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Weekend z otwarciami 
Pierwszy weekend października upłynie w Grodzisku pod znakiem inauguracji 
nowych obiektów. 6 października swoje podwoje otworzy nowoczesna mediateka 
– siedziba  centrum aktywizacji seniorów oraz grodziskiej Biblioteki Publicznej. 
Uroczystość uświetni koncert Jerzego Połomskiego, a zwiedzający będą mogli się 
zapoznać zarówno z budynkiem, jak i informatorem na temat oferty zajęć. Dzień 
później zaplanowano inaugurację świetlicy przy ul. Ordona w Łąkach. Poświęcenia 
obiektu ma dokonać abp Kazimierz Nycz. 

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

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca pt. „Mazowsze Niepodległej” uświetnił grodzi-

skie obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zjawiskowy występ w Parku Skarbków 
stanowił oprawę uroczystości na miarę jej rangi i jubi-
leuszu zespołu, który zaprezentował najbardziej znane 
utwory i choreografie ze swego repertuaru. W wyko-
naniu artystów publiczność miała okazję podziwiać 
m.in. krakowiaka, oberka czy tańce góralskie wraz 

z  przyśpiewkami. Niesieni niezapomnianą melodią 
do Grodziska „Przybyli ułani”, dotarły „Piechota” i „Le-

giony”, a także przyjechał najsłynniejszy „Furman” Rze-
czypospolitej. Nad dziedzictwem narodowym zaklętym 

w  nuty, śpiew i taniec pieczę sprawował dyrektor zespołu 
Jacek Boniecki, a także odpowiedzialni za przygotowanie 

chóru i baletu: Mirosław Ziomek oraz Wiloetta Milczuk. 
Mimo upływu czasu i różnych kolei losu zespół nazwa-

ny niegdyś przez Jerzego Waldorffa „Perłą w  koronie 
Rzeczypospolitej” lśni.

Szerzej o grodziskich obchodach setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości, które 
były okazją do uhonorowania osób szczególnie 
zasłużonych dla lokalnej społeczności, a także 
wspólnej modlitwy podczas mszy św. koncele-
browanej pod przewodnictwem abp. Kazimie-
rza Nycza, piszemy na str. 10-11.

   Małgorzata Müldner

Wiek niepodległości 
Bez względu na czas, który determinuje decyzje, 
wzbudza obawy bądź rodzi nadzieje, symbole 
polskiej kultury niezmiennie napawają dumą. 
Od 70 lat niekwestionowanym ambasadorem 

narodu polskiego i piękna jego tradycji jest 
zespół Mazowsze, który 31 sierpnia 

z okazji stulecia Niepodległej pokazał 
spektakl przesycony barwami, 
różnorodnością form, zachwycający 
urodą i profesjonalizmem.
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Już ponad 200 osób skorzysta-
ło z bezpłatnych badań EKG 
oraz konsultacji kardiologicz-
nych w ramach akcji zorgani-
zowanej przez gminę Grodzisk 
Mazowiecki, Starostwo Powia-
towe oraz Szpital Zachodni. 

Cykl pod nazwą „Dzień dla 
Serca” poświęcony jest pro-
filaktyce chorób układu krą-
żenia, które w Polsce nadal 
należą do najczęstszych przy-
czyn udarów mózgu i zgonów. 
Spotkania są okazją do wysłu-
chania prelekcji kardiologów 
oraz dietetyków, wykonania 
pomiaru ciśnienia tętnicze-
go krwi, zbadania wskaźnika 

masy ciała, a także zapozna-
nia się z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. W ramach 
cyklu zaplanowano osiem 
spotkań, w tym w Światowym 
Dniu Serca obchodzonym 
w 2018 roku 30 września. Na 
to szczególne spotkanie or-
ganizatorzy wybrali Pawilon 
Kultury przy ul. Westfala. Po-
rad lekarzy mieszkańcy mogą 
także wysłuchać 22  września 
w  Willi Radogoszcz, 6 paź-
dziernika w  Szkole Podsta-
wowej w Książenicach oraz 
13 października w Przedszko-
lu nr 4 w Grodzisku.

    (mm)

Od serca dla serca 
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W minione wakacje Poczekalnia 
PKP zaprosiła miłośników ak-
tywnego wypoczynku na cztery 
wycieczki rowerowe po gminie 
i okolicach.

Pierwszą tego lata przejażdż-
kę zorganizowano 7 lipca na dy-
stansie ok. 20 km. Wycieczka 
trwająca ponad 3 godziny pro-
wadziła m.in. przez Owczarnię, 
w której uczestnicy podziwiali 
Ogród Rzeźb Juana Soriano. 
W Radoniach cykliści zobaczyli 
klasztor dominikanek i dworek, 
a ostatnim punktem programu 
była Willa Kaprys w Kadach.

28 lipca zespół Poczekalni 
PKP zabrał rowerzystów w po-
dróż po Milanówku i Podkowie 
Leśnej. Wycieczkowicze zwie-
dzili kompleks willowo-ogro-
dowy Turczynek, Muzeum im. 

A.  i  J. Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku, Willę Aida oraz Pałacyk 
Kasyno.

Północna część gminy Gro-
dzisk była natomiast celem wy-
cieczki zorganizowanej 18 sierp-
nia. Na 25-kilometrowej trasie 
uczestnicy mogli podziwiać 
wnętrze kościoła w Żukowie, 
klasycystyczny dworek z po-
czątku XIX wieku i drewniany 
kościół w Izdebnie Kościelnym.

Podczas ostatniego spotkania 
1 września rowerzyści wybrali 
się do  Młochowa, gdzie obej-
rzeli zespół pałacowo-parkowy 
oraz kościół.

Na wycieczkach rowerowych 
dopisywała frekwencja – uczest-
niczyło w nich za każdym razem 
kilkadziesiąt osób.

  Anna Redel

Najmłodsi pacjenci Szpitala 
Zachodniego mogą podziwiać 
baśniowe historie nie tylko na 
wymalowanych ścianach od-
działu pediatrii. 

– Każda procedura me-
dyczna wiąże się ze stresem 
u dziecka, nie inaczej jest 
z badaniem usg. Półtora roku 
temu wpadłem na pomysł, by 
uwagę dzieci odwracać przy 
pomocy telewizora. Na nasze 

zapotrzebowanie odpowie-
dział burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński i otrzymaliśmy 
prezent – mówi kierujący od-
działem dr Radosław Suchner.

W ten sposób w gabinecie 
do ultrasonografii pojawił się 
kolejny monitor, o tyle wyjąt-
kowy, że skupia uwagę bada-
nego, a nie lekarza i w dodat-
ku znajduje się na suficie.  

  (mm)

PKP na rowerze 

Bajki na suficie 

Mozaika kolorów 

Planszówki, zumba, gimnastykaŚwietna zabawa! Super zajęcia! – takimi okrzykami witały ro-
dziców dzieci wychodząc z za-
jęć organizowanych w wakacje przez Centrum Kultury. W za-
jęciach brały udział dzieci od 6. do 13. roku życia, przy czym najbardziej obleganą grupą był przedział wiekowy 8-10 lat. W  sumie były cztery grupy wiekowe, a każda z nich liczyła po 15 osób.

– Od 2 do 6 lipca odbywały się zajęcia animacyjne, zum-
ba i  szermierka, natomiast od 6  do 10 sierpnia dzieci uczestniczyły w zajęciach ta-
necznych, grach planszowych i  gimnastyce korekcyjnej. Z  zajęć plastycznych mali ar-
tyści mogli korzystać w  obu turnusach – mówiła Justyna Puchała z Centrum Kultury.

  (ar)
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Bardzo barwnie było 3 wrze-
śnia na Stawach Walczewskie-
go i nic dziwnego, bo park był 
areną Święta Kolorów, czyli 
Color Fest Party. Do zabawy 
zorganizowanej przez Koloro-
wo Balonowo włączyły się nie 
tylko dzieci i młodzież, lecz 
także dorośli. Kolorowe proszki 
holi, serpentyny wystrzeliwane 
w powietrze, balony z helem, 
wata cukrowa i lody – to tylko 
niektóre z atrakcji. Co trzy-
dzieści minut, od popołudnia 
aż do zmierzchu, kilkadziesiąt 

osób zbierało się pod sceną, aby 
w  rytm muzyki wyrzucić do 
góry różnobarwne proszki holi. 
Color Fest Party jest polską 
edycją festiwalu odbywającego 
się w Indiach. To hinduistyczne 
święto radości i wiosny, pod-
czas którego ludzie wybaczają 
sobie błędy z przeszłości, za-
pominają innym wyrządzone 
krzywdy, odwiedzają przyjaciół 
i rodziny, a nawet wrogów, żeby 
podzielić się optymizmem oraz 
przysmakami.

    Katarzyna Mandes
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
mam przyjemność przekazać Państwu 
informację, iż wkrótce rozpocznie się re-
mont drogi nr 579 na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki – Radziejowice. Przetarg 
ogłoszony przez Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie wygrała firma 
Skanska SA. Umowę na kompleksową mo-
dernizację drogi strony podpiszą w najbliż-
szym czasie. Jest to bardzo duża inwestycja 
o wartości ponad 70 mln zł, która wymaga 
odpowiedniego czasu na realizację, prace 
budowlane potrwają co najmniej do po-
łowy 2020 roku. Mieszkańcy okolicznych 
wsi: Kałęczyna, Janinowa, Mościsk, Czar-
nego Lasu czy Makówki niestety muszą 
spodziewać się utrudnień komunikacyj-
nych oraz objazdów. W czasie remontu zo-
stanie wstrzymany ruch tranzytowy tirów, 
droga będzie przejezdna jedynie dla trans-
portu lokalnego. Doprowadzimy do tego, 
aby po zakończeniu inwestycji, aż do mo-
mentu wybudowania obwodnicy zachod-
niej Grodziska Mazowieckiego, tranzyt sa-
mochodów ciężarowych przez miasto nie 
został wznowiony.

Jeśli chodzi o obwodnicę, mimo poja-
wiających się sceptycznych głosów, jej bu-
dowa jest przesądzona. Zostały poniesione 
ogromne koszty związane z zaplanowa-
niem arterii, wykonano projekt oraz pra-
ce geodezyjne, zagwarantowane są środki 
unijne na realizację inwestycji, w związku 
z powyższym odwrotu już nie ma. 12 wrze-
śnia przeprowadziłem rozmowę z Naczel-
nik Wydziału Infrastruktury Urzędu Wo-
jewódzkiego, która oświadczyła, iż zrobi 
wszystko, by do końca miesiąca została 
wydana decyzja w tej sprawie. Istnieje więc 
szansa, że jeszcze w tym roku będzie ogło-
szony przetarg na budowę długo oczekiwa-
nej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. 

Jednocześnie na terenie miasta i gminy 
prowadzimy liczne inwestycje, które wpły-
ną na usprawnienie komunikacji oraz wa-
runków codziennego życia mieszkańców. 
Przygotowujemy się do modernizacji wie-
lu dróg, m.in ciągu ulic Króliczej i Drozda, 

ul. Marylskiego w Książenicach, budo-
wy nowego odcinka drogi od ul. Dalekiej 
w kierunku Warszawskiej oraz przebudo-
wy skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z  ul. 
Warszawską.

Obecnie kończymy projekty m.in. ul. 
Szwedzkiej, ul. Okrężnej oraz mniejszych 
uliczek w rejonie ul. Piaskowej. Za sprawą 
Starostwa Powiatowego projektowane są 
ścieżki rowerowe na lubianych trasach wy-
cieczek rekreacyjnych w kierunku Izdebna 
Kościelnego oraz Żukowa. Przy budowie 
obu tych ciągów oczywiście deklarujemy 
udział finansowy. 

W krajobraz kolejnych wsi wpisują się 
nowe świetlice, które nie tylko sprzyja-
ją integracji lokalnych społeczności, lecz 
także stają się miejscem szerzenia kultury 
oraz edukacji. Zmienia się również oblicze 
naszego miasta, już w dniach 6-7 paździer-
nika serdecznie Państwa zapraszam na 
uroczyste otwarcie nowoczesnego budyn-
ku położnego w bezpośrednim sąsiedztwie 
Parku Skarbków. Tzw. Mediateka pomieści 
centrum aktywizacji seniorów oraz nową 
siedzibę Biblioteki Publicznej. 

Nieustannie podejmujemy starania, by 
nasze najbliższe otoczenie było estetyczne 
i przyjazne dla środowiska. Już niebawem 
na ulicy Orzeszkowej i Żyrardowskiej sta-
ną nowoczesne słupy elektryczne, które 
zastąpią przestarzałe betonowe konstruk-
cje. Mimo upalnego lata i suszy, w związku 
z którą przesunęliśmy w czasie planowane 
nasadzenia roślin, nowa oaza zieleni po-
wstała w północnej części miasta. Miesz-
kańcy Łąk mogą spacerować alejkami 
otwartego pod koniec sierpnia parku przy 
ul. Ordona. W niedługim czasie na spa-
cery będzie można udać się w rejonie ulic 
Jaśminowej, Dalekiej, Górnej czy alei J. Pił-
sudskiego, gdzie budowane są kolejne par-
ki oraz skwery. 

Na koniec chciałbym poruszyć kwestię 
kąpieliska na terenie Stawów Walczewskie-
go. W połowie sierpnia Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim 
stwierdził tymczasowy brak przydatności 
wody do kąpieli. Orzeczenie Sanepidu 

Wstępniak od Burmistrza

spowodowane było nadmiernym zakwi-
tem glonów, któremu sprzyjały tegorocz-
ne upały. Dla Państwa bezpieczeństwa 
zdecydowaliśmy więc o wcześniejszym 
zamknięciu kąpieliska. Abyście Państwo 
mogli korzystać z akwenu bez przeszkód 
w przyszłym sezonie, jeszcze w okresie zi-
mowym podejmiemy odpowiednie dzia-
łania, które wpłyną na utrzymanie dobrej 
jakości wody. Zapewniam jednak, że stan 
wody jest stale kontrolowany i Państwa 
zdrowie nigdy nie było zagrożone. Tym-
czasem najmłodszych bywalców Stawów 
Walczewskiego serdecznie zapraszam na 
wspaniały plac zabaw, który oddaliśmy do 
użytku w ostatnich dniach wakacji. 

 Dodatkowo pragnę Państwa poinfor-
mować, że jest już przygotowana koncep-
cja rozbudowy pływalni miejskiej, która 
powiększy się o część służącą do nauki 
pływania dla początkujących i dzieci.

Wszystkim dzieciom, młodzieży oraz 
nauczycielom życzę wielu sukcesów w no-
wym roku szkolnym, informując jedno-
cześnie, że rozpoczęliśmy projektowanie 
nowej szkoły w Szczęsnem oraz zakoń-
czyliśmy projektowanie przedszkola przy 
ul. Okrężnej. Te inwestycje zdecydowanie 
poprawią ofertę edukacyjną na terenie 
gminy.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Nowo powstały plac zabaw w m. Szczę-
sne, tuż przy nowej świetlicy wiejskiej, 
został współfinansowany w ramach pro-
jektu pn. „Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej na obszarze LSR poprzez 
budowę siłowni plenerowej i placu zabaw 
dla dzieci i młodzieży w gminie Grodzisk 
Mazowiecki w miejscowości Szczęsne” ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. W strefie 
dzieci młodszych znajdują się urządze-
nia, tj. huśtawka sprężynowa o motywie 
„konik” i „kareta”, piaskownica potrójna 
(3 pola piaskownicy), huśtawka spręży-
nowa i wahadłowa z siedziskiem typu 
„gniazdo”, zabawka domek o motywie 
„indiańska chata”, karuzela, zjeżdżalnia 
podwójna. W strefie starszych dzieci 

huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw 
rekreacyjny o motywach indiańskich, 
karuzela, huśtawka wagonowa i spręży-
nowa o motywie dyliżans. Obok placu 
zabaw znajduje się strefa fitness – siłow-
nia zewnętrzna wyposażona w następu-
jące urządzenia: urządzenia typu ściska-
jący, motyl rozciągający, urządzenia typu 
prostownik pleców + stepper, urządzenie 
typu biegacz i kolarz, urządzenie typu or-
bitrek, narciarz, urządzenie sprawnościo-
we typu drążki. Dla osób promujących 
rodzinne spotkania wykonana została al-
tana drewniana. Serdecznie zapraszamy 
najmłodszych mieszkańców Gminy.

Nowy plac zabaw w Szczęsnem z dotacji 
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WIEŚCI Z RATUSZA
W wakacje Rada Miejska spotykała 
się dwukrotnie – 24 lipca odbyła się 
sesja nadzwyczajna, poświęcona m.in. 
korekcie jednego z okręgów wyborczych, 
zaś 29 sierpnia – zgodnie z planem – radni 
głosowali w sprawach dotyczących m.in. zmian budżetowych, 
rozwoju urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz 
gospodarki nieruchomościami.  

Ruchy w nieruchomościach
Podczas sesji nadzwyczajnej radni wyrazi-
li zgodę na sprzedaż części nieruchomości 
gruntowej położonej w Kadach w okoli-
cy toru Warszawskiej Kolei Dojazdowej, 
a  także części nieruchomości gruntowej 
w  Grodzisku w obrębie ulic Kowalskiej 
i  Limanowskiego. Akceptację uzyskał 
także projekt nabycia przez gminę nieru-
chomości gruntowej w Kłudnie Starym. 
Jak wyjaśniał burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, zakończył się wieloletni proces 
sądowy dotyczący likwidacji spółdzielni 
Samopomoc Chłopska, której majątek ma 
być skierowany do sprzedaży. Gmina Gro-
dzisk chce nabyć teren po dawnym sklepie 
w Kłudnie przylegający do siedziby Ochot-
niczej Straży Pożarnej, by wybudować tam 
garaż na strażacki samochód. Burmistrz 
dodał, że gmina prawdopodobnie byłaby 
zainteresowana także „pogieesowskim” 
terenem przy ulicy Żydowskiej oraz dział-
ką przylegającą do Centrum Kultury.
Plan i korekta
Część wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalino-
wej doczekała się miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Taka pro-
cedura była niezbędna, by w tym miejscu 
mogła powstać świetlica wiejska. Ponad-
to podczas lipcowej sesji radni dokonali 
drobnej korekty granic okręgów wybor-
czych, polegającej na dopisaniu ul.  Wol-
frama do jednego z obwodów. 
Oświatowe nominacje
Przed rozpoczęciem sierpniowej sesji 
przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska, burmistrz Grzegorz Bene-

dykciński oraz dyrektor Biura Oświaty Ewa 
Burzyk wręczyli podziękowania i nomina-
cje dla wyłonionych w konkursach czterech 
dyrektorów placówek oświatowych. Dwoje 
dyrektorów – Agnieszka Michałowska w 
Przedszkolu nr 1 i Małgorzata Pietraszek 
w Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościel-
nym – będzie kontynuowało pracę na swo-
ich stanowiskach, natomiast w Przedszkolu 
nr 7 i Szkole Podstawowej nr 1 dotychcza-
sowi dyrektorzy nie przystąpili do konkur-
su na to stanowisko. Nowym dyrektorem 
w Jedynce została dotychczasowa wicedy-
rektor Ewa Błahuta, a  w  Przedszkolu nr 7 
– Agnieszka Kwiatkowska, wcześniej na-
uczycielka w tej placówce.
Inwestycje ZWiK-u  
i regulamin GRM-u
Z propozycją wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 zapo-
znał radnych prezes Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Michał Klonowski. Zakład 
w  założeniach chce przeznaczyć prawie 
107 mln zł na rozwój. Kwota wzrosła w sto-
sunku do poprzedniego planu inwestycyj-
nego o 33 mln złotych, z czego 25 mln zł 
związane jest ze wzrostem cen za usługi 
budowlane. Ponadto radni zdecydowali 
o  zmianie w regulaminie Grodziskiego 
Roweru Miejskiego, ponieważ dokupiono 
12 fotelików dla dzieci. Każdy z nich trafi 
na jedną stację rowerową.

   (miecz., ag).

Z treścią wszystkich uchwał oraz protokoła-
mi z sesji można zapoznać się na stronie bip.
grodzisk.pl. 
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    Mirkowi 
Łyszkowskiemu

wyrazy serdecznego 
współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składa

Załoga Grodziskiego  
Klubu Żeglarskiego  

„Czysty Wiatr”

Wyrazy głębokiego współczucia 
Katarzynie i Michałowi 

Klonowskim 
z powodu śmierci 
Ojca i Teścia

 składają
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego  
Grzegorz Benedykciński,

Radni Rady Miejskiej i pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Wyrazy głębokiego współczucia 
Panu Mirosławowi 

Łyszkowskiemu
Prezesowi Grodziskiego Klubu 
Żeglarskiego „Czysty Wiatr” 

z powodu śmierci
Mamy

w imieniu mieszkańców gminy 
Grodzisk Mazowiecki 

składają 
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Włodzimierza 
Kałagate

odznaczonego Odznaką Zasłużony 
dla gminy Grodzisk Mazowiecki,

wyróżnionego Jubileuszowym 
Dyplomem za zasługi  

dla rozwoju gminy.
Rodzinie i Bliskim

w imieniu mieszkańców gminy 
Grodzisk Mazowiecki 

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

„W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość

niczym nie dającej się zapełnić pustki”
Józef Tischner

Łącząc się w smutku
z mężem Adamem i córką Klaudią

Śp. Ani Piotrowskiej
byłej nauczycielki matematyki
w Gimnazjum nr 3 im. Leonida 

Teligi w Grodzisku Mazowieckim,
głębokie wyrazy współczucia

składają
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 5 
 im. Leonida Teligi 

w Grodzisku Mazowieckim
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Przyczółek niepodległości

Na ratunek oblężonej stolicy

fo
t.a
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1 września na scenie Centrum Kultury 
pieśni i recytacje w interpretacji uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 przeplatane były pre-
zentacjami multimedialnymi. Podczas 
występu dzieci, głównie harcerzy, ze Szko-
ły Podstawowej nr 6 wybrzmiały utwory 
patriotyczne, m.in. „Warszawskie dzieci”, 
„Szare szeregi”, czy „Śpiewka 1920”.

Kolejnym punktem obchodów była msza 
święta w kościele św. Anny, której oprawę 
muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego. 

– Wojna objęła wszystkie kontynenty, 
61  państw, 80 proc. światowej populacji. 
Straty ludzkie wyniosły 55 mln poległych 
i zamordowanych oraz 35 mln rannych, 
a koszty osiągnęły kwotę 3 bilonów dola-
rów – wyliczał podczas homilii ks. dr hab. 
Dariusz Pater.

Po mszy poczty sztandarowe oraz delega-
cje samorządowców, instytucji i organizacji 
przemaszerowały na cmentarz parafialny, 
by złożyć kwiaty na mogile Obrońców Oj-
czyzny 1939 r.

– W Grodzisku wojna z całą swoją bru-
talnością zaczęła się już 1 września, kiedy 
około południa pierwsze bomby spadły na 
miasto. Bilans wojenny okazał się dla Gro-
dziska tragiczny: zginęło ponad 5 tysięcy 
mieszkańców – mówił Łukasz Nowacki. 

Jak podkreślał burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, podczas wojny życie straciło po-
nad 20 proc. mieszkańców. – Najprawdo-
podobniej nie było w tym mieście rodziny, 
która nie straciła kogoś bliskiego. Dlatego 
naszym obowiązkiem jest pamiętać o tej 
rocznicy – przekonywał.

O osobistym dramacie tamtych czasów 
opowiadała Janina Soporek, przewodniczą-
ca grodziskiego koła Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej: – Mój ojciec zo-
stał rozstrzelany 20 września 1939  r. przy 
garbarni. W ogóle nie przyjmowaliśmy tego 
do wiadomości. Lecz ja poszłam na plac i go 
zidentyfikowałam. Był bardzo poraniony. Po-
czątkowo nie pozwolono nam nawet zabrać 
ciała – wspominała Janina Soporek, która 
w  okresie okupacji była żołnierzem ZWZ/
AK ps. Nina. W ubiegłym roku Rada Miejska 
nadała jej tytuł Honorowego Obywatela Gro-
dziska Mazowieckiego.

Pamięć ofiar i bohaterów II wojny świato-
wej, w 79. rocznicę jej wybuchu, uczcili minu-
tą ciszy obecni na uroczystościach reprezen-
tanci wszystkich pokoleń.

n  Anna Redel 

Uroczystości związane z 74. rocznicą wy-
buchu Powstania Warszawskiego dla śro-
dowiska grodziskich kombatantów rozpo-
częły się 29 lipca. Tradycyjnie w kościele w 
Kuklówce Zarzecznej odprawiona została 
msza święta w intencji żołnierzy grupy 
Krzysztofa, rekrutujących się z szeregów 
Armii Krajowej z ośrodka Gąbka-Osa. 
Podczas ceremonii nie zabrakło pocztu 
sztandarowego AK, przedstawicieli władz 
samorządowych, mieszkańców i harcerzy. 
Główne obchody odbyły się w  Grodzi-
sku 1 sierpnia. Zanim o 17 zawyły syre-
ny, mieszkańcy mogli uczestniczyć na 
deptaku w otwarciu wystawy plenerowej 
„Nagrodą twoją będzie zwycięstwo” po-
święconej historii istnienia ośrodka Armii 
Krajowej Gąbka-Osa. Kombatanci pre-

zentowali także pamiątki zgromadzone 
przez grodziskie koło AK, dotyczące wal-
ki z niemieckim okupantem oraz związa-
ne z powojenną działalnością.

– To był przyczółek naszej niepodle-
głości, ale nie każdy bierze to pod uwa-
gę. Powstanie spowodowało wielki zryw 
narodowy, niektórzy uważają, że niepo-
trzebnie zginęło wielu młodych ludzi. Tak, 
wtedy w Warszawie codziennie było wiele 
ofiar, ale te ofiary musiały być, bo już dość 
mieliśmy niemieckiej okupacji. W moim 
przekonaniu nie powinno być dyskusji na 
ten temat – mówiła Janina Soporek, prze-
wodnicząca grodziskiego koła Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Tuż po godzinie „W” w kościele św. 
Anny rozpoczęła się msza święta w in-

tencji poległych w powstaniu, po której 
uczestnicy uroczystości pomaszerowali 
na deptak, by złożyć kwiaty przed tablicą 
upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej. 
Na zakończenie harcerze utworzyli krąg 
braterstwa, do którego zaprosili komba-
tantów i mieszkańców.   n  (miecz.)

Do rywalizacji zgłosiło się trzynaście dru-
żyn, których zadaniem było zorganizowanie 
pomocy dla walczącej Warszawy. Zebranie 

fragmentów zrzutu z zaopatrzeniem utrud-
niała obecność niemieckich patroli i agen-
tów gestapo. Scenariusz odwoływał się do 
realiów grodziskiego sierpnia 1944 roku. 
Uczestnicy musieli sprostać takim wyzwa-
niom, jak nadanie raportu przez radiostację, 
odnalezienie w jednej z willi osób chronią-
cych się przed bombami, opatrzenie ran-
nych i dostarczenie broni do zakamuflowa-
nego magazynu, a nawet… dojenie krowy. 

W organizację gry, zrealizowanej w ra-
mach projektu „Moje Miasto Moja Historia” 
prowadzonego przez Ośrodek Badań nad 
Totalitaryzmami, oprócz przedstawicieli 
społeczności SP nr 2, zaangażowali się har-
cerze, krótkofalowcy, wolontariusze i rekon-
struktorzy. Całość przedsięwzięcia, dofi-
nansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, koordynowała 
Poczekalnia PKP.  n  (kb)

Scenariusz miejskich obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej po raz pierwszy został wzbogacony 
o program artystyczny w wykonaniu uczniów grodziskich szkół. Co warte podkreślenia, dzieci i młodzież  
w przygotowania do występu zaangażowały się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

Dopełnieniem obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego była gra miejska „Powstanie’44.  
Pomoc dla oblężonego miasta”, której uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi 
przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2. Zwieńczeniem historycznych zmagań, 
zorganizowanych 4 sierpnia, był koncert piosenek powstańczych w Parku Skarbków. 
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Międzypokoleniowa pamięć
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Służba godna sztandaru

Jak mówił wiceburmistrz Piotr Galiń-
ski, wyremontowana remiza opiera się na 
najtrwalszych fundamentach – tradycji 
i współpracy mieszkańców wsi. 

– Pamiętam jak bawiliśmy się na placu 
przy cegłach przywiezionych na budowę 
remizy. Później pomagaliśmy, myliśmy 
okna. Mój ojciec był tu prezesem przez 
wiele lat. Miłość do straży przekazał ko-
lejnym pokoleniom – mojej siostrze, która 
pełniła funkcję wiceprezesa OSP i swoje-
mu wnukowi – wspominała Mariola Gał-
wiaczek z domu Fruzińska, która wraz 
z mamą Alicją, wdową po zasłużonym dla 
grodziskiego pożarnictwa, odznaczonym 
m.in. Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza Stanisławie Fruzińskim, uczest-
niczyła w uroczystości. 

Wyremontowana strażnica będzie miej-
scem spotkań młodszych i starszych miesz-
kańców Izdebna Kościelnego i okolicy. Od 
września na dzieci i młodzież w świetlicy 
OSP czeka ciekawa oferta zajęć m.in. pla-
stycznych, animacyjnych oraz muzycz-
nych. Być może sąsiedztwo strażaków za-
owocuje kolejnym pokoleniem ochotników 
w jednostce, w której w tej chwili służy 
pięćdziesięciu dwóch strażaków i trzydzie-
ści osób skupionych w MDP. 

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Grze-
gorza Benedykcińskiego inwestycje w Iz-
debnie Kościelnym nie zakończą się na mo-
dernizacji remizy. Już niebawem zostanie 
ogłoszony przetarg na budowę hali sporto-
wej przy szkole, a w przyszłym roku plano-
wana jest rozbudowa placówki.  n  (mm)

Sztandar ufundował Społeczny Komitet 
Sztandaru pod przewodnictwem starosty 
grodziskiego Marka Wieżbickiego, a  jego 
uroczyste przekazanie miało miejsce na 
placu przed Centrum Kultury podczas 
apelu z okazji Święta Policji. Chorągiew 
grodziskiej jednostki poświęcił, w obecno-
ści licznie przybyłych gości, wśród których 
nie zabrakło delegacji z Urzędu Wojewódz-
kiego, biskup polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzdek. Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili m.in Komendant Główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, go-
spodarz uroczystości komendant Dariusz 
Lubański oraz przedstawiciele grodziskich 
władz samorządowych. 

– Cóż jest warte życie pełne niepokoju, 
obaw o własną rodzinę? Wy spowodowali-
ście, że czujemy się tu bardzo bezpiecznie 
i za to wam z całego serca dziękuję – mó-
wił burmistrz Grzegorz Benedykciński. 
Słowa podziękowania do funkcjonariuszy 
skierował w odczytanym liście także Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Joachim Brudziński. Uroczystość stała się 
również okazją do wręczenia 42. grodzi-
skim policjantom aktów mianowania na 
wyższe stanowiska służbowe.

Powiatowe Obchody Święta Policji za-
kończyła defilada Kompanii Reprezenta-
cyjnej Policji.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Nawierzchnia drogi między Tłustem a Żu-
kowem od dłuższego czasu pozostawiała 
wiele do życzenia. Ten stan rzeczy ma się 
jednak zmienić w ciągu najbliższych mie-
sięcy. 9 sierpnia dyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg Magdalena Podleśna podpisała 
umowę na remont tego ważnego dla komu-
nikacji północnej części gminy szlaku.

– Z nowej nakładki na odcinku od Tłu-
stego do Żukowa ucieszą się mieszkańcy, 
którzy drogą dojeżdżają do kościoła para-
fialnego w Żukowie. Trasę pokonuje także 
autobus dowożący dzieci do szkoły. Mo-
dernizacja zniszczonej nawierzchni była 
konieczna – mówił radny miejski, sołtys 
Kłudna Starego Mirosław Gajowniczek. 

Remont odcinka drogi o długości 610 m 
obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 6 m 
oraz wykonanie poboczy utwardzonych 
kruszywem. Przetarg na realizację in-
westycji wycenionej na 1 mln zł wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskie-
go. Prace budowlane powinny zakończyć 
się w listopadzie.  n  (mm)

– Stary budynek przeszedł całkowitą modernizację. Wymieniliśmy m.in. 
okna i drzwi, strażnica została docieplona – mówił prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Izdebnie Kościelnym Paweł Pietrzak. Oficjalne otwarcie 
budynku, w którym znalazła się również przestrzeń dla gminnej świetlicy 
wiejskiej, odbyło się 5 sierpnia.

– Sztandar to wyraz uznania, akceptacji i szczególnego zaufania do nas, 
policjantów, ze strony społeczeństwa – mówił Komendant Stołeczny 
Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej. Od 23 lipca symbolem tożsamości, 
honoru i misji może poszczycić się Komenda Powiatowa Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.
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Konieczna 
modernizacja

Strażnica i świetlica

Większość środków na inwestycję 
wartą ponad 1 mln zł pochodzi z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, wkład gminy Grodzisk Ma-
zowiecki wynosi ponad 100 tys. zł. 
Samochód dotrze do strażaków jeszcze 
w tym roku.

– OSP Grodzisk to straż, która bierze 
udział w bardzo wielu akcjach, dlate-
go podjęliśmy decyzję, by ją wspomóc 
w zakupie nowego samochodu. Gmina 
nie musiała dużo zainwestować, po-
nieważ były tu spore środki pozyskane 
z innych funduszy. Dlatego możemy 
zadeklarować, że zakupimy samochód 
także dla Państwowej Straży Pożarnej 
– mówił burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński. Poinformował również, że na 
przełomie września i października ma-
gistrat ogłosi przetarg na budowę nowej 
remizy OSP, która powstanie obok do-
tychczasowej siedziby strażaków przy 
ul. Żwirki i Wigury. n  (mm)

Pięć tys. litrów wody i 500 
litrów piany, a także sprzęt 
niezbędny do wszelkich działań 
ratowniczych przewiezie nowy 
wóz grodziskiej OSP. Umowa 
na zakup i dostawę ciężkiego 
samochodu pożarniczo-
ratowniczo-gaśniczego została 
podpisana 31 lipca w Urzędzie 
Miejskim.

Nowy w remizie
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Mieszkańców Grodziska Maz., 
a w szczególności bloków usy-
tuowanych w sąsiedztwie daw-
nego cmentarza żydowskiego, 
niepokoi stan zwłaszcza tej 
części nekropolii, gdzie przez 
lata znajdowało się złomowi-
sko. Po jego likwidacji pozo-
stał otwarty teren, straszący 
zaroślami i  rozpadającymi się 
budynkami. W związku z tym 
czytelnicy zwrócili się do nas 
z prośbą o wyjaśnienie aktual-
nej sytuacji kirkutu. – Chluby 
nam to nie przynosi. Skoro są 
tabliczki z apelem o uszanowa-
nie miejsca pamięci, to powin-
no się też zadbać, by wygląda-
ło ono godnie – mówi jedna 
z mieszkanek Grodziska.

O ustosunkowanie się do 
tych głosów poprosiliśmy wi-
ceburmistrza Grodziska To-
masza Krupskiego.

– Sprawa cmentarza żydow-
skiego pozostaje w centrum 
zainteresowania gminy. Do tej 
pory jednak teren nie miał ure-

gulowanej własności gruntu 
i nasze działania mające na celu 
zrealizowanie projektu par-
ku pamięci nie były możliwe. 
Sytuacja uległa zmianie tego 
lata, bowiem zakończyło się 
postępowanie sądowe i mamy 
stronę do rozmowy. W związ-
ku z tym za pośrednictwem 
Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego zawnio-
skowaliśmy o odpowiednie 
zabezpieczenie  terenu, który 
ogrodziliśmy i opatrzyliśmy 
tablicami informującymi o ob-
jęciu cmentarza ochroną kon-
serwatora zabytków. Aktual-
nie procedujemy zmianę planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego wraz ze studium. We 
wrześniu cały teren powinien 
zostać wpisany do rejestru 
zabytków – mówi wicebur-
mistrz. Jak wynika z jego słów, 
bałagan i szpetne budynki już 
niebawem przejdą do historii, 
pozostawiając przestrzeń dla 
pamięci.    (mm)

W okresie sierpniowych upa-
łów do redakcji zadzwonił 
mieszkaniec, który w miarę re-
gularnie odwiedzał Stawy Wal-
czewskiego w godzinach po-
rannych. Jego uwagę przykuła 
osoba zajmująca się usuwaniem 
ze ścieżek liści za pomocą dmu-
chawy spalinowej. Jak przeko-
nywał nasz czytelnik, z  tego 
działania było więcej szkody 
niż pożytku, bowiem liści nie-
wiele, a dmuchawa wzbijała 
potężne tumany kurzu, który 
następnie osiadał na ławkach 
i… znajdujących się w  pobliżu 
użytkownikach parku.

Zastrzeżenie czytelnika 
przesłaliśmy do administra-
tora Stawów Walczewskiego, 
czyli Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, z prośbą o  ustosun-
kowanie się. Odpowiedź była 
krótka, acz treściwa i wyczer-
pująca zagadnienie: „Bardzo 
dziękujemy za przesłanie in-
formacji i cennego spostrze-
żenia. Przekazaliśmy uwagę 
pracownikom i dołożymy 
wszelkich starań, aby więcej 
swoją pracą nie przeszkadzać 
odwiedzającym Stawy Wal-
czewskiego” – napisał Bartło-
miej Grzegorski.     (kb)

Do redakcji zadzwonił miesz-
kaniec z prośbą o interwencję 
w kwestii natężonego ruchu 
samochodów ciężarowych na 
ul. Środkowej w Kadach oraz 
zasadności zainstalowania 
progów zwalniających na ul. 
gen. J. Umińskiego w Grodzi-
sku. Nasz czytelnik zaobser-
wował, że każdego dnia, sto-
sując skrót z ul. Mazowieckiej 
w kierunku Milanówka, ulicę 
Środkową pokonuje ok. 15 sa-
mochodów o masie znacznie 
przewyższającej dopuszczalny 
tam ciężar aut. Mieszkaniec 
o łamaniu przepisów infor-
mował zarówno policję, jak 
i  straż miejską, ale problem 
nie został rozwiązany. 

Uważnego obserwatora 
dróg zainteresowała także or-
ganizacja ruchu na ul. Umiń-
skiego, gdzie do przestrze-
gania przepisów „zachęcają” 
3 progi zwalniające. Zdaniem 
mieszkańca odcinek ulicy jest 
zbyt krótki, by rozpędzić sa-
mochód, więc progi nie służą 
tu zachowaniu bezpieczeń-
stwa, a jedynie niszczą zawie-
szenie pojazdów.

O ustosunkowanie się do 
powyższych uwag poprosili-
śmy odpowiednie organy.

– Problem poruszania się 
pojazdów ciężarowych na ul. 
Środkowej w Kadach jest zna-
ny. W trakcie wzmożonych 
działań na ul. Środkowej po-
licjanci ustalili, iż poruszają-
ce się po tej drodze pojazdy 
zaopatrują w materiały bu-
dowlane pobliską inwestycję 
mieszkaniową. Pozbawieni 

alternatywnego dojazdu kie-
rowcy poruszają się ul. Środ-
kową. Mając na względzie 
przestrzeganie obowiązujące-
go na tej ulicy oznakowania, 
policjanci w  dalszym ciągu 
będą kierowani w rejon tej uli-
cy – poinformował naczelnik 
wydziału prewencji w grodzi-
skiej komendzie policji nad-
kom. Mariusz Pytliński.

W sprawie progów na ul. 
Umińskiego wypowiedział 
się natomiast Leszek Szczepa-
niak, naczelnik wydziału za-
rządzania drogami gminnymi 
w grodziskim magistracie: 

– Inicjatywa montażu pro-
gów zwalniających w ciągu ul. 
gen. J. Umińskiego pochodziła 
od mieszkańców tej ulicy i była 
wsparta zaangażowaniem lo-
kalnych radnych. Celem wpro-
wadzenia progów zwalniają-
cych było fizyczne ograniczenie 
prędkości pojazdów i znacząca 
poprawa warunków bezpie-
czeństwa mieszkańców ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci. Zgłaszane uwagi oraz 
własne obserwacje potwier-
dziły zasadność wprowadzenia 
tych zmian. Parametry zamon-
towanych progów oraz zasto-
sowanie oznakowania piono-
wego powodują, że  w  żadnym 
stopniu nie ma ryzyka uszko-
dzeń czy niszczenia pojazdów. 
Parkujące wzdłuż ulicy samo-
chody, tym samym blokujące 
chodnik, powodowały poru-
szanie się ulicą pieszych wraz 
z dziećmi tworząc realne zagro-
żenie – wyjaśnił.   

  (mm)

Pamięć pod ochroną

Liści mało, kurzu dużo

OGŁOSZENIE
Informuję, że w najbliższych wyborach samorzą-
dowych zamierzam kandydować do Rady Powiatu 
Grodziskiego z listy Ziemi Grodziskiej.

Wojciech Hardt

Prewencja na ulicach
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Metropolita warszawski podczas uroczy-
stego nabożeństwa odprawionego w  in-
tencji ojczyzny przypomniał o ważnej roli 
samorządu jako gwaranta demokracji 
i  szeregu inicjatyw służących człowieko-
wi oraz wspólnocie i instytucji, jaką jest 
rodzina. 

– Mówię te słowa w szczególnym miej-
scu, bowiem właśnie tu rozpoczął się wiel-
ki proces troski o rodzinę, zwłaszcza wie-
lodzietną – dodał kardynał.

Również tu, w Grodzisku Mazowiec-
kim, wielu spośród jego mieszkańców 
zasłużyło się w szczególny sposób dla 

wolności, rozwoju miasta na polu kultu-
ry, biznesu czy sportu pozostawiając swą 
pracą i aktywnością społeczną trwały ślad 
w  historii miasta. Uroczystość stała się 
godną okazją, by osoby te uhonorować.

Tytuł Honorowego Obywatela Gro-
dziska Mazowieckiego – najwyższe wy-
różnienie nadawane przez Radę Miej-
ską – z rąk przewodniczącej RM Joanny 
Wróblewskiej i burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego odebrali: Barbara Ma-
cher – nauczycielka, działaczka opozycji 
demokratycznej w okresie PRL-u, radna 
miejska pierwszej kadencji oraz Stefan Łu-
czyński – żołnierz AK, członek powojen-
nego podziemia antykomunistycznego, 
działacz Światowego Związku Żołnierzy 
AK Ośrodka Gąbka-Osa.

Dowody uznania za wybitne zasługi dla 
społeczności lokalnej wręczył także sta-
rosta grodziski Marek Wieżbicki, laureat 
wyróżnienia Związku Powiatów Polskich 
za wieloletnią pracę na rzecz samorzą-
du. Tytuł Zasłużony dla gminy Grodzisk 
Mazowiecki otrzymali: wieloletnia kie-
rownik Biblioteki Pedagogicznej Sylwia 
Bąbik, wieloletnia dyrektor SP nr 6 Zofia 
Witkowska, inicjatorka Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej i przeglądu Ogrody In-

tegracji Ewa Magdziak, przewodniczący 
NSZZ Solidarność w Grodzisku Janusz 
Grudniewski, społeczniczka, prezes Sto-
warzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych Maria Hardt, dzia-
łacz opozycji demokratycznej w okresie 
PRL-u Wojciech Hardt, przewodniczący 
grodziskiego oddziału PZERiI Bogdan 
Kossakowski, prawnik, działacz opozycji 
demokratycznej w okresie PRL-u Andrzej 
Kwiatkowski, prezes firmy Henryków Jan 
Makowski, kapłan, dr teologii, poeta ks. 
Mieczysław Nowak, proboszcz parafii Mi-
łosierdzia Bożego ks. Adam Szczygielski, 
a  także specjaliści ze Szpitala Zachod-
niego – chirurg naczyniowy Jacek Bień-
kowski oraz neurochirurg Rafał Górski. 
Podczas uroczystości wyróżniono także 
10 osób odznaką „Złotej Bogorii”, a  53 
osoby otrzymały okolicznościowe dyplo-
my. Miło nam poinformować, iż wśród 
uhonorowanych znaleźli się byli pracow-
nicy Ośrodka Kultury: wieloletnia redak-
tor naczelna Grodziskiego Pisma Społecz-
no-Kulturalnego „Bogoria” Agnieszka 
Papieska, nauczycielka, instruktorka 
harcerstwa, animatorka kultury Aurelia 
Sobieraj, fotografik Andrzej Kucharski 
oraz wieloletni redaktor naczelny Radia 
Bogoria Jacek Grabowski.

–  Cieszymy się z setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości i pamiętamy, że hi-
storia Grodziska to dzieje piękne i tragicz-
ne, tym bardziej musimy dbać o to miasto. 
Wszystkim, którzy swoją pracą sprawili, 
że Grodzisk zmienił swoje oblicze, chcia-
łem serdecznie podziękować – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Uroczystość, przypadająca w Dniu Soli-
darności i Wolności, była również okazją 
do zaprezentowania okolicznościowej wy-
stawy traktującej o Solidarności, historii 
związku oraz jego współczesności. W or-

– Dziękuję, że przygotowując się do tego święta wybraliście formułę 
radosnego dziękczynienia Bogu i ludziom za to, co się wydarzyło w ciągu 
100 lat i co dzieje się dziś, byśmy mogli żyć w wolnym kraju – słowa 
kardynała Kazimierza Nycza usłyszeli mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego 
i okolic oraz goście, którzy 31 sierpnia przybyli do Parku Skarbków, by 
uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 fo
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Wiek wolności 
Tytuły Honorowego Obywatela Grodziska 
Mazowieckiego odebrali Stefan Łuczyński 
i Barbara Macher

Arcybiskup Kazimierz Nycz

Laureaci Złotych Bogorii

Zasłużeni dla gminy Grodzisk Mazowiecki Wyróżnieni Jubileuszowym Dyplomem za zasługi dla rozwoju gminy



BOGORIA nr 281 wrzesień 2018

edukacja 999

ganizację wystawy włączyli się członko-
wie dawnego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”, Komitetu  Pamięć, a  tak-
że osoby związane z grodziską opozy-
cją demokratyczną w czasach PRL-u. 
W  namiocie wyeksponowanym w Parku 
Skarbków można było zapoznać się z ma-
teriałami archiwalnymi oraz periodyka-
mi wydawanymi współcześnie, a także 
spotkać legendy lokalnego podziemia, 
m.in. pracownika grodziskiego ZWiK-u, 
odznaczonego Krzyżem Wolności i Soli-
darności Mariana Krawca, który w czasie 
stanu wojennego drukował w piwnicy 
swego domu zakazaną prasę.

Bez względu na czas, który determi-
nuje decyzje, wzbudza obawy bądź rodzi 
nadzieje, symbole polskiej kultury nie-
zmiennie napawają dumą. Nie inaczej 
było, gdy na scenie w Parku Skarbków 
z  koncertem „Mazowsze Niepodległej” 
wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pie-
śni i Tańca „Mazowsze”. Niekwestiono-
wany ambasador piękna kultury i narodu 
polskiego zadbał o zjawiskową oprawę ar-
tystyczną uroczystości na miarę jej rangi 
i jubileuszu zespołu, który świętuje 70-le-
cie działalności.

Wyjątkowy charakter grodziskie ob-
chody wiekowej rocznicy zawdzięcza-
ją także prowadzącym część oficjalną 
wydarzenia – Łukaszowi Nowackiemu 
i Marcinowi Łukaszowi Mazurowi, towa-
rzyszącym wręczaniu tytułów i odzna-
czeń trębaczom z Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej im. F. Dzierżanowskiego oraz  
Grodziskiemu Chórowi Kameralnemu 
Cantata i rycerzom Zakonu Jana Paw-
ła II, których obecność wzbogaciła litur-
gię mszy świętej.

n  Małgorzata Müldner
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„Czas jest najlepszym lekarstwem 
na smutek,

a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami.”

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

dla koleżanki
Agnieszki Jabłońskiej

z powodu śmierci
Taty

składają
pracownicy II Zespołu 

 Kuratorskiej Służby Sądowej
przy Sądzie Rejonowym  

w Grodzisku Mazowieckim

n

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość  
o nagłej śmierci naszego 

Przyjaciela
Włodka Kałagate

Z tym wielkim Człowiekiem 
przeżyliśmy wspólnie wiele lat – 
od tych szkolnych, harcerskich, 

poprzez młodość i w końcu nasze 
dorosłe życie. Jego głowa pełna 
różnych pomysłów i inicjatyw, 

postawa pełna życzliwości i chęci 
pomocy innym, wzbudzała 

w nas podziw i umacniała naszą 
wieloletnią przyjaźń. Jego wiedza 

i doświadczenie wielu nam 
przyniosło ulgę i pomoc w często  

trudnych momentach naszego 
życia. Pogodny i pełen radości, 

był wyznawcą  poglądu, że życie 
jest piękne. Chwile spędzone 

przy ognisku harcerskim, 
piosenki, które tak lubił, na długo 

pozostaną w naszej pamięci. 
Jesteśmy pewni, że „przy innym 

ogniu, w inną noc  
– do zobaczenia znów”

Czuwaj!
Przyjaciele całego życia

Dzidce, Piotrkowi i całej Rodzinie 
– szczere wyrazy współczucia.

Jak co roku we wszystkich gminnych 
szkołach podstawowych wakacje zo-
stały wykorzystane na prace remonto-
we. Największe inwestycje oświatowe 
to modernizacja SP nr 2 oraz budowa 
sali gimnastycznej przy SP nr 5. 

W ramach dwuetapowej modernizacji 
budynku Dwójki przy ul. Westfala, m.in. 
dobudowano klatkę schodową wraz z windą 
i wymieniono stolarkę drzwiową. W rozpo-
czętym już drugim etapie inwestycji dobu-
dowane zostanie skrzydło budynku, gdzie 
powstanie 9 sal dydaktycznych z szatnią 
i zapleczem sanitarnym.

W większości szkół przeprowadzono 
mniejsze lub większe prace remontowe, ta-
kie jak malowanie, zmiana aranżacji sal, 
bieżące naprawy urządzeń w budynkach i na 
terenach szkolnych, odnawiano poszczegól-
ne sale i pomieszczenia. 

– Największy zakres miał remont SP nr 6. 
W tym roku zrealizowano pierwszy etap 
obejmujący strefę wejściową do budynku, 
parter oraz łącznik do sali gimnastycznej – 
mówi Ewa Burzyk, dyrektor Biura Oświaty, 
dodając, że remont będzie kontynuowany 
w następnym roku.  

W ubiegłym roku rozpoczął się natomiast 
remont w Przedszkolu nr 1. Teraz nadszedł 
czas, by prace dokończyć – wymieniono 
podłogi w salach dydaktycznych oraz w sali 
gimnastycznej, pomalowano część pomiesz-
czeń. Największa inwestycja dotycząca 
przedszkoli jednak dopiero na horyzoncie, 
bowiem w fazie projektu jest przedszkole 
i żłobek przy ul. Okrężnej.  n  (ar, kb)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Organizacje Pozarządowe,

Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
mają zaszczyt zaprosić na:

CZTERNASTY POWIATOWY PRZEGLĄD 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„OGRODY INTEGRACJI”
pod patronatem

Starosty Powiatu Grodziskiego
i

Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
 

Przegląd odbędzie się w Sali Kinowej  
Centrum Kultury w Grodzisku Maz. 

w dniu 28 września 2018 roku  
w godzinach 9.30–16.00

Patronat medialny:
Gazeta Bogoria, Radio Bogoria, portal 

niepelnosprawni.pl, magazyn „Integracja”
Grzegorz Benedykciński  

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Marek Wieżbicki

Starosta Powiatu Grodziskiego 

Wakacyjny lifting 
i modernizacje

Mazowsze

Wyróżnieni Jubileuszowym Dyplomem za zasługi dla rozwoju gminy
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Ostatnie półtora roku to dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Grodzisku Mazowieckim jeden z najbardziej pracowitych 
okresów w historii Spółki. Kolejne lata również upłyną pod 
znakiem intensywnego tempa inwestycji. Kwota przewidziana 
na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
w latach 2018-2022 to 100 mln zł. Prace będą przebiegać wielotorowo.

Pracowity czas w ZWiK 

Plany na 100 milionów
Skalę realizacji zadań inwestycyjnych 
szczegółowo opisuje uchwalony w sierpniu, 
na sesji Rady Miejskiej „Wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-
2022”. Kwota przeznaczona na inwestycje to 
ponad 100 mln zł.

To wielkie wyzwanie dla Spółki i wielka 
szansa na rozwój Miasta i Gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Planowane działania obej-
mują projektowanie i budowę sieci wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, moderniza-
cję oczyszczalni ścieków, a także projekty 
proekologiczne, jakimi są budowa farmy 
fotowoltaicznej i stacji kogeneracji opartej 
na wytwarzanym w oczyszczalni biogazie. 
Pozyskiwanie źródeł energii odnawialnej 
naturalnie wpisuje się w model nowoczesne-
go miasta, jakim jest Grodzisk Mazowiecki.

Budujemy!
Prace dotyczące budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej będą prowadzone w mieście 
oraz na terenach wiejskich między innymi 
w: Adamowiźnie, Radoniach, Książenicach, 
Opypach, Szczęsnem, Janinowie, Odrano 
Woli, Kłudzienku, Chrzanowie Dużym, 
Kałęczynie, Urszulinie, Kłudnie Nowym, 
Czarnym Lesie oraz Kadach. W sumie w la-
tach 2018 – 2022 zrealizowanych zostanie 
28 projektów wodociągowych i 25 projektów 
kanalizacyjnych.

W roku 2018 zaplanowano wybudowanie 
ok. 2 km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 7 km 
sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace 
budowlane na terenie Czarnego Lasu i Ksią-
żenic. Realizowana inwestycja to tranzyt 
wody z Czarnego Lasu do Książenic, który 
poprawi parametry hydrauliczne urządzeń, 
wyrównując dostawy wody na całym osie-
dlu. Trwają również prace związane z dopro-
wadzeniem wody do planowanej Akademii  
Piłkarskiej Legii. Baza treningowa, z której 
będzie korzystała młodzież z naszego miasta 
i całej Polski, to dla nas równie ważne zada-
nie na ten rok.

Zakończone już w tym roku inwestycje to: 
w zakresie budowy kanalizacji – ul. Iglasta, 
Borowa, Botaniczna, Szoslanda, Gogola, Ja-
sna, Bojanka, w zakresie budowy wodocią-
gów – ul. Bojanka, Nastrojowa, Podmiejska, 
Kaprys, Chełmońskiego, Żydowska, Polnej 
Róży, Królicza, Lisia oraz Bobrowa.

Jeszcze w tym roku powinna ruszyć naj-
większa w dziejach Spółki inwestycja – na 
osiedlu w Książenicach do 2020 roku po-
wstanie sieć kanalizacyjna o długości ok. 
7,5 km wraz z przepompownią ścieków, co 
pozwoli na podłączenie ponad 300 domów. 
Obecnie trwają przygotowania do rozpoczę-
cia robót budowlanych.

Łatwiej o podłączenie
Od lutego tego roku w ZWiK-u funkcjonuje 
Biuro Projektowe świadczące usługi w za-
kresie opracowania dokumentacji projek-
towych przyłączy wodociągowych i kanali-
zacyjnych. To zwrot w kierunku oczekiwań 
mieszkańców miasta i gminy. Kompleksowa 
usługa, niska cena, wysoka jakość przycią-
gają coraz większą liczbę klientów. Jeszcze 
w tym roku Spółka planuje kolejne kroki 
ułatwiające podłączanie się do sieci, pole-
gające na świadczeniu usług budowlanych. 
Wystarczy jeden wniosek, po którym ZWiK 
przystąpi do podłączenia budynku do sieci, 
a mieszkaniec będzie cieszył się wysokiej ja-
kości wodą oraz nie będzie martwił się prze-
pełnionym zbiornikiem bezodpływowym 
– „szambem”, uciążliwym dla środowiska.

Spółka sukcesywnie prowadzi wymianę 
wodomierzy, oznacza to wygodę dla odbior-
ców, ponieważ odczyt wymienionego wodo-
mierza odbywa się zdalnie poprzez urządze-
nia elektroniczne i w większości nie wymaga 
obecności pracowników Spółki na terenie 
nieruchomości.

Unijne wsparcie
Kolejnym nadchodzącym ułatwieniem dla 
naszych klientów będzie obsługa on-line. 
W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Pro-

jektów Unijnych została podpisana umowa 
na „Wdrożenie e-usług publicznych dla 
mieszkańców oraz kompleksowa informa-
tyzacja ZWIK w Grodzisku Mazowieckim”. 
Umowa została podpisana w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
W ramach tego projektu powstanie system 
informatyczny zapewniający współpracę 
mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiec-
ki ze Spółką (eBOK). Mieszkańcy Gminy 
będą mogli poprzez internet podać stan 
wodomierza, otrzymać fakturę, dokonać 
płatności, złożyć wniosek o otrzymanie wa-
runków technicznych, o podpisanie i  roz-
wiązanie umowy, o wykonanie ekspertyzy 
wodomierza.

Warto też przypomnieć, że Spółka na 
polu pozyskiwania środków unijnych ma 
też inne sukcesy. Do największych należy 
podpisanie w maju 2017 roku umowy z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej dotyczącej realizacji 
szeregu inwestycji na terenie Miasta i Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki. Spółce na realiza-
cję projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki” przyznano dofinansowanie ze 
środków unijnych w wysokości 38 mln zł. 
Zakończenie wartego ok. 59 mln zł projektu 
przewidziane jest na 2022 rok. 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

05-827 Grodzisk Mazowiecki
ul. Cegielniana 4

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

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

wt.: 10.00-17.30, 
śr.: 8.00-13.00
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Doprawdy trudno zliczyć role i zadania, jakie przyszło pełnić 
Elżbiecie Potyńskiej w grodziskiej przestrzeni i historii. Dość 
powiedzieć, że ze wszystkich powierzonych sobie misji 
wywiązała się znakomicie, a miejsca w panteonie zasłużonych 
dla Grodziska Maz. nikt jej nie odbierze.
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Pani od kultury

Pożegnanie Elżbiety Potyńskiej

Są w naszym lokalnym krajobrazie postaci 
przypominające piękne, rozłożyste i  wy-
niosłe drzewa, tak mocno wrośnięte w gro-
dziską ziemię, iż rzekłbyś, że były tu od 
wieków, pozostające punktem odniesienia, 
niezbywalnym i ważnym fragmentem tej 
„małej ojczyzny”, której na imię Grodzisk. 
Osoby stanowiące ostoję z dawna wyzna-
wanych wartości, wyznaczające poziom 
kultury bycia z bliźnimi i dla bliźnich, nie 
ulegające doraźnym modom i przejścio-
wym trendom, zabierające głos, gdy trzeba, 
i milczące wymownie, kiedy słowa są zbęd-
ne, pomagające innym mieszkańcom czuć 
związek z miejscem, w którym przyszło im 
żyć. Taką postacią, ba – instytucją i, mówiąc 
językiem poety, „arką przymierza między 
dawnymi a nowymi laty” była Elżbieta Po-
tyńska, ikona grodziskiej kultury, harcerka, 
etnografka i muzealniczka, radna miejska 
I kadencji samorządu.

Elżbieta z domu Depczyk przyszła na 
świat 8 lipca 1940 roku w Warszawie. Na 
płonącą w powstaniu stolicę patrzyła jako 
czteroletnie dziecko już z okien mieszkania 
w Grodzisku, gdzie wraz z matką znalazły 
schronienie – ojciec zginął w pierwszych 
dniach walk o Warszawę. Już po wojnie Elż-
bieta znalazła się w szeregach odradzającego 
się po 1956 r. grodziskiego harcerstwa, któ-
re poza obowiązkami drużynowej dla grupy 
uczennic Szkoły Podstawowej nr 4 przynio-
sło jej znajomość z legendarnym „Ociem”, 
czyli Andrzejem Potyńskim, jednym z czo-
łowych organizatorów życia harcerskiego 
w Grodzisku i jej późniejszym mężem.

Dom, który wspólnie stworzyli w zabyt-
kowej willi przy ul. Kilińskiego 7, stał się 

w okresie PRL-u azylem dla członków opo-
zycji demokratycznej, sceną podziemnego 
Teatru Domowego i punktem kolportażu 
prasy „drugiego obiegu”, zaś 15 kwietnia 
1989 r. – kolebką Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”.

Jeszcze jako studentka etnografii Elżbie-
ta Potyńska zaangażowała się w prace Mu-
zeum Regionalnego PTTK ulokowanego 
w Dworku Skarbka. To właśnie jej wiedzy 
i  wysiłkowi zawdzięczać należy kolekcję 
strojów regionalnych i gospodarskich sprzę-
tów, wyszukiwanych po okolicznych wsiach 
i odkupywanych od ich właścicieli. Jako 
pracownik naukowy, a następnie kierownik 
placówki była autorką i współautorką wy-
staw organizowanych najpierw w  Dworku 
Skarbka, a następnie w Willi Radogoszcz, 
prowadziła badania terenowe ze studenta-
mi, promowała twórczość takich artystów 
jak Szczepan Brozych, publikowała artyku-
ły i redagowała książki. Wystarczy wziąć do 
ręki wybrany rocznik „Bogorii” z lat 90., by 
przekonać się o talencie i erudycji pani Eli, 
która z niezrównaną znajomością rzeczy 
i lekkością pióra pisała o prehistorii ziemi 
grodziskiej, zwyczajach i obrzędach wiej-
skich, symbolice świąt, ginących zawodach i 
ludziach znaczących dla Grodziska. Nie na-
leży również zapominać, że jako radna I ka-
dencji Rady Miejskiej stała się jedną z matek 
chrzestnych (drugą była Barbara Macher) 
miejskiego ośrodka kultury, którym zresztą 
przez jakiś czas kierowała. Do końca swojej 
aktywności zawodowej oddana misji mu-
zealnika, prowadziła lekcje dla młodzieży 
szkolnej, przygotowywała wystawy, brała 
udział w spotkaniach Towarzystwa Przy-

jaciół Grodziska i Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami. Pomimo nasilających się 
z wiekiem dolegliwości uczestniczyła w ży-
ciu kulturalnym miasta, nie odmawiając 
zaproszeń na wernisaże wystaw, koncerty 
i spotkania popularyzujące przeszłość Gro-
dziska. Zmarła 9 sierpnia w wieku 78 lat.

Elżbieta Potyńska była uosobieniem cnót 
katolickiego inteligenta, począwszy od wy-
niesionej z domu rodzinnego kindersztuby 
i przywiązania do tradycyjnych wartości, 
poprzez ciągły, mierzony lekturami i inny-
mi dziełami kultury wysiłek samorozwoju, 
a skończywszy na nieustannym a szczerym 
wychyleniu w kierunku drugiego człowie-
ka. Kto choć raz był na okolicznościowych 
„wieczorkach” u pani Eli, podczas których 
odśpiewywane były pieśni patriotyczne, 
goście podejmowani byli pachnącą zupą 
pomidorową i wyjętymi z pieca palucha-
mi z ciasta, a gospodyni z figlarnym spoj-
rzeniem pytała „ktuś cuś” rozlewając do 
szklanek rozgrzewające trunki, z pewnością 
zachowa tę atmosferę i ciągnące się w nie-
skończoność „nocne Polaków rozmowy” we 
wdzięcznej pamięci. A jeśli dziś odczuwamy 
dumę z bycia mieszkańcami Grodziska, to 
także dlatego, że właśnie tu i właśnie dla nas 
żyła, pracowała i działała na rzecz wspólno-
ty Elżbieta Potyńska.

n  Łukasz Nowacki

Drodzy Justyno i Szymku,
Droga Rodzino,

15 kwietnia 1989 roku w mieszkaniu 
Eli i Andrzeja Potyńskich odbyło się 
zebranie Grodziskiego Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność”, które otwo-
rzyło drogę do powstania – po latach 
komunistycznej rzeczywistości – naszej 
Małej Ojczyzny, wolnej i samorządnej. 
Nieprzypadkowo miało ono miejsce 
w domu Państwa Potyńskich. To ten 
dom był przez lata ostoją pięknej inteli-
genckiej tradycji odpowiedzialności za 
los wspólnoty narodowej, a w czasach 
zniewolenia – przechowywania warto-
ści patriotycznych i moralnych osadzo-
nych w wierze katolickiej. 

Ela była ważną postacią naszej 
grodziskiej najnowszej historii – jej 
świadkiem i uczestnikiem: harcerką, 

pracownikiem kultury, muzealnikiem, 
kreatorem przemian lat 1989-1990 
i Radną pierwszej kadencji w odrodzo-
nym po 1990 roku samorządzie lokal-
nym, członkiem Akcji Katolickiej.

Dziękujemy Ci za to, że pojawiłaś się 
w naszym życiu, dziękujemy za wspar-
cie dla naszych społecznych poczynań, 
dziękujemy, że byłaś z nami. Za to 
wszystko dziękujemy Ci z całego serca. 
Pozostaniesz na zawsze w naszej  
pamięci.

Justyno, Szymku, Rodzino, łączymy 
się z Wami w bólu

W imieniu Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność” i Komitetu Obywatel-
skiego Gminy Grodzisk Mazowiecki:

Wojciech Hardt
Teresa Kucharska-Górska

Grzegorz Sędziński

pożegnanie

Elżbieta Potyńska  
1940 – 2018

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Elżbiety Potyńskiej 
Radnej I kadencji w latach  

1990-1994 Samorządu  
Grodziska Mazowieckiego.

 Łączymy się w żalu z Najbliższą 
Rodziną i Przyjaciółmi.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska
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Choć wiecha nie przyozdobiła dachu bu-
dynku, zakończył się ważny etap budowy 
świetlicy wiejskiej w Opypach.

– Naszym marzeniem jest, by było to 
miejsce spotkań, współpracy i nawiązy-
wania przyjaźni. Świetlica będzie cen-
trum naszego życia, w którym planujemy 
mnóstwo zajęć, m.in. artystyczne, fitness 
dla dorosłych, warsztaty modelarskie dla 
dzieci i  młodzieży. Otwarcia obiektu spo-
dziewamy się na początku lutego – mówiła 
11  sierpnia sołtys Opyp Maja Winiarska-
-Czajkowska, która wraz z burmistrzem 
Grzegorzem Benedykcińskim zaprosiła 
społeczność wsi na Różaną Polanę przy 
ul. Polnej Róży, gdzie powstaje świetlica.

Jak zapowiada sołtys wsi, być może 
w przyszłym roku w świetlicy odbędzie się 
pierwsza zabawa karnawałowa. – Budynek 
jest bardzo piękny i bardzo potrzebny, bo-
wiem do tej pory rekreacyjnie spotykaliśmy 
się pod chmurką na Paprociowej Polanie 
w  towarzystwie komarów. Natomiast spo-
tkania sołeckie odbywały się poza miejsco-
wością, a to jest zupełnie niedopuszczalne 
– mówiła Marlena Gilewicz, od ponad pół 
wieku mieszkanka Opyp.

  n  Małgorzata Müldner

Siedem drużyn stanęło do rywalizacji pod-
czas II turnieju piłkarskiego sołectw, któ-
ry 25   sierpnia został rozegrany na boisku 
w Kłudnie Starym. Drużyny złożone z sześciu 
zawodników grały systemem „każdy z  każ-
dym”, a mecze trwały 12 minut z przerwą na 
zmianę stron boiska.

– Takie turnieje chcemy robić cyklicznie, 
przynajmniej dwa w sezonie. Ponieważ pogo-
da dopisuje, to liczymy, że uda się przeprowa-
dzić jeszcze jeden. Bo ludzie dobrze się bawią, 

na boisku jest zacięta walka. Większość za-
wodników to seniorzy, ale staramy się zachę-
cić również młodzież do gry w piłkę – mówi 
Wojciech Włodarski, sołtys wsi Tłuste.

Ostatecznie w rozgrywkach zwyciężyła 
drużyna Kłudna Starego, drugie miejsce zajął 
Natolin, a trzecie – Tłuste. Stawkę zespołów, 
które wzięły udział w piłkarskich zmaga-
niach, uzupełniły wsie Kłudzienko, Chrza-
nów Mały i Żuków oraz goście z południowej 
części gminy – Radonie.   n (kb)

RZECZY, KTÓRE WARTO 
ZROBIĆ SPRZEDAJĄC  
NIERUCHOMOŚĆ

6
1. MUSISZ MIEĆ PLAN

Sprzedanie mieszkania to pozornie łatwa 
rzecz. Wydaje się, że wystarczy wystawić 
ogłoszenie a przyszły nabywca sam się 
znajdzie. Nic bardziej mylnego. Potrzebu-
jesz PLANU, jak sprzedać nieruchomość, 
komu ją polecić, gdzie się ogłosić w jakim 
czasie. Z dobrym planem sprzedaż szyb-
ciej i bez zbędnych negocjacji.

2. ZADBAJ O DOBRĄ WYCENĘ

Wycena mieszkania, to kluczowe kryte-
rium, którym możesz przekonać Inwestora 
do zakupu Twojej nieruchomości. Jeśli wy-
cena rzetelnie uwzględnia atuty Twojego 
mieszkania, standard wykończenia, loka-
lizację i wiele innych, to możesz liczyć na 
szybką sprzedaż mieszkania. 

3. NAJWAŻNIEJSZE, PIERWSZE WRAŻENIE

Czy wiesz, że pierwsze wrażenie to tylko 
5 sekund i drugi raz, pierwszego wrażenia 
nie da się zrobić? Zadbaj o to, aby pierw-
sze wrażenie było jak najlepsze. Nawet 
jeśli Twoja nieruchomość nie jest zgodna 
z najnowszymi trendami.

4. SESJA ZDJĘCIOWA WNĘTRZA

Sesja wnętrza jest tak samo ważna jak 
pierwsze wrażenie, to właśnie Twoje zdjęcia 
są wizytówką i pierwszą rzeczą, którą zoba-
czy przyszły nabywca. Najlepiej o wykona-
nie takich zdjęć poprosić specjalistę. To do-
syć skomplikowane, choć wydaje się łatwe. 
Mieszkanie powinno być fotografowane o od-
powiedniej porze lub z profesjonalnym do-
świetleniem. Zdjęcia powinny prezentować 
najważniejsze cechy mieszkania, jak naj-
wierniej przekazać atmosferę wnętrza i za-
chęcić do zakupu. Przyszły właściciel, po-
winien od razu móc siebie wyobrazić w tym 
wnętrzu i poczuć się w nim komfortowo.

5.  PORZĄDEK W DOKUMENTACJI  
NIERUCHOMOŚCI

Przygotuj niezbędne dokumenty, o które 
może zapytać przyszły nabywca. Upo-
rządkuj sprawy podatkowe, spadkowe. To 
ważne, jeśli odziedziczyłeś nieruchomość 
w drodze spadku lub darowizny.

6. ODPOWIEDNIA PROMOCJA…

Czy wiesz kim jest Twój przyszły nabyw-
ca? Potrafisz go określić, nazwać i wiesz 
gdzie go szukać? Jeśli nie, to nie możesz 
też skutecznie promować swojego ogło-
szenia. Jeśli znasz odpowiedzi na te py-
tania to z łatwością dotrzesz do Nabywcy 
i zainteresujesz go Twoją nieruchomo-
ścią. Tutaj pomocne są portale z nieru-
chomościami, media społecznościowe, 
gdzie wybierasz odpowiednią grupę i tra-
fiasz prosto do niej ze swoją informacją.

ul. Nadarzyńska 88
05-825 Grodzisk Mazowiecki

wydarzenia12

Równie niefortunną, co niewytłumaczalną 
pomyłkę zanotowaliśmy w  opublikowa-
nym w poprzednim numerze „Bogorii” 
(nr 280) tekście pt. „Niepokorni fascynują”. 
Materiał poświęcony adresowanemu do 
młodzieży szkolnej konkursowi „Młodzi 
dla historii – Twój Bohater Opozycji De-
mokratycznej Niepokorny”, organizowa-
nemu przez Fundację Wdzięczności Nie-
pokornym im. ks. Sylwestra Zycha, zawiera 
m.in. wypowiedzi prezesa tej organizacji, 
którego mamy przyjemność znać również 
osobiście. Niestety, przypisywaną Mieczy-
sławowi Grydzewskiemu maksymę „świet-
nie wiem, że Pana Tadeusza napisał Juliusz 
Słowacki, ale na wszelki wypadek zawsze 
sprawdzam” zastosowaliśmy tylko poło-
wicznie i z niewyjaśnionych przyczyn Pana 
Prezesa przedstawiliśmy jako Stanisława 
Gawrońskiego. Niniejszym informację tę 
prostujemy: prezesem Fundacji jest Rado-
sław Marek Gawroński. Czytelników prze-
praszamy za wprowadzenie w błąd, a Pana 
Prezesa – za zniekształcenie personaliów.

Redakcja

Maksyma w połowie

Marzenia  
pod dachem

Sołecka rywalizacja

Sprostowanie     

    

Z wielkim smutkiem  
pożegnaliśmy 10 września 2018 r. 

wyjątkowego człowieka 
i naszego Przyjaciela

Włodka Kałagate
z którym spędziliśmy wiele 
wspaniałych chwil podczas 

corocznych spotkań  
świątecznych w Willi Radonie.

Będziemy o Tobie zawsze 
pamiętać, Włodku 

Przyjaciele

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję przyjaciołom 
i znajomym, którzy towarzyszyli 
mi w trudnych chwilach.

Mirek Łyszkowski
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Liczne atrakcje, a przede wszystkim wspaniała atmosfera towarzyszyły sołeckim spotkaniom, które 
urozmaiciły grodziskie lato. Organizatorzy pikników z cyklu „Nasze wsie naszą dumą”, czyli Urząd Miej-
ski i Centrum Kultury we współpracy z sołectwami, tradycyjnie zadbali o przyjemności dla starszych 
i młodszych bywalców plenerowych imprez.
Na sołeckich stoiskach królowały wyroby 
z kuchni lokalnych gospodyń, a na zielonej 
murawie dmuchańce, które podobnie jak 
animacje, rozgrywki FIFA 18 czy pokazy 
cyrkowe i akrobatyczne przygotowane przez 
Grupę Klaunik skupiały uwagę dzieci. Do-
rośli korzystali z pełnej smaków gościnności 
sołectw i obecności pracowników grodzi-
skiego magistratu, ZWiK-u, a także funkcjo-
nariuszy straży miejskiej oraz policji, z któ-
rymi można było porozmawiać na tematy 
dotyczące danej okolicy. Zwieńczeniem peł-
nych wrażeń piknikowych dni były taneczne 
wieczory z zespołem Dekret, zaś o muzycz-
ną rozgrzewkę przed tańcem na wybranych 
festynach zadbał grodziski bard oraz utalen-
towana dziennikarka Radia Bogoria. 

Bogdan Wiśniewski wystąpił 28 lipca 
w Adamowiźnie, gdzie bawili się również 
mieszkańcy wsi Radonie i Zapole. Tu so-
łeckie spotkanie nie tylko zakończyło się 
aktywnie, lecz także rozpoczęło, bowiem 
przed południem reprezentacje wsi oraz 
Urzędu Miejskiego stanęły do piłkarskiej 
rywalizacji.

– Była to dla nas ogromna frajda, zapre-
zentowaliśmy się bardzo dobrze, ale musimy 
pochylić czoła przed Adamowizną, która 
była najlepsza – mówił po meczu wicebur-
mistrz Tomasz Krupski. Urzędnicy zajęli 
miejsce drugie, a na trzecim stopniu podium 
stanęło sołectwo Radonie.

Dagmara Jaworska zaśpiewała 11 sierp-
nia na pikniku, którego gospodarzem była 
wieś Szczęsne, świętująca oddanie do użytku 
nowej świetlicy. Uroczyste otwarcie obiektu 
poprzedziło rozpoczęcie festynu, adresowa-
nego również do mieszkańców Kad, Opyp 
oraz Odrano Woli. Swoje talenty scenicz-
ne tego dnia zaprezentowali także sołtysi: 
Maja Winiarska-Czajkowska z Opyp, Do-
rota Pieniążek z Kad oraz Zbigniew Surała 

ze Szczęsnego, którzy wystąpili w specjalnie 
przygotowanej satyrze pt. „TV Szopka”. Pa-
nie sołtyski dodatkowo wystąpiły w słowiań-
skim pokazie. Walory artystyczne w zgoła 
odmiennej odsłonie, pełnej orientalnych 
dźwięków, pokazały na piknikowej estradzie 
również tancerki brzucha.

Nazajutrz, 12 sierpnia, z nowo otwar-
tej świetlicy cieszyli się także mieszkańcy 
Kraśniczej Woli, a radością podzielili się 
pod wspólnym festynowym niebem z Ada-
mowem, Chlebnią, Chrzanowem Dużym, 
Chrzanowem Małym, Izdebnem Kościelnym, 
Izdebnem Nowym, Kłudnem Nowym, Kłud-
nem Starym, Kłudzienkiem, Kozerami, Ko-
zerami Nowymi, Natolinem, Tłustem, Wólką 
Grodziską, Zabłotnią oraz Żukowem. Na naj-
większym z sołeckich pikników nie zabrakło 
atrakcji specjalnych, w tym wyścigu w  tacz-
kach, rzutu kaloszem, a nawet przenoszenia 
wody na patelni do smażenia naleśników. 
Wszelkie z tych nietypowych czynności sta-
nowiły oczywiście poszczególne konkurencje 
szóstej już edycji Turnieju Sołeckiego. W kla-
syfikacji ogólnej zaciętej, aczkolwiek przyja-
znej rywalizacji, najwyższy wynik uzyskała 
Kraśnicza Wola. Pośród sołtysów niepoko-
nany okazał się reprezentant Chlebni Sławo-
mir Pietraszek, który nie miał sobie równych 
w sprawności obierania ziemniaków.

– Im dłużej organizujemy imprezy o lo-
kalnym charakterze, dla kilku miejscowości, 
tym bardziej jestem przekonany o słuszności 
takiej formy sołeckich spotkań. Bardzo akty-
wizujemy te środowiska. Rady sołeckie oraz 
sołtysi organizują się coraz lepiej. Mieszkań-
cy mają okazję się poznać – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. 

Finał cyklu miał miejsce 25 sierpnia 
w  Kadach, gdzie zgromadzeni mieli okazję 
ponownie oklaskiwać m.in. Bogdana Wi-
śniewskiego i Dagmarę Jaworską. 

– Chcieliśmy bardzo serdecznie podzię-
kować pracownikom Centrum Kultury za 
pracę i wkład w organizację pikników. Bo 
my przychodzimy później, a oni od samego 
rana rozkładają sprzęt, pilnują, żeby wszyst-
ko było dograne. A kiedy idziemy do do-
mów, oni wszystko muszą posprzątać, zwi-
nąć, przygotować następną imprezę. To jest 
ogrom pracy, której na pierwszy rzut oka nie 
widać. Bardzo serdecznie dziękujemy! – po-
wiedziała sołtys Kad Dorota Pieniążek, któ-
ra za cykl imprez „Nasze wsie naszą dumą” 
personalnie podziękowała pomysłodawcy 
– burmistrzowi Grzegorzowi Benedykciń-
skiemu oraz realizatorom, czyli Centrum 
Kultury – dyrektorowi Pawłowi Twardocho-
wi i Marcie Kowalczyk oraz koordynującej 
prace świetlic Agnieszce Wąsik. – Sami pań-
stwo wiecie, że nawet w świetlicy w Kadach 
niewiele się działo, a odkąd Agnieszka jest 
koordynatorem świetlic, każdego dnia coś 
mamy. Od września program jest bardzo na-
pięty – mówiła Dorota Pieniążek.

A z naszej strony pozostaje jedynie ży-
czyć wszystkim sołectwom, by powodów do 
dumy i sołeckich spotkań z każdym rokiem 
przybywało.

  n  (mm, kb)

Z sołtysami pod chmurami  
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Pamięta Pan jeszcze atmosferę, jaka to-
warzyszyła przygotowaniom do otwarcia 
Centrum Kultury przed dziesięciu laty?

– Przede wszystkim pamiętam ogromną 
koncentrację wszystkich na tym wydarzeniu 
i ogrom pracy. Podczas otwarcia CK na dużej 
scenie wystąpili Budka Suflera, Bracia i Edy-
ta Górniak. Kumulacja trzech zespołów tej 
rangi wiąże się ze zmianami technicznymi, 
a nie chcieliśmy, żeby publiczność czekała 
zbyt długo między występami, więc było to 
dość karkołomne przedsięwzięcie. Udało się 
wszystko co do minuty, choć oczywiście nie 
ustrzegliśmy się pewnych potknięć. Uczyli-
śmy się i nadal uczymy, wyciągamy wnioski, 
bo na tym między innymi polega ta praca, 
że trzeba umieć reagować na bieżąco. Dzień 
po inauguracji mieliśmy otwarcie klubu mu-
zycznego z zespołem The Globetrotters. By 
to wszystko zgrać, przygotować, trzeba było 
mnóstwo wysiłku wielu osób w okresie po-
przedzającym te wydarzenia.
A z 28 czerwca 2008 roku, czyli dnia in-
auguracji, co Panu szczególnie zapadło 
w pamięć? 

– Ogromne zainteresowanie! Na placu 
przed CK zgromadziło się ponad 10 tysięcy 
ludzi, którzy ustawiali się w długie kolejki 
do zwiedzania budynku. To naprawdę ro-
biło wrażenie. W pamięci mam też słowa 
nieżyjącego już Wojciecha Siemiona, który 
powiedział „Centrum Kultury jest jak świą-
tynia. Ale pamiętajmy, że Chrystus ze świą-
tyni wypędził kupców”. Bardzo mocno pod-
kreślał to, że nie jest sztuką budowa obiektu, 
istotną rzeczą jest to, co się w tym miejscu 
dzieje i co przynosi to mieszkańcom. 
O ile sam fakt powstania nowego bu-
dynku dla Ośrodka Kultury wzbudzał 
powszechny entuzjazm, o tyle kwestia 
lokalizacji i funkcjonalności obiektu była 
przedmiotem dyskusji mieszkańców. Jak 
Pan, z dziesięcioletniej perspektywy, oce-
nia budynek CK w tych aspektach? 

– Położenie jest genialne. To samo centrum 
miasta, więc nie można byłoby wymarzyć 
sobie lepszego miejsca. Uważam, że mamy 
obiekt wielofunkcyjny, który sprostał naj-
ważniejszym oczekiwaniom inwestora, użyt-
kowników i mieszkańców, korzystających 
z naszej oferty. Oczywiście z każdym nowym 
obiektem jest trochę tak jak z budową domu 
– dopiero kiedy w nim zamieszkamy, to wie-
my, co można byłoby zaplanować inaczej. Pa-
miętajmy, że Centrum Kultury było projek-
towane w latach 2004-2005, więc były inne 
technologie. Na przykład nie było wtedy kina 
cyfrowego. Pierwsze – Kino Praha – pojawi-
ło się dopiero w 2007 roku. Dlatego u nas na 

początku był projektor analogowy, dopiero 
z czasem uzyskaliśmy dofinansowanie z PISF 
i kupiliśmy projektor cyfrowy. 
Ostatnio spore środki zostały wydane na 
sprzęt. Czyżby Centrum Kultury było sła-
bo wyposażone?

– Sprzęt, który w momencie projekto-
wania CK był bardzo nowoczesny, po dzie-
sięciu latach intensywnej eksploatacji czę-
ściowo się zużył. Dlatego rewelacyjnie się 
stało, że dzięki pozyskaniu prawie 2 mln zł 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko mogliśmy zakupić urządzenia 
o 3-4 półki wyższej klasy niż dotychczaso-
we. Zarówno jeśli chodzi o nagłośnienie, jak 
i oświetlenie. W ramach projektu pozyska-
liśmy też scenę mobilną, której nam bardzo 
brakowało.  
Gdy otwierało się Centrum Kultury, wy-
dawało się, że z uwagi na kubaturę obiekt 
na długo zaspokoi wszelkie potrzeby kul-
turalne. Tymczasem z biegiem lat zaczęły 
pojawiać się filie Ośrodka Kultury – jak 
Radogoszcz, Poczekalnia PKP, świetlice – 
i każda cieszy się zainteresowaniem.  

– Na pewno zadziałała magia nowego 
miejsca, a my potrafiliśmy ją odpowiednio 
wykorzystać. Z jednej strony mieszkańcy 
byli bardzo ciekawi oferty nowego Centrum 
Kultury, z drugiej – pojawiło się wielu ani-
matorów, ludzi z pomysłami na rozmaite 
zajęcia, którzy chcieli współpracować, dać 
coś z siebie, a my staraliśmy się im taką 
możliwość zapewnić. I to zadziałało na za-
sadzie koła zamachowego – ponieważ były 
interesujące propozycje, pojawiali się od-
biorcy, a ponieważ pojawiali się odbiorcy, 
pojawiały się również nowe propozycje ani-
matorów. Można się tylko cieszyć, że budy-
nek Centrum Kultury okazał się za mały, by 
pomieścić wszystkie aktywności kulturalne, 
ponieważ w najlepszy sposób uzasadnia to 
potrzebę jego budowy i w ogóle inwestowa-
nia w kulturę. Każda z filii ma swoją specy-
fikę i każda wypełnia jakąś niszę, a przede 
wszystkim zatrudnieni są tam świetni pra-
cownicy, którzy potrafią stworzyć ofertę 
przyciągającą ludzi. 

Liczba podmiotów zajmujących się dzia-
łalnością kulturalną nie doprowadzi do 
niezdrowej konkurencji?

– Taka rywalizacja może przynieść wi-
dzom same korzyści. Dla każdego jest 
miejsce. Proszę zwrócić uwagę na to, co się 
dzieje w parkach. Jest ich kilka, a letnią porą 
wszędzie są tłumy. Oczywiście istotną spra-
wą jest odpowiednia koordynacja działań. 
Bo Grodzisk nie jest olbrzymią metropo-
lią, więc nie można robić dwóch atrakcyj-
nych imprez w jednym czasie i zmuszać 
mieszkańców do rezygnacji z jednej z nich. 
Między innymi po to powstał informator 
kulturalno-sportowy, żeby uporządkować 
harmonogram wydarzeń. Ośrodek Kultury 
przy większości imprez kulturalnych uczest-
niczy, jeśli nie jako organizator, to jako siła 
fachowa, czyli ekipa techniczna, więc choć-
by z tego powodu zależy nam na optymal-
nym zaplanowaniu terminów imprez. 
W wywiadzie, który ukazał się 10 lat temu 
na łamach „Bogorii”, przed uruchomie-
niem Centrum Kultury zapewniał Pan, że 
będzie to obiekt bezpieczny ekonomicz-
nie, zwracając uwagę, że część komercyj-
na zarobi na utrzymanie części edukacyj-
nej. Jak te przewidywania się sprawdziły 
w praktyce?

– Tak, część naszych działań i potrzeb 
jest pokrywana z wpływów od dzierżawców 
– obecnie Babie Lato, Kawa i zabawa, Loft 
– mamy też wynajmy czasowe, staramy się 
pozyskiwać środki od reklamodawców, wy-
korzystując takie nośniki jak radio, gazeta, 
spoty kinowe. Z powodzeniem aplikujemy 
też o środki zewnętrzne. Natomiast głów-
nym mecenasem jest gmina, która w  ra-
mach swoich działań jest organizatorem 
i  jako organizator zapewnia ciągłość funk-
cjonowania Ośrodka Kultury. Pamiętajmy 
jednak, że nie po to ten ośrodek był budo-
wany, żeby przynosić ogromne dochody. 
Były wręcz obawy, czy tu nie będzie rządzić 
komercja. Absolutnie nie. Staramy się edu-
kować, a jeżeli organizujemy jakąś formę 
rozrywki, to również dbamy, by zawierała 
pierwiastek edukacyjny. 

Z Pawłem Twardochem, dyrek-
torem Centrum Kultury, które
w tym roku obchodzi dziesię-
ciolecie działalności, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski. 

Dekada pełna kultury

Dyrektor Paweł Twardoch podczas przygotowań  
do koncertu chopinowskiego w Książenicach, wrzesień 2016 r.



BOGORIA nr 281 wrzesień 2018

15

Większość z pomysłów i planów zapo-
wiadanych przez Pana we wspomnianym 
wywiadzie zrealizowała się. Nie trafił Pan 
z jednym: spodziewał się Pan, że sercem 
nowego Centrum Kultury będzie klub 
muzyczny. 

– Być może przemawiała przeze mnie moja 
bezgraniczna miłość do jazzu. Ta miłość nie 
wygasła, jednak zmieniły się realia. Kiedy CK 
powstawało, to już był schyłek klubów jaz-
zowych. Wcześniej każde miasto miało swój 
klub – Akwarium czy Tygmont w Warszawie, 
Pod Jaszczurami w Krakowie… Grodzisk też 
miał swoje tradycje Jazz Clubu Studio, więc 
były przesłanki, by sądzić, że taki klub będzie 
mógł tu zaistnieć. Natomiast również mia-
łem świadomość, co podkreślałem, że klub 
jest dzierżawiony za niemałe pieniądze, więc 
nie możemy zbyt agresywnie ingerować w to, 
co się tam dzieje. Rzeczywiście sercem CK to 
miejsce się nie stało, ale nadal odbywają się 
tam koncerty organizowane przez nas raz 
w miesiącu, w okresie od września do kwiet-
nia. W sezonie ciepłym z imprezami wycho-
dzimy na zewnątrz.
Gdzie zatem znajduje się serce Centrum 
Kultury?

– W sposób rewelacyjny rozwinęło się 
kino, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. 
Jeżeli chodzi o kina jednosalowe, mamy jed-
ną z  najlepszych pozycji w kraju. Frekwen-
cja niebywale cieszy, bo pamiętam, że nasze 
pierwsze doświadczenia z kinem codzien-
nym nie napawały optymizmem. W  week-
end na filmy przychodziło ok. 150 osób. 
Jeśli porównać to z trzema tysiącami, które 
w jeden weekend obejrzały u nas „Listy do 
M.”, to zobaczymy skalę rozwoju. To są wy-
niki świadczące o tym, że przejęliśmy część 
widzów, którzy jeździli wcześniej do Janek. 
Z uwagi na wysokie notowania u dystrybu-
torów mamy dostęp do premier. To z kolei 
powoduje, że często pojawia się dylemat, 
bowiem w przypadku premiery dany tytuł 
musimy wyświetlać przez dwa-trzy tygodnie 
często bez możliwości grania innego filmu. 
Ludzi niekiedy to dziwi, dlaczego gramy tak 
długo jeden tytuł, a takie są po prostu wy-
mogi premiery. Ponieważ sala kinowa służy 
również jako sala widowiskowa, organizacja 
koncertów, widowisk oznacza wyłączenie 
kina. Również zajęcia tematyczne cieszą się 
olbrzymim zainteresowaniem, sale lustrzane 
na parterze i  pierwszym piętrze nie mogą 
wręcz pomieścić wszystkich chętnych. Dla-
tego bardzo się cieszę, że niebawem otwarta 
będzie mediateka, która daje szansę na nową 
przestrzeń. 
Otwarcie mediateki oznacza także zmiany 
w budynku Centrum Kultury, który opu-
ści Biblioteka Publiczna. Jakie są plany 
zagospodarowania pomieszczeń zajmo-
wanych dotychczas przez księgozbiór?

– Te pomieszczenia pozwolą nam rozwią-
zać problem braku siedziby i miejsca prób 
dla chórów i naszej Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, która weszła w drugi etap rozwoju 
z  nowym dyrygentem. Orkiestra ma swoją 
specyfikę pracy. Jest to praca głośna, dlatego 
chóry miały próby w Radogoszczy czy w sali 

konferencyjnej CK, a orkiestra funkcjono-
wała dzięki uprzejmości dyrekcji grodzi-
skich szkół – przez jakiś czas miała próby z 
ZS nr 1, a później w SP nr 5, za co jestem 
bardzo wdzięczny dyrektorom.
Mediateka ma być centrum aktywizacji 
seniorów. Czy to oznacza, że Strefa Ak-
tywnego Seniora również opuści Centrum 
Kultury?

– Zainteresowanie programem jest tak 
duże, że chociaż budynek przy Bartnia-
ka jest wspaniały, nie pomieści wszystkich 
uczestników. Zajęcia z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego 
odbywać się będą w mediatece, natomiast 
u nas będą zajęcia taneczne czy plastycz-
ne. Oczywiście pozostanie cykl koncertów 
„Gdzie są gwiazdy z tamtych lat”, kino dla 
seniora, wycieczki organizowane przez Po-
czekalnię PKP. 
Co Pan poczytuje za największy sukces CK 
w minionych 10 latach?

– Najważniejsze sukcesy są dwa: po pierw-
sze, nie robimy imprez dla siebie, tylko dla 
niemałej publiczności. Byłbym załamany, 
gdyby się okazało, że kompletnie nie jesteśmy 
w stanie trafić w gust mieszkańców. A ponad 
90 proc. imprez i koncertów przyciąga tłu-
my i za to jestem wdzięczny mieszkańcom. 
Dziękuję również za wszelkie głosy – te po-
zytywne, bo dodają energii w pracy, i te ne-
gatywne – bo pozwalają udoskonalać naszą 
ofertę. Drugim sukcesem jest ekipa pracow-
ników i współpracowników Ośrodka Kultu-
ry. Jestem wielkim szczęściarzem, że udało 
mi się zgromadzić wokół siebie taką ekipę. 
Tworzą ją zarówno osoby, które pracowały tu 
wcześniej, zanim się pojawiłem, jednak część 
ludzi odeszła, a na ich miejsce pojawiły się 
osoby nowe, które sam miałem przyjemność 
zatrudniać. To jest zgrany team ludzi, którzy 
doskonale wyczuwają potrzeby mieszkańców 
i zadania, jakie przed nami są stawiane. 
Pokusił się Pan o zestawienie, ile wydarzeń 
zostało zorganizowanych w ciągu dekady 
przez CK?

– Kiedyś zrobiłem zestawienie roczne 
i  wyszło, że wszystkich imprez w ciągu roku 

było ok. 700… Więc jeśli przemnożyć przez 
dziesięć lat, to na pewno kilka tysięcy. Skala 
i ranga tych imprez była rozmaita, ale gości-
liśmy gwiazdy muzyczne, gwiazdy filmowe, 
gościliśmy prezydenta, premierów, co wy-
magało odpowiedniego zabezpieczenia, spo-
tkań z  BOR-em. Tego wszystkiego nie da się 
nauczyć z  teorii. To trzeba przeżyć i tego do-
świadczyć. Różnorodność imprez pozwoliła 
nam zebrać też rozmaite doświadczenie. Dzię-
ki temu mamy bardzo wykwalifikowaną kadrę.
Czy wśród tego ogromu imprez jest taka, 
do której Pan sięga pamięcią szczególnie 
chętnie?

– Na pewno wrażenie robią te imprezy, 
na których jest dużo ludzi i dobrze się ba-
wią. A  tym większa satysfakcja, że nie są 
to imprezy disco polo, których w innych 
miejscach jest pod dostatkiem. Powielanie 
tego trendu byłoby pójściem na łatwiznę. 
My podjęliśmy rękawicę i staramy się robić 
coś innego. Mieliśmy klasykę w plenerze 
–  „Człowieka z La Manczy”, „Skrzypka na 
dachu” czy „Wesołą wdówkę”, na którą przy-
szło blisko 5 tys. ludzi. Zresztą u nas klasyka 
gromadzi tłumy. Pamiętam również koncert 
zespołu Enej i zdjęcie tysięcy widzów zgro-
madzonych wokół sceny zrobione z dachu. 
To są imprezy, które zapamiętaliśmy. Dla 
mnie osobiście wyjątkowe były koncerty 
Zbyszka Wodeckiego, z którym przez po-
nad 30 lat miałem zaszczyt współpracować 
i przyjaźnić się. Tak na marginesie, do końca 
mi wypominał, że on otwierał oczyszczalnię 
ścieków, a Centrum Kultury – Edyta Gór-
niak… To oczywiście taki jego żart. Zbyszek 
miał olbrzymi dystans do siebie.
Z jakimi planami wchodzi Centrum Kul-
tury w drugą dekadę?

– Każdej jesieni powstaje harmonogram 
działań na rok następny. Nie mamy jednak 
takiego komfortu, że siadamy, przez miesiąc 
się zastanawiamy, robimy burzę mózgów 
i potem zajmujemy się realizacją pomysłów. 
Musimy reagować sprawnie, na bieżąco, bo 
zmienia się rzeczywistość i zmieniają się 
potrzeby mieszkańców. Mamy swoje stałe 
cykle, jak „Dni hobby”, „Klasyka w parku”, 
„Nasze wsie naszą dumą”, „Strefa Aktywne-
go Seniora”, są spektakle, koncerty, zajęcia 
tematyczne itp. W wakacje zakończyliśmy 
drugi sezon „Kina na leżakach”, które za-
mierzamy rozwijać w przyszłym roku. Bo 
przedsięwzięcie ma potencjał – ostatni seans 
przyniósł zainteresowanie, które przeszło 
najśmielsze oczekiwania nawet przedstawi-
cieli firmy, przygotowującej projekcje. Oni 
jeżdżą po całej Polsce i mówili, że tylu ludzi 
nie mieli nawet nad morzem. Nie da się w stu 
procentach zaplanować, co będziemy robić, 
bo nasza praca polega na tym, żeby reago-
wać na potrzeby mieszkańców i zmieniają-
ce się trendy w kulturze. Na pewno chcemy 
stworzyć platformę porozumienia i wspólną 
ofertę z grodziską młodzieżą. Temu celowi 
ma służyć Galeria Młodych w Willi Rado-
goszcz. Pierwsze efekty już są i mam nadzie-
ję, że projekt będzie się w kolejnych edycjach 
dynamicznie rozwijał. 
Dziękuję za rozmowę. 

wywiad

29 czerwca 2008 r., Paweł Twardoch 
podczas otwarcia wystawy zdjęć 
Marka Karewicza „This is jazz”.
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Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego w Galerii Popkolor uczciło 3 września  
otwarciem wystawy fotografii i malarstwa Jacka Prosińskiego,  
jego synów Jana i Michała oraz Franciszka Wąsowskiego.

– Chciałabym, żeby sztuka zajmowała moją każdą chwilę. Malowanie i rysowanie, 
to mój moment wyciszenia. Największą satysfakcją jest miłe słowo i radość innych, 
gdy patrzą na moje obrazy. Cieszę się, że mogą one poprawić komuś humor – 
powiedziała niespełna 15-letnia Jana Rytelewska, autorka prac zaprezentowanych 
7 września w Poczekalni PKP podczas wernisażu wystawy „Malarstwo i rysunki”.

W foyer kina Centrum Kultury 
10 sierpnia po raz pierwszy 
pojawiły się… przekazy 
energetyczne.

Wśród zdjęć Jacka Prosińskiego na szcze-
gólną uwagę zasługują te, zrobione w ciągu 
ostatniego roku w odległości maksymalnie 
20 metrów od biurka artysty. W subiek-
tywny sposób pokazują one dom, dawniej 
zamieszkiwany przez patrona ogniska, Jana  
Skotnickiego. 

– Z tym domem związana jest pewna 
historia. Po wojnie podjechał czarny samo-
chód z ambasady radzieckiej, z którego wy-
siadł oficer, by podziękować Skotnickiemu 
za przypadkowe uwolnienie Lenina w  Po-
roninie w 1908 r. W zamian za to zwróco-
no wolność jednemu z członków rodziny, 
przebywającemu w łagrze – mówił Jacek 
Prosiński.

Jan Prosiński zaprezentował przekrój 
zdjęć z okresu, w którym zajmuje się fotogra-
fią. Część z nich to ujęcia zrobione przy oka-
zji pracy operatora filmowego, m.in. w USA, 
Indiach, Tajlandii czy na Węgrzech.

– Pamięć o Janie Skotnickim, moim 
stryjecznym pradziadku, jest pielęgnowana 
w naszej rodzinie. Mieszkamy wśród wielu 
pamiątek, obrazów, które tworzył, i wszy-
scy jesteśmy tym przesiąknięci – mówił Jan 
Prosiński.

Na wystawę złożyły się także postimpre-
sjonistyczne obrazy Michała Prosińskie-
go, których głównym motywem są pejzaże  
z różnych zakątków Polski w stonowanej kolo-
rystyce: zieleniach, brązach, sepiach, ugrach. 

– Moja przygoda z malarstwem sztalu-
gowym w plenerze zaczęła się w 1987 r., 
kiedy tata wyciągnął z piwnicy bardzo sta-
rą sztalugę należącą do Jana Skotnickiego, 
otrzepał ją z kurzu i mi ją przekazał. Była 
to sztaluga z przełomu XIX i  XX wieku – 
wspominał Michał Prosiński.

Przełamaniem konwencji rodzinnej było 
pokazanie zdjęć Franciszka Wąsowskiego, 
którego nauczycielem w gimnazjum w Pod-
kowie Leśnej był dyrektor ogniska, Jakub 
Cwieczkowski. Fotografie przedstawiają 
fragmenty architektury, różne geometrycz-
ne kształty, cienie, ludzi oraz krajobrazy 
z Polski, Włoch i Francji.

 n Tekst i fot. Anna Redel

fo
t. 

K
. M

an
de

s

Terapia  
sztuką

Od ołówka do malarstwa

– Nie jest to zwykłe malarstwo. Na 
wystawę składają się obrazy abs-
trakcyjne, które pobudzają wy-
obraźnię. Chodzi o przekazy psy-
chologiczne oddziałujące na naszą 
jaźń. Powstają one po rozmowie, 
która ma być swego rodzaju terapią 
– mówił Krzysztof Wasilewski, ku-
rator wystawy „Wakacyjne anioły”, 
na którą złożyły się prace Grażyny  
Sybirskiej-Wilk. 

Na wernisażu pojawiły się osoby 
będące inspiracją dla stworzonych 
dzieł. Wyrażały one wdzięczność 
wobec autorki, która swoją malarską 
działalnością pomogła im w trud-
nych momentach. Artystka zajmuje 
się parapsychologią, prowadzi warsz-
taty w  wielu miejscach Europy i  jest 
związana z poświęconym zjawiskom 
nadprzyrodzonym miesięcznikiem 
„Czwarty Wymiar”, który objął pa-
tronat medialny nad wystawą. Prace 
można było oglądać do 7 września. 

 n (ar)

– Jako niedoszły grafik mogę powiedzieć, 
że rysunki są bardzo estetyczne i widać na 
nich bardzo dobrą kreskę młodej artystki. 
Szczególnie zaskakujące jest świetne wy-
czucie barw – radosnych i pastelowych, ale 
bardzo dobrze połączonych. Niektóre pra-
ce Jana stworzyła specjalnie na tę wystawę 
w  przeciągu dwóch dni, co też świadczy 
o jej profesjonalizmie. Będę z uwagą śledzić 
rozwijający się talent Jany, a może niedługo 
nawet karierę – powiedział wiceburmistrz 
Tomasz Krupski.

Większość zaprezentowanych prac po-
chodzi z dwóch ostatnich lat. Jak przyznaje 
utalentowana artystka (na zdjęciu, trzecia 
z prawej), zaczynała od ołówka i kredki, 

a obecnie w jej twórczości dominują farby. 
Stara się korzystać z różnych stylów malo-
wania i technik, szuka także rozmaitych te-
matów. Zwierzęta, portrety, rośliny, martwe 
natury, pejzaże – po prostu jeśli widzi coś, 
co jest warte uwiecznienia, to robi zdjęcia, 
a potem przelewa to na płótno.

Wśród licznie zgromadzonych na werni-
sażu gości nie zabrakło rodziny, przyjaciół, 
nauczycieli i znajomych młodej artystki. 
Jednak większość osób nie znała wcześniej 
jej twórczości i zaintrygowana przyszła zo-
baczyć rozwijający się talent. Po części ofi-
cjalnej był czas na gratulacje i długie roz-
mowy o sztuce.

Jana Rytelewska swoją przyszłość łą-
czy z  informatyką i grafiką komputerową,  
ale jednocześnie zapewnia, że malarstwo 
i  rysunek zawsze będą obecne w jej doro-
słym życiu.

Ekspozycja, którą można oglądać do 
27  września, została zorganizowana w ra-
mach cyklu „Moja pierwsza wystawa”, pro-
mującego grodziskich twórców.   n  (km)

Rodzinna konwencja z przełamaniem
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Na scenie kameralnej działającej w Centrum Kultury restauracji Babie Lato 
4 września wystąpił zespół znakomitego pianisty, kompozytora i aranżera 
muzyki jazzowej i rozrywkowej Wojciecha Gogolewskiego. Grodziska 
publiczność była dla muzyków królikiem doświadczalnym, ponieważ dzień 
później wchodzili do studia nagraniowego, aby nagrać płytę. 

Gogofobia na początek

Artyści koncert rozpoczęli trochę nietypowo, 
od ballady „Gogofobia”. I od razy było sły-
chać, że między muzykami jest chemia. Każ-
dy z nich wiedział bardzo dobrze, co do niego 
należy. Duża w tym zasługa saksofonisty An-
drzeja Olejniczaka, który był założycielem jed-
nej z najlepszych polskich formacji jazzowych 
String Connection i współpracował niemal ze 
wszystkimi najlepszymi zespołami sceny jaz-
zowej lat 70. i 80. Jako muzyk sesyjny grywał 
z Józefem Skrzekiem i Mannamem. Koncerto-
wał z Randy Brecker Group i Hiramem Bul-
lockiem. A od wielu lat mieszka w Hiszpanii.

Wojciech Gogolewski to artysta wszech-
stronny. Dlatego muzycy zagrali jego kom-
pozycję „Kroki malucha”, będącą jakby 
lustrzanym odbiciem standardu Johna Col-

trane’a „Giant steps”, czyli „Kroki olbrzyma”. 
Ładnie zabrzmiał również utwór „Wieczorne 
uśmieszki”, który nawiązuje do kompozycji 
Zbigniewa Jaremki ze słowami Wojciecha 
Młynarskiego „Poranne łzy” śpiewanej przez 
Krystynę Prońko. Z dawnych rzeczy publicz-
ność usłyszała „Holding back”. 

Specjalnością zespołu wydają się ballady, 
ale znalazło się miejsce dla utworów w me-
trum trzy czwarte i dla samby. W kompozy-
cjach słychać, że jednym z obszarów aktyw-
ności Wojciecha Gogolewskiego jest muzyka 
do filmów i przedstawień teatralnych.

Bardzo dobrą sekcję rytmiczną tworzyli 
Paweł Pańta na kontrabasie i gitarze basowej 
oraz Adam Lewandowski na perkusji i cajon.  

 n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z obchodami Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, przypadającego w dniu 22 września, wprowadza 
ofertę specjalną „Dzień bez samochodu w WKD”. Zgodnie z tą ofertą, w dniu  
22 września 2018 r. każdy pasażer posiadający przy sobie dowód reje-
stracyjny pojazdu może na jego podstawie podróżować pociągami WKD 
na całej trasie, bez konieczności nabywania biletu na przejazd.

– Przyłączając się do obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu za 
pośrednictwem specjalnej oferty „Dzień bez samochodu WKD” chcemy za-
chęcić wszystkich mieszkańców obszaru, przez który przebiega linia kolejki, 
a przede wszystkim tych zmotoryzowanych, do skorzystania z przejazdów 
transportem szybkim, bezpiecznym, wygodnym i ekologicznym. Wszystkie te 
warunki spełniają pociągi „wukadki”. Właścicieli pojazdów spalinowych chcie-
libyśmy skłonić do tego, aby chociaż w tym jednym dniu zrezygnowali z sa-
mochodu bądź motocykla na rzecz komunikacji szynowej, pozostawiając swój 
środek transportu pod domem lub na jednym ze specjalnych parkingów, które 
sukcesywnie powstają obok trasy kolejki – podkreśla Michał Panfil, Prezes 
Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w ramach oferty spe-
cjalnej „Dzień bez samochodu w WKD” pasażerom, którzy posiadając przy 
sobie dowód rejestracyjny pojazdu, skasują bilet jednorazowy na przejazd lub 
pasażerom posiadającym zakupiony wcześniej bilet okresowy, zawierający 
w swoim okresie ważności dzień 22 września 2018 r. nie będzie przysługi-
wać zwrot środków finansowych.

Europejski Dzień bez Samochodu jest elementem międzynarodowej 
kampanii proekologicznej świętowanej corocznie w dniu 22 września. Według 
przyjętych założeń powinien wspomagać idee proekologiczne dotyczące 
zmniejszenia ilości spalin wytwarzanych przez pojazdy samochodowe 
poruszające się po drogach, w szczególności w centrach miast. Zasadnicze 
cele obejmują kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, 
upowszechnianie informacji o negatywnych skutkach korzystania 
z samochodów, czy przekonanie ich użytkowników do alternatywnych środków 
transportu, wśród których jednym z kluczowych jest transport szynowy. Dzięki 
promocji transportu publicznego podmioty uczestniczące w kampanii chcą 
pokazać, że życie w mieście bez samochodu jest możliwe.

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

22 WRZEŚNIA – DZIEŃ BEZ  
SAMOCHODU W WUKADCE

Reportażystka Anna Kamińska po raz ko-
lejny spotkała się z grodziskimi czytelni-
kami. 30 sierpnia w Pawilonie Kultury na 
zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki 
Biblioteki Publicznej opowiadała o kuli-
sach powstania swoich książek, biografii 
wybitnych Polaków m.in. Wandy Rutkie-
wicz i Simony Kossak. Głównym tematem 
spotkania była jednak książka „Białowieża 
szeptem”.

– Każda książka jest dla mnie niesamo-
wicie ważna, bo to nie tylko słowa i zdania, 
ale przede wszystkim setki rozmów i spo-
tkań z ludźmi. To dla mnie niezapomniane 
historie, przeżycia, emocje i najcenniejsza 
nauka – powiedziała autorka, która pierw-
sze kroki w dziennikarstwie stawiała w Ra-
diu Bogoria.

Wielbicieli talentu Anny Kamińskiej 
„Białowieża szeptem” intryguje tajemni-
czością, mało znaną tematyką oraz opisa-
nymi losami mieszkańców puszczy – stąd 
wzięły się liczne pytania do autorki i długa, 
ożywiona rozmowa. Potem nadszedł czas 
na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

 n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Szepty  
intrygują

Rodzinna konwencja z przełamaniem
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Historia Książenic  
w brwinowskiej kaplicy
W wakacyjne niedziele można było zwiedzać kaplicę Marylskich na cmentarzu 
parafialnym w Brwinowie. Członkowie Brwinowskiego Koła Opieki nad Zabytkami 
opowiadali o historii tej rodziny i zakończonej niedawno renowacji obiektu.
Z historią rodziny Marylskich, 
nierozerwalnie łączą się dzie-
je podgrodziskich Książenic. 
Wplatają się w nią związki Eu-
stachego Marylskiego z Frydery-
kiem Skarbkiem i Fryderykiem 
Chopinem, którego imię nosi 
tamtejsza szkoła podstawowa. 
To Eustachy Marylski, gdy wstą-
pił do Liceum Warszawskiego 
w  1820 roku, oddany został na 
stancję do profesorstwa Chopi-
nów. Spędził tam co najmniej 
trzy lata i w tym czasie na co 
dzień przebywał z  młodszym 
od niego Fryderykiem. Ten 
wątek opisuje m.in. Piotr My-
słowski w wydanej w 2010 roku 
– Roku Chopinowskim – książ-
ce „O  Chopinie w Grodzisku 
i  okolicach”. Zwraca uwagę na 
przyjaźń, jaka łączyła Eustache-
go Marylskiego z rodziną Fryde-

ryka Skarbka, który był uczniem 
Mikołaja Chopina w Żelazowej 
Woli i następnie został ojcem 
chrzestnym jego syna Fryderyka. 
„Skarbek przez całe życie utrzy-
mywał bliskie, przyjacielskie 
stosunki z Chopinami: rodziny 
regularnie się odwiedzały” – na-
pisał autor publikacji. Podkreśla, 
że ten krąg znajomych-przyja-
ciół obejmujący Skarbków i Ma-
rylskich przetrwał wiele lat.

Kaplica Marylskich jest jed-
nym z najstarszych na Mazow-
szu drewnianych zabytków sa-
kralnych. Została zbudowana 
na przełomie XVIII i XIX wieku 
i pełniła początkowo funkcję 
kaplicy dworskiej rodziny Ma-
rylskich w ich majątku w Ksią-
żenicach. W 1857 r. z inicjatywy 
ówczesnego dziedzica Książe-
nic, Eustachego Marylskiego, 

została przeniesiona na teren 
cmentarza parafialnego w Brwi-
nowie, jako rodzinna kaplica 
grobowa. Budowlę postawiono 
na grobie ojca Eustachego – Pio-
tra Marylskiego, oficera Wojska 
Polskiego z okresu insurekcji 
kościuszkowskiej i radcy stanu 
Księstwa Warszawskiego zmar-
łego w 1829 r. w wieku 54 lat. 
Dobra ziemskie w Książenicach 
nabył on 17 kwietnia 1820 r. za 
kwotę 278 tysięcy złotych pol-
skich. Eustachy Marylski zmarł 
natomiast w 1871 r. w należącym 
do niego majątku Żółwin. 

Pochowani w podziemiach 
brwinowskiej kaplicy członko-
wie rodziny upamiętnieni są na 
epitafiach znajdujących się we 
wnętrzu. 

Dni otwarte kaplicy Maryl-
skich były okazją do pozna-

nia historii rodziny. Wśród jej 
reprezentantów znajdziemy 
i  wspomnianego Eustachego, 
i  Antoniego, który niemal całe 
życie poświęcił na rozbudowę 
zakładu w Laskach i przez wie-
le lat był prezesem Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi.

Przeprowadzone w ostatnich 
latach prace konserwatorskie 
uratowały kaplicę, w której pod 
koniec 2014 r. stwierdzono wy-
stępowanie grzyba na podłodze, 
w dolnych partiach ścian i  na 
słupach przy wejściu. Dzięki do-
tacji z budżetu gminy Brwinów 
możliwe było m.in. odgrzybie-
nie kaplicy, wykonanie posadz-
ki żwirowo-kamiennej wokół 
budynku, a także zakonser-
wowanie ścian i rekonstrukcja 
podłogi. 

n  Sławomir Sadowski

Koncert Chóru Wydartych 
Domom Kur, występ zespo-
łów Domu Kultury DoReMi-
Re i Wesołe Rzępoły, pokaz 
Grupy Teatralnej UTW – to 
tylko niektóre atrakcje przy-
gotowane dla licznie przy-
byłych gości z okazji Świę-
ta Chleba, które odbyło się 
2  września w Żabiej Woli. 
Dla najmłodszych uczestni-
ków przygotowano warsztaty 
artystyczne, kucyki, pokazy 
sprawnościowe w wykonaniu  
OSP Żelechów. Oprócz akcen-
tów materialnych, takich jak 

stoiska bogato zastawione re-
gionalnymi specjałami, arty-
styczną biżuterią, ozdobami, 
ręcznie robionymi przytu-
lankami i innym kolorowym 
rękodziełem, nie zabrakło 
też aspektu duchowego w po-
staci mszy św. W dożynkową 
tradycję wpisane są również 
prezentacje wieńców i dziele-
nie się chlebem. Wyjątkowy 
dzień w żabiowolskim parku 
zakończył koncert Macieja 
Miecznikowskiego z zespo-
łem Leszcze.

n  Katarzyna Mandes

Rolnicy z gminy Baranów 
26 sierpnia świętowali dożynki 
w Cegłowie. Uroczystość zapo-
czątkował korowód z wieńca-
mi, który przemaszerował na 
teren boiska sportowego, gdzie 
na gości czekały stoiska z  lo-
kalnymi potrawami i słodko-
ściami, przygotowanymi przez 
okoliczne wsie, m.in. Baranów, 
Cegłów, Murowaniec, Gole, 
Kaski, Żaby, Boża Wola i Bro-
nisławów. O oprawę muzyczną 
zadbała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Kaski, która zagrała 
koncert. Nie zabrakło oczywi-

ście polowej mszy dziękczynnej 
i  ceremonii wręczenia chleba 
dożynkowego. Na mieszkań-
ców gminy Baranów czekało 
również wiele atrakcji, m.in. 
koncert Wojciecha Gąssow-
skiego, Kapeli Praskiej, Zespołu 
Cygańskiego Elena, zespołu di-
sco polo Fox czy występ Kaba-
retu Pewniaczek. Przybyli mo-
gli także podziwiać rękodzieło 
artystyczne lub spróbować stra-
żackiej grochówki. Na koniec 
przygotowano pokaz sztucz-
nych ogni, który zgromadził 
wielu widzów.   n  (km)

Kury, Leszcze i RzępołyŚwięto chleba z fajerwerkami 

Infolinia 509 303 599
www.homebroker.pl
www.nieruchomoscigrodzisk.pl

HomeBroker Grodzisk Maz. 
ul. Nadarzyńska 88  l  tel. 509 303 599

Mieszkanie 36 m2

Infolinia 509 303 599
www.homebroker.pl
www.nieruchomoscigrodzisk.pl

HomeBroker Grodzisk Maz. 
ul. Nadarzyńska 88  l  tel. 509 303 599

DOM: Jaktorów 340 m2 
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Bardzo widowiskowy sposób na zawieszenie tradycyjnej wiechy na budowanej w Zabłotni świetlicy 
wybrała tamtejsza społeczność. Sołtys Danuta Dubielecka w towarzystwie burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego na szczyt budynku została wzniesiona dzięki specjalnemu podnośnikowi użyczonemu 
na tę okazję przez Zakład Gospodarki Komunalnej. 

– Niespełna dwa miesiące temu wmurowy-
waliśmy kamień węgielny, a dzisiaj zawie-
szamy wiechę. Marzę o tym, że w świetlicy 
uda nam się zrobić tegoroczny opłatek – 
mówiła pani sołtys do przedstawicieli spo-
łeczności sołeckiej i gości, którzy licznie 
zgromadzili się na placu budowy 25 sierp-
nia. Nowa przestronna świetlica powstaje 
w miejscu niewielkiego budynku, który 
spełniał rolę lokalnego centrum aktyw-
ności. Wobec tego sołectwo obecnie nie 
dysponuje odpowiednim miejscem na 
prowadzenie zajęć, co jednak nie było 
przeszkodą, by przygotować bogatą ofer-
tę wakacyjną. – Cały lipiec i sierpień spę-
dziliśmy na półkoloniach, korzystaliśmy 
z uprzejmości Chlebni, która udostępniała 
nam swoją świetlicę, gdy była niepogoda, 

a jeżeli pogoda dopisywała, to robiliśmy 
zajęcia trochę pod drzewem, trochę w bla-
szaku – mówiła Danuta Dubielecka.

Jedną z wakacyjnych aktywności był 
projekt „Wsłuchaj się”, zrealizowany z fun-
duszy Mazowieckiego Instytutu Kultury 
przez animatorki Joannę Citlak i Monikę 
Matusiak.

– Projekt zaczął się w czerwcu i obej-
mował różnego rodzaju warsztaty – do-
kumentalne, teatralne, fotograficzne, 
również warsztaty opowiadania i spacer 
historyczny – mówi Joanna Citlak. – Na-
szym głównym celem było zbieranie lo-
kalnych historii, które pozwoliły dzieciom 
nauczyć się swojej wsi, jej tradycji, dziejów. 
To była okazja do międzypokoleniowego 
dialogu – dodaje Monika Matusiak. 

Efektem projektu był spektakl, oparty 
na zasłyszanych przez dzieci i młodzież hi-
storiach. Niestety plany młodym artystom 
pokrzyżowała aura i z powodu deszczu 
premiera została przełożona na dożynki. 

– Nie mogę zadeklarować, że zdąży-
my na święta Bożego Narodzenia, bo nie 
chciałbym, żeby prace były prowadzone 
w  pośpiechu. To ma być piękny obiekt, 
który będzie służył przez wiele lat. Wiosną 
chciałbym, żeby został uporządkowany 
teren wokół świetlicy i powstał tutaj plac 
zabaw. Bardzo się cieszę, że podchodzicie 
do tej inwestycji z takim sercem, że jest 
ona dla was tak ważna. To dla nas wielka 
radość – mówił burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński.

 n (kb)

SQUASH:
TEL: +48 696 465 215
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Ekstremalnie w Adamowie

Znakomicie zainaugurowały trze-
cioligowe rozgrywki piłkarki gro-

dziskiej Mazovii, które na własnym boisku 
rozbiły Jantar Ostrołęka 8:3 (bramki: Ka-
rolina Czyż – 4, Natalia Świercz – 2, Nina 
Warachowska, Wiktoria Malinowska). 
O  rosnącej sile klubu, a co za tym idzie 
coraz większej liczbie dziewcząt uprawia-
jących w nim piłkę nożną, świadczy fakt, 
że do nowo powstałej IV Ligi zgłoszony 
został drugi zespół, który w swym pierw-
szym spotkaniu musiał uznać wyższość 
rezerw pierwszoligowego KS Raszyn II, 
przegrywając 1:7 (Angelika Suchecka). 
W  kolejnych meczach na pewno będzie 
już lepiej.    (mś)

Mazovia  
rośnie w siłę 

Największym problemem grającej w lidze 
okręgowej Chlebni na początku sezonu był 
brak własnego boiska, bowiem to przecho-
dziło remont. Dlatego pierwsze dwa mecze 
podopieczni trenera Pawła Żeglińskiego 
w  roli gospodarza musieli rozegrać w Mi-
lanówku. Nie przyniosło im to szczęścia 
i  w  spotkaniach z rezerwami Ursusa oraz 
stołecznym Gromem ponieśli wysokie 
porażki. Jednak pozostałe spotkania przy-
niosły komplet punktów. Szczególnie cen-
na była wygrana w derbowym pojedynku 
z  Pogonią II (na zdjęciu). Po bardzo za-
ciętym i jak zwykle pełnym walki meczu, 
mimo braków kadrowych, Chlebni udało 

się w końcówce pogrążyć gospodarzy. Na 
uwagę zasługuje również zwycięstwo nad 
silną Przyszłością Włochy.

Po 5 kolejkach Chlebnia z 9 pkt zajmuje 
7 miejsce w tabeli i raczej należy spodziewać 
się, że wokół środka tabeli będzie w tym se-
zonie oscylować, bowiem kadra, którą dyspo-
nuje klub, jest zbyt silna, aby bronić się przed 
spadkiem, jednak czy na tyle mocna, by włą-
czyć się do walki o awans? Czas pokaże.

Efektowną wygraną ekipa trenera Że-
glińskiego zanotowała w Pucharze Polski, 
gromiąc w drugiej rundzie 7:1 UKS Łady po 
dwóch golach Jakuba Szczęsnego i bram-
kach Adama Sierańskiego, Marcela Omie-

cińskiego, Sebastiana Patanowskiego, Seba-
stiana Palmowskiego oraz Konrada Lonca.

Wyniki: KS Ursus II (d) 0:5, KS Konstan-
cin (w) 4:0 (Krzysztof Mamla – 2, Damian 
Skalniak, Konrad Kępka), Grom W-wa (d) 
0:4, Pogoń Grodzisk (w) 2:1 (Maciej Kozdrój, 
Krzysztof Mamla), Przyszłość Włochy (d) 1:0 
(Bartłomiej Piórkowski).     (mś)

Niepełnosprawność nie musi być przeszko-
dą w realizowaniu swoich pasji – udowod-
nili to organizatorzy i zawodnicy Avalon 
Extreme Sitwake Challenge, który odbył 
się 25 sierpnia w podgrodziskim Adamo-
wie, gdzie znajduje się Wake for Friends 
Cablepark, czyli mekka wielbicieli wakebo-
ardingu. To jeden z wodnych sportów eks-
tremalnych – pływa się na desce, trzymając 
się liny przymocowanej do specjalnego wy-
ciągu. Do Adamowa przyjechało kilkunastu 

zawodników pełnosprawnych i niepełno-
sprawnych, którzy rywalizowali ze sobą 
w wakeboardingu i jego odmianie dla osób 
niepełnosprawnych – sitwaku. W finale za-
wodnicy połączyli swoje siły i wystartowali 
w parach. Podczas zawodów można było 
spotkać m.in. gwiazdy sportów wodnych 
– mistrza Polski Igora Sikorskiego, francu-
skiego championa Jérôme’a Elbrychta, Fi-
lipa Czerńca, Mateusza Gaworskiego, Julię 
Wengrzyńską czy Szymona Klimzę. Mimo 
załamania pogody znalazło się wielu chęt-
nych do spróbowania swoich sił na wodzie, 
a akrobacje podziwiała spora widownia. 
Organizatorem imprezy była Fundacja Ava-
lon Extreme zajmująca się propagowaniem 
wśród osób niepełnosprawnych aktywności 
przez sporty ekstremalne.

    Tekst i fot. Katarzyna Mandes

u

u

Czarodzieje piłki
Już po raz drugi w Grodzisku 
swoje umiejętności zaprezentowa-

li mistrzowie piłki ulicznej. W dniach 
28-29  lipca na terenie Stawów Walczew-
skiego zawodnicy z Polski i zagranicy 
zmierzyli się na arenie wydarzenia, które 
odbywa się pod nazwą Freestival Street 
Games. Wśród czarodziejów piłki ulicz-
nej najlepszy okazał się Daniel Mikołajek 
ze Strzelina. W drugim dniu rozgrywek 
niepokonana była pogoda. Za sprawą 
niesprzyjającej aury nie doszło bowiem 
do meczu towarzyskiego. Organizatorem 
turnieju, podobnie jak w roku ubiegłym, 
był mieszkaniec Grodziska, wielokrot-
ny mistrz Polski, trzeci zawodnik Mi-
strzostw Świata w Piłce Ulicznej Damian 
Gawrych.     (mm)

u

u

Udany start

Początek rundy jesiennej nasi piłkarze 
zanotowali świetny, odnosząc 5 ko-

lejnych zwycięstw. Dzięki temu podopiecz-
ni trenera Roberta Moskala z kompletem 
15 pkt są samodzielnym liderem swej grupy. 
I niech tak pozostanie do końca rozgrywek, 
abyśmy w czerwcu mogli świętować powrót 
w szeregi trzecioligowców. Na razie to jed-
nak bardzo odległy scenariusz, bowiem do 
rozegrania jest jeszcze 25 spotkań ligowych 
i ewentualnie dwa barażowe.

Udany start i dobra gra naszego zespołu 
pozwalają żywić uzasadnione nadzieje, że 
w tym sezonie wymarzony cel uda się wresz-
cie osiągnąć. Szczególnie cenne są dwie wy-
jazdowe wygrane z czołowymi drużynami 
ligi, podobnie jak my mającymi trzecioligo-
we aspiracje, Pilicą Białobrzegi i Oskarem 
Przysucha.

W przerwie letniej zaszło sporo zmian 
w naszym zespole. Jego szeregi opuścili: Mi-
chał Żółtowski, Krzysztof Cegiełka, Paweł 
Czarnecki i Adam Marczuk. W ich miejsce 
w kadrze pierwszej drużyny pojawili się: do-
świadczony Norbert Jędrzejczyk (Victoria 
Sulejówek), ostatnio grający w Zniczu Prusz-

ków wychowanek Pogoni Jakub Łabęda, 
młodzieżowcy Maciej Pieczyński (Znicz), 
Szymon Więckowski (SEMP Ursynów), Do-
minik Trojanowski (Drwęca Finishparkiet 
Nowe Miasto Lubawskie), Dawid Śliwowski 
(Legionovia) oraz wyróżniający się 17-lat-
kowie z klubowej Akademii: Sebastian Dzie-
wulski, Kajetan Mordaka, Paweł Latocha 
i Kamil Przybysz. Prawdziwym hitem trans-
ferowym okazało się pozyskanie Sebastiana 
Przyrowskiego. Dość powiedzieć, że ten do-
świadczony bramkarz ma na koncie 9 wystę-
pów reprezentacji Polski i wiele sezonów ro-
zegranych na poziomie ekstraklasy. Nic więc 
dziwnego, że z miejsca stał się liderem naszej 
defensywy, która pod jego wodzą spisuje się 
bez zarzutu.

Wyniki: Orzeł Unin (w) 6:0 (Sebastian 
Szymański – 4, Jakub Kołaczek – 2), Znicz 
II Pruszków (d) 3:2 (Damian Jaroń, Norbert 
Jędrzejczyk, Jakub Łabęda), Pilica Białobrze-
gi (w) 1:0 (Mariusz Baranowski), KS Raszyn 
(d – na zdjęciu) 5:1 (Adrian Grabowski – 2, 
Jaroń – 2, Szymański), Oskar Przysucha (w) 
2:1 (Michał Strzałkowski, Szymański).

  Michał Śliwiński

Derby dla Chlebni
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Przez dwa ostatnie sezony nie uda-
ło się naszym piłkarzom wywalczyć 
awansu do III ligi. W obecnym – cel 
pozostaje niezmiennie ten sam.
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Kucharski na medal!

Zwycięstwo na inaugurację

– Etap był wyjątkowy, bardzo szybki, 
kolarze pokonali 166,5 km, a ich śred-

nia prędkość wyniosła 48 km/h. Takiego tem-
pa podczas wyścigu jeszcze nie zanotowaliśmy. 
Trasa etapu była bardzo ciekawa, było sporo za-
krętów i – jak to bywa podczas wyścigów – na-
stąpiła kraksa, ale niegroźna i niedaleko od mety 
– mówił dyrektor imprezy Marcin Wasiołek.

Zwycięzca etapu, Szymon Sajnok z CCC 
Sprandi Polkowice, który trasę pokonał w cza-
sie 3.35.20, podkreślał dobrą jakość dróg. – Nie 
musiałem obawiać się, że wpadnę w jakąś dziu-
rę, nie musiałem też omijać nierówności. Mój 
udział w wyścigu Dookoła Mazowsza to rozkrę-

cenie nóg i kół przed torowymi Mistrzostwami 
Europy, ale cieszy mnie zwycięstwo. Tym bar-
dziej, że pierwszy etap w Kozienicach też wygra-
łem i zachowuję żółtą koszulkę lidera – mówił 
kolarz, który ostatecznie triumfował w całym 
wyścigu. Na drugiej pozycji II etap ukończył 
ubiegłoroczny zwycięzca wyścigu, reprezentant 
Czech Alois Kańkovský z grupy Elkov-Author, 
trzeci na mecie przy ul. Montwiłła był zaś Grze-
gorz Stępniak z Wibatech-Merx 7R. Podczas 
etapu były także trzy lotne premie, które padły 
łupem Adriana Banaszka, Marcelego Bogusław-
skiego i Vitalja Butsa z Ukrainy.  

  (miecz.) 

Znakomite wieści nadeszły ze szwaj-
carskiego Aigle, gdzie najpierw 

rozgrywane były Mistrzostwa Świata ju-
niorów w kolarstwie torowym, zaś dzień 
później Mistrzostwa Europy.  Wspaniale 
spisał się w nich Bartosz Kucharski, na co 
dzień reprezentujący barwy Opty Mazow-
sze Grodzisk. Nasz zawodnik na obydwu 
tych zawodach bronił barw naszego kraju 
w sprincie drużynowym i z obydwu wrócił 
z medalami. Najpierw wraz z kolegami wy-
walczył srebro w światowym czempionacie 
ustępując jedynie Francuzom, a następnie 
zdobył brąz w rywalizacji najlepszych na 
Starym Kontynencie.

Z kolei w rozegranych w Radzyminie 
Otwartych Mistrzostwach Mazowsza w ko-
larstwie szosowym, klubowe koleżanki i ko-
ledzy Bartka wywalczyli 10 medali, w tym 
4 złote, które w swoich kategoriach zdobyli: 
Maria Chrzanowska, Marek Kapela, Jakub 
Kozicki i Jakub Soszka. Na drugim stopniu 
podium stanęli: Marcelina Świderska, Mi-
kołaj Nowacki i Adrian Łazarczyk, zaś na 
trzecim – Natalia Latko i Antoni Świderski.  

  (mś)

Rotacje w rezerwach

W szeregach drugiego zespołu występuje 
liczna grupa juniorów trenera Macieja Przy-
bylskiego, którzy dodatkowo mają swoje 
rozgrywki na poziomie I ligi mazowieckiej 
i z pewnością będą się w niej liczyć w  wal-
ce o awans do ekstraligi. Zgoła inne cele 
przyświecają podopiecznym trenera Rober-
ta Brudzińskiego w okręgówce. Tu liczyć  
się będzie utrzymanie, co jak zwykle nie bę-
dzie zadaniem łatwym, choć jak najbardziej 
wykonalnym.

Jak na razie nasi „rezerwiści” z 6 pkt zajmu-
ją odległe 12 miejsce w tabeli. Szkoda straco-
nych punktów na własnym boisku w meczach 
przeciw Piastowi (2 czerwone kartki) i Chleb-
ni (stracony gol z rzutu karnego w doliczonym 
czasie gry). Cieniem kładzie się kompromitu-
jąca porażka z Laurą Chylice, jednak miejmy 
nadzieję, że podobny wynik w tym sezonie się 
już nie powtórzy.

W rozgrywkach Pucharu Polski nasz zespół 
wywalczył awans do III rundy, zwyciężając 
na wyjeździe Oriona Cegłów 6:1 po dwóch 
bramkach Dawida Śliwowskiego i Kamila 
Przyżyckiego oraz po jednej Michała Strzał-
kowskiego i Piotra Jaronia.

Wyniki: Pogoń II – MKS Piaseczno II (w) 
2:0 (Maciej Przybylski, Przemysław Maru-
siak), Piast Piastów (d) 2:3 (Łukasz Gwardiak, 
Daniel Pałuba), LKS Osuchów (w) 2:1 (Piotr 
Jaroń, samobójcza), LKS Chlebnia (d) 1:2 
(D. Pałuba), Laura Chylice (w) 1:8 (Paweł La-
tocha). Juniorzy: Agrykola W-wa (d) 5:1 (Ka-
mil Przyżycki – 2, Dawid Śliwowski, Marcin 
Misiak, Szymon Leszczyński), Ząbkovia Ząb-
ki (w) 3:3 (Sebastian Dziewulski, Przyżycki, 
Leszczyński), Podlasie Sokołów (d) 8:2 (Rado-
sław Graczyk – 3, Michał Borychowski, Piotr 
Piaskowski, Śliwowski, Dziewulski, Misiak).

    Michał Śliwiński

Rodzima liga z każdym rokiem rośnie w siłę, 
będąc już dziś jedną z mocniejszych w Euro-
pie. To powoduje, że coraz więcej klubów zgła-
sza aspiracje do miejsca na podium, a nawet 
do tytułu mistrzowskiego.

W naszych szeregach doszło w przerwie let-
niej do sporych zmian. W barwach Bogorii nie 
zobaczymy Daniela Góraka, który zapisał się 
złotymi zgłoskami w historii grodziskiego teni-
sa stołowego. Po rocznej nieobecności wraca za 
to Panagiotis Gionis, który powinien stanowić 
niezwykle silny punkt naszego zespołu. Inne 
nowe twarze w ekipie trenera Tomasza Redzim-
skiego to Kaii Konishi z Japonii oraz Marek Ba-
dowski. Jeśli dodamy do tego Pavla Sirucka, to 

widzimy, że prezesowi Dariuszowi Szumache-
rowi udało się zmontować bardzo silny skład.

Pierwszy krok ku upragnionemu celowi nasi 
zawodnicy wykonali podczas wielkiej imprezy 
propagującej tenis stołowy, która miała miejsce 
na Stadionie Narodowym, gdzie w ramach I ko-
lejki pokonali Zooleszcz Gwiazdę Bydgoszcz 
3:2. Warto w tym miejscu dodać, że w ogólno-
polskim turnieju żaczek podczas tej warszaw-
skiej imprezy triumfowała Milena Mirecka.

Dartom Bogoria Grodzisk – Zooleszcz 
Gwiazda Bydgoszcz 3:2 (Pavel Sirucek – Wiacze-
sław Burow 3:2, Panagiotis Gionis – Kang Dong 
Soo 2:3, Marek Badowski – Artur Grela 3:1, Si-
rucek – Kang 1:2, Gionis – Burov 2:0).    (km)

Brąz Badowskiego
Świetny występ w bułgarskim Pana-
giuriszte zanotował nowy zawodnik 

Dartomu Bogorii Grodzisk Marek Badowski, 
który wywalczył brązowy medal w turnie-
ju ITTF Bulgarian Open, w kategorii U-21. 
W  drodze na trzeci stopień podium nasz 
reprezentant pokonał kolejno: Tsai Chun Yu 
z Tajwanu 3:2, Samuela Kaluznego ze Słowa-
cji 3:0 i Darko Jorgicia ze Słowenii 3:2.

Z kolei w rozegranym w Ołomuńcu turnie-
ju ITTF Czech Open w silnej stawce rywali 
nasz zawodnik wygrał swoją grupę elimina-
cyjną, w której pokonał 4:0 Felipe Oliveresa 
z Chile oraz znacznie wyżej notowanych od 
siebie Bojana Tokica ze Słowenii 4:3 oraz 
Szweda Para Gerella 4:2. Dało mu to awans 
do turnieju głównego, gdzie w I rundzie mu-
siał zmierzyć swe siły z legendą tej dyscypli-
ny sportu Władymirem Samsonowem. Tym 
razem się jeszcze nie udało, ale porażka 1:4 
wstydu na pewno mu nie przynosi. Ponadto 
grając w parze z wychowankiem Dartomu 
Bogorii Patrykiem Zatówką w grze deblowej 
dotarł Badowski do ćwierćfinału.     (mś)
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Falstart 
Słabiutko rozpoczęły rozgrywki A-klasy re-
zerwy Chlebni, które jak dotąd nie zdołały 
wywalczyć punktu. Nic dziwnego, że pod-
opieczni trenera Grzegorza Mamli z zero-
wym dorobkiem zamykają ligową tabelę. 
Widać, że bez posiłków z pierwszego zespo-
łu ciężko będzie utrzymać się na tym po-
ziomie rozgrywkowym. Przykładem efektu 
kłopotów kadrowych był oddany walkowe-
rem mecz z Partyzantem Leszno.

Wyniki: Passovia Pass (w) 1:7 (Adam 
Sierański), Partyzant Leszno (w) 0:3 w.o., 
Promyk Nowa Sucha (d) 1:3 (Tomasz Ku-
lesza).    (mś)

u u

Po rozegranym na warszawskim Służewcu 
prologu i pierwszym etapie w Kozienicach, 
uczestnicy 61. Wyścigu Dookoła Mazowsza 
na drugi etap rywalizacji przyjechali 27 lip-
ca do Grodziska. Start honorowy odbył się 
na deptaku, natomiast start ostry i  metę 
zlokalizowano przy pływalni „Wodnik 
2000”. W wyścigu, od 18 lat organizowa-
nym przez Stowarzyszenie „Mazovia Team”, 
wzięło udział 20 zespołów (w tym 9 zagra-
nicznych). W sumie ścigało się 140 kolarzy.

Występujące w lidze okręgowej rezerwy Pogoni Grodzisk, przyzwyczaiły już nas 
do tego, że w tym zespole duże rotacje kadrowe następują co sezon, a nawet w po-
szczególnych meczach. W pięciu dotychczasowych spotkaniach rundy jesiennej w 
naszym zespole zagrało już blisko 30 zawodników.

h

h Etap bez dziur

Ruszyły rozgrywki Lotto Superligi. Jaki cel w nadchodzącym sezonie może przyświecać 
takiemu klubowi jak sześciokrotny Mistrz Polski Dartom Bogoria Grodzisk? Odpowiedź 
jest oczywista: medal! Najlepiej złotego koloru. Ale zadanie łatwe nie będzie.
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Krzyżówka z Honorowym Obywatelem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska 
Mazowieckiego, utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym, dolnym rogu 
i uszeregowane od 1 do 14.
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki 
czekamy do 2 październi-
ka. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji. 
Nagrodą jest zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowol-
nie wybrany seans filmowy.

Poziomo:
1. wyjątkowo seksowna kobieta; 
9. stopień oficerski w dawnej kawa-
lerii; 10. książka zawierająca pod-
stawowe wiadomości z jakiejś dzie-
dziny; 11. tyran, despota; 13.  imię  
Bullock – popularnej aktorki ame-
rykańskiej; 14. zbocze górskie; 
16.  rzymska bogini ogniska domo-
wego; 18. ocena; 19. francuska czap-
ka wojskowa; 20. rumowisko skalne; 
23. zagrywka w tenisie; 24. spadek, 
spuścizna; 25. pantera; 29. jest nie-
zbędne do oddychania; 30. walka 
dwóch rywali; 31. ktoś osadzony 
w areszcie.

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), 
Anna Redel

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl
FB: Grodziskie Pismo  

Społeczno-Kulturalne Bogoria

BOG                                                        RIABOG                    R  
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Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem  
nagrody jest  

Pionowo:
1. portowe miasto na Krymie; 
2.  określony ustawą czas urzędo-
wania; 3. miotana broń myśliwska 
powracająca w przypadku nietra-
fienia; 4. nie z każdej będzie chleb; 
5. działo; 6. imię aktorki Thompson, 
laureatki Oscara za film „Powrót do 
Howards End” w 1992 r.; 7. ostra 
krawędź narzędzia lub broni; 8. od-
bicie stopy zwierzęcia na ziemi lub 
śniegu; 11. zieleniec; 12.  luksusowe 
pomieszczenie; 15. świadectwo jako-
ści; 16. zwane także wereżką narzę-
dzie do połowu ryb; 17. równowaga 
i zgodność między poszczególnymi 
elementami jakiejś całości; 21. grat, 
klamot; 22.  w matematyce – znak 
mnożenia; 26.  jeden z książkowych 
trzech muszkieterów; 27. stolica 
Włoch; 28. samice barana.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 280:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Dezydery Adam 
Chłapowski”. Zwycięzcą zo-
stał p.  Ryszard Nyc. Po od-
biór nagrody zapraszamy do 
siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul.  Spółdzielcza  9, 
II piętro. 

Podziękowania
30 czerwca w grodziskim 
Centrum Kultury odbyły się 
XV Szaradziarskie Mistrzo-
stwa Grodziska Mazowieckie-
go. 29 uczestników z różnych 
stron Polski zmagało się z za-
daniami autorstwa członków 
Stowarzyszenia Miłośników 
Szachów i Rozrywek Umysło-
wych „Edyp”. Zwyciężył Ma-
ciej Gąska (Poniatowa) przed 

Pawłem Kustroniem (Krosno) 
i Stanisławem Wójtowiczem 
(Prace Duże). Organizatorzy 
serdecznie dziękują Staro-
stwu Powiatu Grodziskiego, p. 
Edwardowi Błaszczykowi oraz 
Centrum Kultury w Grodzi-
sku Mazowieckim za znaczące 
wsparcie turnieju.

Adam Biniszewski
prezes SMSiRU „Edyp”

Całej społeczności Kuklów-
ki, miejscowym władzom, ks. 
Proboszczowi, p. Jacentemu 
Suzdorfowi i wszystkim, którzy 
co roku przyczyniają się do ob-
chodów upamiętniających ko-

lejną rocznicę Powstania War-
szawskiego, oraz żołnierzom 
z grupy „Krzysztof ” tą drogą 
składamy podziękowania.

Akowcy, środowisko „Osa”

f
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OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

n  Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), 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  Grodziska Spółdzielnia „Malwa” zatrudni szwaczki 
z doświadczeniem. Praca w systemie akordowym 
jednozmianowym. Mile widziane osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Tel. 22 755 60 51,  
e-mail: dsimalwa@vp.pl

n  Sprzedam 2 działki we wsi Janinów, o powierzchni 
4459 m² i 3838 m², 3 km od Grodziska Maz. Więcej  
informacji: tel. 609 720 603, 692 051 730

n  Firma PROBET zatrudni osobę z orzeczeniem nie-
pełnosprawności do pracy w charakterze personelu 
sprzątającego. Oferujemy umowę o prace, wynagrodze-
nie 1800 netto, dowóz do pracy. Więcej informacji pod 
numerem: 799 014 843

n  Kupię mieszkanie do remontu/zadłużone od ręki za 
gotówkę. Uczciwie, elastycznie, sprawnie.  
Tel. 795 026 266

Zmiana kryteriów
Jak co roku Polski Czer-
wony Krzyż Oddział 
Rejonowy  Grodzisk 
Mazowiecki prowadzi 
programy pomocowe 
dla osób o niskich do-
chodach, jednym z nich 
jest Program Operacyjny 
Pomocy Żywnościowej 2014-
20. Program, w którym rozdawa-
ne jest kilkaset ton żywności dla 
podopiecznych spełniających 
kryterium dochodowe określone 
w wytycznych IŻ przez MRPiPS. 
Aby otrzymać pomoc trzeba 
zgłosić się do placówki Ośrodka 
Pomocy Społecznej, z  którym 
mamy podpisane porozumienie, 
po druk skierowania. 

Kryterium dochodo-
we obowiązujące do 
30.09.2018 r.: w  rodzi-
nie pełnej – 1028 zł na 
jedną osobę,  a  w  ro-

dzinie niepełnej 1268 zł 
na jedną osobę.  Jednakże 

od  1.10.2018  r. kryterium do-
chodowe wzrasta:  1052 zł na 
osobę w rodzinie pełnej, zaś 
w rodzinie niepełnej 1402 zł na 
jedną osobę.

Prosimy o zapoznanie się 
z  informacją w placówce OPS 
oraz z  informacją na miejscu 
magazynu przy ul. Sportowej 29 
w Grodzisku Mazowieckim.

 Bożena Bajkowska
koor. działań społ. PCK OR G.M.

  
Komunikat
Sąd Rejonowy 
w Grodzisku 

Mazowieck im 
w ramach obchodów 
Międzynarodowego Ty-
godnia Mediacji zapra-
sza wszystkich, któ-
rzy widzą potrzebę 
rozwiązania swoich 

problemów na drodze sądowej, 
do skorzystania z bezpłatnych 
konsultacji mediatora, który 
dyżurować będzie w siedzibie 
Sądu Rejonowego w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Bartnia-
ka 21/23 w dniu 18 październi-
ka 2018 roku w godzinach od 
9.00 do 13.00.

Podziękowanie
Wieloletniej dyrektor Przedszkola nr 1

im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Mazowieckim
Pani  Irenie Witkowskiej

z okazji 70. urodzin
 życzymy

słońca na porannym niebie, smaku, zapachu w codzien-
nym chlebie, ptaków, motyli i chwil radosnych, a w sercu 

zawsze zielonej wiosny. I tak jak dotąd bądź zawsze z nami
Bo wiesz – My Ciebie bardzo kochamy!

Dyr. Przedszkola nr 1 Agnieszka Michałowska
wraz z Radą Pedagogiczną

oraz personelem administracji i obsługi przedszkola

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Święto w trzech odsłonach

Ostatecznie płaszcze się nie przydały, bo aura 
okazała się łaskawa i mimo całodniowych opa-
dów, wieczór przyniósł przejaśnienie. A cała resz-
ta się sprawdziła – ogromna dynamika „Muzycz-
nej podróży z Wiednia do Rio”, jaką przygotował 
Teatr Muzyczny w Łodzi, bogactwo kostiumów i 
rozmaitość stylistyki sprawiły, że ponadtysięcznej 
widowni dwugodzinny spektakl minął w oka-
mgnieniu. Kolejne przystanki muzycznej podróży 
sprawiły, że plenerowa opera, w jaką zmienił się 
Park Skarbków, wypełniała się atmosferą Wied-
nia czasów cesarsko-królewskich, beztroskiego 
Paryża, przedwojennej Warszawy, karkołom-
nymi bałkańskimi rytmami, a także pozwoliły 
publiczności przenieść się  nawet za ocean – do 
Chicago i stolicy karnawału Rio de Janeiro. Do-
pełnienie występów artystycznych stanowiły 
pełne anegdot i opowieści zapowiedzi kolejnych 
części programu. Reżyserem spektaklu, podczas 
którego zabrzmiały kompozycje m.in. Johanna 
Straussa, Roberta Stolza, Henryka Warsa, Nino 
Roty, Gorana Bregovića oraz Ernesto Lecuony, 
był dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w 
Łodzi Zbigniew Macias, a orkiestra wystąpiła pod 
batutą kierownika muzycznego spektaklu Micha-
ła Kocimskiego.

Zakończone po zmroku tegoroczne Święto 
Miasta niedosyt mogło pozostawić u fanów at-
mosfery „kolorowych jarmarków”, waty cukrowej 
i kiełbaski z grilla, jednak dla wielbicieli rozrywki 
połączonej z kulturą wysoką była to wyjątkowo 
bogata uczta. W dodatku koncert stanowił trzecią 
odsłonę uroczystości.  

Wcześniej, w godzinach popołudniowych, 
otwarta została Willa Niespodzianka. Co prawda 
obiekt już od kilku tygodni służył Urzędowi Sta-
nu Cywilnego jako pałac ślubów, ale po raz pierw-
szy mieszkańcy mieli okazję, by zwiedzić cały 
budynek, a przede wszystkim wysłuchać koncer-
tu „Pod dachami Paryża”, w którym Agnieszka 
Grochowicz zaśpiewała utwory takich tuzów 
znad Sekwany jak Edith Piaf, Dalida, Yves Mon-
tand, Juliette Greco, Georges Brassens czy Patricia 

Kaas. Już niebawem w Willi Niespodzianka pla-
nowane są imprezy kulturalne i edukacyjne dla 
szkół, jak również odbiorców indywidualnych. 27 
września odbędzie się spotkanie ze Zbigniewem 
Pełczyńskim, słynnym ZAP-em, Honorowym 
Obywatelem Grodziska, profesorem Oxfordu. 
W październiku rozpoczną się zajęcia dotyczące 
m.in. historii Grodziska, historii sztuki, archeolo-
gii oraz ekologii.

Pierwszy akord Święta Miasta zabrzmiał jed-
nak tam, gdzie swoje początki ma Grodzisk. Na 
obrzeżach Łąk, w pobliżu Gór Szwedzkich, przy 
wylocie ul. Ordona został otwarty nowy park, 
który docelowo ma stanowić bufor między pla-
nowaną obwodnicą a osiedlem mieszkaniowym. 
Poświęcenia obiektu, którego architektura nawią-
zuje do średniowiecznego grodu, dokonał gosz-
czący akurat w parafii Przemieniania Pańskiego 
o. Władysław Siek, proboszcz parafii w Irkucku.

– Bardzo się cieszę, że mimo pogody pojawiło 
się tylu ludzi. Mieszkańcy Łąk przez wiele lat po-
nosili trudy związane z budową wiaduktu, z bra-
kiem tunelu pod torami, zmagali się z uciążliwo-
ściami związanymi z ciężkim transportem, który 
przejeżdżał przez ich dzielnicę. Tu naprawdę było 
bardzo ciężko i mieszkańcom trzeba zrekompen-
sować te trudne chwile. I staramy się to robić – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

Entuzjazm mieszkańców Łąk najlepiej obrazują 
słowa radnych z tej dzielnicy.

– Mamy coś fajnego, eleganckiego, coś dla sie-
bie. Co nie znaczy, że nie oczekujemy tutaj gości, 
zwłaszcza z duchem artystycznym. Bo jest tu am-
fiteatr, więc mamy miejsce na ciekawe wydarzenia 
i spotkania pod gwiazdami – mówiła radna Alek-
sandra Kapuściak. Radny Krzysztof Kowalczyk 
komentował w podobnym tonie: – Bardzo sympa-
tyczne miejsce, którego zdecydowanie brakowało. 
Cieszę się również z dobrej lokalizacji. Myślę, że 
mieszkańcom park się spodoba, a zainteresowa-
nie, jakie towarzyszyło jego budowie, jest dobrym 
prognostykiem.

    Krzysztof Bońkowski

– Takiego koncertu w Grodzisku jeszcze nie było. Będzie występował cały Teatr 
Muzyczny z Łodzi – 150 osób, orkiestra symfoniczna, a w programie wszystkie 
najpiękniejsze przeboje musicalowe, operetkowe, jakie mogli państwo usłyszeć. 
W razie niepogody mamy przygotowane 1000 płaszczy przeciwdeszczowych – tak 
burmistrz Grzegorz Benedykciński zachęcał do przyjścia na finał Święta Miasta, który 
odbył się 26 sierpnia w Parku Skarbków. 


