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Wiedeń, Rio i Mazowsze
Reguła, że z niecierpliwością czeka się na wakacje, a nie ich zakończenie, w tym roku 
może się nie sprawdzić w odniesieniu do grodziskich melomanów. Na koniec sierpnia 
zaplanowane zostały bowiem dwa spektakularne muzyczne przedsięwzięcia, oba 
w Parku Skarbków. 26 sierpnia o godz. 18 z okazji Święta Miasta w „Muzyczną podróż 
z Wiednia do Rio” zabiorą publiczność aktorzy Teatru Muzycznego w Łodzi. 31 sierpnia 
o godz. 19 plenerową mszą św. rozpoczną się grodziskie obchody setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, które o godz. 20 uświetni koncert zespołu Mazowsze.
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Do tego, by autobusy napędzane silnikami spalinowymi całkowicie zniknęły z grodziskich ulic, droga  
nie taka bliska, ale są już pierwsze jaskółki ostatecznego zjazdu do zajezdni kopcących maszyn.  
Gmina otrzymała ponad 10 mln zł dotacji na rozwój mobilności miejskiej, co pozwoli m.in. na zakup 
dwóch autobusów elektrycznych, które zostaną wykorzystane w komunikacji miejskiej.

Spaliny do historii? 
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Projekt „Zielone Płuca Mazowsza – roz-
wój mobilności miejskiej w gminach połu-
dniowo-zachodniej części województwa” 
przyniesie rewolucyjne zmiany nie tylko 
w transporcie publicznym, lecz także w in-
frastrukturze drogowej usprawniając ko-
munikację na terenie miasta i gminy. Z za-
kupem autobusów napędzanych prądem 
powiązana jest budowa zajezdni na terenie 
oczyszczalni przy ul. Chrzanowskiej oraz 
stacji ładowania.

Komunikację publiczną wspomagać bę-
dzie inteligentny system transportowy, 
pozwalający na to, by sygnalizacja uliczna 
pokazywała światło zielone w momencie 
zbliżania się autobusu. Modernizację cze-
ka sygnalizacja świetlna m.in. przy ulicy 
Nadarzyńskiej i Warszawskiej, gdzie plano-

wana jest także przebudowa skrzyżowania. 
W ramach projektu powstanie również za-
powiadane wcześniej rondo u zbiegu ul. Te-
ligi i 3 Maja, zaś za zrealizowaną już budo-
wę drogi od ul. Chełmońskiego do Dalekiej 
gmina uzyska zwrot kosztów w wysokości 
niemal 2,5 mln zł. Oblicze zmienią również 
istniejące przystanki autobusowe, pojawią 
się nowe perony dla pasażerów, m.in. przy 
ul. Na Laski. Miłośników zdrowego trybu 
życia i aktywności fizycznej ucieszy budowa 
kolejnych ścieżek i stacji rowerowych, m.in. 
przy ul. Osowieckiej w Adamowiźnie, z któ-
rych każda zostanie wyposażona w dwana-
ście stojaków, dziesięć rowerów, w tym jed-
noślad dla dzieci. 

– Zakup dwóch niskoemisyjnych autobu-
sów wraz ze stacjami szybkiego ładowania 

jest naszym kolejnym działaniem w walce 
z zanieczyszczeniem powietrza na tere-
nie gminy i wprowadza miasto w zupełnie 
nową erę elektromobilności. Mam nadzie-
ję, że ten środek transportu publicznego 
sprawdzi się i stopniowo będziemy kupować 
kolejne ekologiczne autobusy – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński. 

Wraz z rozwojem elektromobilności Gro-
dzisk dołączy do czołówki miast Starego 
Kontynentu, na którym dinozaury ziejące 
spalinami przechodzą już do historii.

O tym, kiedy można się spodziewać 
dwóch elektrycznych cudeniek na grodzi-
skich drogach, a także którymi ulicami 
będą jeździć, poinformujemy po wakacjach.  

   Małgorzata Müldner
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– Każdy ma plusy i minusy, 
gorsze strony i lepsze, jedni 
jeżdżą na wózku, inni na rowe-
rze, ale wszyscy jesteśmy rów-
ni. I bardzo się cieszę, że ten 
piękny marsz już po raz szó-
sty ma miejsce w naszej gmi-
nie – wiceburmistrz Tomasz 
Krupski dziękował inicjato-
rom Marszu Różni a Równi, 
na który grodziskie starostwo 
zaprosiło 16 czerwca.

Wśród uczestników oprócz 
osób niepełnosprawnych byli 
przedstawiciele wspierających 
ich instytucji i organizacji, 
a  także sympatycy i przyja-
ciele. Trasa przemarszu, na 
czele którego muzycy grodzi-
skiej Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej wyznaczali równy rytm 
pochodu, przebiegała od po-
mnika Józefa Chełmońskiego 
ulicami 11 Listopada, Zond-
ka, Kościuszki, Krupińskiego, 
Bartniaka i 3 Maja do Parku 
Skarbków. Tu na dużej scenie 

miały miejsce pokazy arty-
styczne w wykonaniu uczniów 
ZS im. H. Szczerkowskiego 
oraz ogłoszenie wyników kon-
kursu plastycznego „Różni 
a  Równi – wspieram, poma-
gam, akceptuję”, na który zgło-
szono 34 prace. Najciekawsze 
z  nich można było zobaczyć 
na wystawie przygotowanej na 
frontowej części sceny. 

– Mam nadzieję, że nasze 
wspólne działania wpłyną na 
zmianę postaw i uprzedzeń 
wobec osób niepełnospraw-
nych. Niech ten dzisiejszy 
dzień będzie świętem integra-
cji i radości – mówiła Barbara 
Madzelan-Sadoś, kierująca 
pracami powiatowego wy-
działu oświaty, kultury i spor-
tu, z którego przed laty wyszła 
inicjatywa organizacji marszu 
promującego akceptację nie-
pełnosprawności intelektual-
nej, fizycznej i psychicznej. 

  (kb)

Rytm równości 
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Pobiegają we wrześniu
Fani BiegamBoLubię 
w Książenicach pew-
nie są już nieco zanie-
pokojeni, bo wiosna 
się skończyła, lato 
w  pełni, a największej 
w okolicy imprezy bie-
gowej, która zwykle odbywała 
się w kwietniu lub maju, ani 
widu, ani słychu. Dla uspoko-
jenia spieszymy zatem z infor-
macją, że BBL w Książenicach 
nie zniknęło z kalendarza, 
a jedynie przewędrowało bliżej 
jesieni. VI edycja odbędzie się 
9 września.

– W tym roku głównym 
organizatorem biegu została 
Fundacja  Akademia Sportu 
Strefa Ruchu w Książenicach. 
Organizatorzy przygotowa-
li dla uczestników dwa biegi. 
Pierwszy o charakterze spor-

towym na dystansie 
5 km. Drugi – charyta-
tywny, odbywający się 
pod hasłem  „Biegam 
Pomagam”. Chętni na 
takie połączenie ak-
tywności sportowej, 

zabawy i działalności chary-
tatywnej pokonując dowolną 
liczbę okrążeń zdobywać będą 
pieniądze od sponsorów. Ze-
brane fundusze przekazane 
zostaną fundacji, a następnie 
trafią do najbardziej potrzebu-
jących osób z Książenic i okolic 
– informuje Patryk Wencel ze 
Strefy Ruchu Książenice.

Szczegóły i informacje dla 
osób, które chcą wziąć udział 
w imprezie w roli zawodników, 
wolontariuszy lub kibiców, do-
stępne są na stronie strefaru-
chuksiazenice.pl.    (kb)

Cykl koncertów w Parku Skarb-
ków to już klasyka wakacyjnej 
oferty grodziskiego Centrum 
Kultury. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, muzyki w otocze-
niu natury można posłuchać 
w  każdą niedzielę lipca i sierp-
nia. Tegoroczny cykl rozpoczął 
się 1 lipca ariami barokowymi 
w wykonaniu Bartłomieja Fica, 
tydzień później piosenki z fil-
mów i musicali zaśpiewała Joan-
na Aleksandrowicz, natomiast 
15 lipca publiczność za sprawą 
poetyckiego repertuaru zespo-
łu Latający Dywan przeniosła 
się do krainy łagodności, a za 
sprawą deszczowej aury – do 
Poczekalni PKP (na zdjęciu). 
W kolejnych odsłonach „Klasy-
ki w Parku” zaplanowane są wy-

stępy Orkiestry Gedeon Richter 
wraz z solistką Hanną Chmie-
lewską oraz recital chopinowski 
w wykonaniu japońskiej pianist-
ki Mamiko Ueyamy. Następnie 
na spotkanie z tangiem zaproszą 
muzycy grający w orkiestrze 
Polskiego Radia: Mariusz Du-
brawski, Mariusz Kielan i Karol 
Podkul, a dźwiękami orientu 
oczaruje publiczność The Lu-
cyna Group. Na scenie pod 
chmurką wystąpi także znany 
grodziskiej publiczności z  wa-
riacji wiolonczelowych zespół 
CelloManiax. Letnie koncerty 
zakończą się 26 sierpnia „Pod 
dachami Paryża”, czyli francu-
skimi piosenkami w  interpreta-
cji Agnieszki Grochowicz. 

  Małgorzata Müldner 

Do końca sierpnia w Izbie Tra-
dycji EKD/WKD można oglą-
dać wystawę prac nadesłanych 
przez dzieci na konkurs „Mały 
i duży jest gotowy do podró-
ży”. Jego rozstrzygnięcie miało 
miejsce podczas tegorocznej 
edycji Wielkiego Festynu Wiej-
skiego w Otrębusach.

Jeśli celem konkursu było 
uzyskanie informacji, jak dzieci 
postrzegają Warszawską Kolej 
Dojazdową, to można stwier-
dzić, że ich spojrzenie często 
bywa zaskakujące. Jedna z ma-
łych artystek lubi jazdę rowerem 
i docenia, że gdy będzie zmę-

czona, może wrócić do domu 
kolejką. Dzieci widzą WKD 
nie tylko kolorowo. Zwracają 
uwagę na dostępność pociągów 
dla osób niepełnosprawnych. 
Marzą o automatach z lodami 
na przystankach, a dwie prace 
ukazują nawet samoloty z na-
pisem WKD. Po prostu odlot. 
Prace były oceniane w dwóch 
grupach wiekowych: 5-8 lat 
i 9-15. Na stałe w Izbie Tradycji 
znajdzie się interesująca praca 
Ewy Harczuk (11 lat), przypo-
minająca niektóre instalacje 
Władysława Hasiora. 
   Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Na niedzielną nutę 

Odlotowa WKD

Malarz społecznik 
Liczne grono miło-
śników talentu Józefa 
Karnasiewicza, gro-
dziskiego malarza 
amatora, zgromadził 
wernisaż wystawy 
jego prac, zorganizo-
wany 12 lipca w  Po-
czekalni PKP. O do-
konaniach artysty, 
zarówno na niwie ma-

larskiej, jak i społecz-
nej, mówił burmistrz 
Grzegorz Benedyk-
ciński, zaś sam autor 
również opowiadał 
o  swojej twórczości, 
w  której istotny ele-
ment stanowią pejza-
że, a także kopie dzieł 
wybitnych malarzy. 

  (kb)

KSIĄŻENICE
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
wraz z prof. Jackiem Pawlakiem, Zastęp-
cą Dyrektora d/s Lecznictwa Szpitala 
Zachodniego im. św. Jana Pawła II, chcia-
łem zaprosić Państwa na cykl spotkań 
poświęconych profilaktyce chorób serca. 
Zorganizowane z inicjatywy Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, przy współpracy spe-
cjalistów ze Szpitala Zachodniego, „Dni 
dla serca” będą okazją zarówno do wy-
słuchania prelekcji lekarzy i dietetyków, 
jak i zapoznania się z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy czy wykonania badań 
EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 
oznaczenia poziomu cukru we krwi. 
Podczas spotkań będzie także możliwość 
otrzymania skierowania do szpitala na 
dofinansowane w 50 proc. przez Gminę 
badanie stężenia cholesterolu we krwi. Na 
„Dni dla serca”, które odbędą się na tere-
nie miasta oraz w świetlicach wiejskich, 
zapraszamy Państwa od sierpnia. O szcze-
gółach dotyczących terminów oraz loka-
lizacji spotkań będziemy informować na 
bieżąco. Akcja skierowana jest do osób za-
meldowanych na terenie Gminy Grodzisk 
Mazowiecki i posiadających Grodziską 
Kartę Mieszkańca. 

Drodzy Państwo, choroby serca w wielu 
przypadkach są powodem udaru mózgu, 
który jest jedną z najczęstszych przyczyn 
zgonów w Polsce i jedną z głównych przy-
czyn trwałej niepełnosprawności osób 
dorosłych. Udar dotyka nieszczęściem 
nie tylko chorującego, lecz także całe ro-
dziny. Zapobieganie tej chorobie jest nie-
zwykle ważne, dlatego też obok spotkań 
zaplanowanych w ramach „Dni dla serca” 

Gmina Grodzisk Mazowiecki dodatko-
wo wesprze finansowo Szpital Zachodni 
przy zakupie specjalistycznych urządzeń 
do monitorowania EKG metodą Holtera. 
Pamiętajmy jednak, że najlepszą profilak-
tyką chorób serca i układu krążenia jest 
zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna. 
Tym bardziej cieszę się, że blisko 700 osób 
skorzystało z oferty Strefy Aktywnego Se-
niora, której trzecia edycja zakończyła się 
29 czerwca. Pragnę podziękować Pani dy-
rektor Biblioteki Publicznej Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki Dorocie Olejnik oraz 
jej całemu zespołowi, a także pracowni-
kom Centrum Kultury i Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odpowiedzialnym za powo-
dzenie projektu. Mam nadzieję, że kolej-
ne odsłony Strefy Aktywnego Seniora, 
na które zaprosimy do nowych obiektów 
– mediateki oraz świetlic wiejskich – spo-
tkają się z jeszcze większym zainteresowa-
niem Seniorek i Seniorów.

Chciałem Państwa poinformować, że 
niebawem przystąpimy do realizacji ko-
lejnych inwestycji drogowych na terenie 
gminy. W dzielnicy Łąki wyremontowa-
ne zostaną ulice usytuowane w rejonie 
kościoła Przemieniania Pańskiego: Chle-
wińska, Średnia, Szeroka, Łączna, Zajęcza 
i Ordona. Prace obejmą m.in. wykonanie 
nakładek asfaltowych, rozbudowę chod-
ników. Modernizacji doczekają się także 
ulice: Żydowska, Rzeczna oraz Ogrodowa. 
Natomiast ogłoszenie przetargu na kom-
pleksową modernizację ul. Szwedzkiej, na 
której obecnie położono nawierzchnię de-
struktową, przewidujemy jeszcze w  2018 
roku. Nowe nakładki asfaltowe pojawią 
się również na ulicy Kruczej, Wroniej 
w  Mościskach i Marsa w Kozerkach, 

Wstępniak od Burmistrza

a  także za sprawą Powiatowego Zarządu 
Dróg na ul. Centralnej w Radoniach.

W ostatnim czasie otrzymałem od 
Państwa wiele pytań dotyczących mojego 
zastępcy, Pana Piotra Galińskiego. Chcia-
łem poinformować, że wiceburmistrz 
Piotr Galiński osiągnął wiek emerytalny 
i w czerwcu zwrócił się do mnie z prośbą 
o wyrażenie zgody na przejście na emery-
turę. Jak zapewne Państwo wiedzą, mie-
siąc przejścia na emeryturę jest istotny, 
więc przystałem na wniosek Pana Galiń-
skiego, jednocześnie prosząc go o pomoc 
w doprowadzeniu kadencji do końca. 
Biorąc pod uwagę obecne zaangażowanie 
Gminy w wiele inwestycji, Pan Piotr zgo-
dził się pozostać na stanowisku do chwili 
nowych wyborów.

Życzę Państwu, by piękna pogoda 
utrzymała się przez całe lato, a wakacje 
były wyjątkowe. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Nieco ponad sześć miesięcy od otwarcia Pracownia Orange w Kozerkach 
została uznana za jedną z najprężniej działających tego typu placówek w Polsce.

– Ta pracownia jest stworzona przez ludzi 
z wielką pasją i wiedzą na temat nowych 
technologii, które pomagają w życiu co-
dziennym. Takie miejsca warto promo-
wać za granicą, dlatego też zaprosiliśmy 
gości z Francji. Chcemy im pokazać, jak 

w niewielkiej społeczności można reali-
zować fantastyczne projekty – mówiła 
prezes Fundacji Orange w  Polsce Ewa 
Krupa, której 11 lipca w Kozerkach to-
warzyszyła wiceprezes Orange Francja 
Christine Albanel oraz dyrektor Funda-
cji Orange na rejon Europy i Bliskiego 
Wschodu Mary Lisa Durban. Podczas 
wizyty panie zobaczyły, jak przebiegają 
zajęcia, oraz poznały dokonania pracow-
ni i plany na najbliższą przyszłość.

Za sprawą wizyty gości do zespołu 
świetlicy w Kozerkach dołączył nowy 
członek – robot Photon. Podarowany 
upominek edukacyjny został zaprojek-
towany przez studentów Politechniki 
Białostockiej specjalnie dla dzieci, jed-
nak jego obecność ucieszy zapewne nie 
tylko najmłodszych bywalców pracowni, 
w której m.in. bezpiecznego korzystania 
z internetu uczą się seniorzy.

– To wszystko dzieje się dzięki temu, 
że młoda dziewczyna, która prowadzi 
tę świetlicę, wzięła udział w konkursie 
i razem z dziećmi, mieszkańcami gminy 
wygrała – mówił burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński, podkreślając kreatywność 
Dominiki Staniaszek, dzięki której deter-
minacji w ubiegłym roku świetlica z po-
wodzeniem wystartowała w konkursie 
Fundacji Orange na wyposażenie multi-
medialnej pracowni.    (mm)

Dynamiczna niczym światłowód 
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WIEŚCI Z RATUSZA
Ostatnia przed przerwą wakacyjną sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 czerwca. W porządku 
obrad oprócz uchwały absolutoryjnej, znalazły się również punkty dotyczące m.in. 
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Natolin i Odrano-Wola, a także nazewnictwa ulic. 
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Złoci sprinterzy 

Merytoryczną część obrad poprzedziły 
podziękowania od samorządu dla człon-
ków drużyny GKK Opty-Mazowsze, która 
zdobyła złoty medal podczas Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski U-23 w kolarstwie 
torowym. Zwycięski zespół w sprincie 
drużynowym reprezentowali Jakub Sosz-
ka,  Daniel Król i Bartek Kucharski (na 
zdjęciu). Trener i koordynator GKK Opty-

-Mazowsze Norbert Ogórek wyraził swo-
je zadowolenie z takiego osiągnięcia oraz 
przedstawił innych młodych zawodników, 
którzy odnoszą kolarskie sukcesy.  
Burmistrz z absolutorium
Pierwsza część sesji poświęcona była przy-
jęciu absolutorium dla burmistrza z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwa-
łę poprzedziło zatwierdzenie przez Radę 
Miejską sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z  wykonania budżetu gminy 
Grodzisk za ubiegły rok. Zostało ono pozy-
tywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Warszawie, a następnie 
jednogłośnie przyjęte przez grodziskich rad-
nych. Absolutorium dla burmistrza Grzego-
rza Benedykcińskiego Rada Miejska uchwa-
liła przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących.
Cięcia w pensjach
Radni podjęli uchwałę o obniżeniu pensji 
burmistrzowi. To realizacja przyjętego przez 
Radę Ministrów rozporządzenia  w  sprawie 
wynagradzania pracowników samorządo-

wych. Zmniejszeniu o 20 proc. ulegną rów-
nież wynagrodzenia zastępców burmistrza. 
Jak przekonywał Grzegorz Benedykciń-
ski, nie jest to dobre dla przyszłych kandy-
datów na tak odpowiedzialne stanowisko. 
Pensje niektórych naczelników od 1 lipca 
będą wyższe od wynagrodzenia burmistrza. 
Bezprocentowe noce
Przy 12 głosach za, 3 przeciw i 5 wstrzymu-
jących Rada Miejska zdecydowała o zakazie 
sprzedaży alkoholu w  godzinach nocnych 
na terenie gminy. Uzasadnienie do uchwa-
ły, która przewiduje także zmianę liczby ze-
zwoleń na sprzedaż napojów procentowych, 
przedstawiła Iwona Chorek z Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Zakaz sprzedaży będzie 
obowiązywał od godziny 23 do 5 rano i za-
cznie działać prawdopodobnie od sierpnia. 
Zakaz nie dotyczy restauracji i barów.

   (ag)
Z treścią wszystkich uchwał oraz protokoła-
mi z sesji można zapoznać się na stronie bip.
grodzisk.pl. 

– Jednym z obszarów działalności na rzecz niepełnosprawnych jest integracja osób, które zostały 
wykluczone społecznie – mówiła prezes Stowarzyszenia „Malwa Plus” Iwona Mejsner.

– Finalizujemy od dawna oczekiwaną inwestycję, która będzie służyła nie tylko społeczności szkolnej,  
lecz także okolicznym mieszkańcom – mówił tuż po podpisaniu umowy na budowę sali gimnastycznej  
przy SP nr 5 burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

W Malwie rozkwitła świetlica

Nowa przestrzeń dla mistrzów

Uroczyste przekazanie miejsca, w którym 
podopieczni stowarzyszenia mogą spę-
dzać wspólnie czas, odbyło się 22 czerwca. 
Otwarcia świetlicy mieszczącej się w Gro-
dzisku przy ul. Traugutta 40 dokonał staro-
sta grodziski Marek Wieżbicki, a wśród za-
proszonych gości nie zabrakło burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego oraz grodzi-
skich radnych. Zarówno przedstawicielom 
władz gminnych, jak i powiatowych Iwona 
Mejsner, która kieruje również pracami 

działającego przy stowarzyszeniu Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej, podziękowała za 
wszelkie działania mające na celu polep-
szenie warunków życia osób chorych. 

– Największe słowa uznania należą się 
jednak naszym podopiecznym za to, że od-
ważyli się do nas przyjść, biorą udział w za-
jęciach, tworzą naszą społeczność i  dają 
przykład innym – dodała Iwona Mejsner.

Świetlica Integracyjna powstała dzię-
ki projektowi „Aktywizacja Społeczno-

-Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 
w WTZ Malwa Plus i Świetlicy Integra-
cyjnej” współfinansowanemu w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Z nowego miejsca integracji mogą korzy-
stać osoby ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności, które 
ukończyły 18 rok życia. Świetlica czynna 
jest codziennie od godz. 10 do 18. 

    Małgorzata Müldner

Z nowoczesnego obiektu uczniowie pla-
cówki mieszczącej się przy ul. Zondka sko-
rzystają już w grudniu przyszłego roku.

– Spełnia się moje marzenie o popra-
wie warunków sportowych dla młodzieży. 
Do tej pory pracowaliśmy na najwyższych 
obrotach bez odpowiedniej bazy. Mam 
nadzieję, że nowa hala pozwoli nam na-
dal uzyskiwać wspaniałe wyniki, sięgać po 
jeszcze wyższe laury, tym bardziej że od 
września w naszej ofercie edukacyjnej poja-
wi się klasa o profilu sportowym – mówiła 
dyrektor SP nr 5 Małgorzata Okurowska. 
Potwierdzeniem tych słów był pokaz spor-
towych i artystycznych możliwości wycho-

wanków szkoły, którzy mimo braku dogod-
nej infrastruktury mistrzowsko realizują 
swoje pasje. 

Zakres inwestycji, oszacowanej na nieco 
ponad 9 mln zł, obok wzniesienia sali gim-
nastycznej z zapleczem szatniowym, obej-
muje m.in. budowę boiska i bieżni, drogi 

pożarowej, miejsc parkingowych oraz we-
wnętrznej instalacji gazowej. Wykonawcą 
prac jest firma Revbud z Torunia, repre-
zentowana podczas podpisania umowy, 
które odbyło się 19 czerwca w szkole przy 
ul. Zondka, przez dyrektora generalnego 
Bartosza Zielonego.      (mm)
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   Robercie,
płaczemy razem z Tobą i Hanią

zasmuceni odejściem Iwony.
Wiemy, że bólu z powodu straty ukochanej

Żony i Mamy
nie są w stanie zagłuszyć żadne słowa.

Pozostaje wiara, że ludzkie życie zmienia się,
ale się nie kończy, oraz zapewnienie, że w tych 
najtrudniejszych chwilach jesteśmy z Wami.

Ze szczerymi wyrazami współczucia 
i słowami otuchy

Przyjaciele z Ośrodka Kultury

Do końca października dwa do-
tychczasowe nieużytki na Osie-
dlu Kopernika zyskają nowe 
oblicze. Teren na rogu ul. Teligi 
i 3 Maja zostanie przekształcony 
w mały skwer ze ścieżkami pie-
szymi i niewielką siłownią ple-
nerową, z kolei między blokami 
Bairda 46 i 54 powstanie wypo-
sażony w specjalne skrzynki do 
samodzielnych upraw, ławeczki 
i kosze „ogródek seniora”.

– Takie rozwiązanie przyjęło 
się na Zachodzie. Zobaczymy, 
z jakim zainteresowaniem spo-
tka się u nas i czy ludzie będą 
mieli ochotę uprawiać roślinki 
pod blokiem – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński 6 lipca 
podczas podpisania umowy na 
realizację obu zadań (na zdję-
ciu). Wykonawcą jest firma 

Sorted z Piaseczna. Inwesty-
cja, której koszt wyniesie nieco 
ponad 487 tys. zł, jest jednym 
z  elementów dofinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
projektu „Podniesienie stan-
dardów życia poprzez poprawę 
jakości przestrzeni publicznej, 
w tym terenów zieleni, gminy 
Grodzisk Mazowiecki”.

Z kolei 12 lipca została pod-
pisana umowa na wykonanie 
remontów ulic w Łąkach. Prace 
obejmujące wykonanie nakła-
dek asfaltowych i rozbudowę 
chodników dotyczą ul.  Chle-
wińskiej, Szerokiej, Średniej, 
Łącznej, Zajęczej i ul.  Ordona, 
która zostanie utwardzona do 
powstającego obecnie parku. 
Firma Mabau na realizację ma 
czas do października.    (kb)

– Nieczęsto zdarza się, aby 
tradycyjne „Sto lat” podczas 
takich uroczystości zamienić 
na lat dwieście. Pamiętam, jak 
w 2010 roku przybyła pani do 
naszego domu, tłumacząc, że 
nie lubi samotności. Zadziwia 
nas pani do dzisiaj, bo cały czas 
jest pani aktywną osobą, bar-
dzo pogodną i  jest pani naszą 
inspiracją – takimi słowami 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Izdebnie Kościelnym 
Teresa Ciszewska zwróciła się 
do obchodzącej 105. urodziny 
Władysławy Borzewskiej.

Jubileusz odbył się 5 lipca 
i  połączony był z corocznym 
spotkaniem integracyjnym 
mieszkańców domu i ich są-
siadów z Izdebna. Wśród gości 
znaleźli się przedstawiciele sa-
morządu powiatowego i gmin-
nego, a także ks. Józef Nowacki, 
proboszcz izdebińskiej parafii 
św. Michała Archanioła, który 
odprawił mszę św. w intencji 

podopiecznych i szacownej  
jubilatki.

– Myślę, że jest osobą bar-
dzo silną, miała czworo dzieci 
i troje z nich pochowała. Mimo 
wszystko nie załamała się i jest 
dzielna, widać w niej chęć ży-
cia – opowiada Iwona Borzew-
ska, wnuczka pani Władysławy. 
I  chociaż jubilatka przekonuje 
od lat, że recepty na długowiecz-
ność nie ma, to jej wnuczka 
uchyla nieco rąbka tajemnicy. 
– Babci nie opuszcza poczucie 
humoru, a poza tym ma dobre 
geny – jej mama zmarła w wieku 
104 lat – przypomina.

Spotkanie umiliły występy 
artystyczne – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Izdebnie Ko-
ścielnym przygotowali przed-
stawienie, zaś z koncertem wy-
stąpił zespół Ex Problem, który 
zaśpiewał m.in. „Jesienne róże” 
z repertuaru Mieczysława Fog-
ga, ulubiony utwór pani Wła-
dysławy.    (kb)

– Kiedy zaczynaliśmy zabiegać 
o plac zabaw, chcieliśmy jakąś 
bujawkę, piaskownicę. A w tej 
chwili to jest „full wypas” – 
mówiła Helena Szpak, wielo-
letnia sołtys Szczęsnego. – To 
jest perełka naszej wsi! – do-
dawał jej następca, Zbigniew 
Surała 23 czerwca podczas 
otwarcia obiektu przy ul. Orlej. 

O to, by najmłodsi mogli 
bawić się na poświęconej zie-
mi, zadbał ks. Mariusz Brzo-
stek, proboszcz parafii Świętej 
Matki Teresy z Kalkuty w Ada-
mowiźnie. Zgromadzeni na 
uroczystości mieszkańcy mieli 
też okazję, by zwiedzić prawie 
gotową świetlicę wiejską. 

– Cała inwestycja jest zakoń-
czona, natomiast musieliśmy 
ogłosić po raz drugi przetarg 

na wyposażenie, które powin-
no być zrealizowane w sierp-
niu. Sądzę, że ta świetlica i ten 
plac zabaw nadają się na folder, 
bo wyszło tak pięknie – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński, który poinformował 
również, że wszystko wskazuje 
na to, iż w najbliższym czasie 
po drugiej stronie ul. Orlej 
rozpocznie się budowa szkoły 
i przedszkola. 

O wyjątkową staranność 
w realizacji zarówno placu za-
baw, jak i świetlicy było o tyle 
łatwiej, że właściciel firmy wy-
konującej to zadanie mieszka 
niemal po sąsiedzku. – Do 
każdej budowy podchodzę 
z  taką samą starannością – 
zapewnia skromnie Dariusz  
Kozłowski.     (kb)

Uprawy i ulice

Jesienne róże  
cieszą również latem

Perełka przy Orlej
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Do 9 sierpnia można głosować 
na Willę Niespodzianka w inter-
netowym Plebiscycie MR 2017, 
ogłoszonym w ramach Ogólno-
polskiego Konkursu Otwartego 
„Modernizacja Roku”, organi-
zowanego przez Stowarzyszenie 
Ochrony Narodowego Dzie-
dzictwa Materialnego. W ten 
sposób organizatorzy chcą po-
wierzyć internautom wybór naj-
lepszych modernizacji i nowych 
obiektów w Polsce, niezależenie 
od werdyktu konkursowego 
jury pod przewodnictwem prof. 
Adama Podhoreckiego.   (kb)

Niespodzianka  
w plebiscycie

fo
t. 

kb
 (2

)

fo
t. 

kb



BOGORIA nr 280 lipiec-sierpień 2018

miasto i gmina6

Energia seniorów 

Strefa Aktywnego Seniora to cykl zajęć, 
warsztatów, koncertów oraz rozmaite 
propozycje aktywności dla mieszkańców 
gminy Grodzisk powyżej 60. roku życia. 
Pomysł zrodził się półtora roku temu w 
Urzędzie Miejskim, a realizowany był 
przez podległe mu jednostki – Ośrodek 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Bibliotekę Publiczną, która koordynowała 
całość. Ideą SAS, oprócz stworzenia cieka-
wej oferty aktywności dla seniorów, było 
lepsze wykorzystanie zasobów gminnych, 
zwłaszcza w godzinach przedpołudnio-
wych, a także sprawdzenie w praktyce, 
jakie jest zapotrzebowanie wśród samych 
zainteresowanych na tego rodzaju działa-
nia w kontekście budowy mediateki, która 
będzie łączyć funkcje tradycyjnej bibliote-
ki i centrum aktywności seniorów.

Jak pokazują trzy edycje SAS, zapotrze-
bowanie nie tylko jest, lecz także systema-
tycznie wzrasta.

– Pod koniec drugiej edycji było ok. 380 
uczestników, a w trzeciej edycji wzięło 
udział 650 osób, więc nasza rodzina se-
niorów znacznie się powiększyła. Zaowo-
cowało to również wzrostem liczby grup 
– mówiła Joanna Kitlińska-Stępień, która 
z ramienia Biblioteki Publicznej koordyno-
wała program. 

W porównaniu z dwiema poprzednimi 
edycjami zdecydowanie więcej było zajęć 
ruchowych. 

– Mamy takie doświadczenie, że senio-
rzy chcą się ruszać, chcą tańczyć, dlatego 
w tej edycji przygotowaliśmy takie zajęcia, 
jak taniec w kręgu czy zajęcia rozwojowe – 
mówi Dorota Olejnik, dyrektor Biblioteki 
Publicznej. 

Efekty trwających od stycznia zajęć 
można było zobaczyć na scenie, na której 
seniorzy najpierw zaprezentowali taniec 

w kręgu, a potem pokazali, że równie do-
brze czują się w tańcu towarzyskim. 

– To była ogromna przygoda. Zajęcia 
prowadziłam w każdy poniedziałek i to był 
dla mnie zastrzyk energii na cały tydzień. 
To są wspaniałe osoby. Tańce w kręgu mają 
pewną magię, ponieważ tutaj nie chodzi 
o  jakość wykonania, ale o  bycie razem 
i  integrację. Tym osobom chce się wyjść 
z  domu, mają pasje. Byłam zaskoczona, 
ponieważ prowadzę w Warszawie grupy 
w analogicznym wieku i tam muszę dosto-
sowywać tańce do uczestników, wybierać te 
spokojniejsze. Natomiast tutaj – pełne obe-
rtasy, gwizdy, przytupasy. Moje koleżanki 
mówią, że to jest niebywałe, by z seniorami 
tańczyć tak skoczne rzeczy – mówiła Żane-
ta Ryszawa, instruktorka tańca w kręgu.

Sprawdzona w poprzednich edycjach 
formuła realizowana była również w tym 
roku – seniorzy mogli skorzystać z trzech 
typów zajęć prowadzonych przez specja-
listów. W ramach zajęć ruchowych odby-
wały się ćwiczenia odmładzające, gim-
nastyka rehabilitacyjna, nordic walking 
czy ćwiczenia kondycyjno-wzmacniające. 
Osoby pragnące rozwijać zdolności pla-
styczne mogły skorzystać z zajęć ręko-
dzielniczych, warsztatów malarskich czy 
poświęconych robótkom ręcznym, poznać 
tajniki makramy, a także dowiedzieć się, 
jakie cuda można stworzyć z filcu i wikli-
ny. Owoce warsztatów plastycznych moż-
na było obejrzeć w foyer kina. Seniorzy za-
interesowani poszerzaniem swojej wiedzy 
uczęszczali na zajęcia komputerowe, kursy 
języka angielskiego oraz warsztaty teatral-
ne, podczas których powstała sztuka „Sen 
nocy letniej” według Szekspira. Autorem 
scenariusza i reżyserem była Barbara Ka-
tarzyna Radecka, prowadząca warsztaty, 
a podczas finału na scenie zaprezentowali 

się uczestnicy, którzy pod kierunkiem Zo-
fii Kulik przygotowali również imponują-
ce kostiumy i scenografię. Na zakończenie 
swoje umiejętności wokalne i lingwistycz-
ne pokazali uczestnicy kursów języka an-
gielskiego, którzy przy akompaniamencie 
Marcina Łukasza Mazura zaśpiewali w ję-
zyku Szekspira. 

W ramach SAS oprócz zajęć odbywa-
ły się również koncerty gwiazd estrady 
z l. 60. i 70. (o czym piszemy w osobnym 
tekście), a także przygotowywane przez 
Poczekalnię PKP wycieczki krajoznawcze, 
m.in. do Łodzi, Łazienek Królewskich czy 
Belwederu, warsztaty kulinarne, podczas 
których Agnieszka Majewska pokazywała, 
jak kuchnię naturalną stosować w prakty-
ce, oraz wykłady historyka sztuki Jakuba 
Bendkowskiego, poświęcone grodziskim 
zabytkom. 

– Dziękuję, że skorzystaliście z na-
szej oferty. Jesteście wspaniali, jesteście 
uśmiechnięci i o to chodziło. Teraz musimy 
się starać, żebyście nadal byli zadowoleni 
z  tych zajęć. Z budową mediateki wszyst-
ko idzie dobrze. Może nie wszyscy wiedzą, 
ale tam będzie również miejsce, w którym 
można będzie zostawić pod opieką wnuki, 
a samemu skorzystać wówczas z zajęć – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński, 
a informacja została skwitowana przez se-
niorów oklaskami.

Do nowej medieteki zapraszała rów-
nież Dorota Olejnik, dyrektor Biblioteki 
Publicznej, która także znajdzie siedzibę 
w obiekcie na rogu ul. Bartniaka i 3 Maja.

– Do zobaczenia w nowej mediatece. 
Myślę, że przyprowadzicie tutaj swoich 
partnerów, mężów, żony, całe rodziny, 
żeby było nas jeszcze więcej! – zachęcała.

n  Krzysztof Bońkowski

– To jest coś fantastycznego! Poznaje się nowych ludzi, poznaje się otoczenie, 
prowadzący są super i wszyscy doskonale się bawimy – takie głosy zachwytu 
nad Strefą Aktywnego Seniora można było usłyszeć ze strony uczestników 
podczas finału projektu. 29 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury 
seniorzy żegnali trzecią edycję tańcem, śpiewem i przedstawieniem. fo
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Nauka z misją

Podwójna 
dawka  
gwiazd

Z okazji święta szkoły jej społeczność oraz 
licznie przybyli goście, wśród których 
znaleźli się m.in. przedstawiciele władz 
gminnych i powiatowych, zaprzyjaźnio-
nych i  współpracujących ze szkołą insty-
tucji oraz placówek oświatowych, spotka-
li się w  sali widowiskowej grodziskiego  
Centrum Kultury. 

– W ostatnim czasie wiele się mówi o nie-
pełnosprawności, ale aktywność osób nie-
pełnosprawnych jest zjawiskiem relatywnie 
młodym. Osoby z niepełnosprawnością 
nadal często spotykają się ze stygmatyzowa-
niem jako inne, gorsze. Chciałabym, abyście 
w sercu odpowiedzieli sobie na następujące 
pytanie: co by było, gdyby nie było takich 
szkół, jak nasza? Wydaje mi się, że zabra-
kłoby miejsca, w którym uczniowie czują 
się bezpiecznie i dobrze, gdzie rozwijają 
swoje pasje, talenty, gdzie osiągają sukcesy 
na miarę swoich możliwości, gdzie czują się 
razem ważni i potrzebni. Moich dwunastu 
poprzedników mogę podzielić tylko na dwie 
grupy: znakomitych i wybitnych, zaś w przy-
padku zdecydowanej większości naszych 
nauczycieli nie powinno mówić się o pracy, 
bowiem uczenie w tej szkole jest ich misją. 
To nie tylko nauka przedmiotów, to przede 
wszystkim kształtowanie dzieci i młodych 
ludzi, którzy nie odnaleźli się w  innych 
miejscach bądź nie zostali zaakceptowani, 
nie dali sobie rady z  nauką. Jestem dumna 
i szczęśliwa, że mogę z wami pracować – mó-
wiła dyrektor ZSS im. Hipolita Szczerkow-
skiego Agnieszka Klonowska.

Głos zabrali również m.in. burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, starosta Marek 
Wieżbicki oraz prezes grodziskiego oddzia-
łu Związku Nauczycielstwa Polskiego Kazi-
mierz Rybka.

– Chrystus zajmował się tymi, którzy po-
zostawali poza murami miast. Jeśli wierzy-
my w Chrystusa powinniśmy kontynuować 
jego dzieło i pochylać się nad tymi, którzy 
potrzebują pomocy. Jako człowiekowi jest 
mi wstyd, że nadal tak mało się nauczyliśmy 
o tolerancji, empatii i szacunku. Jesteście 
z nami i jesteście bezcenni, musimy o tym 

wiecznie pamiętać – mówił burmistrz Grze-
gorz Benedykciński. 

O tym, jak na przestrzeni półwiecza zmie-
niała się szkoła, rozbudowywała i unowocze-
śniała, publiczność przypomniała sobie za 
sprawą prezentacji multimedialnej, w której 
nie zabrakło również informacji o aktualnej 
ofercie edukacyjnej placówki. Wychowan-
kowie szkoły swoje zainteresowania mogą 
pogłębiać na licznych zajęciach, również po-
zalekcyjnych, m.in. ekologicznych, fotogra-
ficznych czy komputerowych. Są nie tylko 
przyjaciółmi zwierząt, lecz także sportow-
cami triumfującymi w zawodach międzysz-
kolnych i olimpiadach oraz utalentowanymi 
artystami odnoszącymi sukcesy. W murach 
placówki pasje rozwijają również nauczycie-
le angażując się w przedsięwzięcia sportowe 
oraz teatralne, czego przykładem było barw-
ne, rozśpiewane i roztańczone jubileuszowe 
przedstawienie. „Śpiącą królewnę” w wy-
konaniu wielopokoleniowego zespołu arty-
stów, bynajmniej nie uśpiona publiczność, 
nagrodziła w pełni zasłużonymi owacjami 
na stojąco. Brawa otrzymał również Chór 
UTW Fermata, który podarował w prezencie 
społeczności szkolnej oprawę muzyczną po-
czątku uroczystości poprzedzonej nabożeń-
stwem w kościele św. Anny celebrowanym 
przez ks. Karola Masicza. 

Wszyscy, którzy w jubileuszowym dniu 
skorzystali z zaproszenia do zwiedzania 
placówki i poczęstunku w siedzibie ZSS im. 
H. Szczerkowskiego, mogli przekonać się, że 
za murami pełnymi inności, można znaleźć 
pokłady prawdziwej ludzkiej normalności.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Koncerty początkowo miały odbywać się 
w sali lustrzanej, jednak zainteresowanie 
okazało się tak duże, że konieczna była nie 
tylko zmiana miejsca na salę widowiskową, 
lecz także organizacja „podwójnych” kon-
certów – zaproszeni artyści prezentowali 
program dwukrotnie, za każdym razem 
przy pełnej sali. Nad cyklem patronat spra-
wuje Związek Artystów Scen Polskich.

W ciągu trzech edycji grodziscy senio-
rzy mieli okazję oklaskiwać m.in. Danu-
tę Stankiewicz, Joannę Rawik, Tadeusza 
Woźniakowskiego, Danutę Mizgalską, 
Krzysztofa Cwynara, Krystynę Macie-
jewską-Gniatkowską, Andrzeja Dyszaka, 
Jolantę Kubicką, Natalię Kowalenko, Alek-
sandra Ładysza, Romana Gerczaka, Elż-
bietę Ryl-Górską (na zdjęciu) czy Edwar-
da Hulewicza. Cykl polubił także pianista 
Andrzej Płonczyński, akompaniujący nie-
którym z gwiazd. Organizację koncertów 
docenił ZASP umieszczając je w rocznych 
sprawozdaniach sekcji estrady, natomiast 
same gwiazdy w mediach społeczno-
ściowych, jak również podczas spotkań 
w  ZASP-ie chwalą grodziską publiczność, 
warunki, w  jakich występują, oraz klimat 
koncertów. 

Kolejna odsłona koncertów z cyklu 
„Gdzie są gwiazdy z tamtych lat” ruszy 
21  września, a w jesiennej edycji wystąpią 
Krystyna Jędrzejecka, Stanisław Tutaj, Li-
dia Stanisławska, Elżbieta Igras, a ze spe-
cjalnym świątecznym programem przyjadą 
Iwona Niedzielska i Marek Malita. Koncer-
ty prowadził znany z anteny Radia Bogoria 
i  naszych łamów niżej podpisany Mieczy-
sław Osiadacz. n  (miecz.)

Od pół wieku zajmuje się integracją dzieci i młodzieży ze 
społeczeństwem, walką z uprzedzeniami i z kompleksami 
oraz odnajdywaniem siły i radości w niepełnosprawności. 
Grodziski Zespół Szkół Specjalnych im. Hipolita 
Szczerkowskiego 14 czerwca obchodził jubileusz 50-lecia.

Jednym z elementów grodziskiego 
projektu Strefa Aktywnego Seniora 
jest cykl koncertów „Gdzie są gwiazdy 
z tamtych lat”. Za nami trzy edycje 
koncertów, grodziskie Centrum 
Kultury ma już program czwartej, 
która wystartuje we wrześniu.
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Na uroczystości tłumnie stawiły się tak-
że rodziny jubilatów, by wznieść wspól-
nie toast lampką szampana i posłuchać 
wspomnień, podczas których wielokrot-
nie padało słowo „miłość” – jako recepta 
na długie małżeństwo. – Nas połączyły 
chrabąszcze – przekonuje Krystyna Parol, 
która swojego męża Władysława poznała 
ponad pół wieku temu przy kapliczce, pod-
czas maryjnej „majówki”. – Łapał chra-
bąszcze i wkładał je za kołnierze bluzek 
dziewczynom, a mnie oszczędził. A po na-
bożeństwie szedł za mną do samego domu, 
bo chciał się przekonać, gdzie mieszka ta 
dziewczyna z kokiem. Jak to szybko minę-
ło – mówi pani Krystyna.

W małżeństwie bardzo ważne poza mi-
łością jest też wzajemne zrozumienie. Prze-

konywali o tym Barbara i Marek Chmie-
lewscy. – Trzeba po prostu wzajemnie się 
szanować, tolerancja zawsze była i jest 
w  naszych sercach i umysłach. Nigdy nie 
musieliśmy się odnosić do jakichś specjal-
nych argumentów, po prostu nauczyliśmy 
się rozumieć bez słów – mówili jubilaci.

Jak powiedział burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, mieszkał w różnych mia-
stach, ale właśnie w Grodzisku spotkał 
i  spotyka nadal najwięcej radosnych, po-
godnych i szczęśliwych ludzi. A tacy ludzie 
mając u boku kochaną osobę żyją dłużej.

W uroczystości jubileuszu złotych go-
dów wzięło udział 13 par małżeńskich: 
Halina i Ryszard Bieleccy, Maria i Stani-
sław Burakowie, Barbara i Marek Chmie-
lewscy, Maria i Józef Folwarscy, Teresa 

i  Józef Lewandowscy, Antonina i Grze-
gorz Pachulscy, Marianna i Stanisław Pa-
chulscy, Krystyna i Władysław Parolowie, 
Janina i Czesław Szczypińscy, Bożenna 
i  Jan Szeferowie, Jadwiga i Jerzy Walasz-
czykowie, Janina i Jerzy Zimniak oraz 
Wanda Bońda vel Gońda, reprezentują-
ca również nieobecnego na uroczystości 
męża Ryszarda.

W jubileuszu nie mogli uczestniczyć 
państwo Zenobia i Wacław Kutyłowscy, 
oraz Wacława i Władysław Ślesińscy. Me-
dale, gratulacje i upominki zostaną prze-
kazane tym parom przez przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego. My zaś życzymy ju-
bilatom dotrwania w zdrowiu i miłości co 
najmniej do diamentowych, a nawet bry-
lantowych godów.  n  (miecz.)

Przez co najmniej 50 lat taki blask prowadzi przez życie zacne pary małżeńskie, które świętowały swój 
jubileusz 20 czerwca. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele św. Anny, a następnie jubilaci udali się 
do Centrum Kultury, gdzie z rąk starosty Marka Wieżbickiego, przewodniczącej Rady Miejskiej Joanny 
Wróblewskiej oraz burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego odebrali nadane przez Prezydenta RP Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz przygotowane przez gminę dyplomy i upominki. 

Złoty blask obrączek

RE
KL

AM
A

fo
t. 

m
iec

z.

Od dnia 1 lipca 2018 roku Warszawska Kolej Dojazdowa 
sp. z o.o. wprowadziła nową ofertę przewozową pn. „BILET 
MIEJSKI” dla mieszkańców miasta Pruszkowa. Nabycie 
biletu w ramach tej oferty uprawnia do jednorazowego 
przejazdu pociągami na linii WKD w tzw. „strefie miejskiej” 
na terenie miasta Pruszkowa, obejmującej przystanki 
osobowe: Pruszków WKD, Tworki i Malichy.

 Bilet w ramach nowej oferty może nabyć mieszkaniec 
miasta Pruszkowa, posiadający Pruszkowską Kartę 
Mieszkańca. Opłata za „BILET MIEJSKI” wynosi 2,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2018 r. umowę w sprawie wprowa-
dzenia nowej oferty przewozowej WKD dla mieszkań-
ców miasta Pruszkowa podpisali: Michał Panfil – Prezes  
Zarządu WKD oraz Andrzej Kurzela – Zastępca Prezydenta 
Miasta Pruszków.

Zawarta umowa, stanowiąc istotny element rozbudowy 
oferty przewozowej WKD, wpisuje się w całokształt 
działań podejmowanych zarówno przez przewoźnika, jak 
i lokalne władze samorządowe, na rzecz rozwoju transportu 
zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. 

Sygnatariusze porozumienia dążą do wzrostu konkurencyj-
ności kolei względem transportu indywidualnego, mając na 
uwadze zachęcenie mieszkańców Pruszkowa do odbywania 
jak największej liczby podróży z wykorzystaniem pociągów 
WKD – także na krótkich relacjach  wewnątrzmiejskich.

Wdrażane działanie w szerszym ujęciu stanowi kolejny etap 
kompleksowej modernizacji systemu komunikacji transportu 
szynowego, stanowiącej jeden z kluczowych elementów 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Nowa oferta pn. BILET MIEJSKI  
dla mieszkańców Pruszkowa

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. St. Batorego 23 

tel. 22 755 55 64, fax 22 755 20 85
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl
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Łódź solarna, elektryczne rowery, samochody, riksza, panele 
fotowoltaiczne, pompy ciepła – to tylko niektóre z elementów, które 
można było zobaczyć podczas II Dnia Energii, który 17 czerwca 
w Centrum Kultury zorganizował Urząd Miejski.

9

Dla laika i praktyka

Najpierw pasje, potem leżak

Najbardziej widowiskowy element im-
prezy miał jednak miejsce na Stawach 
Walczewskiego, gdzie w godzinach po-
południowych zwodowano łódź solarną, 
zbudowaną przez studentów Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wcze-
śniej temu cudowi techniki można było się 
przyjrzeć na placu przed Centrum Kultury.

– Solar Boat „Baśka” jest skonstruowa-
na na zawody łodzi solarnych, więc musi 
spełniać wszystkie kryteria określone w re-
gulaminie. To projekt interdyscyplinarny, 
w  który zaangażowane jest 60 osób. Jedy-
nym źródłem zasilania „Baśki” jest słońce. 
Panele ładują akumulatory, mamy przekaź-
niki, cały system elektryczny, elektroniczny, 
zaprojektowany przez naszych inżynierów, 
i następnie ta energia jest kierowana prosto 
na silnik. Kiedy „Baśkę” puścimy na wodę, 
to nie będzie pływać 24 godzin, natomiast 
myślę, że śmiało może pokonywać dystanse 
50-80 kilometrowe. Łodzie solarne są przy-
szłością transportu morskiego. Szczególny 
trend widzimy w łodziach pasażerskich. 
Nie chodzi tu o wielkie statki, ale łódki, 
które pływają po kanałach bardzo często 
będą miały napęd czy to solarny czy wspo-
magany solarnie – przekonywała Joanna 
Maraszek z AGH Solar Boat.

O ile łódź solarna w grodziskich realiach 
mogła występować jako ciekawostka, o tyle 
bardzo praktyczne informacje można było 
uzyskać od specjalistów, którzy czekali na 
mieszkańców. 

– Jako laik przyznaję, że nie do koń-
ca rozumiem różnice między silnikiem 
dieslowym, benzynowym, hybrydowym 
czy w pełni elektrycznym. A tu każdy typ 
silnika był szczegółowo omawiany. Wie-
lu mieszkańców interesuje efektywność 
pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych, 
informacje o dopłatach, ewentualnych 
nakładach. Jest tu mnóstwo interesującej 
wiedzy – zapewniał wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, podkreślając, że ideą Dnia Ener-
gii, tak jak i wielu innych działań gminy 
związanych z tym tematem, jest podnosze-
nie świadomości mieszkańców.

Jednym z ciekawszych pokazów była de-
monstracja dwóch różnych sposobów roz-
palania paleniska. Okazuje się, że znacznie 
bardziej efektywne jest rozpalanie od góry.

Największym powodzeniem cieszyły 
się jednak atrakcje przygotowane dla naj-
młodszych, którzy za sprawą Centrum 
Edukacyjnego Lingo Star mogli obejrzeć 
pokaz eksperymentów fizyczno-chemicz-
nych, a nawet samemu wykonać domowy 
wulkan.

– Część pokazów związana była z ener-
gią i prądem. Przygotowaliśmy też zesta-
wy robotyczne, dzięki którym można było 

zbudować robota i zaprogramować go. Był 
też zestaw związany z energią odnawialną 
– mówił Marek Stępień z Lingo Star.

W programie Dnia Energii znalazła się 
również część naukowa. Na drugim piętrze 
Centrum Kultury odbyła się konferencja, 
podczas której rozmawiano m.in. o  tym, 
jak spalać węgiel i nie szkodzić środowi-
sku, o perspektywach elektromobilności 
w Polsce, a także o ogrzewaniu kościołów 
za pomocą pomp ciepła na przykładzie ko-
ścioła w Jeżowie.

– Bardzo interesująca była prezentacja 
poświęcona potencjałowi wód termalnych 
na Mazowszu. Zagadnienie to przybliżył 
prezes Geotermii Mazowieckiej Marek 
Balcer. To także jest efekt tego, że mia-
sta szuka swoich szans, żeby być może po 
wody termalne sięgnąć. To oczywiście bę-
dzie przedmiot decyzji władz miejskich, 
ale gmina sprawdza możliwości pozyska-
nia dofinansowania na pierwszy badawczy 
otwór. Takie przedsięwzięcia są dotowane 
przez państwo, jeśli jest uzasadniony po-
tencjał – mówi Energetyk Miejski w Gro-
dzisku Marian Czyżewski, który był rów-
nież koordynatorem Dnia Energii.

Szkoda tylko, że impreza nie przyciągnę-
ła tłumów, bo program był bardzo cieka-
wy zarówno dla energetycznego laika, jak 
i praktyka. Polecamy więc, by następnego 
Dnia Energii nie przegapić.

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Projekcja francuskiej komedii pt. „Du-
sigrosz” w plenerowym kinie na leża-
kach zakończyła tegoroczne Dni Hobby, 
które Centrum Kultury zorganizowało 
16 czerwca w Parku Skarbków.

– Impreza jest okazją do tego, by ludzie 
mogli podzielić się z innymi swoimi pa-
sjami i zachęcić ich do aktywności. Wśród 
wystawców mamy Grodziski Klub Szer-
mierczy, klub karate Nikobushi, miłośni-
cy fotografii mogą skorzystać z  otobudki. 
Dzięki fundacji FORT można spotkać się 
z podróżującymi rodzinami i dowiedzieć 

się, jak przygotować rodzinę do podróży, 
czy warto się ubezpieczać. Oczywiście jak 
co roku swoje anteny rozłożył Grodzi-
ski Klub Krótkofalowców. Odbywały się 
też rozgrywki w  grę FIFA 2018 – mówi 
Marta Kowalczyk z  Centrum Kultury. 
Uzupełnieniem stoisk pełnych pasji i za-
interesowań były mobilne miasteczko 
ruchu drogowego oraz występy na scenie. 
W programie części artystycznej znalazły 
się m.in. pokazy taneczne Szkoły Tańca 
MW, czirliderek z SP w Książenicach oraz 
pokazy baletowe Studia Tańca Dancing 

Qeueen. Nie zabrakło też talentów wo-
kalnych – swoje niemałe umiejętności 
zaprezentowały młode piosenkarki: Jess 
oraz Zuzanna Kozioł. Ostatnim akordem 
prezentacji scenicznych był występ gru-
py teatralnej działającej przy Centrum  
Kultury. n  (kb)
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Silent disco, czyli cicha dyskoteka, podczas 
której uczestnicy bawią się w rytm muzyki 
słuchanej przez słuchawki, odbyła się 
22 czerwca w Willi Radogoszcz z okazji 
zakończenia pierwszej edycji projektu 
Galeria Młodych.  fo
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Marzenie na garażowej ścianie 

Rodzina silna również na stulecie 

– Choć pogoda dzisiaj nam nie dopisy-
wała, to grupa młodzieży bardzo się za-
angażowała w projekt i w ciągu 4 godzin 
udało nam się wykonać ogromny mural 
na blisko 30 metrach kwadratowych – 
mówi Mariola Goździkowska z Willi Ra-
dogoszcz, inicjatorka projektu malowania 
muralu, który przypominałby mieszkań-
com o akcji „Grodzisk pomaga Afryce”.

Na ścianie spółdzielczego garażu obok 
Willi Radogoszcz 30 czerwca powstał napis 
„Iciloto – Marzenie”, nawiązujący do akcji 
zbiórki środków na budowę szkoły w Afry-
ce, na co potrzeba 100 tys. zł.

– Musieliśmy trochę przyspieszyć ze 
względu na pogodę, a chcieliśmy, żeby każ-
dy chętny spróbował swoich sił przy two-
rzeniu muralu. Moim zdaniem wyszło bar-

dzo fajnie. Mam nadzieję, że również dzięki 
muralowi ludzie wspomogą tę inicjatywę. 
Na muralu nie ma co prawda numeru 
konta, ale jest za to adres strony salezjan, 
którzy prowadzą zbiórkę, i tam można się 
wszelkich szczegółów dowiedzieć – mówi 
Łukasz Zabłocki, grodziski streetartowiec, 
który dowodził brygadą muralowców.

W stworzeniu malowidła brała udział 
spora grupa młodzieży związanej z Mło-
dzieżową Grupą Konsultacyjną.

– To bardzo fajne uczucie malowania na 
ścianie. W Grodzisku mogłoby być wię-
cej takich akcji, bo młodzież powinna być 
chętna do pomocy. Byłam bardzo ciekawa, 
jak taki mural powstaje i chciałam zoba-
czyć, jak to się robi – mówi Zuzanna Le-
wandowska, przedstawicielka MGK. n  (kb)

Po raz piąty ulicami Grodziska przeszedł 
Marsz dla Życia i Rodziny, zorganizowany 
przez oddział Akcji Katolickiej działający 
przy parafii Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy i Grodziskie Centrum Życia i  Ro-
dziny. Tym razem uczestnicy pokonali 
wyjątkowo długą drogę, gdyż trasa prze-
marszu biegła z pl. Króla Zygmunta, gdzie 
przed kościołem św. Anny nastąpił start, 
na ul. Piaskową, do kościoła Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Tu odprawiona zo-
stała msza św., po której orszak udał się 
na Stawy Walczewskiego, gdzie nastąpiło 
zamknięcie marszu, wpisującego się rów-
nież w organizowane przez Centrum Kul-
tury „Retro wianki”.

– Chociaż może było nieco mniej osób 
niż zwykle, to podczas tegorocznego mar-

szu wyczuwało się jakąś wyjątkowość i du-
chową jedność – mówi Elżbieta Młocka.

Jak co roku, uczestnikom podczas prze-
marszu towarzyszyły fragmenty homilii 
św. Jana Pawła II. Szczególne wrażenie, 
zwłaszcza w kontekście hasła tegoroczne-
go marszu, zrobiły słowa „naród, który nie 
broni własnych dzieci, jest bez przyszłości”.

– Marsz akcentuje przywiązanie do war-
tości, do tradycji, rodziny, życia. W roku 
jubileuszu stulecia odzyskania niepodle-
głości hasło tegorocznego marszu „Polska 
Rodziną Silna” ma wydźwięk patriotyczny, 
wskazujący na ciągłość wartości, przekazy-
wanych z pokolenia na pokolenie – mówi 
Iwona Wiąckowska, która wspólnie z Elż-
bietą Młocką zaangażowana jest w grodzi-
ski marsz od jego pierwszej edycji.  n  (kb)

W ramach projektu od marca w Willi 
Radogoszcz popołudniami odbywały się 
rozmaite zajęcia, m.in. warsztaty fotogra-
ficzne, filmowe, raperskie, komiksowe, 
literackie, a  także prowadzone w językach 
obcych spotkania z kulturą Wielkiej Bryta-
nii, Brazylii i Włoch. Działania te zostały 
stworzone przez Willę Radogoszcz wspól-
nie z Młodzieżową Grupą Konsultacyjną 
i adresowane były do młodych osób powy-
żej 13 roku życia. 

– Radogoszcz to magiczne miejsce 
i  bardzo lubię spędzać tutaj czas. Myślę, 
że wszystko, co planowaliśmy na ten rok, 
udało się zrealizować – powstała Gale-
ria Młodych, odbył się II Grodziski Dzień 
Młodzieży, angażowaliśmy się w wolonta-
riat – mówi Maria Gabrel, przewodnicząca 
MGK. Przyszłoroczna studentka odebrała 
podziękowania specjalne od wiceburmi-
strza Tomasza Krupskiego i dyrektora Cen-

trum Kultury Pawła Twardocha za zaanga-
żowanie i wkład pracy w działania MGK, 
bowiem z uwagi na zakończenie edukacji 
w szkole średniej opuszcza jej szeregi. 

Na co dzień Młodzieżową Grupą Kon-
sultacyjną z ramienia Urzędu Miejskie-
go opiekuje się Bożena Marędziak, która 
o kreatywności młodych ludzi ma jak naj-
lepsze zdanie: – Warto ich docenić, wspie-
rać i im pomagać. Mają bardzo dużo po-
mysłów, trzeba tylko czasem przypilnować 
terminów i formalności, a realizacją zajmu-
ją się już sami.

Jak przekonywał wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, projekt Galerii Młodych ma po-
tencjał. – Projekt trwa dość krótko, będzie 
ulegał modyfikacjom, ale jesteśmy prze-
konani, że się sprawdza. Bycie w  szcze-
rym kontakcie i rozmawianie z młodzieżą 
o  tym, co chcą robić, w jakim kierunku 
chcą się rozwijać, to właściwa droga – mó-

wił. Do zgłaszania uwag i propozycji za-
chęcał dyrektor Paweł Twardoch: – Bę-
dziemy starali się wam nie przeszkadzać. 
Chcemy, żebyście czuli się tu swobodnie, 
oczywiście z poszanowaniem tych zabytko-
wych murów. Żebyście tutaj nie krępowali 
się swoich własnych propozycji, bo nie ma 
nic gorszego niż gdybyśmy wam wymyślali 
na siłę zajęcia, których nie chcecie – mówił 
dyrektor Centrum Kultury, w ramach któ-
rego działa Willa Radogoszcz.

Przez ponad trzy miesiące z zajęć ofero-
wanych przez Galerię Młodych skorzysta-
ło 86 osób.

– Od września chcielibyśmy odświe-
żyć ofertę. Mam nadzieję, że uda nam się 
wznowić zajęcia wokalne, bo one z przy-
czyn obiektywnych były przerwane, a cie-
szyły się ogromnym powodzeniem – mówi 
koordynująca projekt Mariola Goździkow-
ska z Willi Radogoszcz.  n  (kb)

Młodzi mają moc 
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W czerwcu zakończyła się pierwsza edycja 
projektu Galeria Młodych. Jaka była jego 
geneza?

– Mieliśmy za sobą dobre doświadczenie 
ze Strefą Aktywnego Seniora. Ponadto uru-
chomiliśmy szeroką ofertę zajęć dla osób 
starszych w świetlicach wiejskich, nato-
miast nie było analogicznej propozycji dla 
młodzieży. Wyjątkowość Galerii Młodych 
polega na tym, że w tworzenie i realiza-
cję projektu zaangażowana była młodzież 
z  grodziskich szkół. Grupę inicjatywną 
stanowili członkowie działającej przy Bur-
mistrzu Młodzieżowej Grupy Konsulta-
cyjnej. To oni byli odpowiedzialni m.in. 
za przygotowanie ankiet dla młodzieży, 
by mogła wyrazić swoje oczekiwania w za-
kresie zajęć. Rolą instytucji miejskich było 
wsparcie działań, które podejmowali mło-
dzi dla młodych. 
Czy przykładanie sukcesu Strefy Aktyw-
nego Seniora nie było trochę na wyrost? 
SAS adresowany jest do osób, dla których 
dotychczas nie było szerokiej oferty, tym-
czasem młodzież ma wręcz nadmiar zajęć 
zarówno w placówkach publicznych, jak 
i komercyjnych. 

– Jesteśmy realistami i nie zakładamy 
powtórzenia sukcesu frekwencyjnego SAS. 
Nie ma takiej możliwości, ponieważ senio-
rzy w sposób naturalny mają więcej czasu 
niż młodzież. Wierzę natomiast, że fre-
kwencja w Galerii będzie duża i że uda nam 
się stworzyć taką ofertę, która wartościowo 
uzupełni to, w jakich kierunkach młodzież 
się rozwija i czym się interesuje. Ale będzie 
to proces. Projekt rozpoczęliśmy w marcu, 
kiedy zaczyna się czas intensywnych przy-
gotowań do matur i egzaminów, nie spo-
dziewaliśmy się więc, że już pierwsza edy-
cja przyciągnie tłumy. To był dla nas czas 
zbierania doświadczeń, czas na naukę. 
Co z tej nauki wynika?

– Wiemy, że na pewno oprócz ciekawej 
oferty zajęć humanistycznych, będzie-
my chcieli położyć większy nacisk na 
zagadnienia związane z technologiami 
i  programowaniem. Poza tym planujemy 
uruchomić korepetycje z matematyki, bo 
wyniki egzaminu gimnazjalnego z tego 
przedmiotu były dalekie od ideału. Chcie-
libyśmy sprawić również, by młodzież le-
piej poczuła się w samym obiekcie. Planu-

jemy stworzenie minikawiarenki, na wzór 
tej, która działa w Poczekalni PKP. W 
okresie wakacyjnym niektóre z zajęć będą 
kontynuowane, a od września ruszy druga 
edycja Galerii Młodych.
Jaka liczba uczestników będzie satysfakcjo-
nująca?

– Chcielibyśmy, aby na każdych zajęciach 
był komplet. I żeby pojawiały się wnioski 
o  uruchomienie kolejnych. Projekt Ga-
leria Młodych będzie rozwijany w miarę 
potrzeb, ale jeżeli nie spotka się z realnym 
zapotrzebowaniem, to będziemy go odpo-
wiednio modyfikować.
Wiele osób niepokoi, że Galeria Młodych 
nie pozostaje bez wpływu na dotychczaso-
wy profil działalności Willi Radogoszcz.

– Willa Radogoszcz jest prężnie działa-
jącym ośrodkiem i silną marką kulturalną, 
dlatego nie dziwię się głosom zaniepokoje-
nia, że mogłoby to ulec zmianie. Ale sam 
nie podzielam tych obaw, ponieważ projekt 
Galeria Młodych nie wprowadza zmian 
w  ofercie kulturalnej i zajęciach, odbywa-
jących się w Willi Radogoszcz i w ramach 
Ośrodka Kultury. Nie mamy też celu, by 
w  sposób rewolucyjny zmienić Willę Ra-
dogoszcz i przekształcać ją w ośrodek mło-
dzieżowy. Na potrzeby projektu Galeria 
Młodych wykorzystujemy godziny popołu-
dniowe, kiedy młodzież ma czas wolny. Na-
tomiast dla grup, które dotychczas w Willi 
funkcjonowały, obiekt dostępny jest w spo-
sób niezmienny. Chciałbym również zde-
mentować informację, że Willa Radogoszcz 
zostanie przekształcona w Grodziską Alter-
natywę. Projekt Grodziskiej Alternatywy 
dobiegł końca wraz z odejściem na emery-
turę pana Jana Magiereckiego.
Galeria Młodych potrzebuje jednak prze-
strzeni. Czy uda się pogodzić jej działa-
nia choćby z ekspozycją stałą istniejącą 
w Radogoszczy?

– Ekspozycja główna pozostaje w stanie 
niezmiennym, natomiast czas, kiedy po-
mieszczenia mogłyby uzyskać inne prze-
znaczenie, powinien być przedmiotem 
dyskusji. Dzisiaj służy celom wystawien-
niczym, popularyzując historię Grodziska. 
Młodzież zgłaszała, że te sale mogłyby słu-
żyć też do prowadzenia innych typów zajęć. 
Mówimy tu przede wszystkim o dwóch 
elementach ekspozycyjnych, znajdujących 
się na środku tych pomieszczeń. W sierp-
niu na komisji oświaty chcemy rozmawiać 
z radnymi na temat tego, czy elementy te 
będziemy przenosić, czy pozostaną one 
w  niezmienionym kształcie w budynku. 
Planujemy, że w perspektywie kilku lat 

powstanie nowa siedziba szkoły muzycz-
nej przy placu Króla Zygmunta, a wówczas 
Dworek Skarbków stanie się miejscem do-
celowego muzeum historii Grodziska Ma-
zowieckiego.
Czy nie byłoby bardziej racjonalne pocze-
kać z projektem Galerii Młodych na czas, 
gdy muzeum powstanie i wówczas pierwot-
ny profil Willi Radogoszcz, która obecnie 
pełni funkcję nieformalnego muzeum, 
straci uzasadnienie?

– To był idealny moment, ponieważ chce-
my docierać z ofertą odpowiadającą zwięk-
szającym się możliwościom w obszarze 
kultury. Wkrótce rozpoczniemy oficjalną 
działalność w Willi Niespodzianka, obiek-
cie położonym w sąsiedztwie Radogosz-
czy i  z podobnym profilem działalności. 
Zresztą w Niespodziance będą pracowali 
specjaliści z Willi Radogoszcz. Znacznie 
zwiększyła się także liczba działań, wystaw 
i wydarzeń w Poczekalni PKP i bardzo duża 
część stałych bywalców Willi Radogoszcz 
w  nich uczestniczyła. Naszym zadaniem 
jest zwiększanie przestrzeni kulturalnej i to 
się udaje, choć nie bez problemów, o któ-
rych też mówimy. Pojawiły się np. bardzo 
poważne opóźnienia w realizacji remontu 
Dworku Chełmońskich w Adamowiźnie, 
a ten obiekt również będzie służył celom 
kulturalnym i wystawienniczym. Nie zapo-
minajmy też, że od roku funkcjonuje nowa 
galeria w Ognisku Plastycznym, a w  paź-
dzierniku otworzymy Centrum Seniora 
i nową bibliotekę przy Parku Skarbków.
Jakie zatem będzie docelowe przeznaczenie 
Willi Radogoszcz?

– To nadal będzie miejsce szerokiej oferty 
kulturalnej. Cały czas podlega pod Ośrodek 
Kultury i pozostaje ten sam skład osobowy, 
który tę ofertę tworzy. A to jest najważniej-
sze, bo z obiektem jesteśmy związani za 
sprawą działalności pracujących tam ludzi.
A czym mieszkańców zaskoczy Willa Nie-
spodzianka?

– Jestem przekonany, że to będzie kolejne 
ambitne miejsce, ponieważ za jego funkcjo-
nowanie odpowiedzialny będzie duet Aldo-
na Józefowicz i Łukasz Nowacki z Ośrodka 
Kultury. Działania w Willi na pewno trzeba 
też będzie skoordynować z Urzędem Stanu 
Cywilnego, który przygotowywać tu będzie 
ceremonie ślubne. Willa Niespodzianka ma 
już gotową propozycję zajęć od września 
tego roku. Ich profil w dużej mierze doty-
czy historii sztuki. Zresztą… co to byłaby 
za niespodzianka, gdybym zdradził wszyst-
kie szczegóły?
Dziękuję za rozmowę.

1111

Z wiceburmistrzem Grodziska Mazowieckiego Tomaszem Krupskim 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

O młodzieży,  
willach i kulturzeMłodzi mają moc 
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Retro potańcówka  
z Michałem Foggiem

Pokazy rowerowej grupy Trial Team 
Grodzisk Maz.

Trwa akcja „Grodzisk pomaga Afry-
ce”. Salezjanie z Ośrodka Misyjnego 
w Zambii dziękują za hojność 
i zachęcają do dalszego wsparcia.

Pokazy wychowanków  
Szkoły Tańca MW.

Gwiazda wieczoru: Jazz  
Band Młynarski-Masecki.

Street Workout na Stawach 
 Walczewskiego.

Na Stawy Walczewskiego dotarł korowód taneczny, który w rytmie Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego przeszedł przez miasto.

80 kilogramów słodkości od grodziskiego  
cukiernika Edward Błaszczyka

 Do wspólnego wicia wianków zaprosili instruktorzy współpracu-
jący z Centrum Kultury. W programie znalazły się także warsztaty 
konstruktorskie z ZDR „Trzy plus”.

Bez fajerwerków też może być efektownie, co pokazało widowisko laserowe na wodzie.

Michał Fogg... z tych Foggów.

fotoreportaż

Gratulacje radiowcom złożyli m.in. burmistrz Grzegorz Benedykciński oraz radna Sejmiku 
Mazowieckiego Dorota Stalińska, która w imieniu marszałka województwa mazowieckie-
go  wręczyła redaktorowi naczelnemu Radia Bogoria Markowi Karczewskiemu pamiątko-
wy dyplom oraz Medal „Pro Masovia”. 

Ekipa Radia Bogoria świętowała jubileusz  
pracowicie w studiu plenerowym.

Jubileusz, wianki  
 i niespodzianki

Noc Świętojańska to święto ognia, wody, słońca, księżyca, radości i miłości – nicze-
go z tych odwiecznych elementów życia nie zabrakło podczas grodziskich „Retro 
wianków z Radiem Bogoria”, które 23 czerwca na terenie Stawów Walczewskiego 
zorganizowało świętujące swoje dziesiąte urodziny grodziskie Centrum Kultury. 
Sobótkowe uroczystości były okazją do wspólnego celebrowania 20-lecia Radia 
Bogoria, które za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz wojewódz-
twa mazowieckiego zostało wyróżnione Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. 
Miłe chwile uwiecznił w swym obiektywie niezastąpiony Marcin Masalski. n  (red)
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Plenerowa siłownia, plac zabaw i wiata z miejscem do grillowania to jeszcze melodia przyszłości, ale mieszkańcy Kłudna 
Starego i okolic już teraz mają powody do zadowolenia. 23 czerwca, a więc pierwszego dnia wakacji, w miejscu, gdzie 
dawniej znajdowały się ogródki działkowe, do użytku zostało oddane boisko piłkarskie. Inauguracja stała się okazją nie 
tylko do przemówień i przecięcia wstęgi, lecz także wspólnej zabawy kilku sołectw.

Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją mieszkańcy Kozerek 
30 czerwca spotkali się na pikniku rodzinnym, zorganizowanym 
przez sołectwo na terenie świetlicy przy ul. Marsa.

– Część artystyczną pod okiem Elżbiety Ry-
czałek przygotowały dzieci, które uczęszcza-
ją na co dzień do tutejszej świetlicy. Program 
poświęcony był bezpiecznym wakacjom, 
ponieważ dzieci bardzo się cieszą z powodu 
otwarcia tego cudownego obiektu, gdyż na 
nim będą mogły spędzać właśnie bezpiecz-
nie wakacje. Będą miały blisko, żeby pod-
jechać rowerem, a i my, rodzice, będziemy 
spokojni, że są nieopodal – mówiła prowa-
dząca imprezę Renata Cacko, mieszkanka 
Tłustego, dodając, że dla większości dzieci 
była to pierwsza okazja, by wystąpić na dużej 
scenie przed tak liczną publicznością.

Zanim sportowcy wypróbowali, jak 
sprawdza się w praktyce nowy obiekt, bo-
isko poświęcił ks. Zbigniew Szewczak, 
proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego 
w Żukowie. Przecięciem wstęgi zajęli się za 

to sołtysi: Katarzyna Makowska z Kłudna 
Nowego, Ewa Szpakowska z Kłudzienka, 
Wojciech Włodarski z Tłustego i pełnią-
cy rolę gospodarza Mirosław Gajowniczek 
z  Kłudna Starego. Władze sołeckie wspo-
mógł burmistrz Grzegorz Benedykciński 
i przedstawiciele najmłodszego pokolenia.

– Inicjatywa zrodziła się w głowach 
trzech sołtysów: Kłudna Starego, Kłudna 
Nowego i Tłustego, którzy zgłosili pomysł 
budowy w tym miejscu boiska. To jest po-
czątek inwestycji, mamy już projekt i nie-
bawem ogłosimy przetarg na plac zabaw, 
siłownię i wiatę z grillem. To będzie fajny 
kompleks wypoczynkowy dla wsi, które 
są za autostradą i których mieszkańcy tak 
dzielnie walczyli przeciwko linii 400 kV – 
mówił burmistrz, który po części oficjalnej 
przebrał się w strój sportowy, by skuteczną 

egzekucją rzutu karnego zainaugurować 
sportowe zmagania na obiekcie.

W pierwszym oficjalnym meczu zmie-
rzyli się młodzicy z Kłudna Starego i Kłud-
na Nowego. Każda z drużyn wybiegła na 
boisko w jednolitych kostiumach.

– Stroje zostały zakupione z funduszy so-
łeckich, każdy wybrał sobie kolorystykę. Bo 
chcieliśmy, żeby piłkarze wyglądali wspa-
niale, bo wspaniałe jest boisko. To napraw-
dę niesamowita radość dla mieszkańców, 
a przede wszystkim dla dzieci i  młodzieży 
– mówił Mirosław Gajowniczek, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej i sołtys Kłudna 
Starego w jednej osobie. 

Otwarcie boiska w Kłudnie Starym nie 
uszło uwadze Sławomirowi Jackowskie-
mu, prezesowi LKS Chlebnia, klubu który 
w ostatnim sezonie odważnie stawiał na wy-
chowanków w rozgrywkach ligi okręgowej.

– Jesteśmy klubem lokalnym, który ma 
za zadanie skupiać młodzież z okolicznych 
wiosek. Bardzo się cieszę, że tutaj powstał 
ten obiekt. Im więcej tego typu inicjatyw 
w  gminie, tym większa korzyść również 
choćby dla Chlebni – mówił Sławomir Jac-
kowski, który zapewnił, że choć „skauting” 
to może za duże słowo, klub będzie przyglą-
dał się wyróżniającym zawodnikom również 
na boisku w Kłudnie. I na pewno będzie za-
praszał do podjęcia systematycznych trenin-
gów w pobliskiej Chlebni.  n  (kb)

Boisko na wakacje jak znalazł

Kozerki pełne pomysłów

– Dla dzieci mamy zamek dmuchany i euro 
bungie, dla dorosłych jest wspólne grillowa-
nie i muzyka w wykonaniu zespołu Ryszarda 
Wagnera, członka ostatniego składu grupy 
Partita. Pogoda nam niestraszna! – mówiła 
Małgorzata Sobol, sołtys Kozerek, nawiązu-
jąc do wyjątkowo pochmurnej i  chłodnej 
jak na tegoroczny czerwiec soboty.

Wśród elementów scenografii przygo-
towanej na piknik rodzinny uwagę zwra-
cała makieta wiejskiej chałupy. Wykona-
na siłami Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi 
Kozerki przy współpracy rady sołeckiej, 
po raz pierwszy została zaprezentowana 
9  czerwca w Kałęczynie podczas festynu 

z cyklu „Nasze wsie naszą dumą”. – Mamy 
w tym roku stulecie niepodległości, a to jest 
chałupka nawiązująca do tamtych czasów 
– wyjaśnia pani sołtys. A przedstawiciel-
ka rady sołeckiej Eleonora Majer dodaje:  
– Wcześniej trzeba było zorganizować bele 
słomy, pozwozić wszystkie elementy, całość 
ustawić, zabezpieczyć, żeby wiatr tego nie 
zdmuchnął, w sumie to dwa dni na samą 
realizację. Uważam, że wyszło świetnie – 
mówi mieszkanka Kozerek. I trudno się 
z  nią nie zgodzić, bo dbałość o szczegóły, 
bogactwo wystroju, a przede wszystkim 
rozmiar instalacji są imponujące. A jak 
mówi Eleonora Majer, zarówno rada sołec-

ka, jak i członkowie stowarzyszenia pomy-
słów i  planów mają mnóstwo. – Szczegó-
łów nie będę zdradzać, ale jak nam się uda 
zrealizować zamierzenia, to będzie o nas 
słychać! Kozerki z dawien dawna są wsią, 
która nie jest z tyłu, zawsze stara się coś od 
siebie dać – przekonuje.   n  (kb)

fo
t. 

kb
 (5

)

fo
t. 

kb

Ekipa Radia Bogoria świętowała jubileusz  
pracowicie w studiu plenerowym.



BOGORIA nr 280 lipiec-sierpień 2018

wydarzenia14
OG

ŁO
SZ

EN
IE

Wśród kudłatych gości pikniku gabary-
ty były rozmaite – od najmniejszych do 
największych, więc w tej psiej menażerii 
wyróżnić się nie było łatwo. A jednak nie 
sposób było nie zauważyć trzech dostojnych 
chartów irlandzkich, z których każdy waży 
ponad 80 kg.

– Charty irlandzkie są zwane wilczarzami, 
bo kiedyś były używane do ochrony królew-
skich orszaków przed wilkami. Jest to rasa, 
która żyje krótko, więc trzeba je kochać 
podwójnie. Kto wie coś na temat wilczarzy, 
doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to rasa 
bardzo spokojna, że jest to pies do towa-
rzystwa, kocha dzieci, kocha zwierzęta, nie 
ma w sobie żadnej agresji. Wilczarze nie są 
szczekliwe, więc moi sąsiedzi nie mogą też 
narzekać na hałas – mówi Bożena Wajnert, 
właścicielka trzech chłopaków: Conroya, 
Chestera i Eliota.

Stałym i oczekiwanym punktem Pikniku 
z psem są wybory psich piękności. W tym 
roku walory ogonów, uszu, oczu, sierści 
i ogólnego wdzięku oceniało jury w składzie: 

przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wró-
blewska, Maria Barańska z Radia Bogoria, 
behawiorystka Olga Kowalczyk oraz szko-
leniowiec Klaudia Kutyła. Zgodnie z  wer-
dyktem, kundlem roku został Alex Konrada 
Świdzińskiego, pierwsze miejsce w kategorii 
„Pies adoptowany ze Straży Zwierząt” zajął 
Graham Marcina Kiełbasińskiego, w grze 
o  sierść triumfowała Czoja Agnieszki Sob-
czak, a zwycięzcą konkursu „Ach te uszy” 
został Batman Damiana Bojankiewicza. Na 
miano superpary według jurorek zasłużył 
duet Nina Obrębska – Gryzek.

– Gryzek jest psem adoptowanym ze 
schroniska. Jest u mnie trzy lata i tak się 
zżyliśmy, że to widać. Gryzek kocha jeść i to 
jest jego pierwsza miłość, ja jestem drugą – 
mówi Nina Obrębska.

Podczas imprezy właściciele psów mogli 
obejrzeć rozmaite pokazy z czworonogami 
w roli głównej okraszone merytorycznymi 
prelekcjami, m.in. bardzo widowiskowy 
i rozbudowany pokaz psów obronnych. No-
wością był za to dog dancing.

– Po raz pierwszy coś takiego widziałam. 
Nie wiedziałam wcześniej, że taka dyscy-
plina istnieje. To nie jest taniec z psem po-
legający na tym, że podnosimy pieska za 
przednie łapki i tańczymy, tylko pies razem 
z przewodnikiem wykonują układ w rytm 
muzyki. Efektowność układu zależy od 
przewodnika, jak poprowadzi psa, cała sztu-
ka polega na tym, żeby tak poprowadzić psa, 
żeby rzeczywiście wyglądało to jak taniec – 
mówi Marta Łapińska ze Straży Zwierząt. 

Piknik z psem jest dla tej zajmującej się 
bezdomnymi zwierzętami organizacji oka-
zją do podreperowania budżetu przezna-
czonego na utrzymanie podopiecznych. 
W tym roku udało się zebrać rekordowa 
kwotę 3250 zł.

   n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Grodzisk Mazowiecki znalazł się na trasie 
drugiej edycji rajdu samochodów organi-
zowanej przez Automobilklub Polski pod 
niebanalnym tytułem „Persona ma grata”. 
W niedzielę, 17 czerwca, prawie 50 histo-
rycznych aut przejechało z Grodziska do 
Brwinowa szlakiem zabytków przemysłu. 
Uczestnicy zahaczyli m.in. o Chlebnię, 
Izbę Tradycji EKD/WKD i giełdę staroci. 
Wśród samochodów wyróżniał się czer-
wony saab sport z lusterkiem wstecznym 
umieszczonym centralnie na desce roz-
dzielczej, jakby miało służyć kierowcy, by 

mógł się w trakcie jazdy swobodnie ogo-
lić. Ale były też mercedesy, volvo, polskie 
fiaty 125p, polonez „Borewicz”, zastawa, 
dacia, syreny, warszawy, maluchy, w tym 
126p bosmal – czyli maluch kabriolet.

Dla dzieci rajd stanowił okazję do zapo-
znania się z historią motoryzacji. I tylko 
jest w tym wszystkim łyżka dziegciu – in-
formacja o rajdzie była dostępna chyba 
tylko dla zainteresowanych. Lepsza rekla-
ma tego typu imprez – wskazana. 

   n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

By trafić na tegoroczny Piknik z psem, wystarczyło pójść psim śla-
dem. Bo wszystkie drogi grodziskich czworonogów prowadziły do 
Parku Skarbków, gdzie 17 czerwca odbywała się zorganizowana 
po raz ósmy przez Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego impreza, 
stanowiąca udane połączenie edukacji i rozrywki. 

Tańczące ogony

Persony i graty
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Znana aktorka Teresa Lipowska była gościem specjalnym spotkania  
zorganizowanego przez Wydawnictwo Sofijka w związku z drugą edycją 
książki charytatywnej, tworzonej przez dzieci dla dzieci. 

– Zajmujemy się pomocą osobom, które 
działały w opozycji antykomunistycznej 
i  demokratycznej, a dzisiaj są w trudnej 
sytuacji materialnej. Niesiemy im tę po-
moc w miarę możliwości w formie paczek 
żywnościowych, leków, środków opatrun-
kowych. Zajmujemy się również integracją 
środowisk niepodległościowych. Cieszę 
się, że nie opuszczacie tych ludzi i wartości, 
które reprezentowali i przyczynili się do 
tego, że możemy żyć w wolnej, demokra-
tycznej i w sumie dobrej dla każdego Pol-
sce – mówił prezes Fundacji Wdzięczności 
Niepokornym im. ks. Sylwestra Zycha Sta-
nisław Gawroński do laureatów konkursu 
„Młodzi dla historii – Twój Bohater Opo-
zycji Demokratycznej Niepokorny”. Jego 
rozstrzygnięcie miało miejsce 22 czerwca 
w siedzibie grodziskiej Solidarności przy 
ul. Garbarskiej. 

W kategorii „Wywiad pisany” zwycięży-
ła uczennica klasy gimnazjalnej w Szkole 
Podstawowej nr 2 Julia Szymańska. 

– W gimnazjum nie mówi się na ten te-
mat właściwie w ogóle, dlatego tak bardzo 
zależało mi, żeby dowiedzieć się czegoś. 
Wydaje mi się, że to ważne, by poznawać 

historię w miejscu, w którym się mieszka – 
mówiła laureatka. Bohaterem jej pracy był 
prezes Stanisław Gawroński. Jednak o zwy-
cięstwie nie zdecydował wybór bohatera 
tekstu, lecz kunszt młodej badaczki dzie-
jów, bo o  obiektywną ocenę zadbało jury 
w składzie: Janusz Grudniewski, Ładysław 
Owczarski, Stanisław Gadomski, Wojciech 
Hardt i Leszek Szczepański. 
W kategorii „Reportaż filmowy” naj- 
lepszą pracę nadesłała Julia Paluch, gim-
nazjalistka z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1. 

– Z montażem miałam trochę ciężko, 
ale z pomocą wujka informatyka udało się 
skleić ten film. Później też wystąpiły pew-
ne komplikacje z głosem, bo niewiele było 
słychać, ale na szczęście to tylko komputer 
zawinił i udało się wszystko unormować – 
mówiła Julia Paluch.

Podczas ogłoszenia wyników obecny był 
również wiceburmistrz Tomasz Krupski, 
reprezentujący Burmistrza Grodziska Ma-
zowieckiego, pod patronatem którego od-
był się konkurs.

– Po pierwsze, gratuluję tej inicjatywy, 
po drugie, nie trzeba dziękować władzom 

miasta, dla nas jest to oczywisty obowią-
zek, żeby wspierać tę inicjatywę. Powsta-
nie Fundacji Wdzięczności Niepokornym 
to jest piękna sprawa. Paradoks polega też 
na tym, że część z państwa przeprowadzała 
wywiady z mieszkańcami, ale także orga-
nizatorzy fundacji należą do tych opozy-
cjonistów i jesteśmy im za to wdzięczni. 
W związku z tym nie jest żadnym pod-
niesieniem rangi moja obecność, to ja się 
czuję zaszczycony – mówił wiceburmistrz 
Tomasz Krupski.

Laureaci oprócz nagród rzeczowych 
otrzymają zaproszenie do udziału w Fe-
stiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, 
który odbędzie się w Gdyni na przełomie 
września i października.  n (kb)

– Pomysł powstał dwa lata temu, kiedy bę-
dąc wolontariuszką Fundacji Onkolandia 
w Centrum Zdrowia Dziecka na jednym 
ze spotkań na oddziale onkologicznym 
pomyślałam, że czas zrobić coś specjalne-
go dla tych dzieciaków, które miesiącami 
przebywają w szpitalu. Uznałam, że skoro 
mam wydawnictwo, to mogę zrobić książ-
kę. Idea jest taka, że łączymy młodych ludzi, 
autorów, ilustratorów i wydajemy książ-
kę. W  ramach pierwszej edycji powstała 
książka „Gwiezdne marzenia”, która została 
przekazana do szpitali, domów dziecka i ro-
dzinnych domów dziecka. Teraz jest druga 
edycja projektu „Dzieci dzieciom” i tworzy-
my książkę, która ma podtytuł „Przewod-
nik po życiu dla małych i dużych” – mówiła 
Monika Jędrzejewska-Wiergiles, właściciel-
ka Wydawnictwa Sofijka, która zainicjowała 
projekt książki charytatywnej dla dzieci.

Idea jest na tyle godna uwagi, że wśród 
ambasadorów akcji znalazły się tak znane 

postaci jak Piotr Małachowski, Jacek Kawa-
lec, Katarzyna Zielińska czy Teresa Lipow-
ska, która gościła 25 czerwca na spotkaniu 
promocyjnym w Centrum Kultury. 

– Przystałam do tej akcji, ponieważ bar-
dzo kocham i zawsze kochałam dzieci. Przez 
10 lat nie mogłam mieć dzieci, więc jesz-
cze więcej kochałam. A jak się urodził mój 
syn, to w ogóle się w dzieciach zakochałam. 
Jako bardzo młoda osoba chciałam być wy-
chowawczynią w domach dziecka, niestety 
skierowało mnie na zupełnie inne drogi, po-
szłam do szkoły teatralnej, zostałam aktorką. 
W związku z tym uwielbiam grać dla dzieci, 
uwielbiam bajki, które graliśmy w teatrze, 
uwielbiam pracować z dziećmi – mówiła 
aktorka, która debiutowała w filmie w 1950 
roku u Leonarda Buczkowskiego, a współ-
cześnie ogromną popularność zdobyła dzięki 
roli Barbary Mostowiakowej w serialu „M… 
jak miłość”. Jak przyznała, zanim zaczęła my-
śleć o aktorstwie, marzyła o karierze pediatry. 

Niepokorni fascynują 

Połączeni książką

Podczas spotkania zaprezentowani 
zostali również niektórzy autorzy książ-
ki charytatywnej, m.in. Zuzia Kosińska, 
autorka „Niezwykłej Polany”, Dominik 
Marinković, twórca bajki „Idąc za głosem 
serca” i  autor „Kociej mamy” Bartłomiej 
Żurawicki, który by przybyć na spotkanie 
pokonał 250 kilometrów.  n  (kb)
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Wernisaż wystawy prac z wszystkich pracowni towarzyszył 21 czerwca 
zakończeniu roku w Publicznym Ognisku Plastycznym. Około 
150 małych i dużych dzieł, m.in. fotograficznych, ceramicznych, 
graficznych, malarskich, najlepiej obrazowało bogactwo zainteresowań 
i talentów słuchaczy grodziskiej akademii sztuk pięknych. 
– Kiedyś mieliśmy 30 słuchaczy, w tym roku 
na zajęcia uczęszczało 250 osób. To jest zna-
komite miejsce, prestiżowe, nowoczesne, 
widoczne z ulicy – mówi dyrektor Ogniska 
Jakub Cwieczkowski, podsumowując pierw-
szy pełny rok działalności we własnej siedzi-
bie przy ul. Żyrardowskiej. – Dzięki temu 
mogliśmy rozwinąć skrzydła, wprowadzić 
nowe dyscypliny, przyjąć nowych słuchaczy, 
jak również poszerzyć naszą ofertę. Oczy-
wiście teoretycznie można się nie dostać do 
Ogniska, ale wychodzimy z założenia, że 
każdy, kto chce, może malować, więc jeste-
śmy otwarci na każdego słuchacza i jesteśmy 
w stanie dostosować się do każdego pozio-
mu. To, że ktoś nie umie, nie jest żadnym 
kryterium. My go nauczymy – przekonuje 
potencjalnych słuchaczy, którzy chcieliby od 
września zacząć przygodę ze sztuką.

Zakończenie roku oprócz podsumowań 
i podziękowań było okazją do ogłoszenia 
wyników konkursu plastycznego „Tajem-
niczy ogród” i wręczenia nagród laureatom. 
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli 
Michał Policht, Żaneta Żakowska i Natalia 
Oskiera.

– Tytuł konkursu jest uniwersalnym wy-
trychem, a jednocześnie pozwala na dużą 
swobodę. Dlatego też prace były bardzo 

różnorodne. Jak zawsze najmłodsi wypa-
dają najlepiej. Myślę, że niektórzy czasem 
gubią swoje zdolności, a dziecko jest tak 
bezpośrednie, autentyczne, tak cudowne, że 
w kolorze i formie pokazuje to, co najlepsze 
– mówi Jakub Cwieczkowski.

Na kolejną wystawę w Galerii Popko-
lor trzeba będzie poczekać do 3 września. 
Wówczas zaprezentowana zostanie foto-
grafia potomków Jana Skotnickiego, pa-
trona Ogniska Plastycznego, Jacka Pro-
sińskiego i jego syna Jana Prosińskiego, 
uzupełniona zdjęciami ucznia z Podkowy 
Leśnej. Tymczasem warto obejrzeć wysta-
wę końcoworoczną słuchaczy Ogniska. 

–  Zostawiłam część ekspozycji dziecię-
cej z poprzedniej wystawy, bo była tak do-
bra i cieszyła się takim uznaniem, że serce 
bolało, żeby ją w całości zdjąć. Wystawa 
końcowa wydaje mi się zawsze najciekaw-
sza, bo jest najbardziej zróżnicowana pod 
względem techniki i poziomu. Bardzo się 
cieszę, że pokazaliśmy grafikę, którą reak-
tywowaliśmy po wielu latach. Grupa aktu-
alnie jest bardzo mała, ale udało nam się 
zrobić ciekawe rzeczy podczas całego roku 
szkolnego – mówi Agnieszka Antosik od-
powiedzialna za pracę Galerii Popkolor.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Nie trzeba umieć  
– Ognisko nauczy

Kolejowym 
szlakiem
Ukazała się książka 
„Po kolei. Przewod-
nik podwarszaw-
ski”. Jest to niezwykła 
publikacja, zachęcają-
ca mieszkańców War-
szawy oraz okolic do 
turystyki i rekreacji 
na szlaku mazowiec-
kich linii kolejowych. 
Autorzy odwiedzili 
ponad dwadzieścia 
miejscowości położo-
nych przy liniach ko-
lejowych zbiegających 
się w Warszawie. Byli 
m.in. w Podkowie 
Leśnej, Milanówku 
i Jaktorowie. Dużo miejsca poświęcili wu-
kadce. Przewodnik został opracowany przez 
uczestników wycieczek krajoznawczych 
organizowanych przez Towarzystwo Krajo-
znawcze Krajobraz. 

W Podkowie Leśnej autorzy zwrócili 
uwagę na różnice między koncepcją miasta 
ogrodu opracowaną na początku XX wie-
ku przez Ebenezera Howarda, a funkcjami 
miasta dzisiaj. Według Howarda w mieście 
ogrodzie powinny znajdować się nie tylko 
domy i mieszkania, ale także zakłady pracy 
i wszelkie usługi, ze szczególnym uwzględ-
nieniem życia kulturalnego. Nośność idei 
miasta ogrodu została dostrzeżona później 
przez Stanisława Wilhelma Lilpopa. Po-
mimo że nie wszystkie założenia Howarda 
udało się zrealizować – stwierdzają autorzy 
opracowania – Podkowa Leśna jest przykła-
dem udanego mariażu utopii z praktyką. 

Na Milanówek autorzy patrzą poprzez 
pryzmat Henryka Witaczka, człowieka, któ-
ry zmienił polski przemysł, życie poświęcił 
dwóm miłościom – jedwabiowi i Polsce, „łą-
czył polski romantyzm z trzeźwym  zrozu-
mieniem rzeczywistości”. Był założycielem 
w 1924 r. Centralnej Stacji Doświadczalnej 
w Milanówku, właścicielem milanowskiej 
fabryki jedwabiu naturalnego. W czasie 
okupacji współpracował z podziemiem 
i  niósł wszechstronną pomoc potrzebują-
cym – wysiedlonym z innych części Polski, 
ukrywającym się Żydom, młodzieży zagro-
żonej wywiezieniem na roboty i warszawia-
kom po powstaniu. W  1948 r. w wyniku 
nacjonalizacji fabryki został pozbawiony 
swojej własności i dzieła życia. Był więziony 
w okresie stalinowskim. Milanówek to rów-
nież miasto wielu willi w ogrodach. Powsta-
wały głównie w latach 1900-1930, a projek-
towane były przez znanych warszawskich 
architektów. 

Autorzy książki przewidują wydanie na-
stępnych przewodników z serii „Po kolei”.      

n  Sławomir Sadowski
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W okresie  

od 19.07.2018  
do 18.07.2019

W okresie  
od 19.07.2019  
do 18.07.2020

W okresie  
od 19.07.2020  
do 18.07.2021

Jednostka 
miary

Cena 
netto

Cena brutto 
przy 8% VAT

Cena 
netto

Cena brutto 
przy 8% VAT

Cena 
netto

Cena brutto 
przy 8% VAT

Grupa 1 zł/m3 3,69 3,99 3,79 4,09 3,79 4,09

Grupa 2 zł/m3 3,73 4,03 3,82 4,13 3,83 4,14

Grupa 3 zł/m3 3,81 4,11 3,91 4,22 3,91 4,22

Grupa 4 zł/m3 3,77 4,07 3,87 4,18 3,87 4,18

 
W okresie  

od 19.07.2018  
do 18.07.2019

W okresie  
od 19.07.2019  
do 18.07.2020

W okresie  
od 19.07.2020 
do 18.07.2021

Jednostka 
miary

Cena 
netto

Cena brutto 
przy 8% VAT

Cena 
netto

Cena brutto 
przy 8% VAT

Cena 
netto

Cena brutto 
przy 8% VAT

Grupa 1 zł/m3 6,74 7,28 6,87 7,42 7,21 7,79

Grupa 2 zł/m3 6,74 7,28 6,87 7,42 7,21 7,79

Grupa 3 zł/m3 8,02 8,66 8,19 8,85 8,61 9,30

Cena za 1 m3 wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków  
za 1 m3 dla zbiorowego odprowadzania ścieków

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
wyróżnione zostały cztery grupy taryfowe Od-
biorców usług. Ceny dla grup taryfowych zo-
stały zróżnicowane z uwagi na różne poziomy 
kosztu usług wodnych w zależności od celu, 
na który pobierana jest woda. 
Grupa taryfowa 1
Woda zużywana:
n  do celów realizacji zadań własnych gminy 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia lud-
ności w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi;

n  do celów rolniczych na potrzeby zaopa-
trzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodar-
skich, w zakresie niebędącym zwykłym 
korzystaniem z wód.

Grupa taryfowa 2
Woda zużywana:
n do celów produkcji wyrobów tekstylnych; 
n do celów produkcji odzieży; 
n  do celów produkcji skór i wyrobów ze skór 

wyprawionych; 
n  do celów produkcji wyrobów z drewna 

oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do 
celów produkcji wyrobów ze słomy i mate-
riałów używanych do wyplatania; 

n  do celów produkcji papieru i wyrobów z 
papieru; 

n  do celów wytwarzania i przetwarzania 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; 

n  do celów produkcji chemikaliów i wyro-
bów chemicznych; 

n  do celów produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych; 

n  do celów produkcji wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych;

n do celów produkcji metali; 
n  do celów produkcji metalowych wyro-

bów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń; 

n  do celów produkcji komputerów oraz 
wyrobów elektronicznych i optycznych; 

n  do celów produkcji urządzeń elektrycz-
nych; 

n  do celów produkcji innych maszyn i 
urządzeń; 

n  do celów produkcji pojazdów samochodo-
wych oraz przyczep i naczep, z wyłącze-
niem motocykli; 

n  do celów produkcji innego sprzętu trans-
portowego; 

n do celów produkcji mebli; 
n  do celów produkcji wyrobów tytoniowych, 

poligrafii i reprodukcji zapisanych nośni-
ków informacji, produkcji innych wyro-
bów, naprawy, konserwacji i instalowania 
maszyn i urządzeń

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

n  do celów wytwarzania i zaopatrywania 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klima-
tyzacyjnych; 

n  do celów poboru, uzdatniania i dostarczania 
wody; 

n  do celów odprowadzania i oczyszczania 
ścieków; 

n  do celów działalności związanej ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpa-
dów oraz do celu odzysku surowców; 

n  do celów robót budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków;

n  do celów robót związanych z budową obiek-
tów inżynierii lądowej i wodnej; 

n  do celów robót budowlanych specjalistycznych; 
n  do celów handlu hurtowego i detalicznego, 

naprawy pojazdów samochodowych, włącza-
jąc motocykle; 

n  do celów administracji publicznej i obrony 
narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia 
społecznego; 

n  do celów opieki zdrowotnej i pomocy spo-
łecznej.

Grupa taryfowa 3
Woda zużywana:
n  do celów produkcji artykułów spożywczych;
n do celów produkcji napojów;
n  do celów produkcji podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych.

Grupa taryfowa 4
n  Woda zużywana do celów rolniczych lub 

leśnych na potrzeby nawadniania gruntów 
i upraw.

Taryfa dla zbiorowego odprowadza-
nia ścieków do urządzeń kanalizacji 
sanitarnej.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacji sanitarnej wyodrębnio-
no trzy grupy taryfowe dla Odbiorców usług:
Grupa taryfowa 1 – ścieki bytowe – ścieki z  bu-
dynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
oraz użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, 
urzędy, itp.), powstające w wyniku ludzkiego me-
tabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw do-
mowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pocho-
dzące z tych budynków. 
Grupa taryfowa 2 – ścieki przemysłowe odpro-
wadzane przez zakłady prowadzące działalność 
handlową, przemysłową, składową, transporto-
wą, lub usługową, a także będące ich mieszaniną 
ze ściekami innego podmiotu, o składzie zbliżo-
nym do ścieków bytowych, o parametrach okre-
ślonych w Tabeli 1.
Grupa taryfowa 3 – ścieki przemysłowe po-
wstałe w związku z prowadzoną przez zakład 
działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich 
mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, od-
prowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego 
zakładu o parametrach określonych w Tabeli 1.

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4 informuje, 
że  zgodnie z decyzją WA.RET.070.1.440.3.2018 wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, od dnia 19 lipca 2018 r. następuje zmiana taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
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Tabela 1: Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 
w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń  
kanalizacyjnych Spółki – Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3. 

Tabela nr 2: Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za prze-
kroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń  
w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanali-
zacyjnych Spółki – Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3

Lp. Wskaźnik Jednostka

Grupa 2 
ścieki bytowe

Grupa 3 
ścieki  

przemysłowe

Maksymalne  
dopuszczalne  
wartości

Maksymalne 
dopuszczalne 
wartości

1 Temperatura 0C <35 <35

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

3 Zawiesina ogólna mg/l 750 900

4 ChZT mg O2/l 1300 1900

5 Fosfor ogólny mg/l 20 30

6 BZT5 mg O2/l 650 1100

7 Azot amonowy mgNNH4/l 100 150

8 Azot azotynowy mgNNO2/l 5 10

9 Chlorki mg/l 1000 1000

10 Siarczany mg/l 500 500

11
Substancje eks-
trahujące się ete-
rem naftowym

mg/l 100 100

12 Surfaktanty  
anionowe mg/l 15 15

13 Cynk mg Zn/l 5 5

14 Chrom ogólny mg Cr/l 1 1

15 Miedź mg Cu/l 1 1

16 Ołów mg Pb/l 1

17 Nikiel mg Ni/l 1 1

18 Rtęć mg/l 0,6 0,6

19 Kadm mg/l 0,4 0,4

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

Lp. Wskaźnik

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

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

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

1 Zawiesina 8,53 zł 8,80  zł 9,33 zł

2 ChZT 2,13 zł 2,20 zł 2,33 zł

3 Azot amonowy i azoty-
nowy (suma ładunków) 0,80 zł 0,81 zł 0,82 zł

4 Fosfor ogólny 5,17 zł 5,20 zł 5,30 zł

5 BZT5 2,84 zł 2,93 zł 3,11 zł

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

7 Cynk 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

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

9 Miedź 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

10 Ołów 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

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

12 Rtęć 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

13 Kadm 124,56 zł 124,56 zł 124,56 zł

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

Opłata będzie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT.

W przypadku przekroczenia stężeń zanieczyszczeń określonych w Tabeli 1 
w ściekach  przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, 
Spółka uprawniona jest do naliczania Opłat Dodatkowych określonych taryfą. 
Zasady naliczania Opłaty Dodatkowej za przekroczenie warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
1. Jednostkowe stawki opłat za przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń zawartych w 1m3 ścieków przemysłowych, 
wprowadzanych do kanalizacji,  określone są dla poszczególnych wskaźni-
ków zanieczyszczeń:

a) ChZT-Cr, zawiesina ogólna, BZT5,
b) chlorki, siarczany, 
c) suma ładunków azotu amonowego i azotu azotynowego, fosfor ogól-
ny,  cynk, chrom ogólny,  miedź, nikiel, ołów, fenole lotne (indeks fenolowy) 
i przedstawione są w Tabeli 2 dla Grupy taryfowej 2 i Grupy taryfowej 3.

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

O=(Srz*Q/1000 - Sdop *Q/1000) x Cł
Gdzie:
O – opłata (zł)
Srz – rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń określone w kontro-
lowanych ściekach [mg/l]
Sdop - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń, określone w Tabeli 
1 (Grupa taryfowa 2 i Grupa taryfowa 3) [mg/l].
Q – ilość ścieków wprowadzona do kanalizacji w okresie czasu, za który 
nalicza się opłatę [m3]. Ilość ścieków określa się na podstawie odczytów 
wskazania wodomierza lub przepływomierza. W przypadku gdy nie ma 
możliwości wykonania odczytów wskazania wodomierza ilość określa się 
na podstawie średniej dobowej poprzedniego okresu  rozliczeniowego.
Cł – cena jednostkowa za przekroczenie 1 kg ładunku w odprowadzanych 
ściekach przemysłowych do kanalizacji, określona w Tabeli 2 [zł/kg].

3. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników 
wymienionych w pkt.1a lub 1b, podstawą  do naliczenia opłaty jest ten 
wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
4. Jeżeli nastąpiło przekroczenie stężeń zanieczyszczeń kilku wskaźników wy-
mienionych w pkt.1 c,  podstawą do naliczenia opłaty są wszystkie przekroczo-
ne wskaźniki a wymiar opłaty jest sumą opłat za poszczególne przekroczenia.
5. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników zanie-
czyszczeń wymienionych w pkt. 1a, 1b, 1c, opłatę wymierza się łącznie za za-
nieczyszczenia  w sposób określony w pkt. 3 i 4.
6. Po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczysz-
czeń Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim powiada-
mia Odbiorcę Usług o wynikach badań w terminie 3 dni roboczych od daty 
uzyskania wyników kontroli, załączając wyniki badań.
7. Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do kanalizacji będzie naliczana  od dnia  kontroli, na podsta-
wie której ustalono wielkość przekroczenia dopuszczalnych wskaźników za-
nieczyszczeń wprowadzanych do kanalizacji Spółki do dnia poprzedzającego 
następną kontrolę. 
8. Za dzień ponownej kontroli (rekontroli), przyjmuje się dzień kontroli wy-
znaczonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim 
lub na pisemny wniosek Odbiorcy usług, przeprowadzonej przez Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, w związku z deklarowa-
nym przez Odbiorcę usług ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych 
wprowadzenia ścieków. W przypadku, gdy kontrola nie potwierdzi ustania 
przekroczeń, naliczana będzie opłata na podstawie wyników badań uzyska-
nych w oparciu o wyniki odbytej kontroli.
9. Za dzień zaprzestania przekraczania warunków wprowadzania ścieków prze-
mysłowych do kanalizacji przyjmuje się dzień ponownej kontroli (rekontroli), 
dokonanej  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim 
w wyniku której, stwierdza się ustanie przekroczeń warunków wprowadzania  
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub na podstawie przed-
stawionych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, 
wyników badań laboratoryjnych wykonanych przez akredytowane laborato-
rium, na podstawie których stwierdza się ustanie przekroczenia warunków 
wprowadzania  ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Okres, 
za który pobierana jest Opłata dodatkowa może ulec zmianie po rozpatrzeniu 
wniosku Odbiorcy usług, gdy wykaże on, że wielkość przekroczeń parametrów 
uległa zmianie przed dniem ponownej kontroli (rekontroli).
10. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana wysokości stawki 
opłaty dodatkowej, należność z jej tytułu zostanie obliczona proporcjonalnie 
do czasu obowiązywania każdej z taryf.

OPŁATY DODATKOWE
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Zainspirowany Irlandią 
William Butler Yeats to jeden z najważniejszych poetów tworzących w języku 
angielskim. Jego wiersze, dramaty, opowiadania tłumaczono już na polski. 
Teraz, dzięki przekładowi Leszka Engelkinga, możemy zapoznać się z esejami 
tego autora, który nie jest w Polsce tak dobrze znany, jak na to zasługuje.

Cyceron twierdził, że człowiek potrzebuje do życia ogrodów 
i bibliotek. Tegoroczny Festiwal Otwarte Ogrody był bardzo dobrą 
okazją, aby przekonać się o prawdziwości tej tezy i zakosztować 
ogrodów, bibliotek i wielu innych atrakcji. W dniach 8-10 czerwca 
swoje ogrody otworzyli mieszkańcy Milanówka, tydzień później 
czternastą edycję FOO świętowała społeczność Podkowy Leśnej. 

Wśród kilkudziesięciu wydarzeń kultu-
ralnych w Milanówku do najciekawszych 
należał ogród jedwabiem malowany przy-
gotowany przez Stowarzyszenie Muzeum 
Jedwabnictwa Milanowskiego. W sobotę, 
9  czerwca, ogród zainaugurowało spo-
tkanie z Joanną Prosińską-Giersz, dzien-
nikarką i autorką, blisko spokrewnioną 
z rodziną Witaczków – twórców polskiego 
przemysłu jedwabniczego. Zaprezentowała 
fragmenty swojej niewydanej jeszcze książ-
ki „Na rodzinnym jedwabnym szlaku. Hi-
storia Henryka i Stanisławy Witaczków”. 
Jest to opowieść sięgająca czasów księcia 
Józefa Poniatowskiego, doprowadzona 
do współczesności, oparta na relacjach 
członków rodziny, pracowników Zakładu 
Jedwabiu Naturalnego, głównie mieszkań-
ców Milanówka oraz zachowanych pamiąt-
kach rodzinnych i materiałach źródłowych 
z archiwów państwowych i  prywatnych. 
Autorka wychowała się i dzieciństwo spę-
dziła, mieszkając u ich boku w Milanówku 
i w Warszawie. A jedwab był w rodzinie 
zawsze tematem wiodącym i łączącym. 
W jedwabnym ogrodzie odbyły się również 
otwarte warsztaty malowania na jedwabiu 
poprowadzone przez malarki z historycz-
nej malarni ZJN Milanówek, które podzie-
liły się swoją ogromną wiedzą i doświad-
czeniem w dziedzinie technik malowania 
na jedwabiu. Dopełnieniem była projekcja 
filmu na ten temat.

Przez cały czas można było oglądać 
wystawę obrazów na jedwabiu autorstwa 
malarek z Milanówka: Barbary Matuszew-
skiej-Berg, Joanny Mokrzyckiej-Jarkiewicz, 
Alicji Narbutt, Danuty Olender i Magdaleny 
Sentkiewicz. Każda z nich zaczynała swoją 
drogę zawodową w malarni ZJN Milanó-

wek. Tam poznawały tajniki malowania na 
jedwabiu pod kierunkiem tzw. pierwszych 
malarek, zaczynając od najprostszych czyn-
ności, takich jak mycie pędzli, rozpinanie 
kuponów jedwabnych czy mieszanie barw-
ników. Stopniowo zyskiwały większą samo-
dzielność, a po zdaniu egzaminów mogły 
pracować już jako pierwsze malarki, ucząc 
jednocześnie kolejne adeptki. Wszystkie 
artystki kontynuują tradycję malowania na 
jedwabiu do dziś i mogą poszczycić się bo-
gatym dorobkiem. W ogrodzie można było 
podziwiać także apaszki malowane w ma-
larni ZJN Milanówek oraz biżuterię Kata-
rzyny Magnuskiej-Zajczewskiej i ceramikę 
Katarzyny Borkowskiej. 

Pracownicy milanowskiej biblioteki, 
której gościem specjalnym z okazji Otwar-
tych Ogrodów była Katarzyna Grochola, 
opracowali interesującą wystawę „Mila-
nówek w fotografii mieszkańców”. Ekspo-
zycja ukazuje charakterystyczne dla tego 
miasta wille, którym nadawano imiona 
kobiet. Na fotografiach znalazły się najbar-
dziej zasłużone dla rozwoju miasta osoby, 
jak założyciel miasta Michał Lasocki czy 
Feliks Dzierżanowski. 

Wiele atrakcji w ramach Festiwalu 
Otwarte Ogrody przygotowała Podko-
wa Leśna. 16 czerwca odbyła się promocja 
książki „Podkowa Leśna. Sto opowieści 
+ jedna”. Składają się na nią fragmenty 
wspomnień osób, które tworzyły i tworzą 
historię tego miasta. Ułożone zostały chro-
nologicznie, począwszy od pierwszych lat 
Podkowy Leśnej. A znajdziemy tu teksty 
m.in. Anny i  Jarosława Iwaszkiewiczów, 
Ireny Krzywickiej, Jana Skotnickiego, Gu-
stawa Herlinga-Grudzińskiego, Stanisława 
Dygata i wielu innych. Jak piszą autorzy pu-

blikacji, „niewiele jest miejscowości, w tym 
znacznie większych i starszych, posiadają-
cych taką antologię osobowości”. I zachęca-
ją do spisywania własnych wspomnień. 

Na stacji WKD Podkowa Leśna Główna 
zaprezentowano fotografie Henryka Bazy-
dły dokumentujące działalność ks. Leona 
Kantorskiego w latach 80. XX w. Henryk 
Bazydło jest filmowcem i fotografem, wie-
loletnim pracownikiem Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych w Warsza-
wie. Był czynnym uczestnikiem opozycji 
demokratycznej na terenie Podkowy Le-
śnej. Mieszkając w sąsiednim Brwinowie, 
wybrał podkowiańską parafię z ks. Leonem 
Kantorskim za swoją, dając szczególne do-
wody serdecznej przyjaźni i opieki w ostat-
nich latach życia ks. Leona.  Jest autorem 
niezliczonej liczby fotografii dokumentują-
cych ważne momenty w dziejach Podkowy 
Leśnej i tamtejszej parafii.

Trudno odnotować wszystkie propo-
zycje przygotowane w ramach Festiwalu 
Otwarte Ogrody, bowiem zarówno w Mi-
lanówku, jak i w Podkowie Leśnej program 
obejmował ponad trzydzieści pozycji. Jed-
no jest pewne – jeśli ktoś miał czas i możli-
wości oba weekendy mógł spędzić w ogro-
dach miast ogrodów.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Twórczości W.B. Yeatsa poświęcone było 
spotkanie zorganizowane 24 czerwca 
w  Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawisku. O pracy nad sie-
demnastoma esejami, które pochodzą z lat 
1895-1916 i składają się na książkę W. B. 
Yeatsa, opowiadał tłumacz jego utworów 

Leszek Engelking. Stwierdził m.in, że pi-
sarz był poetą nowatorskim, który chciał 
być tradycjonalistą i „uwziął się, żeby być 
Irlandczykiem”. 

„Eseje” są wykładnią Yeatsa na temat 
poezji popularnej, magii, sztuki japońskiej 
oraz symboliki w malarstwie i poezji. Lau-

reat literackiej Nagrody Nobla z 1923 r. był 
piewcą przeszłości Irlandii. Inspirował się 
m.in. irlandzkim folklorem, okultyzmem 
i  wizjonerstwem Williama Blake’a. Spo-
tkanie z Leszkiem Engelkingiem popro-
wadził Piotr Müldner-Nieckowski.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Ogrody szeroko otwarte 

OPŁATY DODATKOWE
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Minikoszykówka  
i maksizabawa

Heros i Smok

b
Turniej Minikoszykówki Dziewcząt 
rocznika 2008 odbył się 9 czerwca 

w hali sportowej przy ul. Westfala. Znakiem 
rozpoznawczym imprezy jest wspólna za-
bawa, ale nie zabrakło elementów sporto-
wej rywalizacji. W klasyfikacji końcowej, 
obejmującej osiem drużyn, zwyciężyła 
UKS Jedynka Nidzica, a na drugim miej-
scu uplasowały się reprezentantki Grodzi-
skiego Klubu Koszykarskiego, gospodarza 
zawodów zorganizowanych przez klub we 
współpracy z WOZKosz.    (kb)

Udane występy w ostatnim czasie zanoto-
wali karatecy Sparty. Podczas turnieju He-
ros Cup 2018, który odbył się w Warszawie, 
złoto wywalczył Cezary Reszka, srebro zdo-
byli Julia Dobrowolska, Wiktoria Kowalska 
i  Mateusz Aniszewski, zaś brąz – Paulina 
Jarczyk, Amelia Osiadacz, Gabriela Rosiń-
ska, Nadia Jurkowska i Dawid Witt. Z kolei 
w innych zawodach rozegranych w stolicy 
– Pucharze Smoka, na najwyższym stopniu 
podium stanęli: Julia Dobrowolska i Łukasz 
Mojsa, na drugim – Paulina Jarczyk, zaś na 
trzecim – Aleksandra Frankiewicz.     (mś)

Z szachownicą  
za pan brat  

Szkoła w Adamowiźnie była areną fina-
łowego, ósmego turnieju w ramach 

VII Grand Prix Grodziskich Szkół Podstawo-
wych w Szachach, zorganizowanego przez 
Grodziski Klub Szachowy im. Mieczysława 
Najdorfa, Szkołę Podstawową im. dra Mate-
usza Chełmońskiego w Adamowiźnie oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Chełmonie 
we współpracy z innymi grodziskimi szkołami 
podstawowymi. W ostatnim turnieju triumfo-
wał Kajetan Paschke, drugie miejsce zajął Do-
minik Kisiel, a trzecie – Sylwester Kucharski. 
W klasyfikacji końcowej drużynowo zwycię-
żyła Szkoła Podstawowa nr 2, która o sześć 
punktów wyprzedziła reprezentantów gospo-
darzy ostatniego turnieju, a o dziewięć punk-
tów SP w Książenicach. Indywidualnie w kla-
syfikacji generalnej w poszczególnych 
kategoriach najlepsi okazali się Dominik Kisiel 
(juniorzy do lat 8), Miłosz Kalisz (juniorzy do 
lat 10), Mateusz Strzelczyk (juniorzy do lat 12), 
Wiktor Knotek (juniorzy do lat 15), Karolina 
Gałajda (juniorki do lat 8), Nikola Łuczak (ju-
niorki do lat 10), Milena Horzempa (juniorki 
do lat 12) i Zuzanna Pakuła (juniorki do lat 
15). W sumie we wszystkich zawodach wzięło 
udział 148 szachistów reprezentujących sie-
dem grodziskich szkół podstawowych.    (kb)
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u Piłkarskie ostatki
W swym ostatnim meczu, kończącym sezon 2017/18, czwartoligowa Pogoń 
Grodzisk pokonała na wyjeździe zwycięzcę grupy Broń Radom 4:0. Jak się póź-
niej okazało, rywale nie tylko wygrali grupę, lecz także baraż i mogą cieszyć się 
z awansu do III ligi.
Nam pozostaje satysfakcja z wysokiej wygranej 
po bramkach Adriana Grabowskiego, Pawła 
Czarneckiego, Damiana Jaronia i Patryka Szy-
mańskiego. Co jednak nie zmienia faktu, że 
miniony sezon był nieudany, bowiem cel, ja-
kim był awans, nie został osiągnięty. Zabrakło 
niewiele, bo po szalonym wiosennym pościgu 
Pogoń z 59 pkt na koncie uplasowała się na 
3 miejscu ze stratą zaledwie 3 do wspomnia-
nej Broni oraz Mazura Karczew, z którymi 
nasz klub miał dodatni bilans bezpośrednich 
spotkań. Wystarczyło tylko wygrać jeden mecz 
więcej i można by się witać z III ligą, gdyż te-
goroczny baraż, jak się okazuje, byłby raczej 
formalnością. Cóż, trzeba będzie jeszcze z tym 
poczekać, miejmy nadzieję, że tylko rok.

W krótkiej przerwie letniej w zespole na 
pewno nastąpią zmiany kadrowe. O jednej 
można już napisać – nowym szkoleniowcem 
grodziskiego klubu został Robert Moskal, który 
jako piłkarz w barwach Wisły Kraków rozegrał 
16 meczów w ekstraklasie, zaś w swej karierze 
trenerskiej prowadził m.in. na najwyższym 
szczeblu rozgrywkowym Odrę Wodzisław oraz 
takie kluby jak Zagłębie Sosnowiec, GKS Kato-
wice, Sandecja Nowy Sącz czy Dolcan Ząbki. 
Oby pod jego wodzą Pogoń powróciła w sze-
regi trzecioligowców, bo czas na to najwyższy.

Jeśli chodzi o rezerwy grodziskiego klu-
bu, to w ostatniej kolejce zremisowały one 
3:3 (dwie bramki Łukasza Gwardiaka, jedna 
Macieja Przybylskiego) w wyjazdowym po-
jedynku z Przyszłością Włochy. Tym samym 
podopieczni trenera Roberta Brudzińskiego 
z  32 pkt zajęli 12 miejsce w tabeli ligi okrę-
gowej, po raz kolejny utrzymując się na tym 
szczeblu. Warto dodać, że nasz zespół był naj-
młodszy w rozgrywkach, a większość drużyny 
stanowili zawodnicy z roczników 2000 i 2001. 
Innym rekordem jest to, że w minionym se-
zonie na boisku w jego szeregach pojawiło się 
aż 39 piłkarzy.

Warto dodać, że młodzież Pogoni, oprócz 
utrzymania w „okręgówce”, pod wodzą tre-
nera Macieja Przybylskiego zanotowała jed-
nocześnie awans do I Mazowieckiej Ligi Ju-
niorów w roczniku 99, czyli w rywalizacji ze 
starszymi przeciwnikami, za co należą się im 
szczególne brawa.

Krótkie podsumowanie udanego sezonu 
występującej na tym samym co Pogoń II 
poziomie rozgrywkowym Chlebni, pojawi-
ło się w poprzednim numerze naszej gazety. 
Ostatecznie zespół prowadzony przez tre-
nera Pawła Żeglińskiego po bardzo dobrej 
rundzie wiosennej z 54 pkt uplasował się na 
7 miejscu w tabeli.

Wygrana 3:0 na własnym boisku z Party-
zantem Leszno (Krzysztof Mamla, Daniel Pa-
ciorkowski, Michał Małek) rzutem na taśmę 
pozwoliła uratować rezerwom Chlebni byt 
w szeregach A-klasy na kolejny sezon, bowiem 
podopieczni trenera Grzegorza Mamli osta-
tecznie zajęli 12 pozycję, z 28 pkt na koncie.

Z kolei piłkarki trzecioligowej Mazovii 
Grodzisk w ostatnim spotkaniu zremisowały 
u siebie z Królewskimi Płock 1:1 i z 25 pkt za-
jęły 6 lokatę. Udany występ podczas między-
narodowego turnieju w Berlinie zanotowały 
młode piłkarki grodziskiego klubu, bowiem 
drużyna U-16 trenera Marcina Malinowskie-
go zajęła 2 miejsce, zaś ich 3 lata młodsze ko-
leżanki, pod wodzą trenera Grzegorza Kwasi-
żura, uplasowały się na trzeciej pozycji.

Skoro mowa o piłce młodzieżowej, to 
chłopcy z Pogoni 2006 okazali się najlepsi 
podczas turnieju „Respect Cup 2018”, który 
odbył się w Augustowie. Ponadto, podopiecz-
ny trenera Michała Witczaka Mateusz Żu-
kowski z 12  bramkami został królem strzel-
ców tych zawodów. W tym samym turnieju, 
rocznik 2007 trenera Krzysztofa Wyganow-
skiego zajął 6 miejsce.

  Michał Śliwiński

Szczęśliwy Toruń
Toruń jest wyjątkowo szczęśliwy dla 
zawodników KS Biegi Grodzisk. Wła-

snie w grodzie Mikołaja Kopernika zdoby-
te zostały trzy medale, które wzbogaciły na 
przełomie wiosny i lata listę osiągnięć klubu. 

10 czerwca tytuł wicemistrza Polski zdobył 
Marek Gronkiewicz, który startował w  Mi-
strzostwach Polski Masters w Pięcioboju 
Lekkoatletycznym, obejmującym biegi na 
dystansach 200 i 1500 m, skok w dal, rzut 
oszczepem i rzut dyskiem. Grodziski zawod-
nik swoją uniwersalność potwierdził podczas 
rozgrywanych w dniach 30 czerwca – 1 lipca 
28. Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Ma-
sters, zdobywając brązowy medal w skoku 
wzwyż. Podobnym osiągnięciem w tej samej 
dyscyplinie może się również poszczycić jego 
klubowa koleżanka Magda Wurst.    (kb)
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Pojechali w pucharze Przedszkolaki dają mata

Rolki na ulicy

Srebro trzeba 
szanować

Przed tym spotkaniem wiadome było, 
że aby myśleć o końcowym zwycię-

stwie, nasi zawodnicy muszą bezwzględnie 
zanotować komplet wygranych nad Patry-
kiem Zatówką i Tomislavem Pucarem. As atu-
towy jarosławian, rutynowany Chińczyk Ho 
Yingchao, wydawał się raczej poza zasięgiem 
i należało wkalkulować zdobycie przez niego 
dwóch punktów, tym bardziej że w rozgryw-
kach Lotto Superligi zanotował on komplet 
20  zwycięstw. Czyli albo wygrana 3:2, albo 
liczenie na sensacyjną porażkę Ho.

Niestety, żaden z tych scenariuszy się nie 
sprawdził. O sile Chińczyka w pierwszej grze 
przekonał się Daniel Górak, przegrywając 
0:3 (-3,-9,-9). Decydująca dla losów rywali-
zacji okazała się druga partia, w której Pavel 
Sirucek sprawił ogromny zawód, ulegając 
trzykrotnie 7:11 Pucarowi. Chuanxi Han, 
pokonując Patryka Zatówkę 3:1 (5,3,-7,12), 
przywrócił nadzieję, ale aby odmienić losy 
meczu, potrzebna była jeszcze wygrana Siruc-
ka nad Yingchao. Cudu nie było. Rutynowany 
pingpongista zza Wielkiego Muru łatwo roz-
prawił się z  naszym zawodnikiem i po zwy-
cięstwie 2:0 (3,7), zapewnił swojemu klubowi 
historyczne, pierwsze mistrzostwo Polski.

Nam pozostał srebrny medal, który należy 
jednak szanować i uznać za dobry wynik. O ile 
kilka lat temu, gdy jedynym godnym rywalem 
Dartomu Bogorii była Olimpia Grudziądz, 
wicemistrzostwo przyjmowano w Grodzisku 
z niedosytem, o tyle dziś każdy zdobyty krążek 
jest sukcesem, bowiem Lotto Superliga urosła 
w siłę i coraz więcej klubów zgłasza aspiracje 
sięgające nawet tytułu mistrzowskiego.    (mś) 

W rozegranych w Koziegłowach oraz 
Pińczycach zawodach w ramach Pu-

charu Polski dobrze zaprezentowali się zawod-
nicy GKK Opty Mazowsze. W jeździe indywi-
dualnej na czas młodzików zwyciężył Marek 
Kapela, zaś na 8 pozycji w gronie juniorów 
uplasował się Jakub Soszka. Z kolei w wyścigu 
ze startu wspólnego Kapela zajął 5 lokatę, zaś 
Adrian Łazarczyk ukończył rywalizację junio-
rów na ósmym miejscu.     (mś)

W sobotę 19 maja w Przedszkolu nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi im. Króla Maciusia 
Pierwszego odbył się finałowy turniej Sza-
chowej Ligi Młodych Talentów. W zawodach 
wzięło udział 43 dzieci. Na listach startowych 
rzucała się w oczy pewna różnica w stosunku 
do turnieju styczniowego: większość zawod-
ników w ciągu tych kilku miesięcy zdobyło 
kategorie szachowe. Mistrzostwa Juniorów 
w  Mińsku Mazowieckim potwierdziły, że 
wśród najmłodszych Grodzisk Mazowiecki jest 
jednym z silniejszych ośrodków na Mazowszu. 

Tego dnia grających zawodników odwiedził 
wiceburmistrz Tomasz Krupski dokonując ofi-
cjalnego otwarcia wraz z rozpoczęciem pierw-
szej rundy. 

Po kilku godzinach rozgrywek zakończyła 
się tegoroczna edycja Grodziskiego turnieju 
dla najmłodszych graczy.

W klasyfikacji placówek edukacyjnych oka-
zało się, że najlepsze było Przedszkole nr  4 

przed Przedszkolem Aniołów Stróżów i Ze-
rówką Szkoły Podstawowej. W kategorii szkół 
najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 2 przed 
Szkołą Podstawową nr 4 i Szkołą Podstawo-
wą w Adamowiźnie.

W całym turnieju gracze reprezentowa-
li 14  placówek przedszkolnych i szkolnych 
nie tylko z powiatu grodziskiego, lecz także 
z Mazowsza. Byli również goście z Warszawy, 
a także dzieci, których rodzice wybrali eduka-
cje domową.   

Dziękujemy Partnerom – to dzięki nim 
mogliśmy zarażać szachami najmłodszych 
i  w niezwykły sposób kształtować charakter 
i poczucie własnej wartości.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami 
zapraszamy na stronę Szachowej Ligi Mło-
dych Talentów szachygrodzisk.pl/index.php/
szachowa-liga-mlodych-talentow-info/.

   Rafał Daniszewski

Rozegrane w Tomaszowie Lubelskim 
Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe 

szybkiej na rolkach okazały się bardzo udane 
dla zawodników grodziskiej Sparty. Ekipa tre-
nera Sławomira Chmury wywalczyła w sumie 
9 krążków, na które złożyły się 3 złote medale 
i brąz Marty Dobrowolskiej, srebrny i dwa brą-
zowe Amelii Steć oraz złoty w sztafecie junio-
rek i brązowy w sztafecie młodziczek.    (mś)

Od medalu 
do medalu

Grad medali wywalczyli w ostatnim 
czasie karatecy UKS Budo Grodzisk. 

Bodaj największy sukces zanotowali podczas 
rozegranych w Opolu XXIX Mistrzostw Pol-
ski, gdzie tytuł mistrzowski w kategorii junior 
młodszy w konkurencji fukugo, wywalczył 
Wiktor Koziński, który dodatkowo w kumite 
stanął na najniższym stopniu podium. Z kolei 
sensei Alicja Zalecińska zdobyła srebro w fu-
kugo i brąz w kumite.

W Mistrzostwach Europy, które odbyły się 
w serbskim Kragujevacu, siódemka naszych 
zawodników wchodziła w skład 26-osobowej 
reprezentacji Polski i co najważniejsze, czwór-
ka z nich wróciła do domu z brązowymi meda-
lami, zdobytymi w kumite drużynowym przez: 
Wiktorię Bryk, Jakuba Kwaczyńskiego, Marata 
Kremniowa oraz Wiktora Kozińskiego. 

W wojewódzkim czempionacie rozegra-
nym w Ojrzanowie gwiazdą ekipy był sensei 
Jakub Malicki, który wywalczył 3 złote krąż-
ki – w kata indywidualnym, kumite i fukugo. 
A tak prezentuje się dorobek pozostałych na-
szych reprezentantów: kumite – brąz Macieja 
Zemlicha wśród juniorów młodszych, fuku-
go – złoto Wiktora Kozińskiego w tej samej 
kategorii, kata indywidualne: złoto – Jagoda 
Skalimowska (2011), Antonina Zembowicz 
(2007), Wiktoria Bryk (2005 – 4-6 kyu), Mar-
ta Pietrzak (2005 – 1-3 kyu), srebro – Kalina 
Kazimierczak (2011), Zuzanna Wiatr (2010), 
Mateusz Wróbel (2007), Jakub Kwaczyński 
(2005), Wiktor Koziński (junior młodszy), 
brąz – Szymon Budny (2011), Tymoteusz Re-
dliński (2009), Aleksander Redliński (2007). 
Kata drużynowe (2005-2008): srebro – Ja-
kub Kwaczyński, Marat Kremniow, Aaron 
Stankiewicz, brąz – Stanisław Zagrajek, Ma-
teusz Wróbel, Aleksander Redliński. Kon-
kurencja En-Bu: złoto – Aaron Stankiewicz, 
Marat Kremniow (m – 2005 – 2008), srebro 
– Jagoda Skalimowska, Tymoteusz Redliński 
(2010), Antonina Zembowicz, Aaron Stan-
kiewicz (km 2005 – 2008), Zuzanna Piechuc-
ka, Aleksander Redliński (km 2005 – 2008), 
brąz – Mateusz Wróbel, Krzysztof Sarba (m 
2005 – 2008).

W niezwykle prestiżowym XVIII Ogólno-
polskim Pucharze Polski Dzieci, który odbył 
się w gdańskiej Ergo Arenie, tytuły wicemi-
strzowskie w konkurencji kata wywalczyli: 
Jagoda Skalimowska, Szymon Budny oraz 
Kacper Barański. W Mazowieckiej Lidze Ka-
rate w kumite najlepsi okazali się: Antonina 
Zembowicz, Aaron Stankiewicz i Wiktor Ko-
ziński, zaś na trzecim stopniu podium stanął 
Marat Kremniow, który powtórzył swój wy-
czyn w kata, gdzie brązowe krążki wywalczyli 
również Marcin Kapuściak i Wiktor Koziński.

W rozegranym w Tarnowie Podgórnym 
Ogólnopolskim Turnieju Karate w kata na 
pierwszym miejscu uplasowali się Marta Pie-
trzak, Stefan Gozdek, Krzysztof Sarba, Jakub 
Kwaczyński, Ignacy Skalimowski, Wiktor Ko-
ziński, na drugim stopniu podium stanęli Zu-
zanna Piechucka, Marat Kremniow, Marcin 
Kapuściak, Jakub Malicki, zaś na trzeciej lo-
kacie rywalizację zakończyli Zuzanna Wiatr, 
Aleksandra Łuszczyńska, Mateusz Kaczmar-
ski i Maciej Zemlich. W kumite pierwsze 
miejsce stało się udziałem Julii Zwierzchow-
skiej, Wiktora Kozińskiego i Jakuba Malickie-
go, drugie – Zuzanny Wiatr, Krzysztofa Sarby, 
Aleksandra Redlińskiego i Marata Kremnio-
wa, a trzecie – Aleksandry Łuszczyńskiej, 
Marty Pietrzak i Mateusz Kaczmarski. 

Z kolei podczas rozegranych w Mysłowi-
cach zawodach I Ju-Jitsu Silesian Open 2018 
łupem zawodników UKS Budo padły 3 meda-
le – złote zdobyli Jakub Cegiełko i Ernest Po-
kropek, zaś brązowy krążek przywiózł Paweł 
Gromadowski.     (mś)

Tenisistom stołowym Dartomu Bogorii Gro-
dzisk nie udało się obronić tytułu Drużyno-
wych Mistrzów Polski, bowiem w meczu 
finałowym, który rozegrany został w Gdań-
sku, podopieczni trenera Tomasza Redzim-
skiego ulegli Kolpingowi Frac Jarosław 1:3.
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Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery 
z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu uszeregowane od 1 do 22.
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Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 279:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło „Mikołaj Bojasiński”. Zwy-
ciężczynią została p. Katarzyna 
Krawiecka.  Po odbiór nagrody za-
praszamy do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul.  Spółdzielcza  9, 
II  piętro. Przy okazji przyznajemy 
się, że patronowi poprzedniej krzy-
żówki przez nieuwagę nieco zmieni-
liśmy personalia. Doktor Bojasiński, 
założyciel Zakładu Wodolecznicze-
go w Jordanowicach, miał na imię 
nie Mikołaj, lecz Michał. 

Uwaga,krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czeka-
my do 24 sierpnia. Odpowiedzi 
prosimy nadsyłać na adres redakcji. 
Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch 
osób do Kina Centrum Kultury na 
dowolnie wybrany seans filmowy.

Poziomo:
1. ogół adwokatów; 5. fiołek alpejski; 
9. patron ulicy, przy której stoi Szko-
ła Podstawowa nr 5; 10. nie umie ani 
pisać, ani czytać; 11. Janusz – kom-
pozytor musicalu „Metro”; 14. dno; 
17.  rozżarzona cząstka; 18.  duży 
pająk; 19. jeden z naszych marke-
tów; 21. krajobraz; 23. klub pił-
karski z  Madrytu; 25. pomieszcze-
nie do przechowywania towarów; 
28. stolica stanu Vermont w USA; 
29. w przysłowiu: każdy ją sobie sam 
skrobie; 30. odwołanie się od wyro-
ku sadu; 31. cienka piła metalowa.

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  
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Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest  

 
Podziękowanie
Dyrektor, Mieszkańcy i Pra-
cownicy Domu Pomocy 
Społecznej w  Izdebnie Ko-
ścielnym serdecznie dziękują 
sponsorom: Panu Tomaszo-
wi Markowskiemu – Przed-
stawicielowi Handlowemu 
firmy „Sokołów” S.A., Pań-
stwu Marioli i Dariuszowi 
Szperalskim, Panu Toma-
szowi Grzebalskiemu, Panu 
Sławomirowi Czapli – Pie-
karnia Baker, Panu Andrze-
jowi Zagańczykowi z firmy 
Univermax  w Grodzisku 
Mazowieckim, Właścicielom 
Piekarni OLA w  Żyrardo-

wie oraz anonimowym dar-
czyńcom za okazane serce 
i  wsparcie w przygotowaniu 
uroczystości z okazji 105. 
urodzin Mieszkanki nasze-
go Domu oraz spotkania 
integracyjnego z seniorami 
Izdebna Kościelnego. Dzię-
ki Państwa hojności może-
my umilać jesień życia osób 
starszych. Życzymy wielu 
sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym.

Z wyrazami szacunku,
Teresa Ciszewska, dyrektor 

DPS w Izdebnie Kościelnym

Pionowo:
1. skutek przejedzenia; 2. narodowy 
demokrata; 3. stolica Japonii; 4. za-
toka Morza Czerwonego; 5. bezład, 
zamieszanie; 6. Antonella – aktorka 
włoska; 7. własnościowe lub spół-
dzielcze; 8.  piastunka; 12. renesans; 
13.  nauka w szkole wyższej; 15. ty-
tułowa bohaterka najpopularniej-
szego przeboju Tercetu Egzotyczne-
go; 16.  przepływa przez Hamburg; 
20.  stan w USA; 21.  kraina histo-
ryczna w Polsce w  dorzeczu środ-
kowej Łyny i Pasłęki; 22.  odrobina 
płynu; 25. dawniej – słowo honoru; 
26. górzysta wyspa grecka na Morzu 
Jońskim; 27. w przysłowiu: kto nim 
wojuje, ten od niego ginie.
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

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

n  Zatrudnię kierowcę kategorii E+C, izoterma, Brwinów. 
Jazdy w obszarze Mszczonów-Warszawa.  
Tel. 608 201 368

n  Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodni-
czych. 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!!!  
Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę najwięcej!!! 
Tel. 603 903 405

n  Przeprowadzki, opróżnianie mieszkań, piwnic.  
Tel. 605 303 836

n  Sprzedam działkę 1900 m², Sade Budy, ul. Małego 
Księcia. Media w drodze. Cena 75 zł za m². 
Tel. 602 417 613

n  Solid Security Sp. z o.o. zatrudni Pracownika Ochrony 
w Grodzisku. Tel. 667 676 200 

n  Oferuję Pani pokój w Podkowie Leśnej oraz pełne 
utrzymanie w zamian za opiekę nad starszym, w pełni 
sprawnym, ale niewidomym mężczyzną. Tel. 698 733 753. 
Dodatkowe informacje na miejscu

n  Oferujemy pracę przy sprzątaniu, jako salowy/a lub 
w ochronie w Grodzisku i okolicy. Różne godziny pracy. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 727 003 831, 510 011 347

n  Sprzedam działkę rekreacyjną 300 m² w Odrano 
Woli. Na działce domek oraz studnia głębinowa. Działka 
potwierdzona notarialnie. Tel. 518 371 196

n  Wynajmę lokal gastronomiczny. Tel. 605 144 777 Wycieczka do Szczawnicy
W dniach 3-10 czerw-

ca emeryci z Związ-
ku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów 

udali się na wycieczkę do 
Szczawnicy-Zdroju. Podczas 
pobytu zwiedziliśmy wiele 
ciekawych miejsc Beskidu Są-
deckiego: Szlak Architektury 
Drewnianej, kościół św. Mar-
cina w  Grywałdzie z  II  poło-
wy XV  w. oraz gotycki kościół 
św. Michała z XV w. w Dębnie 
Podhalańskim, zbudowany z 
drzewa modrzewiowego bez 
użycia gwoździ. Niezapomnia-
nym przeżyciem był spływ 
Dunajcem przy wspaniałej 
pogodzie i przepięknych wido-
kach gór z Trzema Koronami. 
Było też sanktuarium w Ludź-
mierzu i  największe targowi-
sko w  Nowym Targu. Byliśmy 
także w  Niedzicy na Zamku 
Dunajec z ok. 1330 r. Zaliczy-
liśmy rejs statkiem Harnaś po 

Jeziorze Czorsztyńskim napa-
wając się pięknymi widokami 
gór i  zamkiem w Czorsztynie. 
W Nowym Sączu zwiedziliśmy 
nowo otwarte Muzeum Gotyc-
kie oraz skansen wsi Nowosą-
deckiej. Na terenie skansenu 
znajduje się zabytkowy drew-
niany kościół z Łososiny Dol-
nej pod wezwaniem świętych 
Piotra i Pawła. Świątynia kon-
sekrowana w  2004 r., w  której 
są odprawiane okazjonalne na-
bożeństwa oraz śluby. […] Na 
Słowacji zwiedziliśmy w Starej 
Lubowli zamek „Hrad Lubow-
la” […]  z  kaplicą zamkową, 
w  której odbywają się msze, 
oraz [...] Czerwony Klasztor 
z 1319 r., który działał do lat 
80. XVIII wieku. […] Pobyt 
[…] w tak pięknym miejscu jak 
Szczawnica-Zdrój będzie mi-
łym wspomnieniem dla uczest-
ników wycieczki.

Roman Dziewoński
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Sława Feliksa Dzierżanowskiego sięgała zde-
cydowanie dalej niż lokalne grono odbiorców 
– urodził się w 1890 roku w rosyjskim Rosto-
wie nad Donem, w 1922 roku osiadł w  Mi-
lanówku, w 1933 roku powołał do istnienia 
słynną Polską Kapelę Ludową, która regular-
nie występowała w Polskim Radiu, a w 1970 
roku odbyła tournée po ośrodkach polonij-
nych w Ameryce Północnej. Dla grodziskich 
muzyków to jednak przede wszystkim na-
uczyciel, wychowawca, wybitny pedagog.

– Chciałoby się powiedzieć: panie profe-
sorze Dzierżanowski, jak przed laty jest pan 
z nami w Grodzisku! Przyszliśmy tutaj i my, 
uczniowie pańskiego ogniska, i ci, którzy 
czczą pamięć tej tradycji. Bardzo się cieszy-
my, że możemy odsłonić tę tablicę. Możemy 
tylko przeprosić, że tyle lat za późno – mó-
wiła Emilia Młodyszewska, przedstawiciel-
ka inicjatorów upamiętnienia w Grodzisku 
Feliksa Dzierżanowskiego.

Radości z upamiętnienia dziadka nie 
ukrywał również Feliks Maciej Dzierżanow-
ski, który podziękował społeczności Grodzi-
ska. – Na pewno dziadek się bardzo cieszy 
– mówił wnuk profesora Dzierżanowskiego.

Do samej ceremonii odsłonięcia tablicy 
prowadzący uroczystość Łukasz Nowac-
ki zaprosił uczniów Feliksa Dzierżanow-
skiego: Janusza Wilczyńskiego, Marka 
Chmielewskiego, Leszka Dulę, Eugeniusza 
Bondera, Elżbietę Bartosiak i Emilię Mło-
dyszewską, a także przedstawicieli władz 
samorządowych: przewodniczącą Rady 
Miejskiej Joannę Wróblewską, sekretarz 
gminy Marię Grabowską i wiceburmistrza 
Tomasza Krupskiego. 

– Jest to szczególnie radosny dzień, do 
którego wiele środowisk dążyło. Warto tu-
taj przypomnieć nazwiska pani Elżbiety 
Bartosiak, Emilii Młodyszewskiej, Wiesła-
wy Śliwińskiej, Łukasza Nowackiego. Dziś 
chyba nie powinno być przemówień, tylko 
śpiewanie i granie. Ziarno, które zostało 
zasiane tu, w Willi Radogoszcz, szczególnie 
ważnym miejscu także dla osoby Feliksa 
Dzierżanowskiego, wydaje owoce – mówił 
wiceburmistrz. 

Uroczystości, choć zgromadziła przed-
stawicieli różnych środowisk, instytucji 
i pokoleń, towarzyszyła niespieszna atmos-
fera przyjacielskiego spotkania, a mimo 

że skwer znajduje się pomiędzy blokami, 
uczestnicy mogli poczuć się jak podczas 
koncertu w ekskluzywnym parku.

– Zaczęliśmy od „New York, New York”, 
a skończyliśmy słynnym marszem z fil-
mu „Akademia Policyjna” – mówi Tomasz 
Kirszling, od niedawna kapelmistrz Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, której nie mo-
gło zabraknąć podczas uroczystości, wszak 
patronuje jej właśnie Feliks Dzierżanowski. 
I występ okazał się dobrą wróżbą, gdyż na-
zajutrz grodziski zespół zajął trzecie miej-
sce podczas II Tłuszczańskiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych. Dopełnieniem akcentów 
muzycznych były koncerty w Willi Rado-
goszcz, gdzie najpierw wystąpili utalento-
wani akordeoniści Wiktor Bykowski oraz 
Paweł Goleniak, a na finał zaprezentował 
się chór nauczycielski Viva la Musica. – Dziś 
nie wypada śpiewać inaczej niż na ludowo! 
– wyjaśniał dobór repertuaru Stanisław 
Wiśniewski, dyrygent zespołu, w składzie 
którego znaleźli się również wychowanko-
wie Feliksa Dzierżanowskiego.

    Krzysztof Bońkowski

Inicjator zorganizowanego szkolnictwa muzycznego w Grodzisku, założyciel i wieloletni kierownik 
działającego w Willi Radogoszcz Ogniska Muzycznego, które dało początek istniejącej do dziś 
Państwowej Szkole Muzycznej, dla wielu grodziskich instrumentalistów człowiek legenda – 16 czerwca 
postać zmarłego w 1975 roku Feliksa Dzierżanowskiego doczekała się godnego upamiętnienia w formie 
tablicy przy skwerze tuż obok Willi Radogoszcz.

Jest pan z nami, profesorze! 
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