już nastąpiło, ale 
niestety statystyki są nieubłagane i pokazu-
ją, że kobiety, na przykład, ciągle zarabiają 

mniej niż mężczyźni na tych samych sta-
nowiskach. Myślę jednak, że już niedaleka 
droga do tego, aby parytety stały się faktem.
Jaka jest Pani definicja kobiecości?

– Nigdy takiej definicji nie formułowa-
łam. Nie ma jednego modelu, wzorca ko-
biecości. Na szczęście. Jeśli chodzi o wygląd 
fizyczny, to gusta są różne, każdy lubi coś 
innego. Różne typy urody są sexy, nie tyl-
ko ten jeden wyznaczony przez kolorowe 
czasopisma. Kobiety, kiedy myślą o  męż-
czyźnie, to z jednej strony chciałyby mieć 
macho, który porwie je na koniec świata, 
a z drugiej strony marzą o tym, by był wraż-
liwy i szeptał im do ucha czułe słówka. Po-
dobnie jest z kobietami. Faceci oczekują od 
kobiety, by była słodka, bezbronna, by móc 
się nią zaopiekować. Z drugiej strony chcie-
liby, żeby zarabiała pieniądze, podejmowała 
decyzje. Może gdzieś jest złoty środek?
Czy dla aktorki czas płynie inaczej?

– Kobieta jest kobietą i każdej z nas trud-
no się pogodzić ze zmianami w fizyczności. 
Myślę, że mężczyznom też nie jest łatwo 
pogodzić się z upływem czasu. Aktorka 
rzeczywiście pracuje ciałem i twarzą, ale to 
byłoby żałosne, jeśli w wieku 40 lat chciała-
by nadal grać młode dziewczęta. Całe swo-
je życie walczę o zachowanie równowagi. 
W każdej dziedzinie życia jestem człowie-
kiem centrum, boję się wszelkich skrajności 

i to dotyczy również dbania o urodę. Trzeba 
o siebie dbać, nie ma powodu starzeć się 
szybciej skoro można wolniej, ale ta walka 
nie może być rozpaczliwa.
Los więcej Pani odebrał czy podarował?

– Pewnie nikt nie ma życia usłanego ró-
żami. To tylko z zewnątrz czasem tak wy-
gląda. Z drugiej strony człowiek ma taką 
parszywą naturę, że nawet jeśli dobrze 
mu się wiedzie, to zawsze znajdzie dziurę 
w całym, znajdzie powody do narzekania. 
Kiedy mnie się w  życiu coś wali, staram 
się w odpowiednim momencie stuknąć 
w głowę i zrobić podsumowanie, co w ży-
ciu mam, a czego mi brakuje. Zawsze taki 
bilans wychodzi mi na plus, więc mówię 
sobie, że mam obowiązek być szczęśliwa, 
bo Los z całą pewnością więcej mi poda-
rował, niż odebrał.
Dziękuję za rozmowę.

Piękne panie, opowiadanie i koncertowanie – tak w skrócie można opisać program „Miasta Kobiet”.  
Tradycyjna trzyczęściowa formuła towarzyszyła także tegorocznej, już siódmej, edycji imprezy organizowanej 
przez Urząd Miejski oraz Bibliotekę Publiczną. 

Z miłości do kobiecości

Kobieta w centrum 
Z Grażyną Wolszczak rozmawiała Małgorzata Müldner.
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Swoje zdolności lingwistyczne oraz wo-
kalne uczniowie zaprezentowali 21 lutego 
w  auli grodziskiego Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Licealnych nr 2. 

Spośród młodzieży ponadgimnazjalnej 
bezkonkurencyjny okazał się Kamil Sidor. 
Reprezentant ZS nr 1 w Błoniu powtórzył 
osiągnięcie z ubiegłego roku, gdy zwycię-
żył występując w duecie ze swoją szkolną 
koleżanką. Drugie miejsce w tej kategorii 
przypadło przedstawicielce gospodarzy 
Zuzannie Kozioł, zaś trzecia nagroda za 
sprawą Julii Rytki i jej interpretacji utwo-
ru „Hopeless romantic” powędrowała do 
ZS nr 1 w Błoniu.

W kategorii szkół podstawowych 
i  gimnazjalnych jury za najlepsze uznało 
występy uczennic z grodziskiej Piątki – 
gimnazjalistki Marty Żak i jej młodszej 
koleżanki Gai Cusinato (na zdjęciu), które 

wyśpiewały pierwsze i drugie miejsce. Zaś 
nagroda trzecia trafiła w ręce Aleksandry 
Szmajkowskiej z Zespołu Szkół Publicz-
nych w Międzyborowie.

– Poziom konkursu był zróżnicowany. 
W paru momentach zawiodła technika, 
zabrakło rozśpiewania, niejednokrotnie 
było słychać, że stres zjadł uczestników. 
Ale stres to jest coś, z czym trudno walczyć, 
dlatego szacunek należy się wszystkim wy-
konawcom. Było też wiele perełek, dosko-
nale przygotowanych młodych artystów, 
którzy śpiewali z cudownym akcentem, 
wyczuciem i melodyjnością – mówiła Ju-
styna Kawałko, która przygotowała uczen-
nice szkoły przy ul. Zondka, a na tematyce 
konkursu zna się jak mało kto, gdyż na co 
dzień jest anglistką, zaś po godzinach wo-
kalistką zespołu Swear The Empress.

n  Małgorzata Müldner

W VIII edycji międzyszkolnego konkursu „You can sing” niespodzianek  
nie było. W gronie laureatów znaleźli się artyści, którzy triumfowali  
również w latach ubiegłych.

Taniec, zumba, karate, wszystko, co wiąże się z byciem „fit”, zdrowiem, ak-
tywnością i chęcią pomocy – 17 lutego na parkiecie grodziskiej hali sportowej 
królował „Aktywny Grodzisk”. Impreza charytatywna pod takim hasłem została 
zorganizowana przez Studio Tańca MW i Strefę Fit w celu zgromadzenia środ-
ków na leczenie i rehabilitację małego Kacperka Sosnowskiego.

Stres nie zjadł perełek 

Aktywnie pomagali

Sala widowiskowa Centrum Kultury 
już kolejny raz zamieniła się w prawdzi-
wy teatr. 30 stycznia wielbiciele Melpo-
meny mogli obejrzeć spektakl Jakuba 
Ehrlicha „Obóz przetrwania” w  iście 
gwiazdorskiej obsadzie. W rolach 
głównych wystąpili Olga Borys, Marcin 
Sztabiński, Marek Pituch i Jakub Wons. 
Całości dopełniła muzyka Szymona Su-
chonia i ciekawe efekty specjalne.

Bardzo realistyczna i ponadczasowa 
opowieść rozpoczyna się od wydarzeń 
tragicznych, jednak historii towarzyszy 
duża dawka humoru. Gdy jeden z bo-
haterów spektaklu dostał orzeczenie le-
karskie, które wydawało się wyrokiem 
śmierci, jego przyjaciele postanowili, że 
pomogą mu przeżyć jego ekstremalną 
„przygodę życia”. Las, poligon, nowe 
niełatwe wyzwania, trzech mężczyzn 
i charyzmatyczna „generałowa” – to 
mieszanka wybuchowa, wywołująca 
wiele nieprzewidywalnych zdarzeń.

Artyści zaprezentowali wspaniałą 
grę aktorską i profesjonalizm, co zo-
stało docenione gromkimi brawami 
publiczności, która szczelnie wypełniła 
widownię. 

n  Katarzyna Mandes

Chłopiec ponad 3 lata temu przeszedł 
opryszczkowe zapalenie mózgu, ma nie-
dowład czterokończynowy, choruje też na 
padaczkę lekoodporną. Miał już 9 razy po-
dawane komórki macierzyste, po których 
nastąpiła nieduża poprawa. Teraz potrzeb-
na jest kosztowna długotrwała rehabilitacja 
i zakup sprzętu medycznego, na co nie stać 
jest rodziców malucha. Kacperek w asyście 
mamy i taty dzielnie obserwował to, co dzia-
ło się podczas imprezy, której był bohaterem.

– Takie imprezy to już tradycja – pod-
kreślała Magda Wójcik prowadząca gro-
dziskie zespoły taneczne, które występo-
wały w hali. Wszak „Aktywny Grodzisk” 
zbierał pieniądze dla chorego dziecka 
z gminy Grodzisk już po raz trzeci. To była 

Mieszanka  
wybuchowa

FUNDACJA IMIENIA 
JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
opiekun spuścizny po Józefie Chełmońskim

KRS 0000077000 N
podaruj nam 1% Twojego podatku

swoJe Marzenia i poMysły 
jak wykorzystać zebrane pieniądze 

możesz przekazać:  
tel. 602 348 185     e-mail: kazimierz@zp-primum.pl

FUNDACJA IMIENIA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
opiekun spuścizny po Józefie Chełmońskim

KRS 0000077000 N
podaruj nam 1% Twojego podatku

swoJe Marzenia i poMysły jak wykorzystać zebrane pieniądze 
możesz przekazać:

tel. 602 348 185     e-mail: kazimierz@zp-primum.pl

także doskonała okazja do promowania 
zdrowego stylu życia, a na wszystkich cze-
kały atrakcyjne nagrody w loterii fantowej.  
– Bardzo wielu mieszkańców przyciągnęły 
na imprezę pokazy zumby – zapewniała 
współorganizatorka Anna Rydzikowska 
ze Strefy Fit. A zumba to zdaniem gościa 
specjalnego imprezy – Karoliny Berezow-
skiej – nie tylko wspaniały relaks, lecz tak-
że radość przebywania razem. Karolina, 
finalistka międzynarodowego konkursu 
dla instruktorów Zumba fitness – Zumba 
Next Rising Star, przyjechała na imprezę 
specjalnie z Wrocławia.

Organizatorom podczas imprezy udało 
się zebrać kwotę 4800 zł na rzecz małego 
Kacperka.  n   (miecz.)

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

Ogłoszenia  
organizacji 
pozarządowych
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Wyjątkowo intensywne dwa i pół tygodnia spędzili goście Willi Radogoszcz, którzy postanowili uczestniczyć 
w imprezach przygotowanych w ramach piątej edycji Grodziskich Spotkań Wielokulturowych „Sploty”. 
By wziąć udział we wszystkich, trzeba było wykazać się niezłą organizacją czasu, bo w dniach 2-20 lutego 
odbyło się blisko dwadzieścia mniejszych i większych wydarzeń kulturalnych.

1816 wydarzenia

Szerokie spektrum tematów pozwoliło 
przemieszczać się między Meksykiem, 
Hiszpanią, Sycylią czy Kirgizją, nie zabra-
kło też wątku rodem z Antypodów – 16 lu-
tego o Aborygenach, ostatnich nomadach, 
opowiadał prof. dr. hab. Wojciech Bęben, 
nie tylko najwybitniejszy w Polsce specja-
lista w tej dziedzinie, lecz także niezrów-
nany mówca, który bez multimedialnych 
prezentacji, filmów i rekwizytów potrafił 
opowiadać tak, że publiczność ze spotka-
nia wychodziła jak zahipnotyzowana. 

Egzotycznych perełek było zresztą wię-
cej – wszak tegorocznym „Splotom” to-
warzyszyło hasło „Tak dalecy, tak bliscy”, 
będące sygnałem, że choć spotkania są 
grodziskie, to tematy światowe. Z dużym 
uznaniem spotkał się wieczór z tańcem 
orientalnym w wykonaniu Joanny Suskiej, 
zainteresowanie i skupienie towarzyszyło 
uczestnikom warsztatów filcowych, pro-
wadzonych przez Elmirę Abasbekovą, a do 
głębokiej refleksji skłonił spektakl „Mali 
Sindbadzi – dzieci w drodze” w wykona-
niu „opowiadaczy” Beaty Frankowskiej 
i Alberta Kwiatkowskiego oraz muzyków 
Adeba Chamouna i Mateusza Szemraja. 

– Ta forma była bardzo widowiskowa, 
angażująca publiczność, przeznaczo-
na zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.  
Artyści przedstawili dwie historie uchodź-
ców – współczesnych dzieci z Syrii i dzie-
ci polskich, które kilkadziesiąt lat temu 
szukały schronienia na wschodzie. To 
mogli być nasi pradziadkowie. Na pewno 
wielu osobom spektakl dał sporo do my-
ślenia – mówi Aldona Józefowicz z Willi  
Radogoszcz. 

Swoich wiernych odbiorców od lat mają 
spacery historyczne prowadzone przez 
Łukasza Nowackiego. Nie inaczej było 
i w tym roku – zarówno wycieczka śladem 
chasydów, jak i poszukiwanie elementów 
miasta wielowyznaniowego zgromadzi-
ły sporą liczbę zainteresowanych, co tym 
bardziej warte podkreślenia, że oba space-
ry odbyły się w czasie, gdy na skoczniach 
olimpijskich w Pjongczangu nasi zawod-
nicy walczyli o medale.

W sumie we wszystkich imprezach zor-
ganizowanych w ramach „Splotów” udział 
wzięło ok. tysiąca osób. 

– Odwiedzali nas seniorzy, ludzie w wie-
ku średnim, młodzież, dzieci. Wykrystali-
zowała się grupa odbiorców, która starała 
się uczestniczyć w większości wydarzeń, 
sporo osób trafiło do Radogoszczy po raz 
pierwszy. Mamy bardzo dużo sygnałów, 
że „Sploty” się podobały – mówi Monika 
Chrzanowska z Willi Radogoszcz. n  (kb)

Sploty również egzotyczne

Na początek „Błękitne miraże”, czyli wystawa 
obrazów Rissa Ixa i A.R. Issaka z kolekcji  
Adama Rybińskiego

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę likwidacji 
grodziskiego getta zostały zorganizowane 5 lutego 

11 lutego miał miejsce wieczór z tańcem orientalnym 

Mehendi, 
czyli 
warsztaty 
zdobienia 
dłoni henną

Prof. Wojciech Bęben nie tylko wie wszystko o 
Aborygenach, lecz także w sposób fascynujący 
potrafi się tą wiedzą dzielić

Flamenco na finał, czyli koncert La Bogusha y su grupo 
w Centrum Kultury, a dzień później warsztaty tańc

Po części plenerowej w sali widowiskowej można 
było usłyszeć pieśni miłosne w języku jidysz  
w wykonaniu Oli Bilińskiej
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W ramach projektu „Moja pierwsza wystawa” w Poczekalni PKP 3 lutego od-
był się wernisaż wystawy Piotra Kopcia pt.: „Nie/Oczywiste”.

Vistula River Brass Band gra już pół wie-
ku. Są wierni kanonom jazzu tradycyjnego. 
Znakami rozpoznawczymi Vistuli są żywio-
łowość i witalny styl. Mają w dorobku 12 
LP i 10 CD, liczne nagrody na festiwalach 
krajowych i międzynarodowych. Polskie 
Stowarzyszenie Jazzowe przyznało zespo-
łowi „Odznakę Honorową” za wybitne osią-
gnięcia w propagowaniu jazzu w kraju i za 
granicą. Wysokie umiejętności muzyków 
oraz ich doświadczenie estradowe mogła 
podziwiać 7 lutego licznie zgromadzona pu-
bliczność w Babim Lecie podczas zorgani-

zowanego przez Centrum Kultury koncertu 
poświęconego pamięci zmarłego w 2006 r. 
Marka Cabanowskiego, wieloletniego prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, dziennikarza 
i animatora jazzu. 

Zespół ciągle bawi publiczność wyko-
nując dżingiel audycji „Lato z Radiem”, 
czyli polkę „Dziadek”, „What a Wonderful 
World” z repertuaru Armstronga czy jeden 
z najsłynniejszych standardów jazzu trady-
cyjnego „Sweet Georgia Brown”. Jak przy-
stało na popularyzatorów jazzu muzycy 
przeprowadzili także konkursy z nagroda-
mi. A na bis zagrali oczywiście  „When the 
Saints Go Marching In”.

Vistula River Brass Band jest częstym 
gościem w Grodzisku. Dlatego należy przy-
puszczać, że jeszcze niejeden raz usłyszymy 
zespół, który występuje w składzie: Lech 
Szprot – klarnet, sax i vocal, Janusz Kwie-
cień – klarnet i sax, Robert Murakowski 
– trąbka, Waldemar Wolski – puzon, Wło-
dzimierz Halik – sax, Krzysztof Marszałek 
– banjo, Wojciech Zduniak – kontrabas, 
Stanisław Pietrzyk – perkusja.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Od 10 lutego do 6 marca w Galerii Po-
pkolor działającej przy Publicznym Ogni-
sku Plastycznym można było oglądać 
wystawę Zuzanny Sierocińskiej „Formy 
naturalne”. Na ekspozycję złożyły się prace 
ceramiczne oraz instalacje.

– To pierwsza konceptualna wysta-
wa w Ognisku. Autorka chciała pokazać 
przede wszystkim przekrój różnych prac 
ceramicznych, bo ceramika jest osią jej 
artystycznego życia. Można było obejrzeć 
zarówno ceramikę ozdobną, jak i użytko-
wą. Jej prace są mocno eksperymentalne. 
Zuza jest wieloletnią przyjaciółką Ogniska, 
uczestniczką plenerów, a przede wszystkim 
naszą absolwentką. Dodatkowo na wysta-
wie znalazły się również jej grafiki – mówi 
Agnieszka Antosik, odpowiedzialna za 
prowadzenie Popkoloru.  n  (kb)

Artysta jest pasjonatem, a zarazem profe-
sjonalistą, poszukującym nowych wartości 
poza rzeczywistością. Jego fotografie są 
niezwykle emocjonalne, a jednocześnie 
pozostawiają odbiorcom bardzo duży mar-

gines na zbudowanie własnych odczuć. 
W  obiektywie Piotra Kopcia Grodzisk 
prezentuje się w  zupełnie innym świetle. 
Fotografie pokazują miejsca, których pięk-
na i  wyjątkowości w pędzie codziennego 
życia czasem nie zauważamy. Z przestrzeni 
doskonale znanej większości mieszkańców 
zdjęcia wydobywają drugie oblicze, intry-
gujące, fascynujące.

– Przemówienia przed publicznością są 
dla mnie nieoczywiste i stresujące, bo za-
zwyczaj swoje emocje wyrażam poprzez 
zdjęcia. Mam nadzieję, że to nie będzie 
moja pierwsza i ostatnia wystawa, ponie-
waż mam jeszcze wiele pomysłów. Dzięku-
ję wszystkim, którzy wierzyli we mnie po-

Talent większy niż miasto

Vistula ciągle bawi

mimo różnych przeciwności, jak również 
tym, którzy potrafili mi powiedzieć „słu-
chaj, to zdjęcie jest słabe”, ponieważ dzięki 
konstruktywnej krytyce starałem się cały 
czas poprawiać swój warsztat i uczyć się, 
aby zdjęcia były jeszcze lepsze – powie-
dział skromnie Piotr Kopeć.

Wystawa została bardzo dobrze odebra-
na przez szerokie grono gości, a fotografie 
na pewno nie zostaną szybko zapomniane.

– Jeśli ktoś za 30 czy 50 lat będzie chciał 
przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądał 
Grodzisk, to mam nadzieję, że sięgnie po 
zdjęcia Piotra, który wpisuje się w galerię 
fotografów i dokumentalistów naszego 
miasta. Chociaż jego talent jest dużo więk-
szy i wychodzi poza granice miejscowo-
ści – mówił Łukasz Nowacki, który wraz 
z Moniką Samoraj i autorem fotografii ofi-
cjalnie otworzyli wystawę.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Konceptualnie 
w Ognisku
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Zapraszamy do cukiernio-kawiarni  
w której proponujemy ciasta oraz desery  

zarówno tradycyjne jak i nowoczesne

Oferujemy: 
n  duży wybór ciast
n  wypieki bezglutenowe
n  ciastka drobne
n  torty weselne
n  świeżo wyciskane soki
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Zmyślać nie potrafi, ale nie ma sobie równych, jeśli chodzi o rozmowy 
na każdy prawdziwy temat – Mariusz Szczygieł był gościem grodziskiej 
Biblioteki Publicznej 24 lutego w Pawilonie Kultury.

Nina Gąsowska jest kobietą wielu talentów. Interesują ją różne rodzaje sztuki: gobeliny, rysunek, akwarela, 
olej. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków, mieszkanką Milanówka, który utrwala na obrazach,  
mamą m.in. Piotra Gąsowskiego, znanego aktora i artysty kabaretowego. 

Apetyt na ludzi

W „Twórczości” o Iwaszkiewiczu 

Ekspresem z Moskwy do Milanówka 

Dobry reporter upędzi bimber z nogi od 
krzesła pod warunkiem, że ma czułą antenkę 
i ekranik z dobrą rozdzielczością, czyli zmysł 
obserwacji i dar formułowania ładnych zdań 
operując przy tym szczegółem, nigdy ogól-
nikami. Niekiedy przydatne jest też zejście 
ze swych oczekiwań z Himalajów do dolin-
ki. Takich wskazówek dziennikarz, laureat 
prestiżowych nagród, w tym Europejskiej 
Nagrody Książkowej za zbiór reportaży 
„Gottland”, udzielił licznie zgromadzonej pu-
bliczności, a odpowiedzi na pytania prowa-
dzącej spotkanie autorskie Katarzyny Czar-
neckiej ubierał w anegdoty ze swojego życia.

– Reporter to sposób życia i bycia, to czło-
wiek, który ma apetyt na ludzi i jest zawsze 
gotowy na spotkanie kogoś, kto może być 
tematem. Jestem pośrednikiem. Ktoś mi coś 
opowie, zwierzy się, a ja to przekazuję in-
nym, żeby został zrozumiany. Im więcej jest 
pytań na jakiś temat albo o konkretny repor-
taż czy książkę, to myślę sobie: acha, czyli to 
nie było nudne, ludzie to czytają. Bywają ta-
kie teksty, o które nikt nie pyta, i wtedy wiem, 
że nie trafiłem. Dlatego spotkania i wchodze-
nie w relacje między ludźmi zawsze coś dają. 
Po każdym spotkaniu dostaję wiadomości 
z podziękowaniem, a niekiedy z tematem, 

z kandydaturą na prawdę. Jak się coś zasieje, 
to potem są owoce – mówił Mariusz Szczy-
gieł. By „pointy nie dobić deską” wystarczy 
jedynie dodać, że Mount Everest można zdo-
być w lutym nawet nie opuszczając równiny 
Łowicko-Błońskiej.

n  Małgorzata Müldner

Miesięcznik „Twórczość” jest najstarszym 
polskim czasopismem literackim, a jego re-
daktorzy stałymi gośćmi Muzeum im. Anny 
i  Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. 
Przede wszystkim z okazji tematycznych nu-
merów czasopisma ukazujących się w lutym 
i poświęconych twórczości Jarosława Iwasz-
kiewicza, który był redaktorem naczelnym 
magazynu w latach 1955-1980. Wcześniej, od 
1945 r. przez 5 lat redakcja mieściła się w Kra-
kowie. Pierwszym redaktorem naczelnym 
był Kazimierz Wyka. Od momentu przepro-
wadzki do Warszawy redakcja miesięcznika 
znajduje się w tym samym miejscu. – Duchy 
poprzedników towarzyszą nam w pracy – żar-
tował obecny redaktor naczelny miesięcznika 

Bohdan Zadura podczas spotkania, które od-
było się 4 marca w Stawisku. W alei zasłużo-
nych redaktorów znajduje się również portret 
Iwaszkiewicza autorstwa Edwarda Dwurnika.

Objęcie w 2004 roku funkcji redaktora 
naczelnego po wielkich poprzednikach od-
biło się na twórczości Bohdana Zadury, który 
przyznał, że przez trzy lata od tego momentu 
nie napisał ani jednego wiersza.

O najnowszym numerze „Twórczości” 
mówiła Aneta Wiatr – sekretarz redakcji. Za-
wiera on m.in. korespondencję małżeństwa 
Iwaszkiewiczów z lat 1949-1950 spisaną z rę-
kopisu i podaną do druku przez Ewę Cieślak 
ze stawiskiego muzeum, recenzję biografii 
Iwaszkiewicza „Inne życie” Radosława Roma-
niuka, o której pisaliśmy w ostatnim nume-
rze „Bogorii”, oraz wspomnienie o pani Zofii 
Dzięcioł – długoletniej pracownicy i miesz-
kance Stawiska. Należy dodać, że korespon-
dencja Anny i Jarosława z lat 1944-1979 jest 
przygotowywana do druku. Wiersze poety 
z  tomu „Inne życie” przeczytał pochodzący 
z Grodziska aktor Dariusz Wnuk.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Od ubiegłego roku jest również au-
torką książki „Express Moskwa-Mila-
nówek”. Opisuje w niej historię swojej 
rodziny. Tytuł książki oddaje drogę jej 
życia ze Związku Radzieckiego, który 
uważała za najlepszy kraj na świecie, 
do Polski. W książce porównując 
Polaków z Rosjanami i Ukraińcami 
stwierdza, że tam się wierzy rządowi, 
a w Polsce żaden rząd nie jest dobry. 

Moskwa była punktem zwrotnym 
na tej drodze. Tam w 1956 r. w aka-
demiku poznała swojego przyszłego 
męża Włodzimierza, z którym dwa 
lata później przyjechała do Polski. 

W  Moskwie ukończyła studia o spe-
cjalności radiolokacja i  radionawiga-
cja lotnicza, a po latach zaoczne studia 
malarskie. Rozpoczęła pracę w  WSK 
Mielec. Potem nastąpiła przeprowadz-
ka rodziny do Poznania, praca w Ce-
gielskim, na politechnice i w  techni-
kum energetycznym. Ze względu na 
syna, Piotra studiującego w Warsza-
wie, rodzice podjęli decyzję o przepro-
wadzce do Milanówka. 

Podstawą do napisania tej książki 
jest interesująca biografia Niny Gą-
sowskiej. Autorka przyznaje, że do 
spisania historii skłoniły ją wnuki. 

Zdjęcia z bogatego archiwum rodzin-
nego są ozdobą wydawnictwa. Do-
brze, że takie publikacje się ukazują. 
W dobie programów komputerowych 
do tworzenia drzew genealogicznych, 
systemów komputerowych służących 
archiwizacji, książka ciągle wydaje się 
bardzo ważnym źródłem informacji 
o dziejach rodzin.

Promocja książki Niny Gąsowskiej 
odbyła się 29 stycznia w Milanówku. 
Zorganizowana została przez Mila-
nowskie Towarzystwo Letnicze i Miej-
ską Biblioteką Publiczną. 

   Sławomir Sadowski

Jazz na luzie
Zespół Karasiewicz Power Set powstał 
w  2015  r. we Wrocławiu. Jego liderem jest 
grający na instrumentach klawiszowych Ra-
fał Karasiewicz. Ostatniego dnia lutego kwin-
tet wystąpił w grodziskim Centrum Kultury 
w Babim Lecie. Muzycy grają jazz elektryczny 
z elementami funky i bluesa. Na repertuar 
koncertu złożyły się przede wszystkim utwo-
ry z pierwszej płyty „A wave of reservation” 
nagranej w ubiegłym roku.

Zespół grał na luzie. Muzycy równie do-
brze czują się w dynamicznych, energetycz-
nych utworach, jak i balladach. Karasiewicz 
Power Set to lider oraz Tomasz Grabowy 
(gitara basowa), Artur Lipiński (perkusja), 
Tomasz Pacanowski (gitara) i Adam Wendt 
(saksofon barytonowy).

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Z Maciejem Kierzkowskim, muzykiem, kompozytorem, 
etnomuzykologiem, animatorem kultury, o tworzonej przy grodziskim 
Ośrodku Kultury Folkowej Kapeli od Grodziska rozmawiał Krzysztof 
Bońkowski.

Muzykowanie  
bez ograniczeń

W Grodzisku działają dwie orkiestry 
dęte, miasto jest prawdziwym zagłębiem 
zespołów chóralnych, mamy szkołę mu-
zyczną, ale kapela folkowa? Tego chyba 
jeszcze nie grano…

– W naszej gminie tradycje muzyczne są 
różnorakie, również folkowe. To tu przecież 
działali Syrbacy, czyli zespół Antka Kani, 
jednego z prekursorów folku w Polsce. Tu 
zawsze było wielu instrumentalistów. Sam 
spotkałem kilku lokalnych muzyków, któ-
rzy grali kiedyś czy na zabawach, czy na 
weselach, jak pan Eugeniusz Bonder, nieco 
zapomniany mistrz. Są także inni akorde-
oniści, są tradycje Feliksa Dzierżanowskie-
go, więc nie można powiedzieć, że folku 
tutaj nie grano. Natomiast rzeczywiście, 
osoby uzdolnione wokalnie mają bardzo 
szerokie możliwości rozwoju, bo jest sporo 
chórów, natomiast nie ma wielu adekwat-
nych propozycji dla instrumentalistów. 
Poza orkiestrą dętą nie ma oferty uczest-
nictwa w amatorskim muzykowaniu.
Dlaczego zdecydowałeś się pokierować 
tym przedsięwzięciem?

– Inspiracją jest dla mnie Skandynawia, 
gdzie tego rodzaju amatorskie zespoły 
funkcjonują bardzo powszechnie. Grają 
w nich nie tylko dzieci, młodzież, ale i do-
rośli. Spotykają się, muzykują wspólnie, 
często właśnie grając lokalny repertuar 
folkowy. Chodzi o frajdę z grania muzyki, 
ale także o edukację regionalną. A poza 
tym wiadomo, że muzykowanie wszech-
stronnie rozwija, co pomaga później np. 
w życiu zawodowym. Ciekawe, że najwię-
cej wpływów z tantiem autorskich trafia 
do Szwecji, bo tam jest największa liczba 
kompozytorów światowych hitów muzy-
ki popularnej. W Finlandii jest natomiast 
tradycyjny instrument kantele, taka mała 
cytra, na którym potrafi zagrać każdy Fin. 
W Grodzisku mamy przecież sporą grupę 
absolwentów szkoły muzycznej, którzy nie 
decydują się na dalszą edukację muzycz-
ną i kończą ją na etapie szkoły pierwszego 
stopnia. Potrafią grać na instrumencie i nie 
mają wielu możliwości kontynuowania 
swojej pasji. Są też dorośli, którzy grają, ale 
też nie ma formuły otwartej, w ramach któ-
rej mogliby rozwijać swoje muzyczne talen-
ty. Myślę, że warto to zmienić.
Idea kapeli folkowej wyszła od Ciebie czy 
też gmina taki pomysł miała i szukała ko-
goś do realizacji?

– To spotkało się gdzieś po środku. Sam 
zajmuję się taką muzyką od dawna, mam 

swoje zespoły czy projekty muzyczne, 
moja działalność kręci się wokół muzyki 
folkowej. Dla Ośrodka Kultury zrealizo-
wałem dwa widowiska utrzymane w tej 
stylistyce. Po pierwszym z nich, poświę-
conym Józefowi Chełmońskiemu, poja-
wiło się ze strony władz miejskich zain-
teresowanie kontynuacją i rozwojem tego 
przedsięwzięcia w jakiejś ciekawej formie. 
Potem było widowisko o Chopinie w Ksią-
żenicach. Wspólnie z Akademią Profil od 
trzech lat współtworzę międzynarodowy 
festiwal muzyki folkowej Grodzisk Folk 
Fest prezentujący ciekawych artystów 
z  kręgu muzyki etnicznej. Inspirujące są 
także kontakty z gminami partnerskimi 
Grodziska Mazowieckiego, które przy 
okazji wspólnych imprez zawsze przywożą 
zespoły grające ich muzykę ludową. U nas 
nie ma zespołu, który by prezentował mu-
zykę czy sztukę inspirowaną lokalnymi 
tradycjami.
Może nasze lokalne tradycje muzyczne są 
zbyt ubogie?

– Akurat u nas są one bardzo bogate 
i  różnorodne, bo oprócz wiejskich, są też 
tradycje miejskie, w które z kolei wpisuje 
się wielokulturowość i czasy bliższe współ-
czesności. Z jednej strony jest Oskar Kol-
berg, gigant polskiej etnografii muzycz-
nej, który w tomach „Mazowsze” utrwalił 
sporo utworów z okolic Grodziska. Stąd 
też nazwa kapeli „od Grodziska”, bo Kol-
berg, który utwory z danego rejonu opi-
sywał np. „od Rawy”, „od Skierniewic”, 
zebrane w Jordanowicach i Książenicach 
oznaczył właśnie „od Grodziska”. I jest to 
kilkanaście utworów, więc całkiem sporo. 
Nie mówiąc o utworach zanotowanych 
w okolicznych miejscowościach, jak Bło-
nie, Nadarzyn, Mszczonów. Poza tym jest 
także repertuar miejski, często jeszcze 
pamiętany przez żyjących lokalnych mu-
zyków. W latach 50. istniały tutaj zespoły 
w składzie m.in. z akordeonem, trąbką, 
saksofonem, wykonujące fokstroty, tanga 
i podobny repertuar podczas popularnych 
zabaw tanecznych. Nowe utwory dociera-
ły do Grodziska także za pośrednictwem 
muzyków, którzy grali w Zakładzie Hy-
dropatycznym, na dworcu kolejowym. 
Tutaj było swoiste centrum artystyczne, 
wiele zespołów przyjeżdżało z Warszawy, 
żeby tutaj grać, więc miejscowi muzycy 
mieli także okazję posłuchać, uczyć się, 
przetwarzać po swojemu. Bardzo ciekawy 
jest też aspekt wielokulturowy Grodziska, 
a więc m.in. tradycje muzyki żydowskiej.

Do kogo jest skierowana propozycja za-
angażowania się w kapelę?

– Przed wszystkim do osób, które już po-
trafią grać na instrumentach bądź śpiewać. 
Jest to forma zajęć zespołowych, czyli nie 
uczymy grać na żadnym instrumencie, nie 
mamy lekcji indywidualnych, spotykają się 
ludzie, którzy potrafią grać i mają swoje 
instrumenty. One mogą być dowolne, nie 
ma ograniczeń, podobnie jak nie ma ogra-
niczeń wiekowych, zarówno młodzież, jak 
i dorośli są mile widziani. Na pewno mile 
widziana jest też znajomość nut, ale bez tej 
umiejętności można sobie poradzić. Nie 
są wymagane jakieś wirtuozerskie umie-
jętności. Chodzi o to, żeby umieć zagrać 
prostą melodię czy akordy na danym in-
strumencie. Repertuar jest urozmaicony, 
więc każdy może się odnaleźć. Pod tym 
kątem tworzone są również aranżacje, jest 
duża swoboda, miejsce na własną inwencję. 
Gramy jak umiemy, dbając, by to dobrze 
brzmiało. 
Kapela już ruszyła?

– Zajęcia się odbywają od listopada w SP 
w Adamowiźnie. Docelowo siedzibą ma 
być dworek Adama Chełmońskiego. Przy-
chodzi kilka osób, mieliśmy nawet krótkie 
występy w ramach kolędowania w Nowej 
Wsi i Radziejowicach. Pracujemy więc 
również nad repertuarem związanym z cy-
klem kalendarzowym. Ale głównie zajmu-
jemy się utworami znanymi z widowiska 
o Chełmońskim.  
Zespołowi Mazowsze wyrośnie konku-
rencja?

– Mazowsze to kilkudziesięcioletnia tra-
dycja folkloryzmu, czyli opracowania folk-
loru w wersji taneczno-muzyczno-wizual-
nej na potrzeby sceny i wielkich widowisk 
baletowo-śpiewaczych. Tam jest orkiestra 
symfoniczna, a więc forma jest niezwykle 
rozbudowana, a przede wszystkim wy-
stępują profesjonaliści. Nasza działalność 
powinna bardziej kierunkować się na 
animację społeczno-kulturalną lokalnego 
środowiska niż tworzenie nowej stylistyki 
muzycznej. Najważniejsze jest zaproszenie 
ludzi do wspólnego grania, bo to wspólne 
muzykowanie ma być już pewną wartością. 
W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć 
działalność o taniec, ale na razie skupiamy 
się na części instrumentalnej.
Dziękuję za rozmowę.
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Pół wieku mszy beatowej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 1 sierpnia 2017 r. 
wprowadziła do swojej oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”.

„Wspólny Bilet Samorządowy” honorowany jest 
w pociągach przewoźników: 

> Koleje Śląskie Sp. z o.o.

> Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

> Koleje Małopolskie sp. z o.o.

> Arriva RP Sp. z o.o.

> Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

> Koleje Dolnośląskie S.A.

> Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

> „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Wspólny Bilet 
Samorządowy

24h

38zł

„Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia  
do przejazdów pociągami:

• komercyjnymi KM – Słoneczny
• ŁKA – ŁKA Sprinter
• komercyjnymi Arriva
• “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”
• KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica –  

Kraków Lotnisko
• komercyjnymi KŚ oraz na odcinku  

Chałupki – Bohumin

Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.wkd.com.pl

„Wspólny Bilet Samorządowy” obowiązuje 24 h. 
O ważności biletu decyduje data i godzina 
wskazana przez podróżnego. Bilet można 
kupić w kasach  biletowych WKD sp. z o.o.  
lub przez telefon komórkowy za pomocą 
aplikacji SkyCash w cenie 38,00 zł.

Zasięg 
WSPÓLNEGO BILETU SAMORZĄDOWEGO

W styczniu tego roku minęło pół wieku od pierwszego wykonania w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej przez 
zespół Czerwono-Czarni „Mszy Beatowej. Pan przyjacielem moim” Katarzyny Gärtner. Ale początki rockowego grania 
w świątyni sięgają 1965 roku, gdy kilku młodych ludzi z Milanówka zgłosiło się do proboszcza podkowiańskiej parafii 
księdza Leona Kantorskiego, z propozycją grania na gitarach elektrycznych podczas mszy świętych.

Nowy proboszcz, myślący nowatorsko, za 
swoją powinność uważał integrowanie lo-
kalnej społeczności oraz przyciągnięcie 
do świątyni młodzieży. I tak do kościoła 
wkroczył big beat, najpierw podczas nabo-
żeństw majowych. W zespole, który przyjął 
nazwę Trapiści, występował m.in. Andrzej 
Nawrocki – gitarzysta i kompozytor oraz 
świetny akordeonista, który był moim na-
uczycielem w grodziskim Zespole Szkół Me-
chaniczno-Samochodowych. Miałem przy-
jemność występować z nim razem na scenie.

Na repertuar zespołu składały się m.in. 
standardy zespołu The Shadows. Szczyt 
popularności Trapistów przypadł na 1966 
rok, gdy występ zespołu w kościele został 
zarejestrowany przez Polską Kronikę Fil-
mową. Muzycy wystąpili do ks. L. Kan-
torskiego z  propozycją wykonania mszy 
rockowej. Za ich namową proboszcz skon-
taktował się z mieszkanką Podkowy Leśnej 
Katarzyną Gärtner, która skomponowała 
muzykę. Ze względów promocyjnych za-
proponowała, aby utwór wykonał znany 
i popularny zespół młodzieżowy. Wybrano 
Czerwono-Czarnych, którzy w składzie: 

Henryk Zomerski, Ryszard Gromek, Tade-
usz Mróz i Klaudiusz Maga wykonali kom-
pozycję 14 stycznia 1968 r. W tym samym 
roku ukazała się płyta z mszą rockową „Pan 
przyjacielem moim”. 

Lucjan Kydryński napisał na wewnętrz-
nej stronie okładki czarnego krążka, że 
w tym morzu dźwięków, jakim jest prawie 
40-minutowa suita, znajdujemy i psalm 
o  charakterze młodzieżowego przeboju 
„Pan króluje”, i łagodne śpiewy przypomi-
nające chorał gregoriański „Baranku Boży”, 
partie bardzo awangardowe, improwizowa-
ne „Kyrie”, bardzo ciepłą, intymną kolędę 
„Płonie gwiazda”, ekspresyjne credo „Wie-
rzę w Boga” i  żywe, rytmiczne pastorałki, 
jak „Historia o Bożym Narodzeniu”. Msza 
jest najbliższa stylowi soul. Jeśli będziemy 
szukać odpowiedników tego utworu w mu-
zyce tamtych lat, to najbliższa jest „Mass In 
F Minor” zespołu The Electric Prunes z Los 
Angeles, która znalazła się na płycie z 1967 r. 

Za sprawą Trapistów działających w róż-
nych składach osobowych msza beatowa 
rozpoczęła swą kilkuletnią wędrówkę po 
Polsce i Europie. Grana była w katedrach 

i małych kościołach, w filharmonii, w Ber-
linie Zachodnim i Dortmundzie. W latach 
siedemdziesiątych była wykonywana kilka-
set razy, a przez zespół przewinęło się wielu 
muzyków. Warto o tym pamiętać obecnie, 
gdy takie określenia jak rock chrześcijański 
czy sacro rock weszły do słownika kultury 
popularnej.

n Sławomir Sadowski
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AKTYWNIE I RODZINNIE

Mój dom to nie tylko cztery ściany, ale też atmos-
fera panująca wokół, życzliwość sąsiedzka oraz 
otoczenie. Kierując się wyborem idealnego miejsca 
do zamieszkania coraz częściej myślimy o udogod-
nieniach znajdujących się w okolicy. Z roku na rok 
przybywa rodzin, które postanawiają zmienić swój 
styl życia na bardziej aktywny i szukają miejsca do 
życia, które im to ułatwi. Ćwiczą nie tylko dorośli, ale 
również i dzieci. Jesteś jedną z takich osób? Cenisz 
sobie zdrowy i aktywny styl życia? Koniecznie musisz 
odwiedzić Książenice.

Czas na sport
W Książenicach każdy znajdzie coś dla siebie. Twoim hobby 
jest  jazda konna, squash, siatkówka? Lepiej nie mogłeś trafić! 
Dla mieszkańców lubiących naprawdę aktywny styl życia Ksią-
żenice proponują wizytę w Centrum Sportu i Rekreacji Strefa 
Ruchu, które gwarantuje zajęcia na wysokim poziomie z m.in. 
badmintona, tenisa, squasha oraz siatkówki. Na terenie Ksią-
żenic znajduje się Klub Jeździecki Chrapka, w którym można 
doskonalić swoją jazdę konną bądź zacząć rozwijać nową pa-
sję. Jeśli lubisz adrenalinę i interesują Cię sporty ekstremalne, 
to powinieneś odwiedzić Wake and Skate Park, w którym jest 
mnóstwo atrakcji. Chciałbyś z całą rodziną aktywnie spędzić 
czas na świeżym powietrzu? Samorządowa Szkoła Podstawowa 
im. Fryderyka Chopina udostępnia po lekcjach boisko do gry 
w piłkę nożną. Piękne lasy i tereny zielone, także zachęcają do 
biegania oraz licznych wycieczek rowerowych.

Sport dla małych i dużych
Marzy Ci się fit sylwetka i dobra zabawa? Świetnie! Strefa 
Ruchu zachęca do zajęć fitness przez cały rok! Natomiast na 
miłośników treningu indywidualnego czekają zawsze gotowi 
do działania i uśmiechnięci trenerzy personalni. Chcesz, żeby 
Twoje dziecko odeszło od komputera i również zaczęło aktyw-
nie spędzać czas? Nie ma problemu, klub prowadzi również 
Akademię Sportu, czyli zajęcia dla dzieci. W Wake and Skate 
Park znajdują się liczne i ciekawe przeszkody, które podnoszą 
adrenalinę zapalonym sportowcom. Do dyspozycji użytkowni-
ków obiektu jest również drift rowerowy i minirampa do jazdy 
na deskorolce. Tym właśnie sposobem cała rodzina może razem 
aktywnie spędzić czas.

Aktywni sąsiedzi
Miejscowość Książenice jest w dużej mierze zamieszkiwana 
przez młode, aktywne rodziny. Dlatego też z inicjatywy miesz-
kańców organizowane są różnego rodzaju wydarzenia i sąsiedz-
kie spotkania, zaczynając od pikników, a kończąc na zabawach 
karnawałowych. Inicjatorem licznych atrakcji zarówno dla do-
rosłych, jak i dla dzieci są miejscowe fundacje i kluby.  Fundacja 
Miasto-Ogród Książenice organizuje warsztaty dla dzieci i do-
rosłych. Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach pozyskuje 
środki na dodatkowe zajęcia dla uczniów – np. świetną zabawę 
na rolkach. Natomiast Klub Miłośników Książenic Przysta-
nek Książenice organizuje imprezy z cyklu „Biegam Bo Lu-
bię”. Wydarzenie to skupia pasjonatów biegania z całej Polski. 
Uczestnicy wspólnie ćwiczą przed każdym biegiem, a oprócz 
tego aranżowane są treningi nordic walking. W Książenicach 
liczy się także pomysłowość i wykorzystanie każdej przestrze-
ni. Dlatego mieszkańcy postanowili, aby fundusz sołecki wyko-
rzystać do zbudowania na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
ścianki wspinaczkowej dostępnej dla każdego.  

Każdy wie, że sport to zdrowie. W Książenicach dostęp do sze-
rokiej oferty sportowych aktywności tuż obok domu zachęca do 
ruchu i zdrowego trybu życia – niezależnie od nastroju i pogo-
dy możemy wybrać coś dla siebie. W ponury, deszczowy dzień 
przywitają Cię wyspecjalizowani trenerzy klubu sportowego 
a w słoneczny dzień możesz biegać na świeżym powietrzu po-
dziwiając leśną zieleń. Dlatego jeśli chcesz mieszkać w pięk-
nym miejscu i spędzać aktywnie wolny czas, Książenice to miej-
sce jest właśnie dla Ciebie!

Wybieram Książenice, wybieram zdrowie.

10 czerwca 2018 r. BiegamBoLubię  
w Książenicach. Już wkrótce zapisy. 
Więcej na www.ksiazenice.info
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Zdziwiona informacją, podaną w listopadowej „Bogorii” na tylnej stronie okładki w artykule „Grodziskie 
dzieci Lutra”, pragnę ją częściowo uściślić, a częściowo sprostować. Artykuł dotyczył 500-lecia reformacji 
w Polsce, a jego autor, uwzględniając mieszkających w Grodzisku Mazowieckim luteran o niemieckich 
korzeniach, całkowicie pominął kalwinów, wywodzących się od francuskich hugonotów. A z nich wywodzi 
się właśnie moja rodzina, która osiadła w Grodzisku po II wojnie światowej.

Grodziscy Folandowie

Do niemieckich nazwisk, wymienionych 
przez Łukasza Nowackiego w przedostatnim 
akapicie, czyli Haeberle, Hauptmann, Ohne-
sorge (w spolszczonej pisowni Onezorge), 
dodałabym Westfala, Hardta, Liesego, także 
kurlandzkiego Findeisena, ale odjęłabym 
nazwisko Foland.

Foland, czyli de Vollant
Karol Foland, mój ojciec, nie miał korze-
ni niemieckich i po niemiecku nie mówił 
(nie licząc oczywiście powszechnie znanych 
zwrotów przyswojonych podczas okupa-
cji). Nie należał również do kościoła augs-
burskiego, lecz do kalwińskiego, a cała jego 
rodzina, mieszkająca w Warszawie albo 
pod Warszawą, po zgonie trafiała i trafia 
do wspólnego grobowca Folandów, znajdu-
jącego się na Cmentarzu Ewangelicko-Re-
formowanym przy ul. Żytniej 42 na Woli. 
Myląca dla mnie okazała się nazwa ulicy 
Żytniej, gdzie na małym cmentarzu założo-
nym w  okresie międzywojennym chowano 
różnowierców; cmentarzyk ten, o którego 
istnieniu w ogóle nie wiedziałam, jak się 
okazało, znajduje się w Grodzisku, nie zaś 
w Warszawie, bo ten warszawski jest równie 
stary jak Powązki, a nasz najstarszy przodek 
został tam pochowany w 1862 roku.

Rodzina Folandów opuściła Francję po 
Nocy św. Bartłomieja (1572 r.), uciekając 
przed prześladowaniami skierowanymi 
przeciwko hugonotom. Trudno ustalić, kie-
dy osiedliła się w Polsce, pewne natomiast 
jest, że Jan Foland, najstarszy znany nam 
protoplasta rodu, był w II połowie XVIII w. 
pełnoprawnym obywatelem miasta Łęczy-
cy, posługującym się nazwiskiem Foland, 
spolonizowanym z francuskiego de Vollant. 
Nazwisko Foland widnieje w spisie polskich 
potomków hugonotów w dokumentacji Ko-
ścioła Ewangelicko-Reformowanego.

A więc gałąź, z  której się wywodzą gro-
dziscy Folandowie, jest ewangelicka, jednak 
nie luterańska, lecz kalwińska. Poza kalwi-
nami żyją w Polsce, a nawet w Warszawie 
inni Folandowie, na ogół katolicy, którym 
przedstawione wyżej korzenie nie są znane, 
choć wykluczyć pokrewieństwa nie można. 
Ewangelicy, w tym mój prapradziadek, żeni-
li się po wielekroć, nieraz się rozwodzili (co 
było i jest dopuszczalne, jako że małżeństwo 
w kościele reformowanym nie jest sakra-
mentem), i z każdego, najczęściej mieszane-
go wyznaniowo stadła, mieli liczne potom-
stwo, które było potem wychowywane przez 
matki w ich religii. 

Detroit, Sokołów, Grodzisk
A jak dawno Folandowie osiedli w Grodzi-
sku? Trudno zresztą powiedzieć, że „osiedli”, 
skoro nie mieli tu żadnej własności, a  ko-
rzenie ich były gdzie indziej. Zamieszkali 
jako młode małżeństwo z  dwiema córecz-
kami, urodzonymi w Sokołowie Podlaskim, 
w 1947 roku, ponieważ bardzo na tym zale-
żało mojemu ojcu.

Dlaczego wybrał właśnie Grodzisk? Może 
ze względu na swą okupacyjną działalność 
AK-owską w ośrodku „Gąbka-Osa“ w obwo-
dzie „Bażant” (jako chemik, absolwent Szko-
ły Inżynierskiej Wawelberga i Rotwanda, 
zatrudniony przed wojną w Pionkach przy 
produkcji prochu, odpowiadał za wytwarza-
nie materiałów wybuchowych i granatów 
ręcznych na potrzeby ośrodka, podokręgu 
„Hallerowo” i dla Warszawy), może też ze 
względu na dobrą znajomość okolic (Mila-
nówek, Komorów, Warszawa, tam rzuciły go 
losy po ucieczce z Podola w 1917 r.), może ze 
względu na jakieś inne sentymenty.

Mama, Podlasianka (wprawdzie urodzona 
w Detroit w rodzinie polskich emigrantów), 
nie chciała przeprowadzać się z  Sokołowa 
Podlaskiego do niewygodnego, nieuzbrojo-
nego, dwupokojowego mieszkania na parte-
rze domu przy ul. 3 Maja (wtedy Stalina) 47. 
Ojciec uparł się, poza tym zapewniał mamę, 
że będziemy tam najwyżej jeden rok.

Nie miejsce zdobi człowieka
Domek był murowany, nieźle utrzymany, 
cały kremowy z  czerwonym gontowym 
dachem. Od frontu było podwórko ze sta-
rym modrzewiem, sosną, krzakami jaśmi-
nu i  śnieguliczek, grabowym żywopłotem, 
dwiema karłowatymi akacjami kwitnący-
mi na żółto, poza tym całe obsiane trawą, 
w której tu i tam rosły tulipany. Pod dachem 
widniała tabliczka z nazwą domu „Wabinek”, 
datą jego zbudowania, czyli rokiem 1901. 
Od tyłu, w większej części domu z pięknym 
tarasem i ogrodem mieszkali państwo Gra-
bowscy. Na górze pokój z  kuchnią i stry-
chem zajmowała pani Krzywiecka z córka-
mi, a drugi pokoik z żelaznym balkonikiem 
– „ciocia” Marta Rymbarczyk z  dorosłym 
synem Jasiem. Wszyscy ci lokatorzy znaleź-
li się tu po wojnie. Pierwsi wprowadzili się 
do pustostanu państwo Grabowscy z córką 
Izą. A kto był naprawdę właścicielem „Wa-
binka”? Podobno pan Kalinowski, który 
wyjechał do Kanady i o którym słuch za-
ginął. Zapewne był polskim Żydem, który 
uciekł przed pogromem. Dwa drewniane 
domy po drugiej stronie ulicy, z  pięknymi 
oszklonymi werandami, zostały zajęte przez 
pozbawionych dachu nad głową Polaków 
ze spalonej Warszawy, m.in. przez rodzinę 
profesora Doroszewskiego, panią Stawec-
ką, malarkę Emilię Wysocką. Mama wspo-
mniała raz o wizycie pewnej nieznajomej, 
która chciała wejść do środka „Wabinka”. 
Mama się oczywiście zgodziła. Pani ta, sto-
jąc na progu naszego dziecinnego pokoju, 
bardzo płakała; na pewno ktoś z jej bliskich 
musiał tu wcześniej mieszkać. 

Ojciec zapłacił państwu Grabowskim od-
stępne i w ten sposób staliśmy się ich sublo-
katorami. Razem mieszkaliśmy tu ponad 30 
lat, tutaj ja się wychowałam, podobnie moja 
starsza siostra i młodszy brat, który w do-
datku urodził się w Grodzisku, w pobliskim 
szpitalu z wieżyczką, przyjęty w 1949 r. na 
świat przez Grażynę Liese, zaprzyjaźnioną 
z nami młodą lekarkę.

Zamieszczam obrazek przedstawiający 
„Wabinek” narysowany przez mego ojca 
dla wnuczki oraz zdjęcia moich rodziców 
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siedzących w kucki pod modrzewiem 
z  córkami (syna jeszcze na świecie wtedy 
nie było). 

Grodziska rodzina Folandow liczy-
ła 6  osób: oprócz rodziców i trojga dzieci 
mieszkała z  nami babcia – matka mamy. 
W tej chwili jedynym powodem, dla którego 
bywam w Grodzisku, jest odwiedzanie grobu 
babci, Anny Ratyńskiej, zmarłej w 1974 r. 

Jak widać, w Grodzisku żyły dwa pokolenia 
Folandów, i to nie przez całe życie: rodzice od 
młodości aż do śmierci, a my, ich dzieci – od 
dzieciństwa do dorosłości. W naszym domu 
(w znaczeniu home, a nie house) przez długie 
lata stały meble pożyczone od Onezorgów i 
Grabowskich, a rodzice w myśl powiedzenia, 
że „nie miejsce zdobi człowieka, tylko czło-
wiek miejsce“, kładli nacisk na nasz rozwój 
umysłowy, a  nie na standardy materiale. To 
zresztą miało swój grunt w kalwińskiej su-
rowości, gardzeniu przepychem, dążeniu do 
pożytecznej aktywności życiowej i do wywią-
zywania się z  obowiązków, a obowiązkiem 
moralnym było pracowanie na utrzymanie 
siebie i rodziny. 

Nasz dom miał niepowtarzalny klimat, 
dlatego ciągnęli do niego ludzie. Odbywały 
się w nim lekcje angielskiego, lekcje gry na 
skrzypcach, przewijali się prywatni ucznio-
wie i goście. 

Lata, kiedy w domu było troje niezarabia-
jących studentów, nie należały do łatwych. 

Oboje Folandowie pracowali zawodowo: 
mama, Helena Foland, prowadząca podczas 
wojny tajne nauczanie na Podlasiu, w  Gro-
dzisku była nauczycielką, a później kierow-
niczką wieczorowej szkoły stopnia podstawo-
wego dla dorosłych, ojciec zaś pracował jako 
chemik m.in. w Polfie. Cała nasza „hultajska 
trójka” po ukończeniu „Dwójki“ i  ogólnia-

ka bez trudu dostała się na studia: Wiwa na 
prawo, ja na polonistykę, Wojtek na politech-
nikę. Po latach mama mówiła, że nie żałuje 
ogromnej pracy włożonej w ten dom, bo tu 
przecież rosły jej dzieci…

Obecny dom pod tym samym adresem 
w  niczym nie przypomina dziś dawnego 
„Wabinka”. Mury tylko pozostały te same, nie 
ma jednak ani oszklonego ganku, w każdym 
pokoju zostawiono tylko po jednym oknie, 
zmniejszone podwórko w niczym nie przy-
pomina ogrodu, poza tym centralne ogrze-
wanie i kanalizacja zastąpiły nasze piece wę-
glowe i wiadra z wodą. Nikt by nie uwierzył, 
że ten dom pół wieku temu kipiał życiem, 
młodością, zabawami przy studni, nad którą 
się zwieszał mizerny krzaczek bzu.

Nam wydawał się piękny i wygodny. I taki 
był dzięki nieustannej pracy, głównie naszej 
mamy i babci. 

n  Magdalena Foland-Kugler

Helena Foland i Karol Foland  
pod modrzewiem z córkami
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Zdrowych, radosnych i wiosennych  
Świąt Wielkanocnych  

oraz miłej atmosfery przy rodzinnym stole
     Mieszkańcom Grodziska 

i Milanówka  
życzy 

 Rada Nadzorcza 
 i Zarząd Grodziskiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej

RE
KL

AM
A



BOGORIA nr 276 marzec 2018

kultura241824 sport

Po mocno przepracowanej przerwie 
zimowej, w połowie marca na ligowe 
boiska wybiegną piłkarze naszych 

czterech drużyn seniorskich.
Czwartoligowa Pogoń Grodzisk dokonała 

trzech znaczących zmian w kadrze – w miej-
sce Kamilów: Kamińskiego i Panufnika oraz 
Krzysztofa Kucharczyka przybyli – mający 
ponad 50 meczów w I lidze – Patryk Szymań-
ski, a także legitymujący się występami na 
tym poziomie rozgrywkowym Adrian Gra-
bowski oraz znany z boisk III ligi Krzysztof 
Cegiełka. Wyniki w większości wygranych 
meczów sparingowych oraz postawa w nich 
naszego zespołu muszą budzić optymizm. 
Szkoda tylko, że po rundzie jesiennej strata 
do liderującej Pilicy Białobrzegi wynosi aż 
11  pkt. Co może być trudne do odrobienia. 
Chociaż podopiecznych trenera Mateusza 
Miłoszewskiego z pewnością na to stać.

Rezerwy Pogoni, w których coraz ważniej-
szą rolę odgrywają wychowankowie klubu 

z roczników 2000/01, czeka wiosną walka 
o utrzymanie w lidze okręgowej. Do tej pory 
sztuka ta się udawała, a zespół trenera Ro-
berta Brudzińskiego zyskał miano „rycerzy 
wiosny”, miejmy zatem nadzieję, że podobnie 
będzie i tym razem.

Prawdziwą rewolucję kadrową przeprowa-
dzono w występującym również w „okręgów-
ce” LKS Chlebnia, gdzie rozstano się z więk-
szością piłkarzy spoza naszej gminy, a nowy 
szkoleniowiec, Paweł Żegliński, oparł dru-
żynę na młodych zawodnikach, w znacznej 
mierze wychowankach klubu. Przewaga nad 
strefą spadkową jest dość duża, a nabranie do-
świadczenia przez wchodzącą do składu mło-
dzież na pewno zaprocentuje w przyszłości. 

Grające w A-klasie rezerwy Chlebnii, któ-
re od nadchodzącej rundy będzie prowadził 
trener Grzegorz Mamla, powinny raczej bez 
większych problemów zapewnić sobie ligowy 
byt na tym poziomie rozgrywkowym.

   Michał Śliwiński

Sporo udanych występów w turniejach halo-
wych zanotowali w ostatnim czasie najmłodsi 
adepci futbolu reprezentujący barwy grodzi-
skich klubów, a szczególnie wśród nich cieszy 
1 miejsce 6-latków trenera Krzysztofa Wyga-
nowskiego, zajęte w nadarzyńskim „Milan 
Cup”. Rocznik 2008 prowadzony przez tre-
nera Krzysztofa Rybaka najpierw zwyciężył 
w zawodach rozegranych w Rembertowie, 
gdzie królem strzelców został Leon Sztuka, 
a następnie zajął 2 miejsce w Piasecznie, prze-
grywając w finale z Pogonią Siedlce 0:2. Tu 
z kolei za najlepszego zawodnika uznano Ma-
cieja Łuckę. Chłopcy z  rocznika 2010 trenera 
Michała Zientali okazali się najlepsi podczas 
turnieju Chlebnia Cup rozgrywanego w Gro-

dziskiej Hali Sportowej, pokonując w finale 
gospodarzy, czyli ekipę trenera Marcina Woj-
ciechowskiego 1:0. Obydwa kluby wywalczy-
ły również po jednym wyróżnieniu indywi-
dualnym, bowiem Borys Wawer z Chlebni 
został uznany za najlepszego piłkarza tych 
zawodów, zaś Krystian Szymaniak z Pogoni 
został najlepszym bramkarzem. Wcześniej 
Chlebnia triumfowała podczas turnieju 
w  Międzyborowie, wygrywając w finale 2:1 
z  Unią Skierniewice. Z kolei ich rok starsi 
koledzy, prowadzeni wówczas przez trenera 
Janusza Klimczewskiego, okazali się najlepsi 
na zawodach w Karsznicach, gdzie w półfi-
nale w pokonanym polu pozostawili Widzew 
Łódź, a w finale Górnika Łęczyca.     (mś)

Olbrzymi sukces zanotowały piłkarki Mazo-
vii, które w zorganizowanych w Grodzisku 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-14 
w futsalu, w stawce 12 drużyn, wywalczyły ty-
tuł najlepszej drużyny w naszym kraju! To bez-
sprzecznie największy sukces w dość krótkiej 
historii tego prężnie działającego klubu. 

Podopieczne trenera Marcina Malinowskie-
go rozpoczęły turniej od falstartu, przegry-
wając na inaugurację z Bronowianką Kraków 
1:3 (bramka: Karolina Czyż), jednak szybko 
powetowały sobie to niepowodzenie, pokonu-

jąc w  kolejnym meczu Astorię Szczerców 3:0 
(Joanna Krzyżanowska, Martyna Strasińska, 
Czyż). W ćwierćfinale nasze piłkarki zwycięża-
jąc 2:1 Stomil Olsztyn (Wiktoria Malinowska, 
Czyż), potwierdziły, że rozkręcają się z każ-
dym meczem, o czym w półfinale przekonał 
się UKS „Czwórka” Radom”, pokonany 3:0, po 
dwóch trafieniach Czyż oraz Wiktorii Starosz.

Jak się później okazało, Bronowianka Kra-
ków była zarówno pierwszym, jak i ostatnim 
rywalem grodziskiego klubu w tych zawodach, 
bo to właśnie z krakowiankami przyszło się 
zmierzyć naszej ekipie w wielkim finale. Tym 
razem zawodniczki trenera Malinowskiego 
wzięły srogi rewanż za porażkę na inaugurację, 
gromiąc rywalki aż 4:0. Hat-trickiem popisała 
się Karolina Czyż (czwartą bramkę zdoby-
ła Joanna Krzyżanowska), która tym samym, 
z  8  golami na koncie, została królową strzel-
czyń turnieju. Ponadto Mazovia zgarnęła jesz-
cze jedno wyróżnienie, a to za sprawą Wiktorii 
Malinowskiej, uznanej za najlepszą zawodnicz-
kę turnieju. Pozostaje jedynie pogratulować za-
wodniczkom i trenerowi sukcesu sportowego, 
a zarządowi klubu, z prezes Iwoną Kulis na cze-
le, dodatkowo sukcesu organizacyjnego.

A oto skład Mistrzyń Polski U-14 w futsalu: 
Magdalena Nizińska, Wiktoria Malinowska, 
Karolina Czyż, Joanna Krzyżanowska, Mar-
tyna Strasińska, Milena Szymańska, Wiktoria 
Starosz, Berenika Olasek, Oliwia Oliferowicz, 
Maja Krzyżanowska, Michalina Koza, Dagma-
ra Pajka, Nina Warachowska, Katarzyna Bryła 
i Wiktoria Waszczyk. Panowie piłkarze, bierz-
cie przykład!

Tydzień wcześniej Mazovia miała próbę ge-
neralną przed wspomnianym turniejem, bo-
wiem organizowała Mistrzostwa Mazowsza 
U-16 w futsalu. Tu nasze piłkarki zakończyły 
swój udział na ćwierćfinale, przegrywając po 
rzutach karnych z Ząbkovią. Wyniki: KS Ra-
szyn 6:2, Zamłynie Radom 4:2, UKS Czwórka 
Radom 2:2, Ząbkovia 1:1, karne 1:3. Bramki dla 
Mazovii: Karolina Czyż – 6, Milena Szymańska, 
Wiktoria Wisnowska – 2, Wiktoria Malinow-
ska, Joanna Krzyżanowska, Martyna Strasińska.

   Michał Śliwiński
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Piłkarska młodzież w akcji

Mazovia Grodzisk mistrzem Polski! 

Pożegnanie Góraka, 
powrót Gionisa

Złoci na Mazowszu

Czas na piłkarską wiosnę 

e

Najlepsza żaczka 
gra w Bogorii

Życiowy sukces zanotowała młoda 
reprezentantka Akademii Dartomu 

Bogorii Zofia Śliwka, która zajęła 1 miejsce 
podczas rozegranego w Łaziskach Górnych 
II Grand Prix Polski w kategorii żaczek. Na 
wielkie słowa uznania zasłużyła również An-
tonina Zembowicz, która stanęła na trzecim 
stopniu podium. Ponadto 11 miejsce zajęła 
Milena Mirecka, 19 wśród żaków był Fabian 
Sprzączak, a  w przedziale lokat 21-24 skla-
syfikowano Aleksandrę Oskierę i Kamila 
Sadowskiego. Z kolei podczas III GP Polski 
Młodzików, które odbyło się w Białymstoku, 
Szymon Wiśniewski zajął 5 miejsce, dzięki 
czemu utrzymał się w  czołówce rankingu 
ogólnopolskiego. Jeśli chodzi o pozostałych 
naszych reprezentantów, to Zofia Śliwka 
uplasowała się na 14  pozycji, zaś Mikołaj 
Giereło na 20.    (mś)

Wielokrotny indywidualny mistrz 
Polski w tenisie stołowym Daniel 

Górak po zakończeniu sezonu opuści Dar-
tom Bogorię Grodzisk. W barwach naszego 
klubu zawodnik występuje od 2009 roku. Szy-
kuje się również wielki come back, bowiem 
w  przyszłym sezonie po rocznej przerwie 
w drużynie ponownie zagra uwielbiany przez 
grodziską publiczność Panagiotis Gionis. 

   (kb)

2 złote medale wywalczył Daniel 
Górak podczas Indywidualnych Mi-

strzostw Województwa. W singlu pokonał 
w  finale 3:0 Damiana Krefta. Drugie zło-
to zdobył w deblu, gdzie partnerował mu  
12-letni Miłosz Redzimski, wschodząca 
gwiazda tenisa stołowego. W kategorii mło-
dzieżowców dwa brązowe krążki wywalczył 
Adrian Majchrzak, zarówno w singlu, jak i de-
blu (partnerował mu Jakub Godawski).   (mś)
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Jak na razie runda rewanżowa ro-
dzimej Superligi układa się świetnie 
dla tenisistów stołowych Dartomu 

Bogorii Grodzisk. Po zwycięstwie nad sto-
łeczną Spójnią zanotowali oni cztery kolejne 
wygrane, w tym niezwykle cenną z  jednym 
z kandydatów do medali Fibrain AZS Poli-
techniką Rzeszów. Dzięki tej serii z 34 pkt 
zajmują 2 miejsce w tabeli, ze stratą zaled-
wie jednego oczka do liderującego Kolpingu 
Frac Jarosław. Udział w fazie play off jest już 
praktycznie pewny, a ostanie 6 spotkań zade-
cyduje, z której pozycji nasz klub wystartuje 
do walki o obronę tytułu mistrzowskiego.

Wyniki: UKS Warta Kostrzyn nad Odrą 
(w) 3:2 (Daniel Górak – Daniel Bąk 3:1, Pa-
vel Sirucek – Jakub Perek 3:2, Michał Bań-
kosz – Bogusław Koszyk 1:3, Sirucek – Bąk 
1:2, Górak – Perek 2:1); Fibrain AZS Poli-
technika Rzeszów (d) 3:1 (Sirucek – Tomasz 
Lewandowski 3:1, Górak – Gustavo Tsuboi 
3:2, Bańkosz – Wasilij Lakiejew 1:3, Sirucek 
– Tsuboi 2:1); Polonia Bytom (w) 3:2 (Gó-
rak – Tomas Konecny 2:3, Sirucek – Robert 
Floras 3:1, Chuanxi Han – Paweł Chmiel 3:2, 
Sirucek – Konecny 1:2, Górak – Floras 2:0); 
ZKS Palmiarnia Zielona Góra (d) 3:0 (Han – 
Kamil Nalepa 3:2, Sirucek – Lucjan Błaszczyk 
3:1, Górak – Miroslav Horejsi 3:2).     (mś)  

Od wygranej do 
wygranej

Tenisiści stołowi Dartomu Bogorii 
Grodzisk w ostatnich latach przyzwy-
czaili nas do tego, że z każdego kra-

jowego czempionatu wracali z workiem me-
dali. Tym razem tak dobrze nie było, bowiem 
w  wielkopolskim Raszkowie, gdzie rozegrane 
zostały Indywidualne Mistrzostwa Polski, jedy-
ną zdobyczą jest brązowy krążek zdobyty w de-
blu. W grze pojedynczej broniący tytułu Daniel 
Górak nie wywalczył swojego szóstego złota 
w  tej konkurencji, kończąc rywalizację już na 
3 rundzie, w której musiał uznać wyższość wy-
chowanka grodziskiego klubu Patryka Zatówki. 
Brąz udało się Danielowi zdobyć w deblu, w pa-
rze z Jakubem Dyjasem, choć też pozostał pe-
wien niedosyt, ponieważ nasza eksportowa para 
była murowanym faworytem do złota. W Rasz-

kowie startował też Michał Bańkosz, który swój 
udział w singlu zakończył na pierwszej rundzie, 
przegrywając 0:4 z Mateuszem Gołębiowskim. 
W deblu było podobnie – w parze z Tomaszem 
Tomaszukiem przegrał 2:3 z duetem Jakub 
Witkowski/Mateusz Ufnal. Najlepszy występ 
zanotował Bańkosz w grze mieszanej, gdzie 
razem z Sandrą Wabik dotarli do III  rundy, 
w  której ulegli 0:3 Paulinie Krzysiek i Toma-
szowi Lewandowskiemu. Trzeba jednak do-
dać, że liczba medali zdobytych przez grodzi-
skich tenisistów stołowych podczas krajowych 
czempionatów jest większa niż wspomniany 
brąz Góraka, bowiem w rozgrywanych w tym 
samym czasie Mistrzostwach Czech dwa złote 
medale, w singlu i deblu, wywalczył reprezen-
tant Dartomu Bogorii Pavel Sirucek.    (mś)  

Dziękujemy za emocje! 

Brąz z Wielkopolski, złoto z Czech

Na igrzyskach olimpijskich w kore-
ańskim Pjongczangu reprezentująca 
barwy grodziskiej Sparty Luiza Złot-

kowska zajęła 14 miejsce w wyścigu na 3000 
metrów oraz 17 na dwa razy krótszym dystan-
sie. Wszyscy jednak z największym zaintere-
sowaniem czekali na występ naszej drużyny, 
która z dwóch poprzednich Igrzysk wracała 
z medalami – brązowym z Vancouver oraz 
srebrnym z Soczi. Niestety, Luiza wraz z Ka-
tarzyną Bachledą-Curuś i Natalią Czerwonką 
w ćwierćfinale przegrały z późniejszymi brązo-
wymi medalistkami Amerykankami, uzysku-
jąc najsłabszy czas z grona ósemki zespołów. 
Humory nasze reprezentantki poprawiły sobie 
trochę następnego dnia, kiedy to w składzie 
z  Karoliną Bosiek zamiast Bachledy-Curuś, 
w wyścigu o 7 miejsce pokonały gospodynie.

Występ naszej drużyny, podobnie jak całej 
polskiej ekipy panczenistów, pozostawił pe-
wien niedosyt, bo apetyty zostały zaostrzone 

4 lata temu, gdy panczeniści zdobyli w Soczi 
3 medale. Prawda jest jednak taka, że nie mie-
liśmy realnych podstaw, aby liczyć na kolejne 
krążki w tej dyscyplinie. Polskie panczeny 
apogeum osiągnęły w Soczi, na stałe zapi-
sując się w historii polskiego sportu, co nie 
znaczy, że w przyszłości nie doczekamy po-
dobnych sukcesów. 

Luiza Złotkowska dostarczyła nam wszyst-
kim ogromnych emocji w swym ostatnim wy-
stępie, jakim był bieg masowy. Nadenerwo-
waliśmy się zwłaszcza w biegu półfinałowym,  
w którym Luiza zaliczyła upadek, a mimo to 
awansowała do finału, a w nim zajęła 9 miej-
sce, co należy traktować jako bardzo dobry 
występ, potwierdzający przynależność do 
światowej czołówki.

Droga Luizo! Dziękujemy Ci za kolejne 
emocje, których dostarczyłaś nam występami 
na swoich trzecich Igrzyskach. I cóż, prosimy 
o kolejne!    (mś)  

Wojewódzcy Team, czyli Marcin Wojewódz-
ki i  Marta Jusińska z Warszawy, byli bezkon-
kurencyjni podczas 4. Grodziskiego Biegu 
Par i zwyciężyli na dystansie 5 km. Na starcie 
stanęło w sumie 53 zawodniczek i zawodni-
ków. 11 lutego w Kozerkach ścigano się też na 
innych dystansach. W biegu na 10 km wśród 
mężczyzn triumfował Daniel Michałowski 
z klubu Dogoń Grodzisk, a wśród kobiet – jego 
klubowa koleżanka Marta Hagen. Spośród naj-
młodszych, którzy rywalizowali na dystansie 
1 km, najszybciej na metę przybiegli Antoni 
Ripper z Radoń, reprezentujący organizatorów, 
czyli KS Biegi Grodzisk, oraz Weronika Lewan-
dowska z Sochaczewa. Na 5-kilometrową trasę 
wyruszyli też nordicwalkingowcy, a w „Marszu 
miłości” najszybsi okazali się goście – wśród pa-
nów Krzysztof Człapski z Ciechanowa, a wśród 
pań – Ewa Brzezina z Sochaczewa. Bieg został 
zorganizowany we współpracy z  Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji.    (kb)

Bardzo dobre występy w ostat-
nim czasie zanotowali pancze-
niści grodziskiej Sparty, prowa-

dzeni przez trenera Sławomira Chmurę. 
Marta Dobrowolska wywalczyła aż 6 me-
dali podczas rozegranej w Sanoku Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. Łupem 
naszej zawodniczki padło złoto zdoby-
te z  reprezentacją Mazowsza w wyści-
gu drużynowym, srebro na 500 metrów 
oraz brązowe krążki na 1500 m, 3000 m, 
biegu masowym oraz wieloboju. Inna 
Spartanka – Amelia Steć zajęła 1 miej-
sce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci, 
które rozegrane zostały w Sanoku. Z ko-
lei Mateusz Godlewski uplasował się na 
9 miejscu w wyścigu na 2000 m, podczas 
Mistrzostw Polski Młodzików, które roze-
grane zostały w Tomaszowie Maz.    (mś)

Biegowo  
w Kozerkach 

6 medali Marty 
Dobrowolskiej 

Wołodyjowscy  
w Wiedniu

Swój pierwszy zagraniczny występ 
mają za sobą reprezentanci Gro-
dziskiego Klubu Szermierczego. 

Nasi „Wołodyjowscy” mogą go uznać za 
udany, bowiem z rozegranych w Wiedniu 
zawodów „Kravina Gedachtnisturnier”, 
wracają ze złotym medalem wywalczonym 
przez Maję Karlicką w gronie dzieci oraz 
wysokimi miejscami zajętymi przez pozo-
stałych. Na 6 pozycji uplasował się Maksy-
milian Buskiewicz, na 10 Franciszek Kossut, 
zaś na 12 Jakub Gumiński. 

Z kolei w kategorii młodzików 6 miejsca 
zajęli Marta Orzechowska i Filip Syperek, 
a ósme – Ina Bablok.    (mś)

25

Na drodze do III ligi
Siatkarze czwartoligowej Sparty zwycię-
stwem 3:0 nad Olimpijczykiem Mszczonów 
zakończyli rundę zasadniczą na 1 miejscu, 
uzyskując awans do fazy finałowej, w której 
po trzy najlepsze zespoły z każdej z grup ry-
walizują o 2 miejsca premiowane awansem 
do III ligi. Jak do tej pory Spartiaci pewnie 
kroczą ku wytyczonemu celowi. Nasi siat-
karze pokonali kolejno: ADS Wolta W-wa 
(w) 3:0, Grom Przytyk (w) 3:2, dwukrot-

nie Superteam UKS Hercules Sulejówek 
3:1 (w) i 3:2 (d), ponosząc jedyną porażkę 
2:3 w Mogielnicy z miejscową Mogielan-
ką. W  odmiennych nastrojach muszą być 
trzecioligowe siatkarki, które w ostatnich 
wyjazdowych spotkaniach, ze stołecznym 
MOS-em Wola oraz SPS-em Konstanci-
n,poniosły dwie porażki po 0:3. Zawodnicz-
ki trenera Tomasza Lukowskiego, z 7 pkt, 
plasują się na 7 pozycji w tabeli.     (mś)
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Krzyżówka świąteczna
Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym, dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 16.
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26 rozrywka

Rozwiązanie  
krzyżówki  
z nr. 275:
W krzyżówce zaszyfro-
wane było hasło: „Mikołaj 
Rej”. Zwyciężczynią zosta-
ła pani Danuta Wąsikow-
ska. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby 
redakcji:  
Centrum Kultury, ul.  
Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga, 
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki 
czekamy do 6 kwietnia. 
Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji. 
Nagrodą jest zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na  
dowolnie wybrany seans  
filmowy.

Poziomo:
1. miejsce zamieszkania zakonnic lub zakonni-
ków; 5. część płaszczyzny ograniczona zamkniętą 
linią łamaną; 9. płaski statek rzeczny z powiąza-
nych bali drewnianych; 10. ktoś, kto nie rozróż-
nia kolorów; 11. jednostka podziału admini-
stracyjnego w Anglii; 14. nietykalna świętość; 
17. Anwar, zmarły w 1981 r. znany polityk egip-
ski; 18.  jeden z najpopularniejszych przebojów 
Marii Koterbskiej; 20. dział medycyny zajmują-
cy się badaniem rozwoju dzieci; 22. część walki 
bokserskiej; 23. książeczka zawierająca zbiór 
rozwiązań i ćwiczeń szkolnych; 25. początkowe 
litery imienia i nazwiska; 28. uczeń dopuszczony 
do matury; 29. przeciwieństwo pionu; 30. potra-
wa pieczona na rożnie nadziewana na szpikulec; 
31. dawna ręczna broń palna o długiej lufie.

Pionowo:
1. zimny sos pomidorowy zaprawiony ko-
rzeniami; 2. wojskowy organ dowodzenia; 
3.  gościniec; 4. narzędzie rolnicze używane 
niegdyś do robienia bruzd; 5. najniższa figura 
w kartach do gry; 6. żyjący w ciepłych krajach 
jadalny skorupiak; 7. zastępuje aktorkę w sce-
nach niebezpiecznych; 8. dłużnik wekslowy; 
12. hormon wydzielany w sytuacjach streso-
wych; 13. imię męskie; 15. baśniowy właści-
ciel cudownej lampy; 16. potocznie: tandeta; 
19. człowiek słaby fizycznie; 21. zaburzenie 
pracy serca; 22. flirt; 24. wywar z kaszy, ryżu 
lub ziaren zbożowych polecany dzieciom 
i dietetykom; 25. klub piłkarski z Mediolanu; 
26. sytuacja bez wyjścia; 27. w mitologii grec-
kiej wódz wyprawy po złote runo.

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje  
na temat repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem  
nagrody jest  

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, podziękowań 

oraz materiałów 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

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner (sekretarz redakcji)

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria
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Karmiąca mama może  
jeść naprawdę wszystko! 

1927ogłoszenia

Czosnek, grochówka, poma-
rańcze, maliny, miód, owoce 
morza, pizza, chili, smażone 
kotlety zdrowemu noworod-
kowi nie zaszkodzą. Dr Do-
minika Wojsz, mama-lekarz 
rodzinny wyjaśniała podczas 
spotkania #karmiejemwszyst-
ko, skąd taka rewolucja w my-
śleniu, w  podejściu do kar-
mienia i że naprawdę nie ma 
bezpośredniego przełożenia 
z żołądka mamy do jej piersi.

21 lutego przed południem 
Piknikowa sala górna pomie-
ściła ponad pięćdziesiąt mam 
i drugie tyle dzieci. Najmłodsze 
miało trzy tygodnie. A właści-
wie to najmłodsze były jeszcze 
w  brzuchach mam. (…) Więk-
szość spotkania zdominowały 
kobiety i  fachowe, a jednocze-
śnie bardzo ciepłe i naturalne 
opowieści dr Dominiki Wojsz, 
która mówiła nie tylko o faktach 
naukowych, ale też jako mama 
karmiąca synów o swoim prze-
żywaniu karmienia. (…)

Wiedza to jedno, jednak 
w takich wydarzeniach bardzo 

ważne jest spotkanie. Mamy 
z  mamą. Możliwość rozmowy. 
Wyjście z domu. Rozmawiały-
śmy też o alergiach, o tym co 
wtedy jeść, na co zwracać uwa-
gę. Chociaż to już trochę inny 
temat rzeka.

Spotkaniu, które zorganizo-
wała Fundacja Ogarniająca 
Rodzinne Tematy FORT  z Cen-
trum Medycznym Królewska, 
towarzyszyło Wydawnictwo 
Mamania. Piękne, mądre 
książki dla rodziców i dzieci.

Zapraszamy kobiety, mamy 
na kolejne comiesięczne spo-
tkania. Zapisy na fb.

Safona Kozielec  
Fundacja Ogarniająca  

Rodzinne Tematy FORT

W związku z tym, że społeczność 
Miasta i Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki była informowana poprzez 
Radio Bogoria i  czasopismo „Bo-
goria” o sporze, jaki powstał wokół 
majątku Rejonowej Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej „SCh” w  li-
kwidacji związanym z bezpraw-
nym jego przekazaniem poprzez 
poprzedniego Likwidatora Adama 
Strzałkowskiego do spółki Futura 
G.M sp. z o.o., pragnę poinformo-
wać o zdarzeniach, które nastąpiły 
w tej sprawie.

W dniu 10 sierpnia 2017 r., Sąd 
Najwyższy w Warszawie odrzu-
cił Skargę Kasacyjną wniesioną 

przez spółkę Futura od wyroku 
Sądu Okręgowego w Warszawie 
dotyczącego uzgodnienia treści 
Ksiąg Wieczystych z rzeczywistym 
stanem prawnym, który nakazał 
wpisanie do wszystkich 24 nieru-
chomości jako właściciela Rejono-
wą Spółdzielnię.

W ten sposób kończy się suk-
cesem 8-letnia batalia o  odzyska-
nie własnego majątku, na którym 
chciała się uwłaszczyć niewiel-
ka grupka jej członków kosztem 
wszystkich pozostałych.

Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

Tadeusz Wysocki

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

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

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

n  Nauka języka włoskiego. Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych 
na zajęcia z języka włoskiego. Tel. 605 354 487 

n  Usługi księgowo-podatkowe, pełny zakres. KPiR VAT, JPK, 
ZUS, kadry, płace. Rozliczenie podatkowe działalności gospodar-
czej i pracowników. Tel. 608 465 508  

n  Rencista, lat 63 poszukuje pracy w charakterze dozorcy,  
portiera, palacza, woźnego lub innej. Tel. 513 21 40 12

n  Zamienię mieszkanie socjalne (składające się z pokoju, kuchni, 
łazienki, holu) ogrzewane gazowo. Całość 32,5 m²  
w bloku w Grodzisku Maz. Mieszkanie jest w bardzo dobrym  
stanie. Zamienię mieszkanie na większe (2 pokoje), proponuję 
spłatę zadłużenia lub dopłatę. Tel. 881 408 308

n  ZATRUDNIMY osoby do sprzątania piekarni przy ul. 
Zachodniej w Grodzisku. Trzy zmiany. Wynagrodzenie 12 zł/h 
netto (na rękę). Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15.  
Tel. 601 156 466

n  Rolniczy Zakład Doświadczalny przy Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego zatrudni kierowcę operatora maszyn 
rolniczych w gospodarstwie w miejscowości Chylice Kolonia.  
Tel. 601 990 526, mail: rzd@pro.onet.pl

Grodzisk Maz., dnia 30.01.2018 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rejonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej
„SCh” w Grodzisku Mazowieckim w likwidacji

Redakcja Radia Bogoria i czasopisma „Bogoria”
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Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności Dzieci do kl. I oraz 
klas starszych. Misją naszej Szkoły jest edukacja na najwyższym 
poziomie, ale także wychowanie młodych ludzi na otwartych, 
samodzielnych, tolerancyjnych, dobrze radzących sobie w zmie-
niającej się rzeczywistości obywateli świata.

Nasze atuty:
n  kameralna społeczność szkolna, rodzinna atmosfera, otwarci, 

kreatywni i bardzo dobrze wykształceni Nauczyciele
n  indywidualne podejście do Dziecka (dla Uczniów, którzy wyka-

zują się szczególnymi zdolnościami w danym obszarze, tworzone 
są programy indywidualne)

n  rozszerzony program MEN (więcej zajęć edukacji wczesnoszkolnej, 
matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, informatyki)

n  język angielski do 8 godzin tygodniowo prowadzony metodą 
Helen Doron

n język francuski 2 godziny tygodniowo od kl. I
n  wiele sukcesów w konkursach ogólnopolskich i organizowanych 

przez lokalne szkoły

n bogata oferta zajęć dodatkowych (w czesnym)
n tablica interaktywna w każdej klasie 
n wielofunkcyjne boisko szkolne
n duży zacieniony ogród i plac zabaw
n własna kuchnia

KAMERALNE PRZEDSZKOLE DLA RODZEŃSTWA  
(język angielski metodą Helen Doron 2 godziny codziennie),  
sala kuleczkowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
im. Leonarda da Vinci 

ul. Mazowiecka 87a
05-825 Książenice

Tel. +48 607 44 42 40
www.szkola-vinci.pl

www.wesoly-autobus.pl

Rozpoczęliśmy rekrutację do klasy I w roku szkolnym 
2018/2019 i nabór uzupełniający do klas starszych!

Usta milczą, dusza śpiewa na myśl o 
„Wesołej Wdówce”. Pełna ponadcza-
sowego humoru operetka oczarowa-
ła 26 lutego grodziską publiczność. 
Najsłynniejsze dzieło Franciszka Le-
hára w Centrum Kultury melomani 
usłyszeli w wykonaniu Narodowej 
Orkiestry Filharmonii Tarnopolskiej 

oraz solistów polskiej sceny operet-
kowej. O sukcesie widowiska, obok 
pięknych melodii, zadecydowały tak-
że choreografia i scenografia rodem z 
paryskich kabaretów. Szczęśliwe za-
kończenie, pełnej intryg historii opo-
wiedzianej w trzech aktach, dopełniły 
owacje na stojąco.   (mm)

Humor w aktach
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