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Klasyka to już klasyka
Sezon letni nierozerwalnie związany jest w Grodzisku z cyklem koncertów „Klasyka 
w Parku”. Dla wszystkich melomanów mamy dobre wieści – nie inaczej będzie 
w tym roku. W programie: „Przedwojenne przeboje” (5.07), „Muzyka polska” (12.07), 
„Najpiękniejsze tanga i walce” (19.07) i „Tańczące Eurydyki i Anna” (26.07).  
Koncerty będą odbywać się standardowo – w niedziele o godz. 16.00.

Kolejowe korzenie
wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

Obchody zainaugurował koncert Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej, która wykonała zna-
ne i lubiane utwory muzyki rozrywkowej, 
wzbudzając zachwyt publiczności zgroma-
dzonej w Parku Skarbków. Dalsza część 
uroczystości odbyła się przy Pomniku Ko-
lejarza, gdzie złożono kwiaty.

– Gmina ufundowała ten pomnik 5 lat 
temu w podzięce kolejarzom za to, że mia-
sto się rozwijało i nadal się rozwija. Dlatego 
jestem bardzo dumny z tego, 
że jestem wnukiem ko-
lejarza z  Aleksan-
drowa Kujaw-
skiego – mówił 
b u r m i s t r z 
Grzegorz Be-

nedykciński. Kolejowymi genami może po-
szczycić się również przewodnicząca Rady 
Miejskiej Joanna Wróblewska: – Ojciec mo-
jego ojca również był kolejarzem, dokładnie 
maszynistą w Lublinie – mówiła.

Uroczystość stała się okazją do wyróż-
nienia i złożenia podziękowań przez wła-
dze samorządowe dla Grzegorza Dymec-
kiego, byłego wieloletniego prezesa WKD, 
oraz byłych pracowników stacji PKP Gro-
dzisk: Ewy Mamul, Grzegorza Skibińskie-

go, Jerzego Ślesińskiego, Krzysztofa Ste-
faniaka i Zbigniewa Stelmaszczyka.

– Dziękuję kolejarzom za ich 
pracę, bo podwaliny rozwoju 
Grodziska to kolej. To właśnie 
tam, gdzie powstawały linie ko-

lejowe, osiedlali się ludzie – mówiła poseł 
Bożena Żelazowska, która podzieliła się 
informacją, że kończyła technikum kolejo-
we w Lublinie.

Obchodom towarzyszyła wystawa ple-
nerowa Stacji Muzeum w Warszawie. Pięć 
dwustronnych plansz prezentowało m.in. 
wybrane parowozy, dworce i sylwetki osób 
związanych z Drogą Żelazną Warszawsko-
-Wiedeńską.

Dla niżej podpisanej celebrowanie rocz-
nic „wiedenki” jest szczególnie wzrusza-
jące, ponieważ jest prawnuczką jednego 
z zawiadowców grodziskiej stacji – Micha-
ła Kamińskiego.

  Tekst i fot. Anna Redel
Więcej o 175 rocznicy DŻWW na str. 14-15

14 czerwca 1845 roku został uruchomiony pierwszy odcinek Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej, najstarszej linii kolejowej na ziemiach polskich. Skład ruszył z Warszawy, 
a metą inauguracyjnej podróży, w którą wybrała się elita ówczesnego Królestwa 
Polskiego, był Grodzisk. Miasto uczciło rocznicę tego wydarzenia uroczystością, której 
centrum podobnie jak przed 175 laty były stacja kolejowa oraz pobliski park. 
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Z klimą, gniazdkiem  
i częściowo ładowarką
Grodzisk zyskał kolejne po-
łączenia dalekobieżne. Od 
15 czerwca na tutejszej stacji 
kolejowej zatrzymują się dwie 
pary pociągów interRegio, 
kursujących pomiędzy Łodzią 
a Warszawą. – Nowe połącze-

nia z Grodziska Mazowiec-
kiego zapewnią pasażerom 
w godzinach porannych i po-
południowych podróż do 
Warszawy z konkurencyjną 
ceną biletów i atrakcyjnym 
czasem przejazdu – komentu-
je Anna Piotrowska, rzecznik 
prasowy Łódzkiego Zakładu 
Polregio, zachwalając, że kur-
sy obsługiwane są nowocze-
snym taborem wyposażonym 
m.in. w gniazdka elektryczne, 
klimatyzację oraz częściowo 
w  ładowarki indukcyjne do 
telefonów komórkowych.

  (kb)

            

Nasz czytelnik zauważył przy 
drodze w kierunku Książenic 
bocianie gniazdo. Bardzo 
się z tego powodu ucieszył 
i  podzielił się z nami swoim 
przypuszczeniem, że jest to 
jedyne gniazdo w gminie.

Postanowiliśmy jednak 
się upewnić i okazało się, że 
bocianich gniazd jest więcej. 
Z  informacji uzyskanych 
z  Wydziału Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego 
w  Grodzisku po konsultacji 
z Towarzystwem Przyrod-
niczym Bocian wynika, że 
znanych zasiedlonych gniazd 
w tym roku jest pięć. Poza 

ul.  Mazowiecką w Książeni-
cach znajdują się w Opypach 
przy ul. Gilewicza, w Koze-
rach przy ul. Popławskiej, 
w  Izdebnie Kościelnym przy 
ul.  Grodziskiej i Kałęczy-
nie przy ul. Radziejowickiej. 
Jeszcze więcej gniazd było na 
przełomie XX i XXI wieku, 
kiedy to w  gminie Grodzisk 
doliczono się 16 zasiedlonych 
bocianich gniazd. Frontem 
do boćków stają też miesz-
kańcy, którzy we własnym 
zakresie montują platformy 
na drzewach i słupach, zachę-
cając ptaki do zamieszkania.     

  Anna Redel
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14 czerwca w dwóch gminach 
powiatu grodziskiego odbyły 
się referenda w sprawie od-
wołania ze stanowiska przed 
upływem kadencji – w Mila-
nówku głosowanie dotyczyło 
burmistrza Piotra Remiszew-
skiego, a w Baranowie – wój-
ta Waldemara Brzywczego. 
W Baranowie w głosowaniu 
wzięło udział 1737 osób, co 
oznaczało, że próg koniecz-
ny do uznania referendum za 
ważne został przekroczony. 
Spośród głosujących blisko 
85 proc. wypowiedziało się 
za odwołaniem wójta. Z kolei 
w  Milanówku spośród 2056  
głosujących zdecydowana 

większość (1972 głosy) opo-
wiedziała się za odwołaniem 
burmistrza Piotra Remiszew-
skiego, jednak wobec bardzo 
niskiej 16-procentowej fre-
kwencji ten werdykt nie miał 
żadnego znaczenia, bowiem 
głosowanie zostało uznane 
za nieważne. By referendum 
w sprawie odwołania ze sta-
nowiska przed upływem 
kadencji było wiążące, ko-
nieczny jest udział 3/5 liczby 
biorących udział w wyborze 
danego organu, czyli w przy-
padku Milanówka do urn 
musiałyby pójść co najmniej 
4384 osoby, a do tej liczby 
było daleko.   (kb)

Referendum tu i tam
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Niezwykły pracownik zasilił 
szeregi Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Milanówku. Czworonożny 
Filc 5 czerwca został odzna-
czony przez burmistrza Mila-
nówka Piotra Remiszewskie-
go, a także otrzymał oficjalny 
angaż i tytuł Psa Ogrodnika. 
Jak się zdaje, decyzja ta była 
usankcjonowaniem istnie-
jącego stanu rzeczy, bowiem 
do tej pory Filc ogrodnikowi 

miejskiemu towarzyszył w co-
dziennej pracy społecznie. Jak 
informuje milanowski magi-
strat, do obowiązków nowego 
pracownika należy codzienna 
kontrola zieleni miejskiej oraz 
wskazywanie miejsc na nowe 
nasadzenia, co w przypadku 
Filca jest o tyle łatwe, że pies 
ten ma naturę spacerowicza, 
więc zadania wykonuje z wiel-
ką przyjemnością i niepowta-
rzalnym wdziękiem.   (kb)

Zieleń pod psemFrontem do boćków

w skrócie2

Na wyżyny kunsztu muzycz-
nego i realizatorskiego wspiął 
się Grodziski Chór Bogorya, 
który zaśpiewał „Piosenkę dla 
tych, którzy chcą być blisko”, 
utwór skomponowany przez 
Tadeusza Robaszyńskiego-
-Jańca do słów Heleny Roba-
szyńskiej-Janiec specjalnie na 
czas pandemii i związanych 
z nią ograniczeń. Nagranie zo-
stało zmontowane z 32 ścieżek 
zarejestrowanych w domach 
przez obecne i byłe chórzystki, 
więc zespół kierowany przez 
Marcina Łukasza Mazura 
musiał wykazać się też ponad-

przeciętnymi umiejętnościa-
mi adaptacji do świata wir-
tualnego. Zresztą nie brakuje 
do niego odniesień również 
w samym utworze – „Nie mo-
żemy wszyscy spotkać się przy 
stole, za to mamy wirtualną 
rzeczywistość” – brzmią sło-
wa jednej ze zwrotek. Utwór, 
który powinien przypaść do 
gustu wielbicielom muzycznej 
poetyki Grzegorza Turnaua, 
a także – oczywiście! – fanom 
Grodziskiego Chóru Bogorya, 
bez trudu można znaleźć w in-
ternecie, w serwisie YouTube.

    (kb)

Bliskość wirtualnej 
rzeczywistości 
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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy,
mija 30 lat od pierwszych wolnych wybo-
rów samorządowych. Ta wspaniała rocz-
nica odrodzenia się samorządu teryto-
rialnego w Polsce powinna być uroczyście 
uczczona w  Grodzisku Mazowieckim, bo 
nasza gmina w tym czasie przeżyła praw-
dziwą transformację. Niestety, warunki 
reżimu sanitarnego związane z panującą 
wciąż epidemią COVID-19, nie pozwalają 
nam na to. Chcę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przez te lata pełnili 
funkcje radnych, i każdemu, kto działał na 
rzecz naszej gminy. Włożyliście Państwo 
dużo pracy i serca w to, by tak bardzo się 
ona rozwinęła. Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom za wsparcie i  motywację, bo bez 
Was nie byłoby Grodziska Mazowieckiego 
takiego, jaki jest dzisiaj. Zrobimy wszystko, 
by był jeszcze piękniejszy.

8 czerwca podpisaliśmy umowę na wy-
konanie nowego projektu placu Wolności. 
To początek zmian w centrum miasta. Nasz 
deptak na tle innych gminnych inwestycji 
dziś nie robi już szczególnego wrażenia. 
To zrozumiałe, ponieważ był wykonany 
ponad 26 lat temu. Dlatego poprawimy 
jego architekturę, tak by stał się miejscem 
atrakcyjnym dla mieszkańców. Ale nie 
osiągniemy tego bez lokalnego biznesu. 
Gmina zapewni warunki i  sprawi, by ta 
lokalizacja była atrakcyjna, ale bardzo li-
czę na przedsiębiorczość tych, którzy pro-
wadzą tam swój biznes. Na to, że wyjdą do 
ludzi, np. poprzez organizację ogródków 
restauracyjnych czy ustawienie zewnętrz-
nych kramików przy swoich sklepach.

Prognozujemy, że w krótkim czasie 
w rejon ul. 11 Listopada sprowadzi się po-
nad 2 tys. młodych ludzi, którzy to miejsce 
wypełnią swoją obecnością. Chcemy, aby 
deptak stał się przestrzenią, do której rze-
czywiście po coś idziemy, by nie tylko było 
tam ładnie, ale by można było kupić coś 
atrakcyjnego, zjeść w przyjemnym miejscu, 
spotkać przyjaciół. Elementem deptaka jest 
też ulica Harcerska i bardzo mi zależy, aby 

stała się „uliczką z klimatem” przyciągają-
cym ludzi. Cały proces przearanżowania 
centrum miasta rozłożony jest na etapy. 
Pierwszy to właśnie plac Wolności.

W czerwcu obchodziliśmy rocznicę 
175-lecia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Z  konieczności obchody tej ważnej uro-
czystości musieliśmy ograniczyć do mi-
nimum. Grodzisk Mazowiecki to miejsce, 
dla którego kolej jest niezwykle istotna. 
To u nas powstał pierwszy jej odcinek na 
ziemiach polskich i to w Grodzisku ruszyła 
pierwsza kolejka elektryczna. Mamy więc 
ogromny szacunek i wielką wdzięczność 
dla ludzi związanych z koleją, bo to dzięki 
tej inwestycji i jej pracownikom możliwy 
był i jest nasz rozwój. Sposobność szyb-
kiego dojazdu do stolicy daje gminie i jej 
mieszkańcom niesamowite możliwości.

W momencie oddawania do druku 
tego numeru „Bogorii” oczekujemy na 
datę podpisania umowy z wykonaw-
cą Obwodnicy Zachodniej. Jest on już 
wybrany. Umowa zostanie podpisana 
w  Grodzisku Mazowieckim w Parku 
Skarbków i będzie to uwieńczenie wielo-
letniej batalii o tę inwestycję. Wierzę, że 
obwodnica, podobnie jak niegdyś kolej, 
zmieni oblicze naszej gminy na lepsze 
i da nowe możliwości rozwoju.

Na początku miesiąca oddaliśmy do 
użytku nowy oryginalny plac zabaw na 
Stawach Walczewskiego. Wykonany jest 
wg specjalnego projektu przygotowanego 
dla Grodziska. Ma latarnię morską, musz-
le, piaskownicę ze skamielinami wodnymi 
i mnóstwo innych atrakcji dla dzieci. Uru-
chomiliśmy też ponownie obiekty spor-
towe, basen, kino. Grodzisk Mazowiecki 
wraca szybko do życia po okresie kwaran-
tanny, ale apeluję do Państwa o zachowanie 
bardzo daleko idącej ostrożności. Wirus 
nie zniknął i nie należy go lekceważyć. 

Aby chronić mieszkańców, gmina finan-
suje przeprowadzanie testów genetycznych 
na koronawirusa dla osób, które wykonują 
prace szczególnie związane z kontaktem 
z ludźmi. Przebadano już ponad 200 pra-
cowników placówek oświatowych, którzy 

Wstępniak od Burmistrza

mają styczność z  dziećmi. Sfinansowano 
badania 8 pracowników PCK, 22 opieku-
nów OPS i 49 pracowników Poczty Pol-
skiej. Testy dały wynik negatywny, wszy-
scy są zdrowi. Najważniejsze, że dzięki 
zakupionemu m.in. z gminnych środków 
finansowych urządzeniu do testów Szpital 
Zachodni jest bezpieczny i nie grozi nam, 
że wirus się do niego dostanie. 

Cieszę się ogromnie, gdy widzę, jak 
z powrotem działają Stawy Walczewskie-
go, parki, place zabaw. Jak jesteście Pań-
stwo spragnieni tych miejsc. Ale jestem 
głęboko zmartwiony obserwując, że nie 
zachowujemy potrzebnego dystansu, usta-
wiamy się zbyt blisko siebie w  kolejkach, 
pozwalamy na to dzieciom. Musimy pa-
miętać, że mieliśmy wielkie szczęście, że 
nie było u nas dużej fali choroby, że skala 
zachorowań w  Grodzisku Mazowieckim 
była minimalna. Było to możliwe m.in. 
dzięki dyscyplinie, jakiej przestrzegali-
śmy, i  Państwa odpowiedzialnemu za-
chowaniu. Dziękuję za to raz jeszcze, bo 
mamy powody do satysfakcji i  radości, 
ale proszę: nie zniweczmy tego. Miejmy 
respekt do wirusa i zachowujmy rozwagę: 
odległość od siebie, maseczki, gdy jeste-
śmy zbyt blisko, dezynfekcję dłoni. Nie 
narażajmy siebie i innych.

    Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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20 maja po przyjęciu porządku dziennego 
obrad i protokołu z kwietniowej sesji radni 
zajęli się zmianą Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej. Zmniejszono dochody w 2020 r. 
w sumie o nieco ponad 130 tys. zł, wydatki 
w 2020 r. zwiększono o ponad 7,7 mln zł, 
zaś przychody o ok. 7,8 mln zł. Jest to zwią-
zane m.in. ze zwiększeniem wpływów 
z  dotacji inwestycyjnych ze środków kra-
jowych i unijnych oraz zwiększeniem wy-
datków majątkowych na budowę dróg, pro-
jektowanie oraz projekty unijne. Komisja 
budżetowa przy jednym głosie wstrzymu-
jącym pozytywnie zaopiniowała uchwałę, 
która na sesji została przyjęta 18 głosami za 
przy 3 wstrzymujących.

Następnie radni pochylili się nad zmianą 
uchwały budżetowej na 2020 rok. W  do-
chodach m.in. zmniejszono o 2 mln  zł 
wpływy z podatku od nieruchomości i po-
datku od środków transportowych, zwięk-
szono subwencję oświatową o 50  tys.  zł, 
zmniejszono planowane wpływy z tytu-
łu zwrotów podatku VAT od realizowa-
nych inwestycji ze względu na wydłużone 
sprawy sądowe, wprowadzono dotację 
3,5 mln zł z Funduszu Dróg Lokalnych na 
budowę ulic: Żwirowej i Akwarelowej, dwie 
dotacje (częściowo w formie refundacji) 
z NFOŚiGW o łącznej wartości 8,83 mln zł 
na inwestycje związane z Mediateką i bu-
dową hali widowiskowo-sportowej. Po 
stronie wydatków np.: zwiększono wydatki 
związane z modernizacją i budową dróg 
(ponad 6 mln zł) i zwiększono wydatki 
związane z wynagrodzeniami nauczycieli 
(1 mln zł). Komisja budżetowa przy jed-
nym głosie wstrzymującym pozytywnie 
zaopiniowała uchwałę. 19 radnych było za, 
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu 
z powodu problemów technicznych.

Kolejnym tematem było określenie sta-
wek dotacji przedmiotowych dla gmin-
nych zakładów budżetowych w roku 2020. 
– To uchwała proceduralna o zwiększeniu 
dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej o 400 tys. zł na realizację remontów 
i prac konserwatorskich w substancjach 
mieszkaniowych należących do gminy – 
mówił skarbnik Piotr Leśniewski. Stanowi-
sko komisji budżetowej było jednogłośnie 
pozytywne, a podział głosów na sesji był 
następujący: 19 za i 2 wstrzymujące.

Również 19 głosami za przy 2 wstrzy-
mujących radni zgodzili się na zaciągnię-
cie dwóch pożyczek długoterminowych 
w  2020 roku z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w celu sfinansowania pla-
nowanego deficytu. Skarbnik przekazał, że 
chodzi o pożyczki na okres 10 lat w kwo-

tach: 6,78 mln zł na budowę hali widowi-
skowo-sportowej i nieco ponad 2 mln zł na 
inwestycje związane z Mediateka.

Radni podjęli uchwałę o emisji obliga-
cji komunalnych Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. Jak poinformował Piotr Leśniewski 
kwotę 30 mln zł zmniejsza się o 13 835 tys. 
zł, co daje 16 165 tys. zł, a wykup obligacji 
nastąpi w ciągu 10 lat po 1 616 500 zł rocz-
nie. Uchwałę przegłosowano 19 głosami za 
przy 2 wstrzymujących.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 
zawarcie porozumień partnerskich doty-
czących realizacji projektów polegających 
na budowie tras rowerowych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych, przeznaczonych do dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

Wszyscy radni byli za przyjęciem Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2020-2022. – Zadaniem własnym gmi-
ny jest opracowywanie i realizacja trzylet-
nich programów. Program zawiera kon-
tekst sytuacyjny rodzin, charakterystykę 
środowiska lokalnego, analizę, wyznacza 
cele i zadania, wyszczególnia realizatorów 
i odbiorców, źródła finansowania – mówił 
wiceburmistrz Tomasz Krupski.

Jednogłośnie określono wykaz kąpielisk 
oraz termin sezonu kąpielowego na rok 
2020. Wiceburmistrz Piotr Galiński wyja-
śnił, że zgłoszone zostaje jedno kąpielisko – 
Stawy Walczewskiego, jego organizatorem 
będzie OSiR, a sezon potrwa od 20 czerwca 
do 30 sierpnia.

Radni jednomyślni byli również w spra-
wie przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Grodzisk. Jak poinformował wiceburmistrz 
Piotr Galiński, program zapewnia właściwą 
opiekę zwierzętom bezdomnym i poszko-
dowanym w wypadkach. Ponadto zmienia 
się schronisko, do którego gmina będzie 
dostarczała odłowione zwierzęta. Będzie to 
schronisko Viva w Korabiewicach.

Wszyscy radni byli za wyrażeniem zgody 
na nabycie części nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Żydowskiej. Wicebur-
mistrz Piotr Galiński poinformował, że 
chodzi o cele drogowe oraz potrzebę zago-
spodarowania terenu przy wyjściu z przej-
ścia pod torami, tak by poprawiła się w tym 
miejscu estetyka miasta.

Jednogłośnie wyrażono zgodę na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu wydzierżawienia części nierucho-
mości gruntowej. – Przedmiotem jest po-

wierzchnia 456 metrów znajdująca się na 
Targowisku Miejskim, gdzie usytuowane 
są pawilony handlowe, które są własnością 
sprzedających. Przedłużamy dzierżawy na 
okres kolejnych 10 lat – mówił wicebur-
mistrz Piotr Galiński.

19 głosami za przy 2 wstrzymujących 
radni wyrazili zgodę na zbycie położo-
nej w  Chlebni nieruchomości gruntowej 
oraz obciążenie jej służebnością przejazdu 
i przechodu. Wiceburmistrz Galiński prze-
kazał, że jest to obiekt niewykorzystywany, 
a generuje koszty utrzymania.

Radni jednomyślnie zagłosowali za 
nadaniem nazwy drodze wewnętrznej 
w Czarnym Lesie, która nosić będzie mia-
no „Dzikiego Bzu”, co koresponduje z na-
zewnictwem w tym rejonie.

1 czerwca podczas sesji nadzwyczajnej 
radni zajęli się dwiema uchwałami. Doty-
czyły one przystąpienia do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Pierwsza obejmowała 
część terenu miejskiego – Jednostka E1.

– Okazało się, że firma Danfoss, któ-
ra chce wybudować nową część zakładu, 
znalazła się w takiej sytuacji, że nasz plan 
przeszkadza w realizacji tej inwestycji. 
Ze względu na to, że podejrzewamy, że 
wzrośnie nam bezrobocie, a firma będzie 
zatrudniała od 300 do 400 osób, to każdy 
tydzień wydaje się cenny – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński, a Paweł 
Dąbrowski, naczelnik Wydziału Planowa-
nia Przestrzennego dodał: – Jest to obszar 
wyznaczony przy ul. Chrzanowskiej i Cie-
szyńskiej, gdzie mamy dwa plany zagospo-
darowania. W jednym z planów z 2010 r. od 
terenów Chrzanowa Dużego projektanci 
ustanowili linię zabudowy dziesięciome-
trową i to powoduje znaczy ubytek terenu, 
który mógłby być przeznaczony pod inwe-
stycje. Skorygujemy tę linię zabudowy.

Druga uchwała poświęcona była czę-
ści terenu wsi Kałęczyn przy planowanej 
obwodnicy zachodniej. – Mamy grunt 
zakupiony od mieszkańców Kałęczyna 
w  ramach zadośćuczynienia w związku 
z budową obwodnicy. To spory teren przy 
samym rondzie – mówił burmistrz Grze-
gorz Benedykciński. Dodał, że propono-
wane zmiany planistyczne dotyczą właśnie 
tych terenów.

Komisja Gospodarki Gminnej pozy-
tywnie zaopiniowała oba projekty uchwał, 
a radni jednogłośnie je przegłosowali.

  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 

transmisjami z sesji oraz imiennymi wynika-
mi głosowań jawnych można zapoznać się 
na stronie bip.grodzisk.pl

Kolejne sesje Rady Miejskiej realizowane w trybie zdalnym odbyły się 20 maja i 1 czerwca. 
Wzięli w nich udział wszyscy radni. Podobnie jak podczas obrad w kwietniu wszystkie gło-
sowania udało się przeprowadzić bez większych komplikacji.

WiEści z rATuSzA
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Ratusz na urodziny?

Labirynt z ości

Lampy do dezynfekcji 

– Grodzisk ratusza jako takiego nie miał. 
Obecny budynek Urzędu Miejskiego jest 
tak naprawdę adaptowany na potrzeby 
magistratu. W przeszłości był siedzibą 
m.in. policji czy kasy oszczędnościo-
wej. Myślę, że ratusz, który powstaje, 

– Realizacja inwestycji zaplanowana jest 
do sierpnia 2022 roku. Projekt obejmuje 
budowę nowoczesnej i wielofunkcyjnej 
hali widowiskowo-sportowej. Hala będzie 
przystosowana do organizowania najróż-
niejszych wydarzeń sportowych i kultu-
ralnych. W hali będą prowadzone zajęcia 
wychowania fizycznego uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz zajęcia sportowe 
dla uczniów pozostałych szkół na terenie 
gminy. Hala stanowić będzie zaplecze tre-
ningowe dla działających na terenie gmi-
ny Grodzisk klubów sportowych – mówił 
Szymon Gawarecki z Wydziału Przygo-
towania Inwestycji i Funduszy Zewnętrz-
nych Urzędu Miejskiego. Jak dodaje, od 
początku budowy wykonawca zrealizo-
wał roboty rozbiórkowe i fundamentowe. 
Obecnie trwają prace związane z  wyko-
naniem ścian żelbetowych konstrukcji 
budynku. Wykonawca poinformował, że 
obecnie nie ma opóźnień w robotach bu-
dowlanych.

  Tekst i fot. Anna Redel

Budowa nowej siedziby Urzędu Miejskiego przebiega zgodnie z planem i jest 
szansa na to, że pierwszy w blisko 500-letniej historii Grodziska Mazowieckie-
go ratusz zostanie otwarty w dniu 499 rocznicy uzyskania praw miejskich. 

– Radość moja i myślę, że nie tylko moja, jest olbrzymia. To było marzenie, aby 
w tym miejscu powstało coś oryginalnego – mówił burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński 6 czerwca podczas otwarcia placu zabaw przy Stawach Walczewskiego.

Po przerwie związanej z pandemią, 6 czerwca uruchomiono grodziski basen. 
Pływalnia Wodnik 2000 była przygotowana do ponownego otwarcia, a podczas 
czasu niedostępności dla użytkowników zostały zrealizowane różne prace.

Przy ul. Sportowej trwa budowa 
Centrum Aktywizacji i Integracji 
Społecznej z ukształtowaniem i za-
gospodarowaniem na cele kultu-
ralno-edukacyjne oraz sportowo-
-rekreacyjne przestrzeni publicznej 
terenów poprzemysłowych. Za tą 
dość skomplikowaną oficjalną na-
zwą kryje się hala widowiskowo-
-sportowa.

będzie długo służył naszym mieszkań-
com – mówił burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, który podkreślał, że walorem 
nowego obiektu, który powstaje przy ul. 
Kościuszki, będzie przede wszystkim jego 
dostępność dla wszystkich mieszkańców. 
W obecnej siedzibie z przyczyn technicz-
nych nie dało się usunąć choćby barier 
architektonicznych. – Budowa przebiega 
zgodnie z harmonogramem i wszystko 
wskazuje na to, że 22 lipca 2021 roku za-
prosimy mieszkańców na otwarcie nowego 
ratusza – dodawał burmistrz. 

Jak informuje Urząd Miejski, łączny 
koszt inwestycji to ok. 18,5 mln zł. Cha-
rakterystycznymi elementami obiektu 
będzie zegar wkomponowany w prze-
szkloną fasadę oraz herb miasta wyeks-
ponowany na elewacji. 

Obecny budynek magistratu zostanie 
poddany gruntownemu remontowi, a na-
stępnie nadal będzie wykorzystywany na 
cele publiczne z przeznaczeniem na sie-
dzibę Ośrodka Pomocy Społecznej, który 
aktualnie urzęduje w wynajmowanym lo-
kalu, oraz Straży Miejskiej.   (kb) 

Przecięcia wstęgi dokonały dzieci, po 
czym w ekspresowym tempie ruszyły na 
plac, aby skorzystać z przygotowanych dla 
nich atrakcji.

– Plac zabaw jest dwustrefowy. W czę-
ści ogrodzonej mamy wieżę o wysokości 
5 metrów, na którą z każdej strony można 
się wspiąć, np. po ścianie wspinaczkowej. 
Mamy również 5-metrowe linarium wy-
konane w formie sieci rybackiej. Jest ryba 
oścista, po której można chodzić jak po la-
biryncie. Są duże formy rzeźbiarskie w po-

staci muszli. Ciekawą propozycją jest pia-
skownica archeologiczna, w której dzieci 
mogą poszukać skamieniałości. W drugiej 
części dla rodziców w cieniu są ustawione 
leżaki dwuosobowe i stoły piknikowe – 
mówiła Katarzyna Marcinkowska, główny 
specjalista ds. zieleni miejskiej w UM, od-
powiedzialna za realizację placu.

Podczas otwarcia poza rodzinami 
z  dziećmi obecni byli przedstawiciele 
grodziskiego samorządu, którzy z uwagą 
przyglądali się nowo otwartej inwestycji 
i reakcjom jej użytkowników.

– Cieszę się, że dzieci będą mogły na 
tym placu miło i aktywnie spędzać czas 
oraz rozwijać swoją sprawność ruchową 
– mówiła Joanna Wróblewska, przewod-
nicząca Rady Miejskiej.

   Tekst i fot. Anna Redel

– Podczas przerwy technicznej wyremon-
towaliśmy hol, wymieniliśmy podłogi 
również w całej strefie wejściowej, czyli od 
suchej stopy przez przebieralnie, pryszni-
ce, aż do wejścia na płytę basenową. Od-
mieniliśmy trochę kolorystykę basenu: 
zmieniliśmy kolory płytek i ścian. Wymie-
niliśmy wannę jacuzzi w hali basenowej. 
Nasze prace skoncentrowały się na estety-
ce basenu. Chodzi o to, aby klienci czuli się 
komfortowo i przyjemnie – mówi Bartło-
miej Grzegorski, kierownik Działu Obiek-
tów Sportowych grodziskiego OSiR-u.

Na basenie zrealizowano wszelkie dzia-
łania zgodne z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Wprowadzono 
procedurę dla pracowników i dostoso-
wano pomieszczenia w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa klientom. – Wytyczy-
liśmy odległości między prysznicami, 
w  przebieralniach oddaliliśmy od siebie 
dostępne szafki. W każdym pomiesz-
czeniu są płyny do dezynfekcji. Zastoso-
waliśmy lampy UVC, które dezynfekują 
powietrze. Na pływalni może przebywać 
maksymalnie 55 osób, w tym np. na ba-
senie sportowym na jednym torze mogą 
znajdować się maksymalnie 4 osoby – do-
daje Bartłomiej Grzegorski.

  Anna Redel
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Fontanny zamiast wyspy ciepła

Działaj Lokalnie przeciw 
skutkom pandemii 

6

Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla 
osób odwiedzających deptak – oto za-
danie dla pracowni Miejski Krajobraz, 
która wygrała przetarg na projekt re-
witalizacji placu Wolności. Umowa na 
to przedsięwzięcie została podpisana 
8 czerwca w Mediatece. Projekt powinien 
być gotowy w sierpniu i wówczas gmina 
będzie się ubiegała o 85-procentowe do-
finansowanie realizacji inwestycji, która 
ma kosztować w sumie ok. 3 mln zł. 

– Deptak został zbudowany 26 lat 
temu i już nie robi takiego wrażenia. 
Dlatego postaramy się poprawić jego ar-

chitekturę, jakość materiałów, by stał się 
miejscem atrakcyjnym do przebywania. 
Ze względu na koszty i sytuację rozkła-
damy ten proces na etapy. I rewitalizacja 
placu Wolności jest właśnie pierwszym 
etapem. Za chwilę będziemy również 
rozstrzygali konkurs na zagospodaro-
wanie placu Króla Zygmunta z otocze-
niem. I całą tę część od kościoła aż do 
ul. Spółdzielczej zamierzamy realizować 
w przyszłym roku. Chcemy doprowadzić 
do tego, żeby deptak był elementem spa-
cerku po Grodzisku – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Wykonawcę reprezentował Grzegorz 
Chmielewski, który podkreślał, że prace 
nad projektem zapowiadają się niezwy-
kle interesująco z uwagi na prestiżową 
lokalizację w centrum miasta, a także 
wykorzystanie wód opadowych. Jak mó-
wiła Katarzyna Marcinkowska, główny 
specjalista do spraw zieleni miejskiej 
w UM, zadaniem projektantów będzie li-
kwidacja wyspy ciepła, stworzenie miejsc 
do odpoczynku, powstanie fontanny dry 
plaza, a  także wkomponowane w istnie-
jącą zieleń nowych nasadzeń. 

    Krzysztof Bońkowski

14 grantów w wysokości 
2-6 tys. zł otrzymają orga-
nizacje i grupy nieformal-
ne z powiatu grodziskiego 
i Brwinowa, które zgłosiły 
się do tegorocznej edycji 
konkursu Działaj Lokal-
nie. W sumie o dotacje 
ubiegało się 28 wniosko-
dawców. Oceny wniosków 
i wyboru beneficjentów 
dokonała Lokalna Komi-
sja Grantowa powołana przez Stowarzy-
szenie Europa i My, które jako Ośrodek 
Działaj Lokalnie koordynuje program na 
naszym terenie od 2006 roku. Środki na 
dofinansowania w ramach Działaj Lokal-
nie pochodzą z programu Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz ze środków pozyskanych 

przez Stowarzyszenie 
Europa i My z 1 proc. po-
datku, od samorządów 
i  lokalnych darczyńców. 
W związku z epidemią 
COVID-19 w tegorocz-
nej edycji organizato-
rzy wprowadzili zmia-
ny, m.in. rekomendując 
działania mające na celu 
zmniejszenie negatyw-
nych skutków pandemii. 

Wnioskodawcy mieli rozmaite pomysły 
na realizację tego celu. Z największym 
uznaniem ze strony osób zasiadających 
w  komisji spotkały się warsztaty szkut-
nicze dla rodzin z dziećmi, wirtualno-
-terenowe zajęcia dla dzieci na wakacje, 
a także projekt budowania karmników 
i montowania fotopułapek. Łączna kwota 
dofinansowań wyniosła 55 tys. zł.     (kb)

Za kilka miesięcy zdecydowanie poprawi 
się bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. 
3  Maja i Teligi w Grodzisku, a szczególne 
powody do zadowolenia będą mieli kie-
rowcy, którzy na co dzień doświadczają, 
jak trudny bywa wyjazd z osiedla na po-
wiatową drogę łączącą Grodzisk i Milanó-
wek. Do 10 grudnia w tym miejscu ma po-
wstać rondo. Za kwotę 1,2 mln zł wybuduje 
je firma Mabau, która wygrała ogłoszony 
przez gminę Grodzisk przetarg. Zamówie-
nie jest dofinansowane w ramach projektu 
„Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobil-
ności miejskiej w gminach południowo-
-zachodniej części województwa”.    (kb)

    
Pani Beacie Tycińskiej
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia 
z powodu śmierci

Taty
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Rondo na Teligi

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 

79 lat zmarła

Śp. Jadwiga 
Kwiatkowska

wieloletnia wicedyrektor i nauczyciel 
chemii Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku 

Mazowieckim w latach  
1965-2007, odznaczona tytułem 

honorowym „Zasłużony dla Gminy 
Grodzisk Mazowiecki”.

Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci jako wspaniały człowiek, 

wychowawca i przyjaciel.
Pogrążeni w smutku składamy 

najszczersze kondolencje 
Najbliższym i Rodzinie.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, 

Pracownicy i Uczniowie 
Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku 

Mazowieckim
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– Nasze starania we współpracy ze Staro-
stą Grodziskim przyniosły efekt w postaci 
wsparcia 3,7 mln zł z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych na stworzenie 
nowych linii autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie powia-
tu. Nowe linie autobusowe pozwolą zwięk-
szyć ofertę transportową dla mieszkańców 
powiatu grodziskiego poprzez stworzenie 
nowych odcinków połączeń autobusowych 
i zwiększenie częstotliwości ich kursowa-
nia – mówi burmistrz Grodziska Grzegorz 
Benedykciński.

W związku z nadaniem rangi powiatowej 
część dotychczasowych linii miejskich zmie-
ni numerację, a także rozszerzą się ich trasy. 

I tak linia nr 1 od lipca będzie kursować 
na trasie Grodzisk Mazowiecki – Kozerki – 
Jaktorów – Grodzisk jako linia 21, „dwójka” 
stanie się linią nr 22 i obejmować będzie 
relację Makówka – Grodzisk – Książenice 
– Urszulin – Siestrzeń, linia nr 3A na tra-
sie Grodzisk PKP – Błonie pozostanie bez 
zmian, jako linia miejska, natomiast w kie-
runku południowym na trasie Grodzisk 
– Szczęsne – Siestrzeń występować będzie 
jako linia nr 23. W miejsce dotychczasowej 
„czwórki” pojawi się autobus nr 24, kursują-
cy na trasie Radonie – Szczęsne – Grodzisk 
– Baranów, „piątkę” zastąpi linia nr 25 rela-
cji Grodzisk – Kozery Nowe – Boża Wola, 
a linię 3B zastąpi autobus 26 kursujący na 

Grodziska komunikacja autobusowa 1 lipca wkroczy w nową rzeczywistość. Dotychczas – z mały-
mi wyjątkami – obejmowała tylko teren gminy Grodzisk. Teraz autobusem będzie można dojechać 
niemal w każdy rejon powiatu grodziskiego. Dla pasażerów oznacza to również rewolucję w rozkła-
dzie jazdy, gdyż przybędzie 12 nowych linii, a niektóre z nich zastąpią dotychczasowe. 

    
1. TABELA OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE 

 
Zakres  

 
LP
. 

Bilet  
Normalny 

Ceny biletów jednorazowych brutto 
 Ulgi ustawowe 
100% 95% 93% 78% 49% 37% 

Na terenie 
Miasta Grodzisk 
Mazowiecki 

1 2zł 0zł 0,10zł 0,14zł 0,44zł 1,02zł 1,26zł 

Na terenie jednej gminy  2 3zł 0zł 0,15zł 0,21zł 0,66zł 1,53zł 1,89zł 
Na terenie dwóch gmin 3 4zł 0zł 0,20zł 0,28zł 0,88zł 2,04zł 2,52zł 
Na terenie trzech gmin 4 5zł 0zł 0,25zł 0,35zł 1,10zł 2,55zł 3,15zł 

 
Podane wyżej ceny są wartościami brutto i zawierają VAT wg obowiązującej wysokości 
(8%). 
 

Autobusowa rewolucja

trasie Grodzisk Mazowiecki – Karolina – 
Kaski. Korzystający z  linii nr 14 od lipca 
będą musieli wypatrywać autobusu nr 27, 
który obsłuży trasę Grodzisk – Chlebnia – 
Chrzanów Mały – Grodzisk – Milanówek, 
a pasażerowie „ósemki” będą jeździć linią 
nr 28 kursującą na trasie Grodzisk – Czar-
ny Las – Grodzisk – Milanówek. Linię nr 9 
zastąpią autobusy linii 29, która obsługiwać 
będzie trasę Grodzisk – Książenice – Ur-
szulin – Siestrzeń. Ponadto pojawią się zu-
pełnie nowe linie: „trzydziestka” kursować 
będzie między Pieńkami Słubickimi a Gro-
dziskiem, linia nr 31 obsłuży pasażerów na 
trasie Grodzisk – Żabia Wola – Petryko-
zy – Grzegorzewice, zaś autobusy linii 32 
przewiozą mieszkańców na trasie Grodzisk 
– Józefina – Żelechów.

Bez zmian zostaną dotychczasowe linie 
miejskie: nr 6, nr 7, nr 10, nr 11 i częścio-
wo wspomniana linia 3A. Na nich będą 
obowiązywać również dotychczasowe ulgi, 
natomiast na liniach powiatowych przysłu-
giwać będą ulgi ustawowe.

Szczegółowe informacje na temat wpro-
wadzonych zmian, w tym rozkładów jaz-
dy oraz cen biletów i przysługujących ulg, 
można znaleźć na stronach internetowych 
grodzisk.pl i powiat-grodziski.pl oraz na 
tablicach ogłoszeniowych na przystankach 
autobusowych.   (kb)
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37% Inwalida wojenny (grupa inna niż I)  
Weteran Inwalida 

 

 

2.BILETY OKRESOWE  
 

Zakres 
 

LP. 
Bilet 

Normalny 
Ceny biletów okresowych  brutto 

Ulgi ustawowe – ulgowy miesięczny Ulga 
Samor
ządowa 

Bilet 
Senior 

70+  
93% 78% 51% 49% 37% 33% 97% 

Na terenie 
Miasta Grodzisk 
Mazowiecki 

 
1 

 
50zł 

 
3,50zł 

 
11zł 

 
24,50zł 

 
25,50zł 

 
31,50zł 

 
33,50zł 

 
1,5zł 

Na terenie jednej gminy 2 75zł 5,25zł 16,50zł 36,75zł 38,25zł 47,25zł 50,25zł 2,25zł 
Na terenie dwóch gmin 3 100zł 7zł 22zł 49zł 51zł 63,00zł 67,00zł 3,00zł 
Na terenie trzech gmin 4 125zł 8,75zł 27,50zł 61,25zł 63,75zł 78,75zł 83,75zł 3,75zł 

 

Podane wyżej ceny są wartościami brutto i zawierają VAT wg obowiązującej wysokości (8%). 

Bilet senior 70 + - bilet jednorazowy dla osób , które ukończyły 70 rok życia , ważny z dowodem 
osobistym. 

Opis ulg : 

Ulga Opis Ulgi   Osoby uprawnione do 
ulgi 

93% Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej 
egzystencji 

Osoby niewidome będące 
osobami niezdolnymi do 
samodzielnej egzystencji 

78% Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub 
niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu do: 
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 
roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku 
życia): 
- przedszkola 
- szkoły  
- szkoły wyższej 
- placówki opiekuńczo-wychowawczej 
- placówki oświatowo-wychowawczej 
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 
- specjalnego ośrodka wychowawczego 
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży 
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
- ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,  
- domu pomocy społecznej,  
- ośrodka wsparcia, 
- zakładu opieki zdrowotnej,  
- poradni psychologiczno- pedagogicznej,  

Dziecko niepełnosprawne 

    
Pani  

Małgorzacie Brzósce 
oraz Rodzinie 

najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składa Społeczność Szkolna 

Zespołu Szkół nr 1  
w Grodzisku Mazowieckim
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Ustawa zobowiązuje 

Co zmieni się 1 lipca w gospodarce od-
padami?

– Najważniejszą zmianą jest to, że od 
1 lipca nie będzie już możliwości niesegre-
gowania odpadów. Znowelizowana ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, uchwalona  przez Sejm RP w  lipcu 
2019 roku, dała gminom 12 miesięcy na 
wprowadzenie obowiązku segregacji. 
W związku z tym, że obecna umowa z fir-
mą świadczącą usługi na odbiór odpadów 
w gminie Grodzisk Mazowiecki kończy 
się 30 czerwca, w naszej gminie ten obo-
wiązek zostaje wprowadzony od 1  lipca. 
Oczywiście ma to związek również z tym, 
że odbyły się przetargi na zagospodarowa-
nie i odbiór odpadów, więc jest to najlep-
szy moment, żeby wprowadzić wymagane 
przez ustawodawcę zmiany.
Część osób zapewne mimo wszystko wo-
lałaby trochę dopłacić i nie ponosić tru-
du codziennej segregacji. Nie można im 
zostawić takiej furtki?

– Segregacja jest obowiązkiem wprost 
wynikającym z ustawy i dotyczy wszyst-
kich gmin w Polsce. Niektóre gminy już 
wprowadziły taki obowiązek. Również 
w  przypadku gminy Grodzisk nie było 
innej możliwości, jak tylko wprowadzić 
zapisy wynikające z ustawy. 
Jak duża jest liczba gospodarstw do-
mowych, w których dotychczas nie była 
prowadzona segregacja odpadów?

– Na tę chwilę odpadów nie segreguje 
ok. 500 gospodarstw domowych, więc nie 
jest to duża liczba. Zachęcamy właścicie-
li tych nieruchomości, by jak najszybciej 
złożyli deklarację o przystąpieniu do se-
gregacji odpadów. Konieczność złoże-
nia nowej deklaracji nie dotyczy gospo-
darstw  domowych, gdzie segregacja jest 
już prowadzona i została wcześniej zade-
klarowana, a więc zdecydowanej większo-
ści właścicieli nieruchomości.  
A jeśli ktoś nadal nie będzie segregował 
odpadów?

– W takich przypadkach ustawa zobo-
wiązuje burmistrza do naliczenia opłaty 

podwyższonej. W gminie Grodzisk jej 
stawka została ustalona w uchwale Rady 
Miejskiej w lutym tego roku i wynosi po-
dwojoną wysokość opłaty podstawowej. 
Czyli jeśli opłata podstawowa na tę chwi-
lę wynosi 25 złotych, to opłata podwyż-
szona będzie wynosiła 50 zł od osoby na 
miesiąc. W przypadku kilkuosobowej ro-
dziny to już naprawdę spora kwota, dlate-
go od dłuższego czasu prowadzimy kam-
panię informacyjną, staramy się dotrzeć 
do mieszkańców, którzy nie segregują 
odpadów, i przestrzec przed konsekwen-
cjami, które mogą ponieść w związku ze 
zmianami.  
Kto będzie dokonywał kontroli  
segregacji?

– Firma świadcząca usługę odbioru 
odpadów. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości poinformuje o tym 
właściciela nieruchomości oraz gminę. 
Na tej podstawie będzie prowadzone po-
stępowanie administracyjne zakończone 
wydaniem decyzji administracyjnej o wy-
sokości opłaty. Na pewno w dużej mierze 
o tym, jak to będzie wyglądało, zdecyduje 
praktyka. Natomiast nie zakładamy, że 
w przypadkach drobnych omyłek będzie 
wszczynane postępowanie administra-
cyjne i naliczana opłata podwyższona. Bo 
nie zależy nam na karaniu mieszkańców, 
tylko na edukowaniu i zachęcaniu do pra-
widłowej segregacji. 
Prawidłowa segregacja czasami nie jest 
łatwa. Co zrobić dajmy na to z żarówką?

– A to zależy jaka żarówka. Bo tradycyj-
na powinna trafić do odpadów zmiesza-
nych, natomiast żarówki energooszczędne 
są traktowane jako elektroodpad i jako 
taki powinny zostać oddane w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, który znajduje się na terenie dawnej 
kompostowni odpadów w Chrzanowie 
Dużym 15A. W przypadku wątpliwości 
związanych z segregacją zachęcamy do 
kontaktu z naszym wydziałem. Służymy 
pomocą, dysponujemy materiałami doty-
czącymi tego, jak prowadzić prawidłowo 
segregację.
O ile w przypadku domów jednorodzin-
nych ustalenie, czy segregacja jest pro-
wadzona prawidłowo, nie powinno być 
trudne, o tyle w przypadku budynków 
wielorodzinnych wskazanie „sprawcy” 
może być niemożliwe. Jak będzie roz-
wiązana ta kwestia?

– Niestety, ustawodawca nie przewi-
dział możliwości takiego dochodzenia 
i będziemy zmuszeni zastosować odpo-
wiedzialność zbiorową. Organizowaliśmy 
spotkania z zarządcami wspólnot miesz-

kaniowych, również z Grodziską Spół-
dzielnią Mieszkaniową, i informowaliśmy 
o nadchodzących zmianach. Myślę, że to 
w dużej mierze zależy od zarządców, czy 
odpowiednio wyposażą altany śmietni-
kowe, czy pojemniki na segregację będą 
odpowiednio oznakowane. Na przykład 
Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
przyporządkowała altany śmietnikowe 
do konkretnych bloków, w związku z tym 
w  przypadku nieprawidłowości w segre-
gacji opłata podwyższona będzie mogła 
zostać ograniczona tylko do użytkowni-
ków danej altany. 
Czy zmieni się sam sposób segregacji lub 
częstotliwość odbioru odpadów?

– W tym obszarze nie przewidujemy 
zmian. W zabudowie jednorodzinnej od-
pady będą odbierane tak jak dotychczas 
– co dwa tygodnie, zarówno komunalne 
zmieszane, jak i segregowane. Również 
nie będzie zmian, jeśli chodzi o zasady se-
gregacji. Mamy cztery frakcje surowcowe 
i odpady zmieszane. Do żółtego worka lub 
pojemnika powinny trafić odpady z two-
rzyw sztucznych i metali, kolor brązowy 
oznacza bioodpady, takie jak np. skoszona 
trawa, resztki roślinne, resztki kuchenne 
z wyjątkiem tych, które są pochodzenia 
zwierzęcego – te powinny trafić do od-
padów zmieszanych. Worek zielony prze-
znaczony jest na opakowania szklane, 
czyli butelki, słoiki, natomiast nie powin-
ny tam trafiać inne naczynia szklane czy 
lustra. Kolor niebieski sygnalizuje prze-
znaczenie na odpady  papierowe. 
Mieszkańcy mają niekiedy wątpliwo-
ści, czy opakowania zawierające resztki 
produktu, takie jak słoik czy kubeczek 
po jogurcie, powinny trafić do odpadów 
zmieszanych czy należy je segregować. 

– Segregować. Natomiast pojemniki 
należy opróżnić z zawartości. Oczywiście 
nie oznacza to, że trzeba je myć. 
Dziękuję za rozmowę.

Z Zofią Śliwińską, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Wydział Gospodarki Odpada-
mi znajduje się na terenie Tar-
gowiska Miejskiego, lokale 6 i 7. 
Tel.  22 755 55 34 wew. 260-265 
lub 22 120 2903. Tu zgłaszamy 
nowe deklaracje, aktualizacje de-
klaracji czy też reklamacje zwią-
zane z odbiorem odpadów. 
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Temat już był obecny na naszych 
łamach, ale powraca jak bume-
rang. A w dużym skrócie sprowa-
dza się do pytania: po co segre-
gować odpady, skoro i tak trafiają 
potem do jednej śmieciarki i są 
mieszane?”

BURMISTRZ 
 GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

ul. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki,  
dnia 18.06.2020 r. 

Do wszystkich Mieszkańców, 
Prezesa Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz Zarządców Wspólnot 
Szanowni Państwo,
już od 1 lipca 2020 r. w Gminie Gro-
dzisk Mazowiecki zaczną obowiązy-
wać nowe zasady dotyczące gospodarki 
odpadami, dotyczące wprowadzenia 
obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny. Znowe-
lizowana ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, podjęta 
przez Sejm RP w lipcu 2019 roku, dała 
gminom 12  miesięcy na wprowadze-
nie obowiązku segregacji odpadów ko-
munalnych. Nie będzie już możliwości 
oznaczenia w deklaracji braku zamiaru 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych. Wszyscy właściciele 
nieruchomości, którzy wcześniej zade-
klarowali brak segregacji, muszą złożyć 
nowe deklaracje, wskazujące segregację 
odpadów.

Przypomnę, że w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym na-
stąpiła zmiana, np. zmiana liczby osób 
zamieszkałych na danej nieruchomości. 
W składanej deklaracji należy uwzględ-
nić wszystkie osoby zamieszkujące na 
danej nieruchomości, również dzieci – 
o czym niektórzy właściciele nierucho-
mości zapominają.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.) o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości nie może zło-
żyć deklaracji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytuły opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za 
okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku 
śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie 
spowodowane jest śmiercią mieszkańca 
przyjęcie deklaracji możliwe jest w ter-
minie do 6 miesięcy od dnia tego zda-
rzenia. 

Podkreślam, że stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
ustalona w Uchwale Nr 289/2020 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 26 lutego 2020 r. obowiązuje, gdy 
odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. Jeśli właściciel nierucho-

mości nie segreguje odpadów, w drodze 
decyzji naliczana będzie opłata pod-
wyższona w wysokości dwukrotności 
opłaty podstawowej. Wprowadzenie 
opłaty podwyższonej wynika z zapisów 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1579 z późn. zm.) i jest 
to forma „kary” za brak segregacji od-
padów.

W przypadku zabudowy wieloloka-
lowej, takiej jak Grodziska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa czy wspólnoty mieszka-
niowe, w sytuacji stwierdzenia braku 
segregacji odpadów naliczona zostanie 
opłata podwyższona nie dla poszczegól-
nych mieszkańców, lecz dla całej wspól-
noty czy też w przypadku GSM dla 
mieszkańców użytkujących konkret-
ne, przypisane do danego bloku altany 
śmietnikowe. Ustawodawca zastosował 
dla wspólnot i GSM odpowiedzialność 
zbiorową.

Informowaliśmy GSM oraz zarząd-
ców poszczególnych wspólnot o wpro-
wadzanych zmianach i prosiliśmy 
o  dostosowanie miejsc gromadzenia 
odpadów do obowiązujących zasad 
segregacji, jak również wyposażenie 
w  odpowiednio oznaczone pojemniki, 
których pojemność odpowiada liczbie 
osób z nich korzystających.

Przypomnę, że prawidłowa segrega-
cja odpadów polega na odpowiednim 
przyporządkowaniu/podzieleniu wy-
tworzonych w gospodarstwie domo-
wym odpadów na pięć frakcji: cztery 
frakcje surowcowe, tj. papier, szkło, 
tworzywa sztuczne i metal – łącznie 
i  bioodpady oraz pozostałość, tzw. od-
pady komunalne zmieszane – pozosta-
jące po przeprowadzeniu segregacji.

Dodam, że gmina Grodzisk Mazo-
wiecki jest aktualnie w trakcie rozstrzy-
gania przetargu na świadczenie usług 
związanych z gospodarką odpadami. Po 
rozstrzygnięciu przetargu Rada Miej-
ska uchwali nowe stawki za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, któ-
re uiszczają mieszkańcy. Opłaty będą 
zależne od kwoty, jaką w ofercie złoży 
przedsiębiorca wygrywający przetarg.

Zastępca Burmistrza  
Grodziska Mazowieckiego 

Piotr Galiński

Posegregowane 
niezmieszane

– Poprosiliśmy firmę, która obecnie świad-
czy usługę odbioru i transportu odpadów 
o zdjęcia samochodów, które jeżdżą po na-
szej gminie. Autentyczność pojazdów po-
twierdziliśmy w systemie GPS, który mo-
nitoruje pracę samochodów, a gmina ma 
do niego dostęp. Po terenie gminy jeżdżą 
samochody wielokomorowe – 2-komoro-
we oraz 3-komorowe, które są przystoso-
wane do odbierania kilku frakcji odpadów 
jednocześnie. Na przesłanych zdjęciach 
widać, że wewnątrz zabudowy samochodu 
znajdują się oddzielone od siebie komo-
ry, które uniemożliwiają mieszanie się ze 
sobą odpadów – mówi Łukasz Kapuściak, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
UM w Grodzisku. Dodaje też, że tego typu 
samochód podczas jednego odbioru zabiera 
np. w jednej komorze odpady opakowanio-
we (żółty worek), a w drugiej szkło (worek 
zielony). W przypadku gdy daną trasę ob-
sługuje samochód 3-komorowy dodatkowo 
zabierany jest np. papier (worek niebieski). 
Podobnie jest w zabudowie wysokiej, gdzie 
jeden samochód odbiera jednocześnie kilka 
frakcji segregacji nie mieszając ich ze sobą.

Gdyby jednak ktoś miał wątpliwości, czy 
odbiór prowadzony jest w sposób prawidło-
wy, można o zaobserwowanych incyden-
tach powiadomić gminne służby.    (kb)

miasto i gmina
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Sprowokowana  
konkurencyjność

– W ostatnich kilkunastu miesiącach osoby, 
które bardziej się interesowały sprawami 
związanymi z odbiorem i zagospodarowa-
niem odpadów komunalnych, z pewnością 
zauważyły mnóstwo informacji prasowych 
z różnych gmin województwa o problemach 
związanych z przetargami. Nagminnym 
zjawiskiem jest składanie ofert przez jed-
nego – dotychczasowego wykonawcę. Taka 
sytuacja powoduje brak jakiejkolwiek kon-
kurencji i bardzo duży wzrost cen za świad-
czenie tych usług – przekonuje Łukasz 
Kapuściak, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska w grodziskim magistracie. Do-
daje też, że problem wzrostu cen potęguje 
podniesienie przez rząd opłat za składowa-

nie śmieci na wysypiskach z 140 zł za tonę 
w 2018 r. do 170 zł za tonę w 2019 r. i 270 zł 
za tonę w 2020 roku. Skokowy wzrost opłat 
na wysypiskach daje efekty w postaci pod-
niesienia ponoszonych przez mieszkańców 
opłat za odbiór odpadów. – Tę tendencję 
możemy już obserwować w  okolicznych 
gminach, które były zmuszone do podnie-
sienia cen. Można tutaj wymienić chociaż-
by Baranów – 33,86 zł za osobę, Izabelin 
– 33 zł, Ożarów Mazowiecki – 33 zł,  Ra-
dziejowice – 33,86 zł czy Pruszków – 35 zł. 
Gmina Grodzisk, aby wymusić konkuren-
cyjność, podjęła decyzję o  rozdzieleniu 
jednolitego przetargu na dwa osobne, tj. 
na zagospodarowanie odpadów oraz na 

odbiór i  transport odpadów do instalacji 
wyłonionych w  pierwszym – informuje 
Łukasz Kapuściak.  

W momencie zamykania bieżącego 
wydania ku końcowi zmierzały procedu-
ry związane z zamówieniem publicznym 
na te zadania. W przetargu na wybór in-
stalacji do zagospodarowania odpadów 
oferty złożyły cztery firmy, więc zamie-
rzony efekt w postaci konkurencji został 
zrealizowany. Podobnie sprawa ma się 
w przypadku przetargu na odbiór i trans-
port odpadów – o umowę na to zadanie 
ubiegają się dwie firmy. O wynikach obu 
przetargów poinformujemy w kolejnym 
wydaniu.    (kb)

Trwają ostatnie rozstrzygnięcia w sprawie przetargów 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od mieszkańców gminy Grodzisk. Tym razem Urząd Miejski zdecydował się na podzielenie  
tego zadania na dwa osobne postępowania – jedno dotyczy zagospodarowania odpadów,  
a drugie ich odbioru i transportu do wybranych instalacji.  

MATERIAŁ UM w GRodzIskU
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Moje życie z Teligą
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Oczywiście, że jako uczennica wiedziałam, cze-
go dokonał. Zwłaszcza że wychowywałam się w 
mieście, gdzie Stocznia Jachtowa im. Leonida 
Teligi budowała wspaniałe jachty. Leonid Teli-
ga stał mi się jednak bliski, gdy zaczęłam praco-
wać w szkole podstawowej jego imienia w Gro-
dzisku Mazowieckim. Tuż przy wejściu wisiał 
jego portret, na ścianach były zdjęcia, mapa 
podróży dookoła świata przyciągała wzrok. 
Czy jako młoda polonistka spodziewałam się, 
że kiedyś stanie mi się jeszcze bliższy? Nie. 

Moje obcowanie z Teligą zaczęło się ponad 
dwadzieścia lat temu. Pełniłam funkcję opie-
kuna patrona. Zaczęłam wertować materiały, 
pozyskiwać informacje, przeprowadzać lek-
cje o patronie mojej placówki, przypominać 
o  rocznicach. Im bardziej go poznawałam, 
tym bardziej byłam nim zafascynowana. 
Wspaniały człowiek, zdeterminowany w dąże-
niu do celu, towarzyski, inteligentny, poliglota, 
świetnie piszący. Polubiliśmy się na całe życie. 

Kiedy padła propozycja napisania książ-
ki o nim, od razu się zgodziłam. Podróże do 
Gdyni, Gdańska, Szczecina, Wyszkowa, War-
szawy zaowocowały spotkaniami z ludźmi, 
którzy go znali. Każde z nich było źródłem 
wielu cennych informacji o tym, jakim był 
człowiekiem i jakim żeglarzem.

Cieszę się, że mogłam poznać panią Annę 
Dębską, partnerkę życiową Teligi, dla której 
Leonid był największą miłością życia, osobę 
niezwyczajną, rzeźbiarkę animalistkę. Od-
wiedziłam ją kilkakrotnie w starym domu 
pod Wyszkowem, gdzie znajdowała się gale-
ria jej wspaniałych zwierzęcych rzeźb. Wyko-
nała również projekt pomnika Leonida Teligi, 
ale do jego realizacji nie doszło. 

Humorystyczne było spotkanie z panem 
Maciejem Dowhylukiem, szkutnikiem, który 
zbudował „Opty”, czyli jacht Teligi. Kiedy się 
dowiedział, że nie jestem żeglarką, nie chciał 
właściwie ze mną rozmawiać, bo „jak to? 
pani nie żegluje, a chce pisać o tak wielkim 
kapitanie?”. Uśmiechnęłam się i zaczęłam 
opowiadać mu o życiu Teligi i jego rejsie. Po 
pewnym czasie i on się uśmiechnął: „No, do-
brze, wie pani więcej niż ja, to pogadajmy”. 

Chyba najbardziej przejęta byłam, gdy 
poznałam bratanka Leonida – pana Karola 
Teligę. Zachwycony tym, co się dzieje w Gro-
dzisku w związku z jego stryjem, prostował 
niektóre nieścisłości, opowiadał wiele cieka-
wostek z życia rodziny Teligów. Mamy plany 
na dalsze działania, aby postać pierwszego 
Polaka i pierwszego Słowianina, który opły-
nął samotnie świat dookoła, nie uległa za-
pomnieniu.

Jak Leonid Teliga zmienił moje życie? 
Myślę, że tak jak Mozart życie Schmitta. 
Dzięki muzyce Mozarta bohater odzyskał 
wiarę, nadzieję, siłę i chęć do życia. Ja za-
częłam myśleć o tym, co chcę osiągnąć jako 
nauczycielka języka polskiego i jako zwykły 
człowiek. Stawiałam sobie cele i do nich dą-
żyłam, pisałam kolejne artykuły, a o tym całe 
życie marzyłam. Przewartościowałam siebie 
i swoje życie. Gdyby nie Teliga, nie byłabym 
tak świadoma swoich celów, nie byłabym tak 
zdeterminowana. Leonid Teliga powiedział: 
„Jeżeli czegoś się pragnie, laur zwycięstwa 
musi do nas należeć” – to stało się moją mak-
symą życiową. „Żyć to nie marnować czasu, 
nie czekać” – to kolejne słowa kapitana waż-
ne dla mnie. 

Czy jako nauczycielka w Szkole Podsta-
wowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku 
Mazowieckim wykorzystuję wychowawczo 
sylwetkę patrona? Tak. Ciągle, jak mantrę, 
powtarzam młodym ludziom, że mogą osią-
gnąć wszystko, co zechcą. To tylko od nich 
zależy, czy spełnią swoje marzenia, czy będą 
jak Teliga, który zapragnął samotnie opłynąć 
świat i tego dokonał!

21 maja 2020 roku minęło pięćdziesiąt lat 
od śmierci Teligi, w ubiegłym roku w kwietniu 
minęło pięćdziesiąt lat od zakończenia rejsu. 
Muzeum Wisły w Tczewie, jako oddział Na-
rodowego Muzeum Morskiego w  Gdańsku, 
postanowiło zorganizować okolicznościową 
wystawę. Pojechałam tam. Dziennik okrę-
towy, księga pamiątkowa, żagle, aktówka, 
krzywiki do nawigacji, czapeczka, w której 
odbywał rejs, uszyty przez niego worek – to 
tylko niektóre z pamiątek. W sali wystawo-
wej czuło się atmosferę wielkiego wyczynu. 
Odrestaurowany jacht „Opty” prezentowany 
jest w sąsiednim Centrum Konserwacji Wra-
ków Statków. Widziałam go po raz pierwszy. 
Stoi tam odrestaurowany i zaświadcza o tym 
wielkim osiągnięciu polskiego żeglarstwa. 

Chciałabym zachęcić do poznania tego 
wielkiego grodziszczanina, aby przechodząc 
obok jego jedynego w Polsce pomnika przy 
Stawach Goliana uświadomić sobie, że to 
człowiek niezwykły, prawdziwy wzór do na-
śladowania.

Wiesława Śleszyńska, autorka książki  
„Oczy pełne morza. Leonid Teliga i jego 

miasto – Grodzisk Mazowiecki”

Éric-Emmanuel Schmitt, autor „Oskara i pani Róży”, napisał również książkę pod 
tytułem „Moje życie z Mozartem”. To wyjątkowy utwór, najbardziej autobiograficzny 
w twórczości tego znakomitego francuskiego filozofa. Życie głównego bohatera 
zmienia się wraz z muzyką, którą stopniowo poznaje i która wypełnia jego nieprze-
byty jeszcze świat. Do niego dołączona jest płyta. Czyta się i jednocześnie słucha 
Mozarta. Dla mnie było to wyjątkowe doznanie. Skąd to nawiązanie do Schmitta? 
Tym, kim dla dorastającego Schmitta był Mozart, dla mnie był Leonid Teliga.

Sytuacja epidemiologiczna nie pozwo-
liła na tłumne uczczenie 50. rocznicy  
śmierci Leonida Teligi, co nie znaczy, 
że lokalna społeczność nie pamiętała 
o tej dacie. 21 maja na Stawach Golia-
na odbyła się kameralna uroczystość, 
podczas której kwiaty przed pomni-

kiem żeglarza złożyli przedstawiciele 
Grodziskiego Klubu Czysty Wiatr oraz 
Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki, no-
szącego imię pierwszego Polaka, który 
samotnie opłynął Ziemię na jachcie 
„Opty”. Leonid Teliga, choć urodził 
się w Wiaźmie, w Rosji, dzieciństwo 

i młodość spędził w Grodzisku, stąd 
pamięć o nim i jego dokonaniach kul-
tywowana jest tu w sposób szczególny. 
Postać żeglarza przy okazji uroczy-
stości przypomniała podharcmistrz 
Aurelia Sobieraj, Honorowy Obywatel 
Miasta.   (kb)

Kwiaty dla żeglarza
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Ludzie chcą przeżywać kulturę, 
internet daje namiastkę 
Z Pawłem Twardochem, dyrektorem Ośrodka Kultury Gminy 
Grodzisk Mazowiecki, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Rozmawiamy na początku czerwca, gdy 
w Centrum Kultury odbywają się już za-
jęcia, rusza kino. Można powiedzieć, że 
wracamy do gry?

– Mam nadzieję. Bardzo byśmy chcieli 
wrócić do normalnej aktywności i – jak 
sądzę – nasi odbiorcy również by sobie 
tego życzyli. Sytuacja epidemiologiczna 
w Grodzisku jest dość stabilna od pewne-
go czasu, w związku z tym liczę, że osoby, 
które zdecydowały się puścić dzieci na za-
jęcia, będą się czuły bezpiecznie. Dokła-
damy starań, by przestrzegać wszelkich 
zaleceń związanych z bezpieczeństwem 
sanitarnym, realizując wytyczne Mini-
sterstwa Zdrowia i GIS. Nie wróciliśmy 
jeszcze do normalności, ale na pewno 
wracamy stopniowo do naszych codzien-
nych działań.
Instytucje kultury znalazły się wśród 
podmiotów, które na powrót do dzia-
łalności wstrzymanej w związku z pan-
demią musiały czekać najdłużej. Jak 
z nagłym lockdownem poradził sobie 
Ośrodek Kultury?

– Od dłuższego czasu staraliśmy się 
działać również w przestrzeni interneto-
wej, więc gdy nastała pandemia i  zwią-
zane z nią zakazy dotyczące przestrzeni 
publicznej, tę część aktywności zinten-
syfikowaliśmy. Niemal z dnia na dzień 
powstał projekt „Zarażamy Kulturą”. Pod 
tym tytułem nasi pracownicy i współ-
pracownicy publikowali w internecie 
materiały edukacyjne, relacje z zajęć 
i  warsztatów. Przypomnieliśmy też nie-
które ciekawe filmy, dotyczące Grodziska. 
Projekt pozwolił na codzienną obecność 
w świadomości naszych widzów.
Jak sprawdziła się kultura w wersji on-
line?

– Internet od dawna jest źródłem naj-
różniejszych ciekawych materiałów, czę-
sto o niebywałej wprost jakości obrazu 
4K, dźwięku, niemniej szczęśliwie do-
czekaliśmy takich czasów, że ludzie chcą 
wychodzić z domów, spotykać się, prze-
żywać kulturę i konsumować ją w gronie 
rodziny, przyjaciół, znajomych. Szukają 
kontaktu z żywym słowem, muzyką. 
Internet daje tylko namiastkę tego kon-
taktu.
Dla Ośrodka Kultury ostatnie tygodnie 
też były namiastką pracy?

–  Myślę, że mimo wszystko ten okres 
wykorzystaliśmy optymalnie. Od razu po 

ogłoszeniu pandemii zaangażowaliśmy 
się w akcję pakowania maseczek, które 
następnie przez gminę były dystrybu-
owane wśród mieszkańców. W kwietniu 
sfinalizowaliśmy projekt stworzenia in-
stalacji w przejściu podziemnym na stacji 
PKP w postaci wielkoformatowych tablic 
przedstawiających zespoły artystyczne 
związane z Ośrodkiem Kultury oraz dru-
żyny sportowe, które w ostatnim czasie 
odniosły największe sukcesy. Nie prze-
rwaliśmy prac nad projektem „Z kulturą 
w e-świat”, na który pozyskaliśmy ponad 
600 tys. zł dofinansowania. Dzięki temu 
będziemy korzystali m.in. z nowego, spój-
nego systemu sprzedaży biletów, pozwa-
lającego na zakup biletów we wszystkich 
naszych obiektach. Ponadto powstaje cie-
kawa aplikacja turystyczna, system stre-
amingu, a przede wszystkim nowy portal 
dotyczący działań kulturalnych w  gmi-
nie. Z  uwagi na zamknięcie obiektów 
mogliśmy też przeprowadzić prace po-
rządkowe i remontowe. Natomiast oczy-
wiście to nie zastąpi codziennego kontak-
tu z  ludźmi, z  publicznością, co stanowi 
podstawę naszej działalności. 
Ośrodek Kultury w dużej mierze opie-
ra się na współpracownikach, którzy 
z dnia na dzień stracili możliwość pro-
wadzenia zajęć i innych form aktywno-
ści w budynkach publicznych, a więc zo-
stali pozbawieni źródła dochodu. Mogli 
liczyć na jakąś pomoc?

– Wszyscy współpracownicy, którzy 
złożyli do nas wnioski i którzy spełniali 
kryteria ustanowione centralnie, otrzy-
mali świadczenie postojowe, wypłacane 
przez ZUS na nasz wniosek. Zrobiliśmy 
wszystko, co możliwe, żeby nie zosta-
li bez środków do życia. Ludzie, to nasz 
najcenniejszy kapitał, dlatego zależy mi 
na tym, by walkę z pandemią zakończyć 
w takim samym składzie personalnym, 
w jakim ją zaczynaliśmy, zarówno jeśli 
chodzi o  pracowników etatowych, jak 
i współpracowników. 
Co dla Pana jako szefa instytucji, która 
musiała zawiesić większość aktywności, 
było najtrudniejsze w czasie najwięk-
szych obostrzeń?

– Ośrodek Kultury organizuje co roku 
kilkaset wydarzeń – od kameralnych 
spotkań po wielkie imprezy plenerowe. 
Moment, kiedy się okazało, że od teraz 
do nie wiadomo kiedy nie będzie tych 

wszystkich spotkań był czymś, z czym 
nigdy nie mieliśmy do czynienia. To był 
szok, z którym trzeba było się zmierzyć.
„Kluczowym elementem działalności 
kulturalnej są nie tylko premiery czy 
wernisaże, ale często nie widoczny, dłu-
gotrwały i wymagający proces badań, 
prób, projektowania itd. Może właśnie 
z powodu pandemii warto spojrzeć na 
pracę w kulturze z perspektywy proce-
sów, a nie tylko gotowych dzieł” – po-
wiedziała dr Zofia Dworakowska z In-
stytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Sądzi Pan, że jest szan-
sa, by na kulturę spojrzeć z perspektywy 
wspomnianych procesów?

– Specyfika funkcjonowania nasze-
go Ośrodka Kultury sprawia, że nie stać 
nas na to, żeby kontemplować i pracować 
koncepcyjnie przez dłuższy czas, po to 
aby opublikować potem wyniki naszych 
przemyśleń. Chętnie korzystamy z go-
towych badań, natomiast od tego typu 
działań wymagających długotrwałych 
procesów są inne podmioty, np. różne-
go rodzaju organizacje pozarządowe czy 
właśnie uczelnie. Naszym zadaniem jest 
upowszechnianie kultury i dostarczanie 
jej na co dzień. Pandemia spowodowała, 
że wszyscy trochę wyhamowaliśmy, ale 
myślę, że jak tylko będzie to możliwe, to 
ludzie znów powrócą do tego szybkiego 
stylu życia, a to z kolei od nas będzie wy-
magało szybkich reakcji.
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Pandemia bezpośrednio dotknęła branżę turystyczną, 
a zbliża się czas urlopów. W jaki sposób ta sytuacja 
znajdzie odzwierciedlenie w organizacji wyjazdów letnich?

Jest Pan czynnym muzykiem. Jak ogra-
niczenia związane z pandemią wpływa-
ją na sytuację środowiska muzycznego? 

– Rzeczywiście, na ile obowiązki za-
wodowe pozwalają, staram się nie tracić 
kontaktu ze sceną i znam realia, w ja-
kich znaleźli się muzycy. Wielokrotnie 
spotykam się z wypowiedziami pełnymi 
troski o różnego rodzaju branże, głośno 
mówi się o turystyce, małych i średnich 
przedsiębiorcach. To oczywiście cieszy, 
natomiast martwi to, że problem branży 
muzycznej czy szerzej rozrywkowej, jak-
by nie istniał. I nie mówię tutaj o  wiel-
kich gwiazdach, tylko o setkach tysię-
cy ludzi, którzy z racji swojego talentu 
wybrali wolny zawód jako swój sposób 
na życie, a  także tych, którzy pracują 
przy obsłudze różnego rodzaju imprez – 
o pracownikach technicznych, cateringu 
itp. Którzy często żyją z dnia na dzień 
z  kredytami i  innymi zobowiązaniami, 
nie mając odłożonych pieniędzy na czar-
ną godzinę. Oni stracili pracę z dnia na 
dzień. Sezon letni dla szeroko rozumia-
nej branży rozrywkowej to okres żniw. 
Przez sezon letni zarabia się na resztę 
miesięcy pracując po kilkanaście godzin 
na dobę, czasami całymi rodzinami. Od 
połowy marca nie ma żadnych koncer-
tów, imprez, więc ci ludzie nie zarabiają 
pieniędzy w ogóle. Co gorsza, nie wia-
domo, jak długo ten stan rzeczy potrwa. 
Trudno pogodzić się z  luzowaniem ob-
ostrzeń tam, a ich utrzymywaniem gdzie 
indziej – mówi się np. o dopuszczaniu ki-
biców na trybuny stadionów piłkarskich, 
milczy na temat możliwości organizowa-
nia koncertów. Dlatego uważam, że pod 
względem ekonomicznym, środowisko 
muzyczne najmocniej odczuło wszyst-
kie ograniczenia wynikające z pandemii. 
Myślę, że warto w tym miejscu wyrazić 
słowa uznania dla związku artystów wy-
konawców STOART, który w odpowied-
ni sposób i w  miarę swoich możliwości 
zareagował na trudną sytuację swoich 
członków i wspomógł ich finansowo. 
Czy można już układać scenariusze dla 
działań kulturalnych na przyszłość – tę 
dalszą i bliższą? 

– Trudno wypowiadać się na temat wy-
darzeń, które nie są zależne od nas. Wciąż 
wiemy zbyt mało, by snuć jakieś scenariu-
sze. Nie pomaga też brak spójności decy-
zyjnej ze strony władz centralnych w spra-
wie obostrzeń. Nie wiemy również, jak 
mocno ostatecznie pandemia odbije się 
na wpływach Ośrodka Kultury. Mam na-
dzieję na rychłe i ostateczne opanowanie 
zagrożeń związanych z epidemią, a tym 
samym na powrót oczekiwanych premier 
kinowych, spektakli teatralnych, koncer-
tów i innych wydarzeń, dzięki którym 
wszystkie obiekty Ośrodka Kultury zno-
wu zaczną działać na pełnych obrotach. 
Oby tak się stało – w Grodzisku, w Polsce 
i na świecie. A póki co, wszystkim nam 
życzę przede wszystkim zdrowia.
Dziękuję za rozmowę.

– Obecny sezon będzie bardzo podatny 
na informacje o bezpieczeństwie zdro-
wotnym turystów. Niektórzy zdecydują 
się na wyjazd licząc na lepsze ceny, ak-
ceptując ryzyko w ograniczonym za-
kresie. Na początku sezonu będą funk-
cjonować zasady dystansu społecznego, 
jednak w przypadku braku zachorowań 
będą szybko znoszone przez turystów 
chcących wypocząć i się zabawić. Będzie-
my rekomendować wyjazdy krajowe oraz 
zagraniczne tylko z dużymi operatorami, 
którzy będą mogli zagwarantować jak 
najwyższy poziom bezpieczeństwa dla 
turystów – mówił Andrzej Staniś, wła-
ściciel agencji turystycznej z Grodziska.

Jak podkreśla, w turystyce najwięk-
szym problemem jest poczucie braku 
bezpieczeństwa występujące w pan-
demicznym świecie podróży. Sytuacja 
w  Polsce nie jest całkowicie znormali-
zowana. Turystyka od marca zamarła, 
turyści w zdecydowanej większości od-
wołują wyjazdy, zamieniają wpłacone 
zaliczki na vouchery. Czekają na koniec 
pandemii, również przewidywanej dru-
giej fali. W różnych krajach turystyka 
zaczyna się odbudowywać, jednak nikt 
nie wie, w jakim finalnie kształcie oraz 
czy zdarzenia epidemiczne nie zakłócą 
procesu odbudowy rynku.

– Ten sezon będzie inny niż wszystkie. 
Ostatnie miesiące dla branży turystycz-
nej były totalnym matriksem. Proble-
mów jest wiele. Największymi obecnie 
są te związane z ograniczoną liczbą kra-
jów, do których będziemy mogli latać, 
czy restrykcjami związanymi z obło-
żeniem miejsc w samolotach czy hote-
lach. Kolejne to te związane ze zwrotem 
zaliczek klientom, którzy zdecydowali 
się na anulowanie swoich wakacji. Na 
szczęście takich osób jest coraz mniej, 
bo zapewniliśmy kilka rozwiązań, w po-
staci np. bezkosztowej zamiany terminu 
wyjazdu czy bonu o wartości 105 proc. 
do wykorzystania na dowolną imprezę 
turystyczną. Zmienia się również po-
dejście klientów do obecnej sytuacji. Na 
szczęście znaczna większość grodzisz-
czan, jak i osób z okolicy, które założyły 
w naszym salonie rezerwacje, wykazuje 

się ogromną cierpliwością i serdeczno-
ścią za co bardzo dziękujemy – mówiła 
Jolanta Elak z grodziskiego oddziału 
ogólnopolskiego biura podróży.

Według niej rynek turystyczny 
ukształtował się w taki sposób, że duża 
liczba osób kupuje wakacje z wyprze-
dzeniem. Branża ta w dobie pandemii 
oprócz konieczności pokrywania kosz-
tów stałych związanych z prowadze-
niem działalności przy niemal zerowych 
obrotach, musi liczyć się z tym, że straci 
dużą część pieniędzy zarobionych przez 
ostatnie miesiące w związku ze zwrotem 
zaliczek.

Kwestią wypoczynku letniego dla 
swoich podopiecznych zajmują się rów-
nież organizacje pozarządowe. W przy-
padku harcerzy 12 maja Komenda Hufca 
podjęła uchwałę o odwołaniu Harcer-
skiej Akcji Letniej 2020 we wcześniej 
planowanych formach, obejmujących 
4 obozy harcerskie i 1 kolonie zuchowe. 
Jednocześnie Komenda Hufca pozosta-
wiła sobie możliwość organizacji, o ile 
będzie na to pozwalać sytuacja epide-
miologiczna, innych form letnich.

– Rozważamy krótkie trzy- lub pię-
ciodniowe biwaki organizowane w ra-
mach poszczególnych środowisk bądź 
też jakąś formę Nieobozowej Akcji 
Letniej, tzw. półkolonie. Oczywiście, 
czy jedna, czy druga forma, jeżeli doj-
dzie do skutku, będzie przeprowadzana 
z uwzględnieniem wszelkich norm i za-
leceń epidemiologicznych – mówi phm. 
Piotr Skuba, komendant Hufca ZHP 
Grodzisk Mazowiecki.

Jak podaje GUS w marcu 2020 r. 
z  turystycznych obiektów noclegowych 
skorzystało 881,4 tys. turystów, którym 
udzielono 2,5 mln noclegów. W porów-
naniu z marcem 2019 r. było to mniej 
odpowiednio o 63,3 proc. i o 56,7 proc.. 
Spadek liczby turystów odnotowano 
również w kwietniu br. Według szacun-
ków liczba osób korzystających z nocle-
gów w porównaniu z analogicznym mie-
siącem roku poprzedniego była niższa 
o ok. 97,5 proc., w tym w województwie 
mazowieckim o 98,1 proc.

 Tekst i fot. Anna Redel

Wakacje inne niż 
wszystkie
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W tym roku przypada 175. rocznica powstania Drogi Żelaznej  
Warszawsko-Wiedeńskiej. To ważny jubileusz, bo dotyczy 
początków kolejnictwa na ziemiach polskich, znajdujących się 
wówczas pod zaborami. Na ówczesne czasy DŻWW była najdłuższą 
jednorazowo budowaną linią kolejową w Europie. Połączyła stolicę 
„Kongresówki” Warszawę z miejscowością Maczki, położoną na 
granicy zaboru austriackiego, i dalej z Krakowem, leżącym na trasie 
prowadzącej do Wiednia austriackiej Kolei Północnej.

Parada parowozów na otwarcie 

Pierwszy odcinek z Warszawy do Grodziska 
ukończono 3 czerwca 1845 roku, a oficjalna 
uroczystość otwarcia odbyła się 14 czerwca. 
„Wiedenka” była pierwszą linią kolejową na 
ziemiach Królestwa Polskiego – państwa 
cieszącego się wówczas niewielką autono-
mią, połączonego unią personalną z Cesar-
stwem Rosyjskim. Rewolucyjny wynalazek 
ery przemysłowej i postęp technologiczny 
pojawił się u nas raptem kilkanaście lat po 
swoich światowych narodzinach. Przyjmu-
je się za nie otwarcie linii z Liverpoolu do 
Manchesteru we wrześniu 1830 r. 

Inicjatorem budowy Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej był Henryk 
hrabia Łubieński. To on 10 stycznia 1835 
roku przedstawił w Banku Polskim no-
tatkę, w której zaproponował pierwszy 
ogólny projekt budowy drogi szynowej 
pomiędzy Warszawą a południową gra-
nicą Królestwa. Bank wykonanie zadania 
zlecił swoim dwóm inżynierom: Stani-
sławowi Wysockiemu oraz Teodorowi 
Urbańskiemu. Pierwszy miał rozpoznać 
sposób przeprowadzenia prac przygoto-
wawczych do budowy, drugiemu poleco-
no zbadać, jak najprościej, najdokładniej 
i najoszczędniej można zaproponować 
budowę linii z Niwki w Zagłębiu do War-
szawy. Obydwa opracowania wymagały 
zaprojektowania przebiegu trasy.

Na przełomie lat 1836-1837 Stanisław 
Wysocki został wysłany za granicę. Po jego 
powrocie, w końcu lutego 1837 roku, ludzie 
związani z projektem budowy mogli obej-
rzeć próbki różnego rodzaju szyn, podkła-
dów i innych elementów infrastruktury, 
które inż. Wysocki sprawdził na kolejach 
austriackich i brytyjskich. W 1838 roku do 
zespołu zajmującego się projektem budowy 
kolei dołączył Piotr Steinkeller. Ten kupiec 
i przedsiębiorca uważany był za osobę rzut-
ką i bardzo dobrze zorganizowaną. Był jed-
nym z inicjatorów zawiązania Towarzystwa 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 
dzięki któremu miano zebrać fundusze na 
budowę drogi. Jednak w związku z nakaza-
mi carskimi planowano budowę kolei kon-
nej. Dopiero w 1842 roku zdecydowano się 
na zmianę na nowoczesną kolej parową.

Towarzystwo upadło, a za finansowa-
nie i organizację budowy zabrał się rząd. 
Powstały Komitet Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej zwrócił się do cara 
o współfinansowanie budowy. Był to pierw-
szy na ziemiach polskich wniosek o dota-

cje państwa dla kolei. Dzięki temu ukazem 
carskim z 17 czerwca 1843 roku w banku 
pożyczkowym Cesarstwa została urucho-
miona pierwsza transza kredytu na budowę 
– 1 milion rubli. Było to właściwie upań-
stwowienie niezbudowanej jeszcze kolei. Ale 
dzięki temu w 1845 roku kolej ruszyła. 

Na stacji głównej w Warszawie położo-
nej u zbiegu ul. Marszałkowskiej i Dro-
gi Jerozolimskiej odbyło się uroczyste 
otwarcie. Na ceremonię przybył książę 
Iwan Fiodorowicz Paskiewicz, który nada-
ny przez cara książęcy tytuł zawdzięczał 
brutalnemu stłumieniu powstania listo-
padowego. Na inaugurację przygotowano 
paradę parowozów. Dziesięć lokomotyw 
ozdobionych kwiatami, przy dźwiękach 
muzyki przejechało przed księciem-na-
miestnikiem i  zaproszonymi przez niego 
gośćmi, ale uroczystość obserwowali także 
licznie zgromadzeni warsza-
wiacy. Namiestnik i  jego 200 
gości wyruszyli do Grodzi-
ska pociągiem składającym 
się z 15 wagonów. W pierw-
szym rozlokowała się orkie-
stra wojskowa, która grała 
przez cały czas podróży. 
Na miejscu, w Grodzi-
sku pasażerowie prze-
szli pod rozstawione 
namioty, gdzie miał 
miejsce poczęstu-
nek. O  piątej po 
południu drugi 
pociąg zestawio-
ny z  24  wagonów 
i  wiozący następ-
nych 600  pasażerów 
wyruszył do Grodziska. 
Prasa nazywała kolej 
najpotężniejszym wy-
nalazkiem XIX wieku. 

Następnego dnia warszawskie afisze do-
nosiły o otwarciu drogi do Grodziska. In-
formowano, że pociągi odjeżdżają z  War-
szawy codziennie o 10.00 i 16.00, wracają 
o  14.00 i 20.00. Podawano także ceny bi-
letów w wagonach pierwszej, drugiej, trze-
ciej i czwartej klasy. Przykładowo bilet do 
Grodziska w wagonie 1 klasy kosztował 
105 kopiejek, a w wagonach drugiej, trze-
ciej i  czwartej klasy odpowiednio 70, 35 
oraz 23 i pół kopiejki. W tym czasie funt 
polędwicy kosztował 12 kopiejek, a za 
szklankę herbaty w  restauracjach położo-
nych przy stacji płaciło się 5 kopiejek.  

Do końca 1845 roku linię przedłużono 
do Skierniewic, a rok później do Piotrkowa 
i Częstochowy. Całość ukończono 1 kwiet-
nia 1848 roku. Wybudowana linia miała 
327,6 km długości. Pociągi zatrzymywały 
się m.in.: w Grodzisku, Skierniewicach, 
Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, 
Częstochowie, Myszkowie i Zawierciu.

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeń-
ska była jedną z najnowocześniejszych li-
nii kolejowych w Europie. Przewożono nią 
pasażerów i towary (np. węgiel, drewno 

opałowe, maszyny, buraki, teksty-
lia, wapno, cukier, cegły, przę-
dzę, mąkę). W  1848 roku tabor 

kolejowy składał się z 35  loko-
motyw  parowych opalanych 
drewnem (od 1859 roku 
wszystkie parowozy opalano 
węglem), 87 wagony oso-
bowe i  312 towarowych. 
W 1890 roku, czyli 42 lata 
później, tabor liczył już 
287 lokomotyw, 432 wa-

gony osobowe i 8718 wago-
nów towarowych.

Kolej Warszawsko-
-Wiedeńska z roku na rok 

przewoziła coraz więcej pa-
sażerów i towarów – w 1890 
roku skorzystało z  niej 2,5 

miliona osób oraz przetrans-
portowano nią 2,7 miliona ton 
ładunków. Linię systematycz-
nie rozbudowywano, powstało 
wiele nowych odnóg np.: do 

Sosnowca, Łodzi, Torunia czy Ka-
lisza. Budowa Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej przyspieszyła rozwój 
przemysłu na ziemiach polskich.

   n  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski
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– 1 czerwca minęło 41 lat 
mojego związku z koleją – 
mówi Grzegorz Skibiński, 
ostatni zawiadowca grodzi-
skiej stacji, który zabrał głos 
podczas obchodów 175-lecia 
Kolei Warszawsko-Wiedeń-
skiej. – Zaczynałem tu pracę 
jako dyżurny ruchu, potem 
jako zastępca zawiadowcy 
stacji i od 1981 roku jako za-
wiadowca stacji. Przez 17 lat 
zawiadywałem tą stacją. To 
były czasy, kiedy kolej była 
komórkowa – każda stacja 
była samodzielna, potem sta-
cje tworzyły dyrekcje rejono-
we, które wchodziły w  skład 
8 dyrekcji okręgowych, nad 
którymi była generalna dy-
rekcja kolei i ministerstwo ko-
munikacji. W związku z  tym 
zawiadowca stacji był jak ka-
pitan na statku. Obejmował 
na swoim obszarze wszystkie 
funkcjonalności, jakie kolej 
spełnia. Pilnował, żeby pocią-
gi jeździły, czy to towarowe, 
czy pasażerskie, pilnował kas, 
żeby podróżni mieli gdzie 
kupować bilety, zawiadywał 
budynkiem, infrastrukturą, 
która służyła do odprawy po-
dróżnych i przesyłek towaro-
wych. Ja też tak funkcjonowa-
łem, a moja załoga liczyła od 
80 do 130 pracowników, bo 
pod Grodzisk administracyj-
nie podlegały m.in. przystan-
ki i kasy w Milanówku czy 
Brwinowie. Jestem ostatnim 
zawiadowcą tej starej struktu-
ry. Kiedy wszystkie przedsię-
biorstwa się reorganizowały 
i kolej też, utworzono przed-
siębiorstwa, które zaczęły się 
zajmować tylko obsługą po-
dróżnych lub tylko przewo-
zem pasażerskim. Wszystkie 
funkcje zawiadowcy zostały 

rozdzielone. Wówczas prze-
szedłem na stację Warszawa 
Zachodnia i  tam zająłem się 
tylko ruchem. Praca w Gro-
dzisku nauczyła mnie kole-
jowego rzemiosła, bo to była 
moja pierwsza praca po stu-
diach kierunkowych, gdyż 
jestem inżynierem transpor-
tu kolejowego. Te wszystkie 
naukowe osiągnięcia w czasie 
studiów zostały tu skonfron-
towane. I muszę się pochwalić, 
że naprawdę mało jest ludzi, 
którzy tak jak ja pracowali na 
wszystkich kolejowych stano-
wiskach, jakie istniały. W ten 
sposób zrozumiałem, że naj-
ważniejsi są ludzie, którzy 
to wszystko realizują. Duch 
kolei jest wielki, bo ludzie 
uważają tę pracę za służbę: 
świątek, piątek czy niedziela, 
nie ma wesela, tylko praca, 
praca, praca. Tak jak pociąg 
jest jeden, tak łączy nas jeden 
duch. Cała kolej pracuje na je-
den produkt – rozkład jazdy, 
którego wszyscy staramy się 
dochować co do minuty. Kolej 
jest nie do zatrzymania.

  not. Anna Redel

Moniuszko dźwiękiem, 
słowem i obrazem
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Kolej nie do  
zatrzymania

Długo musieli czekać organizatorzy i uczestnicy projektu 
„Stanisław Moniuszko – książka dla dzieci” na finał połą-
czony z premierą publikacji „I like Moniuszko”, gdyż z uwa-
gi na ograniczenia związane z pandemią pierwotny termin 
18 kwietnia okazał się nieosiągalny. Wreszcie udało się 
– 15 czerwca w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła 
się oficjalna prezentacja książki.  
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– Projekt związany jest z przy-
padającą w ubiegłym roku 200. 
rocznicą urodzin Stanisława 
Moniuszki. Został zrealizowa-
ny w ramach programu gran-
towego „Patroni Roku” Funda-
cji Lotto im. H. Konopackiej. 
Był skierowany do dzieci 
i  młodzieży, a celem był roz-
wój umiejętności plastycznych 
i  przybliżenie postaci wielkie-
go kompozytora, ojca polskiej 
opery narodowej – mówiła 
Paulina Kuran z Fundacji So-
fijka, która wydała książkę.

Prace nad publikacją prze-
biegały wielowątkowo. Autor-
ką tekstu o życiu i twórczości 
Stanisława Moniuszki jest Iza-
bela Michta, autorka literatury 
dziecięcej i bloga WoleMole. 
Opowiadanie utrzymane jest 
w konwencji rozmowy dziad-
ka z wnukiem podczas space-
ru po częstochowskim parku, 
gdzie znajduje się pomnik 
kompozytora.

– Bardzo podoba mi się efekt 
końcowy, mam nadzieję, że 
państwu również i że dzieci 
z entuzjazmem podejdą do po-
znawania różnych ciekawostek 
z życia Stanisława Moniuszki. 
Mnie wyszukiwanie informacji 
i pisanie tej historii sprawiło 
dużą frajdę – mówiła mieszka-
jąca na co dzień w Sosnowcu 
autorka, która w sali widowi-
skowej pojawiła się za pośred-
nictwem łącza internetowego.  

Chęć zilustrowania książ-
ki wyraziło 19 osób w wieku 
8-16 lat, które najpierw wzię-
ły udział w zorganizowanych 
w  Mediatece warsztatach mu-
zycznych prowadzonych przez 
Krzysztofa Gwiazdę, pedagoga, 

kompozytora, śpiewaka opero-
wego. Uczestnicy mieli okazję 
w inspirujący sposób zapoznać 
się z postacią Stanisława Mo-
niuszki oraz jego najważniej-
szymi dziełami. Naładowani 
taką muzyczną wiedzą i ener-
gią młodzi rysownicy trafili na 
warsztaty ilustratorskie przy-
gotowane przez Annę Żaczek-
-Siwczuk, pod której okiem 
powstały prace plastyczne wy-
korzystane w publikacji. 

– W książeczce znalazły się 
wraz z krótkim opisem rów-
nież utwory Moniuszki. Bardzo 
trudne zadanie miała nasza 
graficzka, która mimo różno-
rodności prac i stylów musiała 
stworzyć dzieło spójne i cieka-
we dla odbiorcy – mówiła Mo-
nika Jędrzejewska-Wiergiles, 
pomysłodawczyni i koordyna-
tor projektu Fundacji Sofijka.

W programie finału oprócz 
podziękowań dla współauto-
rów książki znalazł się kon-
cert w  wykonaniu muzyków 
związanych m.in. z Filharmo-
nią Warszawską, absolwentów 
muzycznych uczelni wyższych 
w Łodzi i Warszawie, którzy 
z okazji Roku Moniuszkow-
skiego stworzyli projekt „I like 
Moniuszko”. Najsłynniejsze 
utwory kompozytora w aran-
żacjach autorstwa Adrianny 
Furmaniuk-Celejewskiej za-
prezentowali Agnieszka Ka-
dłubowska – sopran, Szymon 
Telecki – skrzypce, Agnieszka 
Kilijan – wiolonczela, Jolanta 
Szyndler-Linette – instrumenty 
perkusyjne oraz inicjatorka tego 
projektu muzycznego Eugenia 
Kwon-Kominek – fortepian.

n  Krzysztof Bońkowski
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Okres izolacji spowodował, że wielu pracowników straciło 
pracę i dochody, ludzie tracili je także z powodu przestojów 
firm. W obliczu problemów finansowych stanęły również gminy. 
Życie toczy się dalej i wszystko musi wrócić na swoje tory, ale 
żeby tak się stało, potrzebne są pieniądze.

strona seniora16

Taka sytuacja zapewne dotyczy też gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki. Wierzymy jed-
nak, znając zaangażowanie, operatyw-
ność, przedsiębiorczość, wysoki poziom 
wiedzy zawodowej i pracowitość lokal-
nych władz samorządowych i pracowni-
ków magistratu, że miasto i gmina Gro-
dzisk Mazowiecki, jak również powiat, 
szybko uporają się ze skutkami finanso-
wymi i innymi następstwami pandemii.

Mamy też nie tylko nadzieję, ale i głę-
bokie przekonanie, że wszystkie działania 
na rzecz seniorów zgodnie z  wcześniej-
szymi obietnicami będą miały kontynu-
ację, bo chociaż w ograniczonym zakre-
sie i online, już tak się dzieje.

Tak jak wierzymy, że będą realizowane, 
podejmowane wcześniej przez Gminną 
Radę Seniorów wszelkie inicjatywy, które 
docelowo będą ułatwiać i polepszać byt 

naszych seniorów, zapewniając im zdro-
we, spokojne, bezpieczne, długie życie.

Kolejny raz dziękujemy serdecznie 
wszystkim za wszelką pomoc, okazywa-
ną seniorom w najtrudniejszym okresie 
izolacji i wierzymy, że wszystkie dobre 
inicjatywy z tego okresu będą trwały, 
bo przecież nie wiemy, czy koronawirus 
znowu się uaktywni. Pamiętajmy, aby 
przestrzegać nadal tego, czego nauczy-
liśmy się, w trosce o zdrowie swoje i in-
nych, w okresie izolacji. 

Ponieważ nadchodzą wakacje, życzy-
my seniorom, aby były one zdrowe i spo-
kojne. Starajmy się spędzić ten czas bez-
piecznie, w gronie miłych i życzliwych 
ludzi. I aby pogoda sprzyjała dobremu sa-
mopoczuciu. Mamy nadzieję, że seniorzy 
nabiorą w wakacje sił, które pozwolą im 
w przyszłości, gdy to, co niebezpieczne 

minie, również angażować się w działa-
nia na rzecz innych, mimo pozostawania 
w grupie ryzyka. Bo jak mówi stare po-
wiedzenie, co dane to oddane. A otrzy-
maliśmy i otrzymujemy wiele.

Zdrowych i spokojnych wakacji życzy-
my również władzom i wszystkim mie-
szańcom Grodziska Mazowieckiego.

Rada Seniorów obecnie nie pełni dyżu-
rów i nie spotyka się, ale liczymy, że jak 
wszystko wróci do normalności, to i na-
sza działalność powróci. Wszelkie uwagi 
i zapytania do nas prosimy przedkładać 
przez Biuro Rady Miejskiej w Urzędzie 
Miejskim i ewentualnie zostawiać do na-
szego „pudełka” w recepcji w Mediatece. 

Teresa Fifielska-Nowak
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów 

Postarajmy się  
o bezpieczne wakacje

Usługa mobilnych automatów biletowych dostępna jest od początku
czerwca br. i wprowadzona została pilotażowo, na okres 3 miesięcy 
w 16 pociągach kursujących na linii WKD. Miejsce posadowienia biletomatów
w pociągach oznaczono specjalnym piktogramem. W urządzeniach 
można kupić wszystkie bilety z oferty przewozowej WKD, a za ich zakup

 

W czasie epidemii wywołanej COVID-19, Warszawska Kolej Dojazdowa 
w odpowiedzi na oczekiwania pasażerów, wprowadziła pilotażowo mobilne 
bi letomaty bezgotówkowe. Płatność kartą za bi lety zakupione 
w biletomatach zainstalowanych w pociągach WKD gwarantuje 
bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej higieniczną możliwość płatności 

Ponadto Spółka WKD prowadzi pełnozakresową sprzedaż biletów 
w kasach  oraz w uprawnionych punktach ajencyjnych (kioskach i sklepach) Zachęcamy do korzystania

z bezgotówkowej formy
płatności za zakup biletów WKD

PŁATNOŚĆ KARTĄ W BILETOMATACH W POCIĄGACH WKD

dokonamy płatności wyłącznie bezgotówkowo.

oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash.

za transakcję niż tradycyjna płatność gotówkowa.
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Trzydzieści lat grodziskiej samorządności obfitowało w 
takie bogactwo wydarzeń i inicjatyw, że książka by nie 
wystarczyła do ich opisania, a co dopiero nasze skromne 
łamy. Dlatego prezentujemy kilka z nich, które naszym 
zdaniem w pewien sposób obrazują przemianę, jaką 
przeszło miasto przez ostatnie trzy dekady. 

Nastąpił przełom
„Inaugurujemy pracę Rady Miejskiej 
gminy Grodzisk Mazowiecki, wybra-
nej po raz pierwszy po 50 latach w wol-
nych i demokratycznych wyborach. Na 
szczęście mamy już za sobą czas gorz-
kich doświadczeń, a nierzadko i ofiar. 
Nastąpił przełom. Wkraczamy w nową 
rzeczywistość – samorządnej Rze-
czypospolitej. Ten fakt zobowiązuje 
nas do zajęcia obywatelskiej postawy. 
I  choć wiele trudu jest dopiero przed 
nami, musimy właśnie teraz wszyscy 
wzbudzić w sobie zapał i  nadzieję” 
– takimi słowami rozpoczynała się 
deklaracja radnych Gminy Grodzisk 
Mazowiecki z 7 czerwca 1990 roku. 
Zaledwie kilkanaście dni wcześniej, 
27 maja 1990 roku, odbyły się wybory 
samorządowe, pierwsze po przemia-
nach w pełni wolne wybory w Polsce, 
o czym pewnie niewielu już pamięta. 
Dziś słowa te brzmią dla niektórych 
może nieco patetycznie, wówczas wo-
bec ogromu zadań stojących przed 
nowo narodzonym samorządem, były 
jak najbardziej na miejscu. W połowie 
1990 roku w kraju panowało poczucie 
wielkiej niewiadomej – na Wiejskiej 
obradował sejm kontraktowy, wciąż 
stacjonowały w Polsce wojska istnie-
jącego jeszcze Związku Radzieckiego, 
wydawało się, że od NATO i struktur 
europejskich dzielą nas lata świetlne. 
A tu przyszło budować samorząd – bez 
żadnych wzorców, bez doświadczenia, 
całkiem od podstaw.

Pierwsza wizytówka
Ukończona w 1994 roku budowa dep-
taka odmieniła nie tylko centrum 
miasta, lecz także mieszkańców. Bo 
pomysł ówczesnego burmistrza Euze-
biusza Sowy, by główną ulicę Grodzi-
ska przekształcić w trakt pieszy, był na 
tyle rewolucyjny, że powiedzieć, iż nie 
wzbudził powszechnego entuzjazmu, 
to nic nie powiedzieć. W ogromnych 
emocjach krytykowano inwestycję, 
snując wizje paraliżu komunikacyjne-

go miasta, protestowali kupcy, którzy 
obawiali się, że zakaz ruchu spowoduje 
spadek obrotów i likwidację handlu na 
głównej ulicy miasta, podważano sens 
całego przedsięwzięcia, podkreślano, 
że jest ono wytworem wybujałej fan-
tazji urzędników, zaś miasta na taką 
ekstrawagancję nie stać. Szybko jednak 
okazało się, że ul. 11 Listopada stała się 
na długie lata wizytówką Grodziska, 
na którą z zazdrością i podziwem pa-
trzyli przyjezdni, a miejscowi z dumą. 
W  miarę pojawiania się rozmaitych 
obiektów publicznych oraz terenów 
rekreacyjnych atrakcyjność deptaka 
zaczęła spadać. Nie pomogło mu też 
pojawienie się galerii handlowej przy 
ul. Sienkiewicza, co przyczyniło się do 
odpływu klientów. W najbliższych la-
tach deptak ma przejść modernizację 
i odzyskać blask.

Recepta na bogactwo
Budowę hali sportowej przy ul. West-
fala, w sąsiedztwie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 można uznać za pewną 
sprawiedliwość dziejową. Wcześniej 
uczniowie tej placówki ćwiczyli na 
stołówce, która wówczas zaadapto-

Subiektywny  
przegląd wydarzeń

30-lecie  
w inwestycjach
w związku z okrągłą 
rocznicą 30-lecia samorządu, 
postanowiliśmy zaprezentować, 
jak gmina Grodzisk zmieniała się 
na przestrzeni tych lat. Najlepiej 
widać to po zrealizowanych w 
tym czasie inwestycjach, których 
wybór prezentujemy poniżej.  

Lata 1990-94. Czas realizacji różnych inwesty-
cji drogowych (na zdjęciu ul. 3 Maja), wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.

1994 r. Ul. 11 Listopada przeobraża się w dep-
tak, czyli spacerowo-handlowy pasaż, którego 
zazdroszczą nam bliżsi i dalsi sąsiedzi.

1997 r. Grodziska Hala Sportowa przy SP nr 2 
dała początek inwestycjom w infrastrukturę 
sportową. 

Władze miejskie
Burmistrzowie: 

Euzebiusz Sowa (1990-94), 
Grzegorz Benedykciński  

(od 1994 roku).

Przewodniczący  
Rady Miejskiej: 

Jerzy Jachimski (1990-93),  
Agenor Jastrzębiec-Kostka (1993-94), 

Marek Cabanowski (1994-2002), 
Alicja Pytlińska (2002-2010),  

Joanna Wróblewska (od 2010 roku). 
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2010 r. Oddanie do użytku zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków zakończyło projekt z naj-
większą w historii miasta dotacją z unijnego Fun-
duszu Spójności (ponad 11 mln euro), obejmują-
cy również budowę kanalizacji i wodociągów. 

2006 r. Odsłonięcie na deptaku pomnika Józefa 
Chełmońskiego jako uhonorowanie jego postaci 
i jego twórczości. W mieście staną jeszcze po-
mniki kolejarza i Leonida Teligi.

2000 r. Pływalnia Wodnik 2000 była tak wycze-
kiwaną inwestycją, że podczas otwarcia pojawi-
ły się tłumy chętnych do zwiedzania obiektu.

2008 r. Centrum Kultury zapoczątkowało  
dynamiczny rozwój oferty kulturalnej dla 
mieszkańców.

2002 r. Szpital Zachodni został zbudowany ze 
środków państwowych, niemniej nie byłoby go 
bez inicjatywy lokalnej „Solidarności”, a także 
starań grodziskiego samorządu.

wana była na salę gimnastyczną, lub 
na korytarzach. Ale hala sportowa, 
która powstała w iście ekspresowym 
tempie, miała znacznie szersze zna-
czenie – jej powstanie było impulsem 
do rozwoju sportu amatorskiego, 
a  także zwiastunem inwestycji w in-
frastrukturę sportową, która w  Gro-
dzisku była wcześniej bardzo uboga. 
Kolejne lata przyniosły budowę boisk 
przyszkolnych, ogólnodostępnych 
orlików, krytych kortów tenisowych, 
plenerowych siłowni. To zaowocowa-
ło bogactwem inicjatyw sportowych, 
stworzeniem kilkudziesięciu klubów, 
promujących różne dyscypliny i zrze-
szających tysiące dzieci, młodzieży 
i  dorosłych aktywnie uprawiających 
sport. Dlatego obiekt przy ul. West-
fala, który w 1997 roku jawił się jako 
przestronny i nowoczesny, stał się za 
ciasny, by pomieścić te wszystkie ak-
tywności. Receptą ma być nowa hala 
widowiskowo-sportowa, której budo-
wa rozpoczęła się przy ul. Sportowej 
w roku 30-lecia samorządu. 

Książę wśród ludu
Na przestrzeni trzydziestolecia od-
wiedzali Grodzisk prezydenci, pre-
mierzy, ministrowie, wybitni spor-
towcy, artyści, jednak w sposób 
szczególny w miejskich annałach za-
pisała się wizyta duńskiego następcy 
tronu księcia Fryderyka, który przy-
był 5 września 1998 roku przy oka-
zji otwarcia zakładu produkcyjnego 
firmy Danfoss. W porównaniu z oto-
czonymi dbającą o dystans ochroną 
przedstawicielami władz krajowych, 
trzydziestoletni wówczas monarcha 
in spe stanowił ich przeciwieństwo 
– spacerował między ludem grodzi-
skim tak swobodnie, że mieszkańcy 
(zwłaszcza płci pięknej), nie mogli się 
powstrzymać, by nie obdarować szla-
chetnie urodzonego przybysza uści-
skiem. Firma Danfoss była kolejną po 
Frito Lay i Rabenie, która zainwesto-
wała w Grodzisku, szybko stając się 
największym pracodawcą w mieście. 
Jej pojawienie się ugruntowało pozy-
cję Grodziska jako miejsca przyjazne-
go inwestorom, co przyniosło efekt 
w  postaci kolejnych przedsięwzięć 
lokowanych w  naszej gminie przez 
sektor prywatny. To z kolei przełożyło 
się i na miejsca pracy, i na wpływy do 
miejskiej kasy.

Luksus na co dzień
O ile wybudowanie hali sportowej 
wydawało się czymś naturalnym i zo-
stało przyjęte jako coś, co takiemu 
miastu jak Grodzisk po prostu się na-
leży, o tyle powstanie pływalni miej-
skiej poza oczywistość wykraczało. 

Dotychczas najbliższy basen kryty 
znajdował się w Pruszkowie, a jego 
standard odbiegał od XXI-wiecznych 
oczekiwań. Dlatego na otwarciu gro-
dziskiej pływalni Wodnik 2000 poja-
wiły się nieprzebrane tłumy miesz-
kańców, którzy na własne oczy chcieli 
się przekonać, że jej istnienie jest 
prawdą. Był to pierwszy w tym rejonie 
tego typu nowoczesny obiekt, a jego 
powstanie było sygnałem, że miasto 
stać na luksus – a takim 20 lat temu 
było posiadanie miejskiej pływal-
ni. Możliwość skorzystania z basenu 
bez konieczności dalszego dojazdu 
pozwoliła również na wzbogacenie 
oferty edukacyjnej w grodziskich 
szkołach – wcześniej zajęcia pływac-
kie były traktowane jako atrakcja, po 
wybudowaniu w Grodzisku basenu 
stały się szkolną codziennością. 

Stolica
W sierpniu 1998 roku do Grodziska 
dotarła długo wyczekiwana informa-
cja o ostatecznej decyzji w sprawie 
utworzenia powiatu grodziskiego, 
o co od 1990 roku zabiegały władze 
gminne. Co prawda, kształt i wielkość 
nowej jednostki terytorialnej daleko 
odbiegały od oczekiwań lokalnych 
samorządowców, którzy najchętniej 
widzieliby w granicach powiatu Brwi-
nów, Mszczonów i Błonie, jednak dla 
rozwoju miasta najważniejsze było, 
że Grodzisk stał się stolicą powiatu 
i uniknął wchłonięcia przez powiat 
pruszkowski lub żyrardowski. Taka 
groźba była wprawdzie mało realna, 
jednak przed wprowadzeniem w ży-
cie reformy administracyjnej istniała. 
Reforma administracyjna w pewnym 
sensie przybliżyła Grodzisk do War-
szawy, wcześniej był gminą najdalej 
na zachód oddaloną od stolicy w wo-
jewództwie warszawskim, teraz na tle 
ogromnego województwa mazowiec-
kiego znalazł się niemal w samym 
jego centrum. 

Wspólna sprawa
Pomysł zrodził się w 1981 roku wśród 
działaczy „Solidarności”. Gdy nastał 
stan wojenny, o to, by inicjatywa nie 
została zapomniana, dbali również 
lokalni przedstawiciele władz partyj-
nych. Kiedy przyszła III Rzeczpospo-
lita, burmistrz Euzebiusz Sowa mimo 
sugestii ze strony samego prezydenta 
nie zmienił przeznaczenia obiektu na 
budownictwo mieszkaniowe, a bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński wy-
korzystał sprzyjający układ gwiazd 
na politycznym firmamencie w Polsce 
i skutecznie upomniał się o sfinanso-
wanie inwestycji. Bo choć zbudowa-
ny przez państwo, choć prowadzony 
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2014 r. W miejski pejzaż wpisał się nowy wia-
dukt o podwieszanej konstrukcji wybudowany 
przez MZDW.

2012 r. Zrewitalizowane Stawy Goliana i Park 
Skarbków szybko stają się ulubionymi miejsca-
mi rekreacji. Przy okazji zrewitalizowana zosta-
ła Willa Radogoszcz.

2011 r. Wybudowanie nowej siedziby Przedszko-
la nr 4 im. Króla Maciusia I przy ul. Górnej stało 
się koniecznością wobec coraz większej liczby 
najmłodszych mieszkańców.

2012 r. W Książenicach powstała szkoła, wybu-
dowana od podstaw ze środków gminnych.

2012 r. Modernizacja targowiska sprawiła, że 
zyskało ono i na estetyce, i na funkcjonalności. 

przez starostwo, choć obsługujący 
pacjentów z bliższej, dalszej i zupeł-
nie odległej okolicy, Szpital Zachod-
ni jest wspólnym dobrem. Stanowi 
też przykład, że można współdzia-
łać niezależnie od przekonań i barw 
politycznych. Bo gdyby ktokolwiek 
na przestrzeni tej dwudziestoletniej 
sztafety zwątpił w sens tego przedsię-
wzięcia, szpital w Grodzisku zapewne 
nie zostałby otwarty ani w roku 2002, 
ani później.

Mocny mandat
Grzegorz Benedykciński burmi-
strzem Grodziska jest od 1994 roku, 
ale przez pierwsze dwie kadencje był 
wybierany przez Radę Miejską, bo tak 
stanowiło prawo. W 1994 roku o jego 
wyborze zdecydowała czwarta runda 
wyborów i zaledwie jeden głos. Przez 
dwie kadencje zdążył zaskarbić sobie 
sympatię mieszkańców i zapraco-
wać na postrzeganie jego osoby jako 
dobrego gospodarza. Trudno było 
jednak określić, jakim rzeczywistym 
poparciem cieszy się wśród wybor-
ców. Odpowiedź na to pytanie miały 
dać wprowadzone po raz pierwszy 
w 2002 roku wybory bezpośrednie. 
I dały odpowiedź taką, której nie 
spodziewali się zapewne najwięksi 
optymiści wśród sympatyków bur-
mistrza – 27 października 2002 roku 
na Grzegorza Benedykcińskiego za-
głosowało 79,4 proc. wyborców. Ten 
mocny mandat społeczny znajdował 
potwierdzenie również w kolejnych 
wyborach, by w  2018 roku osiągnąć 
poziom 84,8 proc.

W Dworku Skarbków 
wszystko gra
Zanim Dworek Skarbków w 2004 
roku stał się przykładem udanej 
akcji ratowania zabytku i siedzibą 
szkoły muzycznej, przez lata był wy-
rzutem sumienia władz samorzą-
dowych. Znajdujący się przy jednej 
z głównych ulic budynek niszczał na 
oczach, a  przez długi czas samorząd 
był bezsilny wobec prawa własności, 
gdyż ta nie należała do miasta. Mimo 
że Grodzisk promuje się jako miasto 
skierowane ku przyszłości, nie zapo-
mina również o historii – po żmud-
nym staraniach o skomunalizowanie 
Dworku Skarbków, przystąpiono do 
remontu zabytku, dzięki czemu ura-
towane zostały bezcenne polichromie 
Jana Bogumiła Plerscha, nadwornego 
malarza króla Stanisława Augusta. 
Podobnie szczęśliwego finału docze-
kały się w latach późniejszych Willa 
Radogoszcz, Zakład Hydropatyczny, 
a także odkupiona przez gminę od 
prywatnych właścicieli – Willa Nie-

spodzianka. Niebawem do tej listy 
dołączyć powinien zrekonstruowany 
dwór Adama Chełmońskiego w Ada-
mowiźnie.  

Szkoda, że państwo  
tego nie widzą
Czy można sensownie wyrzucić 
100 mln zł w ziemię i ścieki? Można. 
Tyle mniej więcej kosztowała naj-
większa w  historii miasta inwestycja 
realizowana pod nazwą „Gospodarka 
wodno-ściekowa w gminie Grodzisk 
Mazowiecki”, na którą samorząd po-
zyskał ogromną dotację z Unii Euro-
pejskiej. Skuteczność w zabieganiu 
o dofinansowanie przeróżnych przed-
sięwzięć w kolejnych latach stanie się 
znakiem firmowym Grodziska. Naj-
większa inwestycja chociaż niezwykle 
efektywna, bo pozwalająca na skana-
lizowanie ogromnych terenów gminy, 
to mało efektowna, bo w większości 
zakopana w ziemi. A  i  zmodernizo-
wana wówczas oczyszczalnia ścieków 
nie jest obiektem często odwiedza-
nym przez osoby postronne.

Impuls do wzrostu
Jeśli dla rozwoju lokalnego sportu 
kamieniami milowymi była budowa 
hali sportowej i basenu, to dla kultury 
nowym początkiem było oddanie do 
użytku Centrum Kultury. Podobnie 
jak w przypadku otwarcia basenu, 
w dniu inauguracji przez obiekt prze-
toczyły się tysiące zwiedzających. 
Wszyscy byli ciekawi, co kryje posta-
wiony w samym środku miasta wiel-
ki gmach. Imponujące przestrzenie 
budynku miały pomieścić wszystkie 
rozsiane dotychczas aktywności kul-
turalne w mieście i dać możliwość na 
zaistnienie nowych form. Tak też się 
początkowo stało. Jednak impuls wy-
wołany przez pojawienie się budynku 
dla potrzeb kultury był tak silny, że 
potrzeby te zaczęły wśród mieszkań-
ców systematycznie rosnąć. W związ-
ku z tym zasadne stało się stworzenie 
filii, obsługujących poszczególne ob-
szary kulturalne – Willa Radogoszcz, 
Poczekalnia PKP, Willa Niespodzian-
ka, świetlice, a od niedawna również 
Mediateka. Rekordy popularności, 
jakie bije kino, przyczyniły się do 
powstania kameralnej sali kinowej 
w Willi Radogoszcz. Wartością do-
daną budynku Centrum Kultury jest 
otwarcie nowej przestrzeni miejskiej, 
bowiem obiekt powstał na od lat bez-
użytecznym terenie dawnej fabryki. 
Warto też wspomnieć, że działalność 
kulturalna nie ogranicza się tylko do 
murów budynków, bo od maja do 
września niemal co tydzień odbywają 
się różnego rodzaju i kalibru imprezy 
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plenerowe w różnych częściach mia-
sta i gminy.

O roku ów…
Dynamika doniosłych wydarzeń 
w  roku 2012 była wyjątkowa nawet 
jak na standardy Grodziska, gdzie 
celebrowanie różnych etapów in-
westycji weszło do miejskiego oby-
czaju. W  maju po modernizacji zo-
stało otwarte Targowisko Miejskie, 
w  czerwcu – wykonawcy rzutem na 
taśmę zdążyli z uruchomieniem bu-
dowanej na Euro 2012 autostrady, 
która połączyła Grodzisk nie tylko 
z  Warszawą, ale i Berlinem, przypa-
dającą w lipcu 490. rocznicę uzyska-
nia praw miejskich mieszkańcy mogli 
tłumnie świętować w  Parku Skarb-
ków i na Stawach Goliana, które po 
rewitalizacji zyskały zupełnie nową 
estetykę, we wrześniu przecinano 
wstęgę na otwarciu Szkoły Podsta-
wowej w Książenicach, w listopadzie 
hucznie inaugurowała działalność 
Willa Radogoszcz, a swoje podwoje 
otworzyła świetlica w Łąkach.

Stawy na to jak na lato
Zrewitalizowane Stawy Walczew-
skiego zagościły w przestrzeni 
miejskiej nieco niepostrzeżenie. 
Realizacja tego przedsięwzięcia prze-
biegała etapami i po prostu któregoś 
dnia mieszkańcy odkryli, że dotych-
czas odwiedzany głównie przez węd-
karzy i młodzież szukającą odosob-
nienia w chaszczach teren zmienił się 
nie do poznania – przybył dodatkowy 
zbiornik, zostały wytyczone ścieżki, 
pojawiła się nowa roślinność, wkrót-
ce także plaża, place zabaw, plenero-
wa siłownia. A całość skomponowa-
na jest tak urokliwie, że z zakątka, 
gdzie mało kto się zapuszczał, Stawy 
Walczewskiego zmieniły się w jedno 
z  najchętniej uczęszczanych miejsc 
w mieście.

Biblioteka marzeń  
i strefa seniora
„Biblioteka moich marzeń” – powie-
dział jeden z literackich influencerów 
po wizycie w grodziskiej Bibliotece 
Publicznej po jej przenosinach do 
Mediateki. Chyba trudno znaleźć 
osobę, na której otwarty w 2018 roku 
obiekt nie zrobiłby wrażenia, nie tyl-
ko ze względu na architekturę, ale 
i aranżację przestrzeni. Budynek peł-
ni też funkcję centrum aktywizacji 
seniorów i jest siedzibą Strefy Aktyw-
nego Seniora – programu rozmaitych 
zajęć skierowanego do starszych 
mieszkańców Grodziska. Mimo wiel-
kiej bryły i dość surowej architektury 
gmach został wkomponowany w ota-

czającą go przestrzeń tak udanie, że 
wygląda, jakby stał tam od zawsze.

Obwodnica coraz bliżej
Tematem, który towarzyszył nie-
ustannie mieszkańcom przez trzy-
dzieści samorządowych lat, była 
obwodnica, a  właściwie jej brak. 
Najpierw nieśmiało, bo realizacja 
wydawała się  mrzonką, wraz z upły-
wem lat i wzrostem liczby aut temat 
brzmiał coraz głośniej, bo obwodni-
ca stawała się palącą potrzebą. Od 
pierwszej dekady XXI wieku co i rusz 
słychać było, że obwodnica coraz 
bliżej, że lada chwila  jej budowa się 
rozpocznie. I tak chwila trwa do dziś. 
Ale… wygląda na to, że tym razem 
budowa obwodnicy jest już naprawdę 
blisko i że lada chwila się rozpocznie. 
O  terminie tego historycznego mo-
mentu mamy nadzieję poinformować 
jeśli nie w przyszłym, to w  jeszcze 
w następnym numerze.  

Miejsce mistrzów
Kiedy w 2006 roku klub tenisa sto-
łowego Tur Jaktorów przeniósł się 
do Grodziska, pewnie wielu kibiców 
kręciło nosem, bo jednak brać kibi-
cowska takich transferów i przepro-
wadzek nie lubi, traktując przyby-
szów jako ciało obce. Lody szybko 
jednak zostały przełamane i wpływ 
na to miały nie tylko seryjnie zdo-
bywane przez Dartom Bogorię Gro-
dzisk tytuły mistrzowskie i występy 
w Lidze Mistrzów. O zajęciu przez 
klub ważnego miejsca na sportowej 
mapie Grodziska zdecydowała pra-
ca u podstaw, czyli szkolenie dzieci, 
młodzieży, które przybrało strukturę 
Akademii Tenisa Stołowego, a także 
stworzenie społeczności wokół klu-
bu. To wszystko sprawiło, że Bogoria 
jest równie grodziska, jak najstarsza 
w mieście Pogoń Grodzisk, sporo 
od niej młodsza Chlebnia czy w tym 
porównaniu całkiem młoda Sparta 
i pozostałe kluby, których nie sposób 
wymienić w jednym zdaniu. Poza 
pingpongistami nikt może nie ma 
aspiracji, by grać w Lidze Mistrzów, 
choć w sportach indywidualnych też 
mamy sukcesy międzynarodowe. 
Najważniejsze jednak, że priorytetem 
dla klubów jest praca z  najmłodszy-
mi adeptami sportu. Co nie znaczy, 
że awanse piłkarzy czy siatkarzy do 
wyższych lig nie są przyjemne i ocze-
kiwane. Niebawem tenisiści Bogorii 
Grodzisk będą mieli konkurencję 
w postaci dwukrotnych uczestników 
Ligi Mistrzów, tyle że piłkarskiej. Do 
Urszulina przeniesie się bowiem sto-
łeczna Legia, ale ona niech pozosta-
nie jednak warszawska.

n  Krzysztof Bońkowski

2018 r. Mediateka nie tylko stała się miejscem 
aktywności seniorów, lecz także sprawiła, że 
skrzydła mogła rozwinąć Biblioteka Publiczna.

2015 r. Rewitalizacja budynku dawnego Zakładu 
Hydropatycznego pozwoliła uratować zabytek 
i zapewnić odpowiednie warunki uczniom SP nr 1. 

2020 r. W ciągu jednego tygodnia odbyło się 
otwarcie sali sportowej przy SP w Izdebnie Ko-
ścielnym oraz przy SP nr 5. 

2017 r. Modernizacja i rozbudowa Stawów Wal-
czewskiego sprawiła, że trudno wyobrazić sobie, 
jak miasto wyglądało bez tej przestrzeni.

Lata 1995-2020. Trudno pokazać wszystkie 
większe i mniejsze inwestycje, które w ciągu 
tych lat, często dzięki rozmaitym dotacjom, 
zmieniły miasto i gminę – prace drogowe, wo-
dociągowe i kanalizacyjne, remonty szkół i za-
bytków, budowy bloków socjalnych, ścieżek ro-
werowych, placów zabaw, linii oświetleniowych, 
stworzenie murali, parków i skwerów. Żeby to 
wszystko zobaczyć, trzeba udać się w teren.

n opr. Anna Redel na podstawie  
archiwalnych numerów „Bogorii”
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Z Konradem Pietrzykowskim, który planuje stworzenie Milanow-
skiego Muzeum Gier i Komputerów, ratującego od zapomnienia 
stare technologie komputerowe miejsca, gdzie i dorośli, i dzieci 
będą mogli przenieść się w czasie do lat 80. i 90. XX wieku,  
rozmawiała Katarzyna Mandes.

Komputery  
z sercem 

Jak zrodziła się inicjatywa stworzenia Mi-
lanowskiego Muzeum Gier i Komputerów?

– To pasjonacki pomysł, który dojrze-
wał w mojej głowie od dawna. Z kompu-
terami związany jestem już blisko 30 lat, 
czyli od początku lat 90., kiedy kom-
putery dopiero wkraczały do naszych 
domów. Od dziecka mnie pasjonowały, 
jednak na początku była to miłość bez 
odwzajemnienia, ponieważ moich rodzi-
ców w tamtych czasach nie było stać na 
kupno komputera. To był towar luksuso-
wy. Przeciętna pensja w 1997 r. wynosiła 
nieco ponad 1000 zł, a komputer kosz-
tował 2500 zł. Dlatego przez długi czas 
jedynym oknem na informatyczny świat 
były dla mnie pisma, m.in. „Secret Servi-
ce”, „CHIP”, „Enter”, „Reset”, „Gambler”, 
„CD Action”. Dzięki nim wiedziałem, co 
jest aktualnie modne i warte uwagi. Nie 
mając fizycznie komputera, znałem się na 
nich lepiej niż niejeden jego posiadacz. 
Znałem na pamięć wszystkie parame-
try i  szczegóły. Teraz mam prawie 40  lat 
i dzielę się swoją wiedzą na licznych gru-
pach internetowych, w tym międzyna-
rodowych, poświęconych starym tech-
nologiom. Chciałbym stworzyć miejsce, 
w  którym wszyscy mogliby namacalnie 
odczuć, jak długą drogę i ewolucję prze-
szły maszyny do stanu obecnego.
Dysponuje Pan pokaźną kolekcją sprzę-
tu komputerowego z dawnych lat.

– Zaczęło się ok. 2007 roku od kolek-
cjonowania kart graficznych, wyłącznie 
jednego producenta. Z czasem zaczęły się 
trafiać ciekawe karty innego rodzaju, zna-
jomi dostarczali mi części swoich starych 
komputerów lub całe jednostki. Szuka-
łem ciekawostek na portalach aukcyjnych 

i  kolekcja zaczęła rosnąć, lecz warun-
ki lokalowe nie pozwalały mi rozwinąć 
skrzydeł. Stale kolekcjonuję komputery, 
gry, konsole oraz czasopisma z epoki, jed-
nak nie jestem w stanie pomieścić więcej 
ciekawych eksponatów. To, co przyjmuję, 
naprawiam i przywracam temu dawny 
blask, aby urządzenia wyglądały tak, jak-
by dopiero zeszły z linii produkcyjnej.
Jaki cel przyświeca tym działaniom?

– Ratowanie eksponatów, bo kompute-
ry z lat 80. i 90. to nie złom, nie szrot i nie 
śmieci, tylko eksponaty, podobnie jak ak-
cesoria, pisma, oprogramowania i książki 
informatyczne. Zasługują na ocalenie tak 
samo jak stare samochody, stare radia, 
stare szable. Komputery Optimus to na-
sze dobro narodowe. Był to czołowy i naj-
bardziej rozpoznawalny producent pol-
skich komputerów, który już nie istnieje. 
Aktualnie mam w kolekcji kilkanaście 
laptopów z lat 90. – prawie połowa z nich 
jest na chodzie, a kilka innych nadal ro-
kuje. To niesamowite, że nowe komputery 
często nie dożywają nawet końca swojej 
gwarancji, a dwudziestoletnie modele na-
dal są w świetnej kondycji.
Na czym polega czar starych kompute-
rów i gier?

– Każdy dorastający w latach 80. i 90. 
pamięta swój pierwszy komputer, pierwsze 
gry, pierwszą styczność z internetem. Tego 
się nie zapomina. Uruchamiając stary sys-
tem operacyjny i ulubioną grę z czasów 
młodości dosłownie przenosimy się w cza-
sie. Nic nie zastąpi szumu i chrobotu dysku 
twardego, szumiącego napędu optycznego 
czy stacji dyskietek, ekranu kineskopowe-
go lub dotyku tej nieporęcznej i wymaga-
jącej częstego czyszczenia myszki z kulką.

Wymarzone przez Pana muzeum moż-
na zobaczyć w przestrzeni wirtualnej.

– Po krótkim czasie odbiera bardzo 
pozytywne opinie – nawet nieco wyprze-
dzając moje oczekiwania. Kiedy muzeum 
powstanie w formie stacjonarnej, będę 
starał się utrzymać i pozyskiwać nowe 
eksponaty, prezentować je w scenerii 
zbliżonej lub naturalnej, tj. biurka i fotele 
z epoki, przyjmować wycieczki, organizo-
wać wydarzenia, np. giełdy retro, turnie-
je oraz cykliczne spotkania pasjonatów 
z całej Polski. Wierzę, że byłoby to żywe 
i pasjonujące miejsce, w którym całe ro-
dziny mogłyby znów poczuć się jak w la-
tach 90., kiedy nie było np. dostępu do in-
ternetu. W kręgu mojego zainteresowania 
są tamte lata i otoczka z nimi związana, 
czyli walkmany, telewizory, audio-wideo, 
kasety wideo czy płyty z muzyką.
Tworzenie muzeum to czasochłonne za-
jecie?

– Aktualnie bardzo dużo piszę na swojej 
facebookowej stronie, np. kartki z kalen-
darza i felietony retro. Niebawem pojawi 
się pierwszy, długi materiał wideo. Kiedy 
materiał ujrzy światło dzienne, będę mógł 
szerzej promować ideę MMGiK. Projekt 
wspiera wiele osób – paczki z eksponata-
mi przychodzą z Łodzi, Gdańska, Krako-
wa, Częstochowy, Warszawy, Wrocławia, 
jak również z okolic samego Milanówka. 
Zawartość jest różna, a niekiedy są to 
takie wyjątkowe maszyny, jak stacje ro-
bocze Dell i Apple oraz serwery. Ten kto 
mnie zna wie, że jestem zwariowany na 
punkcie komputerów i wkładam w nie 
serce.
Dziękuję za rozmowę.
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Przez całe wieki życie miasta Grodziska wokół targu się toczyło i dzięki niemu trwało, a bez niego w ogóle 
by nie powstało, albowiem Grodzisk byt swój i dzieje od targu wywodzi. Dawno, dawno temu, gdy równi-
nę mazowiecką pokrywała jeszcze pierwotna puszcza, na samym jej skraju, w zakolu rzeki Mrowny wyrósł 
gród warowny dający schronienie osiadłej tu ludności. Wokół grodu poczęły z upływem czasu wyrastać 
osady skupiające kmieci parających się a to hodowlą bydła i trzody, a to rzemiosłem, a to uprawą roli.

Poddani pracujący na rzecz pana tych 
ziem, który bronił, ale także ściągał na-
leżne mu podatki (mając do dyspozycji 
drużynę zbrojnych), część wytworzonych 
dóbr mieli prawo zachować dla siebie. 
Owoce pracy rąk ludzkich, płody zie-
mi, dary lasu i zwierzęta stawały się tedy 
przedmiotem wymiany, a potem handlu, 
zaś miejscem transakcji prowadzonych 
na coraz to większą skalę obrana została 
jedna z osad założona przemyślnie przy 
najbliższym szlaku. Kiedy gród – kolebka 
lokalnej cywilizacji – stracił na znaczeniu, 
jego rolę centrum przejęła właśnie owa 
rozwijająca się prężnie osada targowa, na 
pamiątkę dawnego umocnienia zwana 
Grodziskiem.

Jak się zdaje, wieś miała wszystko 
co trzeba, aby mieszkańcom zapewnić 
w miarę dostatni żywot, a właścicielom zy-
ski, skoro postanowili oni pobudować na 
jej terenie kościół i doprowadzić do założe-
nia parafii, a w końcu wystarali się o prawa 
miejskie, uzyskane w 1522 roku z rąk króla 
Zygmunta Starego. Zaiste – dogodne po-
łożenie, powiązanie z biegnącymi opodal 
szlakami handlowymi, bliskość terenów 
rolniczych, a więc dostęp do zaopatrze-

nia, wreszcie odziedziczona nazwa, czyli 
rozpoznawalna marka, zdecydowały, że 
miasto stało się nie tylko siedzibą admini-
stracji kościelnej i świeckiej, ale także na-
turalnym punktem skupu wytwarzanych 
w okolicy towarów.

Potwierdzeniem pozycji ośrodka były 
nadane wraz z aktem lokacyjnym przy-
wileje zezwalające na organizację jednego 
targu tygodniowo – w sobotę, oraz dwóch 
jarmarków w roku – w dzień Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia) 
i na św. Tomasza Apostoła, patrona pa-
rafii (21 grudnia). Posiadanie praw miej-
skich i  stałych dni targowych oznaczało 
ugruntowanie rangi Grodziska jako po-
ważnego i poważanego gracza bizneso-
wego oraz awans do tzw. trzeciej kategorii 
miast. Jakkolwiek znakomite perspekty-
wy zostały zniweczone przez pożar, który 
w 1540 r. strawił zabudowę miejską, pod-
niesiony ze zgliszcz Grodzisk zachował 
status ośrodka handlu, znanego w regio-
nie z „targów na pszenicę”. Warto nad-
mienić, że w 1758 r. król August III obda-
rował miasto przywilejem na trzy kolejne 
jarmarki, przypadające na św. Wojciecha, 
na św. Marcina i na św. Józefa, utrzymu-

jąc w mocy dwa pierwej nadane. W 1860 r. 
kalendarz dni targowych wyglądał tak: co 
tydzień w piątek organizowany był targ, 
jarmarki zaś w poniedziałki: po Niedzieli 
Zapustnej, po św. Annie, po św. Marcinie, 
przed św. Tomaszem Apostołem i we wto-
rek po św. Wojciechu. Zamianę dnia tar-
gowego z soboty na piątek wyjaśnić łatwo, 
zważywszy na fakt, że wiek XIX przyniósł 
Grodziskowi rosnącą lawinowo liczbę 
obywateli pochodzenia żydowskiego, któ-
rzy w 1820 r. stanowili już blisko 90 proc. 
ogółu mieszkańców. Obowiązek spoczyn-
ku szabatowego wykluczałby ich z handlu, 
narażając kasę miejską na brak wpływów 
z tytułu opłaty targowej, a na taką roz-
rzutność właściciele miasteczka nie mogli 
sobie pozwolić. Zachowany do dziś zwy-
czaj targowania także we środę zrodził się 
dopiero w latach międzywojennych. 

Gdy wiadomo już, kiedy handlowa-
no, pora odpowiedzieć na pytanie: gdzie? 
Oczywiście: na rynku. Od zarania dziejów 
miasta, a więc od chwili założenia wsi tar-
gowej miejscem handlu był nieregularny, 
z  biegiem czasu coraz bardziej ograni-
czany zabudową plac w samym centrum 
osady. Oparty zmyślnie o przechodzą-

Na początku był targ
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Targ na dzisiejszym placu Wolności Plac przed kościołem św. Anny
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cy przez sam środek wsi, a potem miasta 
wielki gościniec do Błonia i zamykający 
ów trakt od południa rynek pozostawał 
przez stulecia agorą, na której odbywały 
się targi, jarmarki i publiczne zgroma-
dzenia. Sprzężony z placem kościelnym 
zajmowanym przez wznoszone od 1355 r. 
świątynie i otaczający je cmentarz, został 
odeń oddzielony w trosce o to, by sfery sa-
crum i profanum nie mieszały się ze sobą, 
bo widok krów (bynajmniej nie świętych) 
na uświęconej ziemi nie był niczym nad-
zwyczajnym i dopiero solidny płot posta-
wiony staraniem proboszcza położył kres 
zezwierzęceniu.

W dobie lokacji przestrzeń miasta zo-
stała niejako zorganizowana wokół czwo-
robocznego rynku, od którego promieni-
ście rozchodziły się gliniano-piaszczyste 
uliczki wiodące do pobliskich wsi, sam 
zaś rynek zyskał uzupełnienie w kierunku 
północnym, powstałe w wyniku poszerze-
nia fragmentu traktu do Błonia. Taki stan 
rzeczy aktualny był jeszcze w latach 60. 
XIX wieku, gdy centrum miasta stanowił 
rynek w kształcie „czworoboku z szyją. 
Ulice są: Warszawska, Kraśniczowolska, 
Błońska i  Poświętne”. Kto by chciał dzi-
siaj popatrzeć na owe pierwociny miasta 
i niby Indiana Jones zagłębić się w pradzie-
je Grodziska, musiałby stanąć pośrodku 
pl. Króla Zygmunta Starego i rozejrzeć się 
wokoło. Okaże się, iż pierzeje otaczających 
plac budynków do dziś strzegą granic wy-

tyczonych w XVI wieku, „szyja” to plac 
Wolności, a wspomniane ulice mają dziś 
nazwy: Sienkiewicza, Bałtycka, 11 Listo-
pada i Żyrardowska. I gdyby nie przebicie 
drogi nr 719 przez środek dawnego rynku, 
jego historyczne oblicze pozostałoby nie-
naruszone. Niestety w  1947  r. rozebrano 
drewniane kramy kupieckie, tzw. jatki 
(te w sąsiedztwie kościoła nazywane były 
świńskimi, w odróżnieniu od koszernych 
ustawionych w północnej części rynku, 
a więc na pl. Wolności), zburzono stojącą 
od 1900 r. murowaną remizę strażacką 
i wspinalnię górującą nad placem, a w kon-
sekwencji wyrugowano stamtąd handel, 
który przeniósł się na tyły pl. Wolności, 
a po rozpoczęcie budowy pierwszych 
bloków spółdzielczych w 1959 r. na plac 
ograniczony ulicami Cichą i Montwiłła 
(za dzisiejszymi pawilonami „Na Skar-
pie”). Ciekawe wydaje się powiązanie tych 
miejsc z przystankami kolejki EKD/WKD, 
która na odcinku śródmiejskim, funkcjo-
nującym w latach 1932-1966 zatrzymywała 
się właśnie w pobliżu wymienionych tar-
gowisk, a i współcześnie kończąc swój bieg 
przy ul. Radońskiej komunikuje się znako-
micie z obecnym placem targowym. Dla 
porządku trzeba nadmienić, że handel pod 
chmurką miał swoje krótsze lub dłuższe 
epizody również w innych lokalizacjach 
(by wymienić tylko placyk przy ul. Żwirki 
i Wigury, zabudowany w latach 90. XX w. 
czy obecny parking przy ul. Spółdziel-
czej), by ostatecznie trafić na zadaszone 
i wyremontowane w  2012  r. Targowisko 
Miejskie. O zorganizowaniu i  otwarciu 
tego ostatniego przy ul. Spokojnej zde-
cydowały, a jakże – twarde prawa rynku.   
Rozbudowa osiedla XX-lecia PRL w latach 
70. zmusiła kupców do kolejnej migracji 
i  zaanektowania na swoje potrzeby tere-
nu w sąsiedztwie cmentarza parafialnego. 
Tym samym w sposób najmniej oczekiwa-
ny historia targu zatoczyła koło.

Czym na targu handlowano? Mówiąc 
krótko: wszystkim, na co był popyt. Rzecz 
jasna, asortyment zmieniał się wraz z roz-
wojem techniki, potrzebami klientów, sta-
nem posiadania, niemniej zawsze oparty 
był o produkty rolne, pochodzące z najbliż-
szej okolicy, zaś w czasie jarmarków, a więc 
imprez o charakterze ponadlokalnym, 
uzupełniany o dobra luksusowe, trudniej 
dostępne. Poza artykułami i przetworami 

spożywczymi nie brakło zwierząt, dro-
biu, a potem także i ryb, sprzętów gospo-
darstwa domowego i wyrobów rzemieśl-
niczych. Jako się rzekło, podstawą bytu 
(i zbytu) kupców oraz ostoją kondycji mia-
steczka było zboże surowe i przetworzone, 
to jest mąki i kasze, którymi rynek dosłow-
nie i w  przenośni zasypywały pracujące 
w okolicy młyny. Co najmniej do czasu 
odzyskania niepodległości trudno byłoby 
obronić wizję „kolorowych jarmarków” – 
te bowiem były liche, trwające ledwie parę 
godzin i oferujące obok zboża możliwość 
nabycia obuwia, garnków i „drobnej kra-
marszczyzny”, a raz w roku, na św. Marcina 
także sukna. Targów i jarmarków z mno-
gością dóbr, ściągających do Grodziska 
ludność wiejską z bliższej i dalszej okolicy 
oraz elektryzujących mieszczan doczekało 
się miasto w latach 20. XX wieku, o czym 
pięknie i ze swadą pisała Krystyna Poraj 
w książce „Grodzisk Mazowiecki jakim go 
pamiętam”. Niewątpliwie inaczej wygląda-
ły dni targowe w okresie okupacji niemiec-
kiej, gdy wyprawa „do rynku” kojarzyła 
się z walką o przetrwanie, a jeszcze ina-
czej w latach powojennych, gdy handel np. 
mięsem podlegał ścisłej kontroli państwa. 
Niemniej bez targu Grodzisk niechybnie 
pogrążyłby się w letargu, o czym przypo-
mnieliśmy sobie w czasie przymusowego 
zamknięcia targowiska.

n  Łukasz Nowacki

Rynek wytyczony w miejscu historycznego 
targowiska.
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Sobotni rynek przy ul. Spółdzielczej Malarska wizja pędzla Szczepana Brozycha W 2012 r. targowisko zostało zmodernizowane
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Ponownie otwarte dla zwie-
dzających od 7 czerwca jest 
Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku. 
Oczywiście obowiązują ogra-
niczenia, zgodnie z reżimem 
sanitarnym, m.in. liczba osób 
zwiedzających jednocześnie 
placówkę została ograniczona 
do dwunastu.

Nietypowy wernisaż miał miejsce 5 czerwca na tarasie Pałacyku 
Kasyno CKiIO w Podkowie Leśnej. Odbyło się otwarcie e-wysta-
wy malarstwa Pracowni Autorskiej Artefakt pod kierunkiem Piotra 
Łukasiewicza w postaci prezentacji zdjęć obrazów. 

Jako pierwsze po nowym otwarciu można 
obejrzeć dwie wystawy. Pierwsza z nich 
nosi tytuł „Dziecko w centrum” i poświę-
cona jest szwedzkiej literaturze dziecięcej, 
która stanowi produkt eksportowy tego 
kraju. Druga ekspozycja dotyczy Astrid 
Lindgren i bohaterów jej książek, a właści-
wie jednej bohaterki – Pippi Langstrump.

O ile postacie dziewczynek wprowadzane 
do bajek dla dzieci, np. Tola w „Bolku i Lol-
ku”, bardziej mnie irytowały niż bawiły, po-
nieważ uważałem, że częściej przeszkadzają 
chłopcom w dobrej zabawie niż pomagają, 
o tyle Pippi zawsze budziła moje uznanie 
i szacunek. Choć trudno w to uwierzyć, ale 

w ubiegłym roku minęło 75  lat od narodzin 
książek o Pippi autorstwa Astrid Lindgren. 
Bohaterka rozdaje dzieciom eliksir niepo-
zwalający im nigdy dorosnąć. Zbliżając się 
do swoich 10 urodzin stwierdza, że najlep-
szy okres w życiu ma już za sobą. Kocha ży-
cie, naturę, zwierzęta i towarzystwo dzieci, 
ale przede wszystkim jest bez kompleksów, 
bo lubi samą siebie i jest najsilniejszą dziew-
czynką na świecie.

Autorka postaci Pippi urodziła się po-
nad 100 lat temu. Świat, w którym do-
rastała przeminął bezpowrotnie, ale jej 
książki wciąż są czytane. Przetłumaczono 
je prawie na 100 języków i sprzedawano 

w 150 mln egzemplarzy, ale były też cenzu-
rowane, gdyż niektórym nie przychodziło 
do głowy, że dziewczynka Pippi może cza-
sami kłamać i być aż tak niegrzeczna. 

Astrid Lindgren swemu wewnętrznemu 
dziecku pozostała wierna do końca życia. 
Ceniła szczerość, spontaniczność i wolność. 
Nauczyła swojego syna chodzić po drzewach, 
a w wieku prawie 70 lat zachwyciła wszyst-
kich wspinając się na maszt radiowy. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że w parku w Stawisku 
miałaby duże pole do popisu. Warto się prze-
konać, że szwedzka literatura to nie tylko tak 
popularne ostatnio kryminały. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Nie tylko kryminały

W cyklu Podkowiańskie Lajfy 6 czerwca 
odbył się drugi koncert, który można było 
śledzić w internecie. Wystąpili wokalistka 
i autorka tekstów Anna Kostrzewska i José 
Torres. Na repertuar złożyły się piosen-
ki wesołe, ale także melancholijne, m.in. 
z płyt „Anya” i „Kobieta w JPG-ach”. Nie 
zabrakło evergreenów, takich jak „Liber-
tango”, „Paroles, paroles”, piosenki śpie-
wanej kiedyś przez duet Dalida i Alain 
Delon, której ścieżka dźwiękowa parę 
lat temu z sukcesem została wykorzysta-
na w  reklamie wody mineralnej, a  nawet 
„Hallelujah” Leonarda Cohena w  rytmie 

bossa novy. Jednym słowem była to mie-
szanka jazzu, bluesa, bossa novy, tanga 
i popu. Do tego piosenki brazylijskie, buł-
garskie, francuskie i ze względu na José 
Torresa obsługującego instrumenty per-
kusyjne – kubańskie. Z Anią Kostrzew-
ską i José Torresem wystąpili ustawieni 
w kształcie podkowy: Wojciech Pulcyn 
(kontrabas) i Michał Olesiński (gitara).

Bezpośrednie transmisje koncertów 
w internecie mają tę wadę, że muzycy nie 
słyszą ani nie widzą reakcji publiczności, 
o bisy też trudno.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Początki Pracowni sięgają 2000 roku. Jak 
powiedział P. Łukasiewicz, w zajęciach 
malarskich bierze udział ok. 30 osób, 
wśród których większość stanowią kobie-
ty. Szeroki jest natomiast przekrój wieku 
uczestników Pracowni. – Stawiamy nacisk 
na to, żeby prace były autentyczne, nie 
narzucamy tematów, każdy maluje to, co 
chce, i w sposób nieskrępowany wyraża 
swoje emocje – powiedział P. Łukasiewicz. 
Pracownia organizuje plenery malarskie, 

współpracuje z Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów w Stawisku, insty-
tucjami kultury oraz stowarzyszeniami. 
Jest współgospodarzem Festiwalu Otwar-
te Ogrody, który w tym roku został prze-
niesiony na wrzesień. A przede wszystkim 
promuje oraz integruje środowisko lokal-
nych twórców. Dopełnieniem e-wernisa-
żu był pokaz filmu w reżyserii Tomasza 
Domańskiego, na którym artyści mówią 
o swojej twórczości. 

Muzycy w kształcie podkowy 

E-wernisaż malarstwa 

Od lipca do końca wakacji obrazy Pra-
cowni Autorskiej Artefakt będzie moż-
na oglądać realnie w Pałacyku Kasyno 
w Podkowie Leśnej.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski



BOGORIA nr 299 czerwiec 2020

kultura 25sport 25

e

u

Rozpoczęcie trzecioligowych rozgrywek planowane jest na 
pierwszą dekadę sierpnia, choć termin ten może jeszcze ulec 
zmianom, choćby dlatego, że cały czas zagadką jest, ile zespołów 
będzie występować w naszej grupie.

Wciąż nie wiemy, który czwar-
toligowiec z Mazowsza dołączy 

do nas, bowiem wciąż trwają mecze mię-
dzy czołowymi drużynami obydwu grup 
o prawo gry w barażu o III ligę. W połowie 
czerwca na placu boju pozostawały: Bło-
nianka, MKS Piaseczno, Huragan Woło-
min i Drukarz W-wa. Kolejną niewiadomą 
jest liczba drużyn, które spadną do naszej 
grupy z II ligi. W toczących się wciąż roz-
grywkach Legionovia, mimo dobrej posta-
wy, szanse na utrzymanie ma wyłącznie 
matematyczne. W strefie spadkowej zna-
lazł się  fatalnie spisujący ostatnio Znicz 
Pruszków, a tuż nad nią jest Pogoń Siedlce. 
Przy czarnym scenariuszu i spadku całej 
wymienionej trójki, nasza III liga liczyłaby 
24 drużyny, więc śmiało można by porów-
nać ją do angielskiej Championship. Przy 
takim scenariuszu niemal pewne jest, że 
w przyszłym sezonie po rozegraniu rundy 
jesiennej drużyny wiosną rywalizowałyby 
w grupach mistrzowskiej oraz spadkowej.

Podopieczni trenera Krzysztofa Chroba-
ka po intensywnych treningach rozegrali 
pierwszy mecz kontrolny. Spotkanie musia-
ło się odbyć niestety bez udziału publiczno-
ści, a na pewno nie brakowałoby chętnych 
do obejrzenia po raz pierwszy od marca na-

szych zawodników. Rywalem była stołecz-
na Polonia, która odkąd pozyskała spon-
sora w  osobie francuskiego biznesmena 
Grégoire’a Nitota, snuje mocarstwowe pla-
ny, docelowo myśląc o powrocie w szeregi 
ekstraklasy w najbliższym czasie. Na razie 
jest od tego celu daleko, choć  na pewno na 
rozgrywki ligowe odpowiednio się uzbroi 
i może odegrać jedną z czołowych ról w na-
szej lidze. W  sparingu Pogoń zwyciężyła 
2:1, będąc drużyną zdecydowanie lepszą, 
zwłaszcza w I  połowie, kiedy obydwa ze-
społy występowały w swych optymalnych 
składach. Do przerwy, nasza drużyna, wy-
raźnie dominowała nad „Czarnymi Koszu-
lami”, co udowodniła zdobyciem dwóch 
bramek, autorstwa Grzegorza Gulczyńskie-
go oraz Damiana Jaronia. W  drugiej czę-
ści gry obydwaj trenerzy wystawili niemal 
nowe jedenastki. Mimo początkowej prze-
wagi Pogoni to Polonia zdołała trafić do 
siatki, notując honorowego gola. Na więcej 
nasz zespół rywalom już nie pozwolił.

Pojedynek z Polonią nasza drużyna roz-
poczęła w składzie: Sebastian Przyrowski, 
Maciej Pietraszek, Michał Gładysz, Bar-
tosz Broniarek, Eryk Rakowski, Damian 
Jaroń, Jakub Kołaczek, Grzegorz Gulczyń-
ski, Adrian Grabowski, Patryk Szymański, 

Michał Strzałkowski, zaś po przerwie na 
boisku pojawili się: Piotr Zieliński, Mate-
usz Skorupa, Norbert Jędrzejczyk, Michał 
Wrześniewski, Christian Nnamani, Ma-
teusz Tomaszewski, Kacper Gzieło, Ma-
teusz Kinast, Jakub Łabęda, Franciszek 
Ratajczyk. W naszych szeregach zabrakło 
Mariusza Baranowskiego i  Sebastiana 
Małkowskiego, których nie zobaczymy 
w przyszłym sezonie w barwach Pogoni, 
oraz Andrzeja Krajewskiego, Michała Bo-
rychowskiego i Kajetana Mordaki, którzy 
na pewno w zespole zostają. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o 18-letnim Kacprze 
Gzieło, który najprawdopodobniej zo-
stanie zawodnikiem naszego klubu. Ten 
reprezentujący ostatnio Wisłę Kraków 
zawodnik otrzymał zaproszenie na kon-
sultacje kadry U-20 od trenera Jacka Ma-
giery, który oglądał osobiście sparingowe 
spotkanie z Polonią.     

n  Michał Śliwiński

Pogoń w Championship? 

W skrócie
n Pingpongowe karty zostały odkryte. 

Wiadomo już, że jeśli chodzi o skład Dar-
tomu Bogorii na nadchodzący sezon Lot-
to Superligi, to pozostanie on bez zmian. 
Ponownie więc w barwach grodziskiego 
klubu zobaczymy Marka Badowskiego, Pa-
vla Sirucka, Panagiotisa Gionisa i Masaki 
Yoshidę. Swoje szanse dostaną też niezwy-
kle zdolni juniorzy: Miłosz Redzimski czy 
Michał Gawlas.
n W towarzyskim meczu podopieczni 

trenera Tomasza Redzimskiego pokonali 
5:1 ligowego rywala KTS Energę Manekin 
Toruń. Nasi zawodnicy wygrali wszystkie 
pojedynki indywidualne, jedyną porażkę 
ponosząc w grze deblowej, która w  ubie-
głym sezonie była piętą achillesową nasze-
go zespołu. Wyniki poszczególnych spo-
tkań: Pavel Sirucek – Tomasz Kotowski 

3:2, Marek Badowski – Konrad Kulpa 3:1, 
Miłosz Redzimski – Damian Węderlich 
3:2, Sirucek – Kulpa 3:0, Badowski – Ko-
towski 3:1, Badowski/Redzimski – Kotow-
ski/Węderlich 0:3. 
n Marek Badowski zwyciężył w roze-

granym w studio TVP Sport miniturnie-
ju Lotto Superliga Cup, w którym wzięło 
udział ośmiu czołowych zawodników wy-
stępujących w rodzimych rozgrywkach. 
W oryginalnych zawodach mecze trwały 
po 10 minut, a zawodnicy mieli 10 sekund 
na wykonanie serwu. W ćwierćfinale 
popularny „Bany” pokonał 24:22 Macie-
ja Kubika. W tej samej rundzie Sirucek 
zwyciężył Hana Qiyao 27:20. Niestety, nie 
doszło do grodziskiego finału, bowiem los 
zetknął naszych reprezentantów na pozio-
mie półfinału. W nim lepszy okazał się 
Badowski, pokonując swego klubowego 
rywala 25:21. W pojedynku finałowym, 

nasz reprezentant nie dał szans wielolet-
niemu zawodnikowi Dartomu Bogorii 
Danielowi Górakowi, wygrywając 32:16.
n Wiele miejsc na podiach zarówno w za-

wodach wojewódzkich, jak i krajowych, spo-
wodowało, że bardzo liczna grupa zawodni-
czek i zawodników Akademii grodziskiego 
klubu otrzymała powołania na letnie obozy 
kadry Mazowsza, będąc najliczniejszą grupą 
klubową. Z grona podopiecznych trenerów 
Pawła Szelińskiego (młodziczki i młodzicy) 
oraz Zbigniewa Grześlaka (juniorzy) po-
wołania otrzymali: Zofia Śliwka, Antonina 
Zembowicz, Aleksandra Oskiera, Milena 
Mirecka, Kamil Sadowski, Piotr Garwoła, 
Jakub Dobosz, Szymon Wiśniewski, Mikołaj 
Giereło, Krzysztof Stąporek, Martyna Lis, 
Katarzyna Trochimiuk. Jeśli dodamy do tego 
reprezentantów Polski juniorów Miłosza Re-
dzimskiego i Michała Gawlasa, to widać zna-
komitą pracę grodziskich trenerów. n (mś)

Drugoligowi siatkarze Spar-
ty Grodzisk od nowego sezonu 
będą mieli nowego szkoleniowca. 
Dotychczasowego trenera Ma-
teusza Mosura zastąpił Tomasz 
Rosa. Jako zawodnik ma on na 
koncie występy w Polskiej Lidze 
Siatkówki w barwach Skry Beł-

chatów, z którą w sezonie 2001/2002 
zdobył brązowy medal Mistrzostw Pol-
ski. Ponadto na poziomie pierwszoligo-
wym reprezentował barwy Legii W-wa, 
NKS Nysa i Politechniki Warszawskiej. 
W roli trenera pracował w I oraz II li-
dze, prowadząc zespoły z Wołomina 
i  Halinowa. Po udanym debiutanckim 

Wieści ze Sparty sezonie w II lidze apetyty w grodzi-
skim klubie na pewno wzrosły, co 
potwierdza pierwszy ruch kadrowy 
Spartiatów. Czekamy na następne. 

A skoro mowa o Sparcie, to pod-
opieczna sensei Tomasza Basiaka 
Julia Dobrowolska zdobyła srebrny 
medal w I Pucharze Europy karate, 
w konkurencji kata online.  

n  Michał Śliwiński fo
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska

26 krzyżówka

Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego utworzą 
litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 14.

Poziomo:
1. osoba stale niezadowolona; 7.  grodziski klub 
szaradzistów; 8.  ośrodek hodowli koni; 9. samo-
sąd; 10. utwór orkiestrowy będący wstępem do 
opery; 11. krótki kaftan; 14. japoński napój alko-
holowy z ryżu; 16. fryzura z nastroszonych i moc-
no kręconych włosów; 18.  popularna piosenkar-
ka francuska pochodzenia włoskiego; 19.  myśl 
wyrażona słowami; 21.  stan silnego podniecenia, 
euforia; 22. dekolt w sukni lub bluzce w kształcie 
kwadratu; 24.  sygnał ostrzegawczy przed niebez-
pieczeństwem; 28. diabeł, czart; 29. argentyński ta-
niec towarzyski; 30. gęsty płyn z mleka krowiego; 
31. w powszechnej opinii najwybitniejszy piłkarz 
wszech czasów; 32. najmniejszy dzwon kościelny.

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr. 298:
W krzyżówce zaszyfrowane było ha-
sło „Jerzy Redel”. Zwycięzcą został p. 
Bogdan Kruszyna. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II p.

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

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

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

Zastrzega się prawo skracania i redagowania 
tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów UM i GRS.  
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Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do  
13 lipca. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną. Nagrodą jest ważne do 
końca roku zaproszenie dla dwóch osób 
do Kina Centrum Kultury na dowolnie 
wybrany seans filmowy. 

Pionowo:
2. płaska teczka bez rączki; 3. miasto nad Drwęcą 
Warmińską; 4. największa wyspa w grupie Wysp 
Kanaryjskich (Hiszpania); 5. Leonid – Polak, który 
na jachcie „Opty” samotnie opłynął świat; 6. sposób 
wymawiania zdań; 11. Wojciech – gitarzysta i pio-
senkarz zespołu Niebiesko-Czarni w latach 1964-
1976; 12. dekoracyjna wnęka w murze; 13. główny 
napastnik w walce z bykiem na corridzie; 14. dziel-
nica Warszawy; 15. człowiek ułomny; 17. frakcja; 
20. gładkowłosy pies z grupy pinczerów; 23. aparat 
projekcyjny; 25. z angielska: główna postać w dru-
żynie sportowej lub zespole muzycznym; 26. cofa-
nie się w rozwoju; 27. minerał odporny na działanie 
wysokiej temperatury, wykorzystywany do produk-
cji ogniotrwałych wykładzin.
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Aktualne informacje 
 na temat  funkcjonowania kina  

można znaleźć  na: 

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
                   jest  t
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 OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

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

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

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

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

n  Pilnie poszukiwani pracownicy na magazyn 
odzieżowy. Dobre warunki pracy, atrakcyjne 
wynagrodzenie. więcej informacji pod numerem 
telefonu 667 100 844

Komunikat ZWiK

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że od poniedział-
ku 1 czerwca 2020 r. otwarte dla 
Klientów jest nasze biuro obsłu-
gi. Z myślą o Państwa bezpie-
czeństwie opracowaliśmy nowe 
zasady funkcjonowania BOK.

1.  W biurze obsługi klien-
ta może naraz przebywać 
tylko  1 osoba  (nie licząc 
obsługi)

2.  W trakcie wizyty w biurze 
należy przebywać cały czas 
w maseczce.

Nasze biuro obsługi czyn-
ne będzie od poniedziałku 

do piątku w standardowych 
godzinach.

Jednocześnie przypomina-
my, że   obsługa gotówkowa 
została przeniesiona do banku 
PKO BP. W oddziałach banku 
PKO BP można dokonać zapła-
ty gotówką bez prowizji. W sie-
dzibie spółki będzie istniała 
możliwość dokonania jedynie 
płatności bezgotówkowych 
(karta płatnicza, blik, płatności 
mobilne). Nie będzie możliwo-
ści wpłat gotówkowych.

G r o d z i s k i e 
S t o w a r z y s z e -

nie „13” wzna-
wia działania. Prowadzi 
rozgrywki piłki nożnej tzw. 
szóstki na Orliku w czwart-
ki, soboty i niedziele w godz. 
19.00-22.00. Osobą, która 
koordynuje temat piłki noż-
nej, jest prezes stowarzysze-
nia Przemek Stelmaszczyk 
(tel.  508 433  960). Zaprasza-
my również na treningi teni-
sa stołowego do hali przy ul. 
Westfala. Tam zapisy prowa-
dzi Małgorzata Kalinowska 
(tel. 728 36 15 36). Serdecz-
nie dziękujemy za wsparcie 
i sympatyczną współpracę 
pracownikom hali sportowej 

kierownikowi hali Marko-
wi Masłowskiemu, Pawłowi 
Fijałkowskiemu i Włodkowi 
Oskólskiemu. Dzięki Wam 
trenujemy i wracamy znów 
do formy. W każdą niedzie-
lę organizujemy warsztaty 
plastyczne w Centrum Kul-
tury przy ul. Spółdzielczej 9 
w Grodzisku, I piętro w godz. 
16 – 19. Propagujemy zdrowy 
tryb życia, wspieramy rozwój 
każdego, kto do nas się zgło-
si. Organizujemy wolny czas 
dla rodziny. Wszelkie pyta-
nia i kontakt prosimy przez 
fb Grodziskie Stowarzyszenie 
„13” lub telefon stowarzysze-
nia 793 309 909.

Grodziskie Stowarzyszenie „13”

Nabór kandydatów na rach-
mistrzów – PSR 2020

Trwa nabór na kandyda-
tów na rachmistrzów do po-
wszechnego spisu rolnego 
w 2020 r. na terenie naszej 
gminy. Osoba chcąca zostać 
rachmistrzem powinna:
n być pełnoletnia;
n  mieszkańcem gminy Gro-

dzisk Mazowiecki;
n  posiadać co najmniej śred-

nie wykształcenie;
n  posługiwać się językiem 

polskim w mowie i w pi-
śmie;

n  nie być skazana za 
umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo 
skarbowe

Nabór trwa do 8 lipca 2020 r.

Więcej informacji na te-
mat procedury naboru 
kandydatów w dostępnym 
w internecie  dokumencie 
(Procedura naboru rachmi-
strzów do PSR2020) oraz na 
stronie Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 – https://rolny.
spis.gov.pl/.

Dotacje dla gospodyń
Jak informuje Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, koła gospodyń wiejskich 
mogą ubiegać się w tej insty-
tucji o dotację na prowadzenie 
działalności. Do podziału jest 
robiąca wrażenie pula 40 mln 
zł. Nieco mniej zawrotna jest 
kwota jednostkowego dofinan-
sowania – 3 tys. zł – dla koła li-
czącego nie więcej niż 30 człon-
ków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 
31 do 75 członków i 5  tys. zł – 

w przypadku, gdy koło tworzy 
ponad 75 osób. Ale i tak warto 
skorzystać – nabór wniosków 
rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. 
i potrwa do 30 września 2020 r., 
chyba że wcześniej wyczerpana 
zostanie tegoroczna pula środ-
ków. Szczegółowe informacje 
można otrzymać w placówkach 
ARiMR, pod numerem bez-
płatnej infolinii 800 380 084 
oraz na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl.  n (kb)



fo
t. 

Yo
uT

ub
e

Brawa dla raperów!
Zorganizowana w celu zbiórki funduszy 
na rzecz znajdującego się na pierwszej 
linii frontu walki z koronawirusem per-
sonelu medycznego akcja #Hot16Chal-
lenge2 znalazła odzew również w Gro-
dzisku. Zasady przedsięwzięcia są proste 
– po otrzymaniu nominacji do udziału 
dana osoba musi wcielić się w rapera 

i  w ciągu 72 godzin ułożyć 16-wersową 
zwrotkę, zaśpiewać ją pod dowolny beat, 
a  swój „wykon” nagrać i opublikować 
w internecie, nominując kolejnych wy-
konawców. Silną reprezentację grodzi-
skich uczestników akcji stanowią osoby 
związane z Ośrodkiem Kultury na cze-
le z dyrektorem Pawłem Twardochem. 

W zabawę ze szczytną ideą w tle włączyli 
się również pracownicy Radia Bogoria, 
młodzież z Galerii Młodych oraz Robert 
Dziekański, pedagog, kompozytor, in-
strumentalista. Dla wszystkich jesteśmy 
pełni podziwu i uznania, bo nas zadanie 
odnalezienia się w rapowej poetyce zwy-
czajnie przerosło.  n  (kb)

Świetlica  
i park  
w finale

Grodziskie inwestycje po raz kolejny mają 
szansę na podbój konkursu Modernizacja 
Roku & Budowa XXI wieku. W ubiegłym roku 
furorę w internetowym plebiscycie zrobiły 
Mediateka i Stawy Walczewskiego, a wcześniej 
wyremontowany budynek dawnego Zakładu 
Wodoleczniczego, gdzie obecnie mieści się 
Szkoła Podstawowa nr 1. Tym razem  do ogól-
nopolskiego finału konkursu zakwalifikowane 
zostały świetlica wiejska wraz z placem zabaw 
w Szczęsnem oraz park przy ul. Bałtyckiej. 
O ewentualnych konkursowych laurach w du-
żej mierze decydują głosy internautów, którzy 
do początku sierpnia mogą głosować na wy-
brane obiekty raz dziennie za pośrednictwem 
strony www.modernizacjaroku.org.pl. n  (kb)
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