
kultura 1

N
ak

ła
d 

90
00

 e
gz

.

P
is

m
o 

be
zp

ła
tn

e

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Nr 302  październik 2020

BOG                                                        RIABOG                    R   RIA  

Dystans, dezynfekcja, maseczka
Najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem  
Sars-Cov-2 jest przyswojenie i stosowanie zasady DDM, czyli dystans, dezynfekcja, 
maseczka. Dlatego należy zachowywać odległość 1,5 metra od innych osób, często 
myć ręce wodą z mydłem lub płynem na bazie alkoholu oraz zasłaniać usta i nos. 
W sytuacji wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, czyli gorączka, 
duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku, należy skontaktować się z lekarzem POZ.

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

COVID-owa rzeczywistość
Liczba dziennych zakażeń w kraju nie jest 
już liczona w setkach, lecz w tysiącach. 
W  momencie zamykania numeru padł 
kolejny rekord – ponad 8 tys. zakażeń. 
Niepokojące są coraz liczniejsze przypad-
ki zgonów.

Od 10 października cały kraj został ob-
jęty żółtą strefą. Na powrót musieliśmy 
przyzwyczaić się do zakrywania wszędzie 
ust i nosa i innych ograniczeń. Od 15 paź-
dziernika powróciły godziny dla seniorów 
– od 10:00 do 12:00 od poniedziałku do 
piątku jedynie osoby powyżej 60. roku ży-
cia mogą robić zakupy w sklepach, droge-
riach i aptekach. Ogłoszone zostały kolejne 
obostrzenia.

– Istnieje grupa osób, które nie wierzą, 
że koronawirus jest groźny. Szanuję te po-
glądy, bo każdy ma prawo mieć własne 
zdanie, ale to nie usprawiedliwia działań, 
które szkodzą innym. Mam tu na myśli 
nienoszenie z premedytacją maseczek oraz 
niezachowywanie odpowiedniego dystansu 
– pisze we wstępniaku burmistrz Grzegorz 
Benedykciński i trudno się z nim nie zgo-
dzić. Bo zachowywanie dystansu, zasłania-
nie ust i nosa i dezynfekcja rąk jeszcze niko-
mu nie zaszkodziła, a koronawirus owszem 
– zbiera coraz większe żniwo.

Newralgicznym obszarem w obecnej sy-
tuacji stała się oświata. W momencie zamy-
kania numeru rząd rozważa częściowe za-
mknięcie szkół. Przypadki koronawirusa nie 
ominęły też gminnych placówek oświato-
wych. Dzięki szybkim działaniom udało się 
powstrzymać transmisję wirusa, oznaczało 
to jednak kwarantannę dla ok. tysiąca osób.

– Przypadki zakażenia wśród na-
uczycieli do tej pory pojawiły się 
w czterech jednostkach na jedena-
ście gminnych placówek oświa-
towych. W  związku z  tym 
w Szkole Podstawowej nr 5, 
SP nr 2 i Szkole Podstawowej 
w  Książenicach zastosowane 
zostało nauczanie hybrydowe, 
a  więc część uczniów uczyła 
się w trybie zdalnym, a część 
w  trybie stacjonarnym, nato-
miast Szkoła Podstawowa w  Iz-
debnie Kościelnym decyzją sanepidu 
okresowo przeszła na nauczanie zdal-
ne – mówił 14 października, w Dniu Edu-
kacji Narodowej wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, dodając, że gmina jest przygoto-
wana na ewentualną konieczność powrotu 
do nauczania zdalnego na dłużej. – W za-
sobach gminnych jest sprzęt komputerowy, 
który zostanie udostępniony rodzinom po-
trzebującym takiego wsparcia, zamawiamy 
również dodatkowe „kostki” internetowe 
z myślą o rodzinach, które nie mają dostę-
pu do sieci. 

Powróciła niepewność jutra, jaka ce-
chowała pierwsze tygodnie pandemii.  
Ta niepewność towarzyszy również i  nam 
w  momencie oddawania niniejszego nu-
meru do druku. Sytuacja jest na tyle dyna-
miczna, że trudno wyrokować, jak zmieni 
się rzeczywistość do chwili, kiedy bieżące 
wydanie trafi do rąk Czytelników. Pozosta-
je jedynie pole  cić  śledzenie komunikatów 
władz centralnych i samorządowych.

   Redakcja

Po miesiącach kolejnych etapów odmrażania różnych sektorów życia publicznego, zaczęliśmy 
się przyzwyczajać, że teraz będzie już tylko lepiej. Niestety nie będzie. Pandemia koronawirusa 
rozlewa się w coraz szybszym tempie.  
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Wielka digitalizacja 
W listopadzie powinno zostać 
udostępnione Wirtualne Mu-
zeum Jana Szczepkowskiego 
realizowane według projektu au-
torstwa Tobiasza Bułynko i  dy-
rektor Milanowskiego Centrum 
Kultury Anety Majak, przy dofi-
nansowaniu z Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Poddane digitalizacji cenne dla 
kultury zbiory autorstwa uzna-
nego w Polsce i na świecie rzeź-
biarza okresu międzywojennego 
będą publikowane w postaci no-
woczesnej prezentacji, a użyt-
kownik będzie miał możliwość 
obejrzeć eksponaty w formie 3D 
na komputerze, tablecie czy tele-
fonie. Jan Szczepkowski urodził 
się w 1878 roku, a do Milanówka, 
gdzie mieszkał i tworzył  w Wil-
li Waleria, sprowadził się tuż po 
I wojnie światowej.    (kb)

We wrześniu odbyły się przed-
terminowe wybory na wójta 
gminy Baranów. Ponieważ 
pierwsza tura nie przyniosła 
ostatecznego rozstrzygnięcia, 
27 września została przeprowa-
dzona druga tura głosowania. 
Zwyciężyła Agata Trzop-Szczy-
piorska, na którą zagłosowało 
984 wyborców. Jej kontrkan-
dydatka Wioletta Mechocka 
otrzymała 764 głosy.

„Wszystkich Mieszkańców, 
również tych, którzy pozostali 
do mnie nieprzekonani, pragnę 
zapewnić, że dołożę wszelkich 
starań, by nie zawieść pokła-
danego we mnie zaufania i za-
chęcać do wspólnego działania 
na rzecz naszej małej Ojczyzny. 
Swoje obowiązki będę wykony-

wała sumiennie i w ogromnym 
poczuciu odpowiedzialności za 
nasze wspólne dobro – Gminę 
Baranów!” – poinformowała 
nowa pani wójt na urzędowej 
stronie, dziękując mieszkań-
com za udział w wyborach.

Wybory zostały przepro-
wadzone w konsekwencji od-
wołania w drodze referendum 
dotychczasowego wójta Wal-
demara Brzywczego. Agata 
Trzop-Szczypiorska do tej pory 
znana była z działalności spo-
łecznej, jako przewodnicząca 
Stowarzyszenia na Rzecz Gmi-
ny Baranów Praca i Rozwój. 
W  ubiegłym roku została lau-
reatką Żurawia Powiatu Gro-
dziskiego w kategorii społecz-
nik roku.  (kb)

Przez drogi powiatu prusz-
kowskiego i grodziskiego 
prowadziła trasa III Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych Za-
chodniego Mazowsza. Na star-
cie w  Brwinowie pojawiło się 
około 40 załóg, w tym kilka na 
jednośladach. Meta rajdu we-
teranów szos była w Kuklówce. 
Gwiazdą imprezy była piękna 
czerwona honda S800 oraz 

oldsmobile z 1926 r., który był 
użytkowany w… Urugwaju. 
Na mecie dumnie prezentowa-
ła się corvette z właścicielem 
burmistrzem Milanówka Pio-
trem Remiszewskim. Jednym 
z partnerów rajdu był grodzi-
ski PCK, a w OSP Kuklówka 
znajdował się Mobilny Punkt 
Poboru Krwi.

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Społecznik wójtem

Weterani szos w formie 

       

„Kobiecość w macierzyństwie” 
to tytuł wystawy otwartej 
9  października w  pruszkow-
skiej Nowej Stacji, a  jednocze-
śnie nazwa projektu chary-
tatywnego mającego na celu 
wsparcie Paulinki Tężyckiej, 
dwuletniej mieszkanki Gro-
dziska, która zmaga się z  he-
mimelią strzałkową. Na eks-
pozycję złożyły się zdjęcia 
autorstwa Moniki Dudzik, 
która wykonała czarno-bia-
łe portrety kobiet, ukazujące 
ich kobiecość i różnorodność. 

Wśród modelek znalazło się 
17 matek z  Klubu Aktywnych 
Mam, założonego przez Annę 
Chomiak, lokalną aktywistkę. 
Każda z mam biorących udział 
w sesji wpłaciła cegiełkę i zaan-
gażowała swoich bliskich i zna-
jomych w pomoc małej Paulin-
ce. Aktywne mamy utworzyły 
również grupę z licytacjami na 
rzecz dziewczynki. O otwarcie 
wystawy została poproszona 
jej mama Kinga Tężycka, której 
towarzyszyli mąż i córeczka.

   (kb)

Sesja z cegiełkami 
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Aż pięć godzin trwały zorga-
nizowane 29 września przez 
Poczekalnię PKP warsztaty 
plecionkarskie. Uczestnicy 
najpierw wysłuchali opowie-
ści Wojciecha Świątkowskie-
go o  świecie wikliny, meto-
dach hodowli i sposobach na 
pozyskiwanie tego cennego 
surowca, a następnie wzię-
li się za tworzenie własnych 
koszyków postępując zgodnie 
z instrukcjami prowadzącego. 
Z  efektami można zapoznać 
się na facebookowym profilu 
Poczekalni, gdzie widać, jak 

uniwersalne zastosowanie 
mają wyplecione kosze, które 
sprawdzają się zarówno pod-
czas grzybobrania, jako ele-
ment kwietnej dekoracji, jak 
i… schronienie dla kota.  (kb)

Honorowy Obywatel Grodzi-
ska Mazowieckiego i  rzeź-
biarz ludowy Adam Szczepa-
nik grając na ligawce otworzył 
w  Muzeum Sztuki Ludowej 
w  Otrębusach założonym 
i  prowadzonym przez profe-
sora Mariana Pokropka – et-
nografa Polski i  Słowiańsz-
czyzny – wystawę poświęconą 
sztuce ludowej Białorusi. Te-

mat niezwykle aktualny 
w  związku z sytuacją w tym 
kraju. Na wystawie prezento-
wane są misterne wycinanki, 
rzeźby, obrazy twórców ludo-
wych nawiązujące do historii 
i pamięci rodzinnej, ale rów-
nież fotografie i zasoby biblio-
teczne dotyczące historii, kul-
tury i sztuki Białorusi.

  Sławomir Sadowski

Pletli aż miło 

Aktualne wycinanki
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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy,
koronawirus niestety wciąż jest obecny 
w naszej rzeczywistości, a liczba osób 
zakażonych w kraju lawinowo wzrasta 
i osiągnęła dzienny poziom, którego wie-
lu z nas chyba nawet w najczrniejszych 
przypuszczeniach nie przewidywało. 
Sytuacja w gminie Grodzisk Mazo-
wiecki nie jest zła dzięki przestrzeganiu 
wprowadzonych zasad sanitarnych oraz 
odpowiedzialnej postawie mieszkańców, 
którzy w zdecydowanej większości wy-
kazują dbałość o siebie i innych. Musi-
my więc zrobić wszystko, aby to się nie 
zmieniło i byśmy nie zrównali się liczbą 
zakażonych z innymi miejscami, gdzie 
jest ona zdecydowanie większa. Nieste-
ty, istnieje grupa osób, które nie wierzą, 
że koronawirus jest groźny. Szanuję te 
poglądy, bo każdy ma prawo mieć wła-
sne zdanie, ale to nie usprawiedliwia 
działań, które szkodzą innym. Mam tu 
na myśli nienoszenie z premedytacją 
maseczek oraz niezachowywanie odpo-
wiedniego dystansu. Takie zachowania 
grożą rozprzestrzenianiem się wirusa 
i  narażają wiele osób na poważne kon-
sekwencje. I to nie tylko w postaci cho-
roby, która może mieć groźny przebieg, 
ale także ogromnej dezorganizacji życia.

Podam Państwu przykład z ostatnie-
go czasu. Niedawno nasza znakomita 
drużyna siatkarzy grała turniej, podczas 
którego zawodnicy zetknęli się z koro-
nawirusem i niestety ulegli zakażeniu. 
Ponieważ poważne objawy nie wystąpi-
ły, nie mieli świadomości choroby. Na 
szczęście przezorny i świadom zagroże-
nia prezes klubu, mając sygnały o symp-
tomach przeziębienia u zawodników, 
zwrócił się do gminy z prośbą o przeba-
danie drużyny w kierunku COVID-19, 
co też niezwłocznie zostało uczynione 
w naszym szpitalu. Okazało się, że na 20 
zawodników, aż 10 jest chorych, a wśród 
nich dwóch, którzy są nauczycielami. 
Dzięki tej szybkiej decyzji i odpowie-
dzialnej postawie prezesa UKS Sparta 
udało się opanować rozprzestrzenianie 
wirusa. Oczywiście zakażeni zawod-
nicy nie wzięli udziału w dalszych roz-
grywkach, ale konsekwencje były takie, 
że musieliśmy ograniczyć pracę trzech 
szkół. 253 uczniów zostało objętych 
kwarantanną, do tego rodzice dzieci 
i nauczyciele. Łącznie ok. 1000 osób. To 
zdezorganizowało nie tylko pracę pla-
cówek dydaktycznych, ale także życie 
rodziców dzieci, pracodawców tych ro-
dziców, funkcjonowanie ich rodzin itd.

Przykład ten podaję po to, żeby una-
ocznić Państwu, z jakimi konsekwen-
cjami wiąże się zakażenie choćby jednej 

osoby. Chciałbym więc kolejny raz bar-
dzo mocno zaapelować, zwłaszcza do 
tych wszystkich, którzy w swojej działal-
ności mają szerokie kontakty z innymi 
osobami, aby bardzo uważali i zacho-
wywali wszelkie normy bezpieczeństwa. 
Jak widać na podanym przykładzie, 
można nie mieć świadomości zakażenia, 
jednak konsekwencje naszej choroby są 
olbrzymie. I to nie tylko dla nas samych 
i naszych rodzin, ale i dla wielu innych 
osób oraz instytucji, których działania 
dezorganizuje. Mamy oczywiście odpo-
wiednie przepisy w zakresie bezpieczeń-
stwa, których musimy przestrzegać, ale 
zwracam się szczególnie do osób pełnią-
cych funkcje publiczne i tych wszystkich, 
którzy z uwagi na rodzaj wykonywanej 
pracy kontaktują się z szerokim kręgiem 
ludzi, o rozważenie dobrowolnego ogra-
niczenia uczestnictwa w spotkaniach 
i  imprezach, w których nie musimy 
bezwzględnie uczestniczyć. Dokonajmy 
tego poświęcenia dla siebie i innych po 
to, aby szybciej uporać się z trudną sytu-
acją i wrócić do normalności.

Praca w warunkach reżimu sanitar-
nego jest utrudniona, ale oczywiście 
Urząd Miejski działa w pełnym zakresie, 
inwestycje są realizowane i tylko jedna 
z  nich musiała zostać przerwana. Cho-
dzi o budowę ul. Langiewicza. W związ-
ku z tym chciałbym serdecznie przepro-
sić za tę sytuację zarówno mieszkańców, 
jak i mieszczące się tam firmy oraz wy-
jaśnić, dlaczego tak się stało. Wyłonili-
śmy najtańszą ofertę, której na drodze 
przetargowej nie mogliśmy odrzucić. 
Niestety, okazało się, że wybrana firma 
nie jest w stanie tej inwestycji zrealizo-
wać, dlatego musieliśmy podjąć decyzję 
o rezygnacji ze współpracy. Do czasu 
wybrania nowej firmy, co mam nadzie-
ję nastąpi jak najszybciej, ulica zostanie 
zabezpieczona. Spowoduje to oczywiście 
opóźnienie w stosunku do zaplanowane-
go pierwotnie terminu zakończenia in-
westycji, a tym samym utrudnienia dla 
mieszkańców, za co jeszcze raz bardzo 
przepraszam.

Niebawem ogłosimy przetarg na mo-
dernizację strażnicy OSP w Kłudnie 
Starym. Następnie zmodernizujemy tę 
w Książenicach oraz ogłosimy również 
przetarg na budowę nowej strażnicy 
w Grodzisku Mazowieckim. Strażacy to 
grupa społeczna, która cieszy się w naszej 
gminie dużym zaufaniem i szacunkiem, 
ponieważ ogromnie nam pomagają 
w  najtrudniejszych sytuacjach. Dlatego 
bardzo mi zależy, aby mieli komfortowe 
warunki, na które zasługują.

Kończymy rewaloryzację Dworku 
Chełmońskich w Adamowiźnie. Ten 
piękny, zabytkowy obiekt zasługuje na 

Wstępniak od Burmistrza

uroczyste otwarcie, ale sytuacja epi-
demiologiczna nie pozwala nam na to. 
Od końca października będzie można 
spacerować po uroczym parku wokół 
dworku, ale oficjalne przekazanie do 
użytku samego budynku przełożymy 
na czas, kiedy będzie bezpieczniej.

Mam dobrą wiadomość dla miesz-
kańców ul. Przemysłowej – podjęliśmy 
decyzję o ogłoszeniu przetargu na mo-
dernizację tej ulicy oraz na poprawę 
odwodnienia rejonu. Ponadto podpi-
saliśmy umowę na przebudowę ulicy 
Batorego, a niebawem ogłaszamy prze-
targ na modernizację ulic Marylskiego 
i Źródlanej w Radoniach i Książenicach.

Mieszkańcy pytają o Okrężną, więc 
chciałbym uspokoić, że mamy gotowy 
projekt i  wszystkie wymagane zgody. 
W przyszłym roku ogłosimy przetarg. 

Miło mi też poinformować, że w ran-
kingu wydatków inwestycyjnych sa-
morządów 2017-2019 Grodzisk Mazo-
wiecki uplasował się na 4 pozycji wśród 
miast powiatowych i jest o jedną pozy-
cję wyżej niż w roku poprzednim.

Obwodnica to temat, który jest dla 
nas wszystkich ogromnie ważny, dla-
tego z  przyjemnością przekazuję, że 
ruszyła budowa, a wykonawca – firma 
Strabag działa bardzo sprawnie i dyna-
micznie. Na bieżąco będziemy Państwa 
informować o postępach prac. 

Najważniejsze jest jednak to, aby-
śmy dbali o nasze bezpieczeństwo i nie 
przyczynili się do tego, że Grodzisk 
Mazowiecki stanie się czerwoną strefą. 
To  spowodowałoby bardzo poważne 
ograniczenia w naszym życiu, a tego 
nikt z nas przecież nie chce. Apeluję 
więc do Państwa: dbajcie o siebie, za-
chowujcie odpowiedni dystans i noście 
maseczki, bo jak pokazuje przykład 
wystarczyło, że zachorowało 2 na-
uczycieli, a ok. 1000 osób znalazło się 
na kwarantannie i w konsekwencji nie 
mogło pracować.

    Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Po przyjęciu porządku dziennego obrad 
i protokołu z ostatniej sesji, radni głosowa-
li w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.

– W ramach zmian m.in. w 2021 r. 
zwiększamy dochody w wysokości 5 mln 
zł, wprowadzając dotację z Funduszu Dróg 
Lokalnych z przeznaczeniem na moder-
nizację ul. Marylskiego – mówił skarbnik 
Piotr Leśniewski. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie.

Następnie Rada Miejska pochyliła się nad 
sprawą zmiany uchwały budżetowej na 2020 
rok. Wśród wielu pozycji, o których szcze-
gółowo informował skarbnik, znalazło się 
w  dochodach bieżących m.in. zmniejszenie 
o  1,43  mln zł wpływów podatkowych od 
osób prawnych z uwagi na sytuację pan-
demiczną na świecie, podatku od środków 
transportowych, podatku od czynności 
cywilno-prawnych oraz wpływów odsetko-
wych. W budżecie ujęto dotację z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych w wyso-
kości ponad 8  mln zł. A  wśród wydatków 
m.in. zwiększono o 580  tys. zł środki na 
przeciwdziałanie skutkom pandemii. Radni 
jednomyślnie przegłosowali uchwałę.

Określono stawki dotacji przedmioto-
wych dla samorządowych zakładów bu-
dżetowych gminy Grodzisk w roku 2020. 
W związku z tym zwiększeniu uległa dota-
cja bieżąca dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła 
zgodę na udzielenie pomocy finanso-
wej dla powiatu grodziskiego. Chodziło 
m.in. o zwiększenie środków o 500 tys. zł 
z przeznaczeniem na pomoc dla Szpitala 
Zachodniego. Łączna pomoc dla powiatu 
wynosi 3,38 mln zł, z czego dla szpitala 
łącznie 1,87 mln zł.

Uchwalono „Wieloletni plan rozwoju 
i  modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-
2024”. Zaktualizowano kwoty, zmieniono 
harmonogramy poszczególnych zadań, 
dodano nowe pozycje. Jak poinformował 
Michał Klonowski, prezes grodziskiego 
ZWiK-u, plan przewiduje wydatki w kwo-
cie ponad 73 mln zł.

– Byliśmy pod wrażeniem wielkości 
i skali przedsięwzięć inwestycyjnych, które 
ZWiK realizuje. Biorąc pod uwagę, że in-
frastruktura to taki krwioobieg miasta, to 
widać, jak miasto się dynamicznie rozwija 
i  jak trzeba naprawdę sporo inwestować, 
aby zapewnić mieszkańcom odpowiednie 
warunki życia – mówił Andrzej Okurowski, 
przewodniczący komisji budżetowej, któ-
ra jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. Również jednomyślna była 
Rada Miejska, która przyjęła uchwałę.

Rozpatrzono dwie skargi na dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku. 
W obu przypadkach Rada Miejska jed-
nogłośnie podtrzymała stanowisko zajęte 
podczas sierpniowej sesji, czyli stwierdziła, 
że są bezzasadne. Skargę na pełnomocnika 
Burmistrza Grodziska Kierownika Działu 
Pomocy Środowiskowej OPS radni przeka-
zali do rozpatrzenia według właściwości do 
dyrektora OPS, jednomyślnie uznając się za 
organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia. Skar-
ga pracowników SP w Adamowiźnie na dzia-
łalność burmistrza Grodziska oraz dyrektor 
Biura Oświaty Gminy Grodzisk również po 
zapoznaniu się z nią przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji została uznana przez 
Radę Miejską (przy trzech głosach wstrzy-
mujących) jako bezzasadna. Obszernych 
wyjaśnień w zakresie tej skargi udzieliła 
Ewa Burzyk, dyrektor Biura Oświaty, a  jak 
można wyczytać w uzasadnieniu „skarga 
nie  zawiera skonkretyzowanych zarzutów 
naruszenia obowiązujących przepisów lub 
niedopełnienia obowiązków ustawowych 
i de facto jest jedynie wyrazem dezaprobaty 
skarżących, dotyczącej personalnych decyzji 
w  zakresie obsadzenia stanowiska dyrekto-
ra placówki, w  której są zatrudnieni”. Rada 
Miejska 19 głosami za, przy 2 głosach sprze-
ciwu nie uwzględniła petycji w przedmiocie 
zwiększenia transparentności działalności 
RM i UM w Grodzisku. Jak zostało zapisane 
w uzasadnieniu „obowiązki nałożone na or-
gany samorządowe ustawą o dostępie do in-
formacji publicznej są w pełni realizowane”.

Jednogłośnie radni przyjęli zmianę 
uchwały 363/2020 RM z 31 sierpnia w spra-
wie założeń i kierunków działań w zakresie 
polityki zdrowotnej w latach 2020-2023.

– Wojewoda zwrócił nam uwagę, że 
w  załączniku do uchwały posługujemy się 
obowiązkiem posiadania zameldowania 
i przedłożenia dokumentu potwierdzającego 
zameldowanie, wskazując nam, że prawidło-
wy będzie obowiązek zamieszkiwania na te-
renie gminy i oczekiwanie przedłożenia do-
kumentu poświadczającego zamieszkiwanie 
– wytłumaczyła, na czym polegała zmiana, 
sekretarz gminy Maria Grabowska.

Wszyscy radni byli za ustanowieniem Pro-
gramu Szkolnych Stypendiów Sportowych 
Gminy Grodzisk. Nowy regulamin został 
m.in. uzupełniony o osoby, które zostały po-
wołane do reprezentacji Polski oraz uczestni-
ków mistrzostw Polski żaków.

18 głosami za przy 3 wstrzymujących 
przyjęto uchwałę w sprawie pozbawienia 
dwóch ulic kategorii dróg gminnych z jed-
noczesnym wyłączeniem z użytkowania 
jako drogi publicznej na terenie gminy 
Grodzisk.

– Uchwała ma charakter porządkujący 
sytuację formalno-prawną, w której błędnie 
do kategorii dróg gminnych wpisane są ul. 
Korfantego – będąca we własności Skarbu 
Państwa w zarządzie PKP oraz ul. Kaszub-
ska – mówił wiceburmistrz Tomasz Krup-
ski. Swoje opinie związane z tym tematem 
wyrazili Wiesława Śliwińska, Bartłomiej 
Okurowski, Stanisław Pietruczuk i  Alek-
sandra Kapuściak. Jednogłośnie radni zde-
cydowali o przejęciu przez gminę Grodzisk 
zadania zarządzania przystankami komu-
nikacyjnymi, zlokalizowanymi w  ciągu 
dróg wojewódzkich nr 579 i nr 719 w gra-
nicach administracyjnych gminy Grodzisk. 
Jak poinformował wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, sprawa dotyczy 49 wiat, a przegło-
sowanie uchwały umożliwi zawarcie poro-
zumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich.

Uchwały dotyczące przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi Ra-
donie w rejonie ul. Gogola i ul. Centralnej 
w  gminie Grodzisk i uchwalenia m.p.z.p. 
dla części terenu miasta Grodzisk Mazo-
wiecki, jednostka A15 – Krupińskiego zo-
stały przyjęte jednogłośnie.   Anna Redel

Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 
transmisjami z sesji oraz imiennymi wynika-
mi głosowań można zapoznać się na stronie 
bip.grodzisk.pl

Rada Miejska, w dalszym ciągu w trybie zdalnym, zebrała się podczas kolejnej sesji 
30 września. Radni zajmowali się m.in. zmianami w budżecie, wieloletnim planem rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020–2024 
oraz uchwałami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym. 

WIEŚCI Z RATUSZA

    Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Luizie Złotkowskiej

Radnej Grodziska Mazowieckiego
z powodu śmierci

Mamy
w imieniu mieszkańców gminy 

Grodzisk Mazowiecki  
składają 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński 

i pracownicy Urzędu Miejskiego
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    Pani Luizie Złotkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Mamy
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska wraz  

z Radnymi
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Pogoda na stawach

Sylwetki wybitnych
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Naszemu Koledze 
Karolowi Dąbrowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia z powodu śmierci

Żony
składają

Koleżanki i koledzy  
z Oddziału Neurochirurgii  

Szpitala Zachodniego

Pani Małgorzacie Sędzińskiej 
oraz synowi Łukaszowi

najserdeczniejsze wyrazy  
współczucia z powodu śmierci

Męża i Taty
ŚP Grzegorza Sędzińskiego

składają
Przyjaciele z Komisji Mieszkaniowej 

w Grodzisku Mazowieckim

Pani  
Małgorzacie Sędzińskiej

radnej Rady Powiatu Grodziskiego 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Męża
oraz najszczersze kondolencje

składają
Starosta Grodziski 

Zarząd i Rada  
Powiatu Grodziskiego

    Pani Bożenie Dziekańskiej
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Brata
składają

Dyrektor i pracownicy  
Biura Oświaty

Realizatorzy porannego programu TVP2 
„Pytanie na śniadanie” docenili walory Sta-
wów Walczewskiego i 18 września wydele-
gowali do Grodziska Agnieszkę Dziekan, 
by stąd zaprezentowała codzienną progno-
zę pogody. Tego dnia aura była wyjątkowo 
sprzyjająca, więc z Grodziska popłynę-
ły same słoneczne informacje. Podczas 
czterech wejść antenowych była również 
okazja, by opowiedzieć o historii Stawów 
Walczewskiego, a także zaprezentować nie-

które dyscypliny, uprawiane w Grodzisku. 
Sympatyczna pogodynka zdecydowała się 
na wspólne odbicie piłki z siatkarzami UKS 
Sparta i przepłynięcie się żaglówką razem 
z przedstawicielami Fundacji Szkoła Że-
glarstwa Tradycyjnego, jednak nie dała się 
namówić członkom klubu Trial Team na 
próbę pokonania przeszkód na rowerze, 
czemu trudno się dziwić, bo trial to dyscy-
plina równie widowiskowa, co wymagająca 
przygotowania.    (kb)

Na ogrodzeniu cmentarza w Izdebnie Ko-
ścielnym pojawiły się tablice upamiętniające 
wybitnych mieszkańców tej miejscowości. 
Pod hasłem „Izdebno – stąd nasz ród” moż-
na zapoznać się z sylwetkami oświeceniowe-
go poety i tłumacza Józefa Szymanowskiego, 
pułkownika armii napoleońskiej Piotra Ga-
licheta, pisarki, działaczki społecznej i peda-

goga Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, 
encyklopedysty Józefa Kazimierza Plebań-
skiego, błogosławionego kapłana męczenni-
ka ks. Michała Oziębłowskiego oraz artysty 
malarza prof. Edwarda Kokoszki. Realiza-
cją tego projektu zajmowali się Aneta Ca-
ban z Urzędu Miejskiego i Łukasz Nowacki 
z Ośrodka Kultury.     (kb)

miasto i gmina

Bezpieczniej 
na kładce

Budowa utrudnia, 
rondo ułatwi

Około miliona złotych będzie kosztował 
remont kładki nad torami PKP, łączą-
ce,ul. 1 Maja i Traugutta z peronami. 
Prace obejmują remont konstrukcji i za-
bezpieczenie przed korozją metalowych 
elementów, ale najistotniejszą zmianą 
będą antypoślizgowe stopnie, które po-
winny znacznie poprawić bezpieczeń-
stwo przechodniów. Na czas robót, które 
potrwają do 20 grudnia, kładka jest wy-
łączona z  użytkowania, więc jeśli ktoś 
chce przeprawić się przez tory, musi sko-
rzystać z przejścia podziemnego. Środki 
na inwestycję pochodzą z budżetu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.     (kb)

Trudny czas nastał dla kierowców, którzy 
muszą przemieszczać się między Grodzi-
skiem i Milanówkiem. Od początku paź-
dziernika w związku z budową ronda za-
mknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie 
ul. Teligi i 3 Maja. Na czas budowy jedy-
nym w tej części miasta połączeniem zo-
stała ul. Królewska. Utrudnienia potrwają 
kilka tygodni, ale potem będzie już tylko 
lepiej, zwłaszcza dla kierowców, którzy 
z ul. Teligi skręcają w ul. 3 Maja. Rondo 
znacznie ułatwi ten manewr.    (kb)KO
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    Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
Pana 

 Ryszarda Sobieraja
składają

Przyjaciele z Grodziska 
Mazowieckiego, Pruszkowa i 

Bolimowa
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Grunt to przygotowanie

Implementacja innowacji 

W dobie pandemii, gdy świat boryka się ze spowol-
nieniem gospodarczym, a przedsiębiorstwom grozi 
upadłość, firma Danfoss rozpoczyna w Grodzisku 
budowę nowej fabryki. Uroczystą inaugurację zorga-
nizowano 13 października.

– To wydarzenie jest przełomowe, bo dzięki 
budowie tego zakładu dwukrotnie zwięk-
szymy powierzchnie produkcyjne i jedno-
cześnie zatrudnimy 400 nowych pracowni-
ków. Zaimplementowane technologie będą 
w części lub w pełni zautomatyzowane, 
innowacyjne, dlatego będziemy potrzebo-
wali wysokich kompetencji ludzi, których 
będziemy zatrudniać – mówił Adam Ję-
drzejczak, prezes zarządu Danfoss Poland.

Podczas spotkania szef Danfossu opo-
wiadał m.in. o długofalowej strategii na-
kierowanej na rozwój oraz o flagowych 
produktach, które będą wytwarzane 
w nowej fabryce, czyli zaworach elektro-
magnetycznych do różnych zastosowań 
w instalacjach wody bieżącej, a także ga-

mie rozwiązań zwiększających efektyw-
ność systemów chłodniczych w przemyśle  
spożywczym.

– Ta inwestycja jest krokiem milowym 
w kierunku zielonej transformacji, bo pro-
dukty, które będziemy wytwarzać zdecy-
dowanie zmniejszą marnotrawienie wody 
i żywienia, co przełoży się na zmniejszenie 
zużycia energii – dodał Adam Jędrzejczak.

Zamiast standardowego wbicia łopaty 
przez człowieka, symbolicznego pierwsze-
go wykopu dokonał autonomiczny pojazd 
DAVIS, czyli Danfoss Autonomous Vehicle 
Integration System. Zakończenie inwesty-
cji zaplanowano na listopad 2021 roku. Ge-
neralnym wykonawcą jest firma Panattoni.

  Anna Redel

Firma Strabag, która jest wy-
konawcą budowy obwodnicy 
zachodniej Grodziska, prowa-
dzi obecnie prace przygoto-
wawcze przed przystąpieniem 
do robót ziemnych. Nie jest to 
może najbardziej widowisko-
wa część inwestycji, aczkol-
wiek niezbędna. Widocznym 
znakiem, że prace postępują 
naprzód są charakterystyczne 
firmowe tablice, które pojawiły 
się już w terenie. Aktualnie or-
ganizowane są place składowe 
na materiały, prowadzone są 
roboty rozbiórkowe oraz pra-

ce związane z wycinką drzew 
i krzewów w pasie drogowym.

– Trwa również inwentary-
zacja geodezyjna stanu zero. 
Wykonaliśmy sprawdzenie 
terenu budowy pod względem 
występowania materiałów 
niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego. W najbliższym 
czasie rozpoczynamy roboty 
ziemne oraz przystępujemy do 
budowy dróg technologicz-
nych w granicach pasa dro-
gowego – informuje Łukasz 
Mielnik z Biura Prasowego wy-
konawcy.   (kb)

Jak informuje strona Urzędu Miej-
skiego grodzisk.pl, gmina Grodzisk po 
raz kolejny z sukcesem wzięła udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Moder-
nizacja Roku & Budowa XXI  w. Tym 
razem grodziskim kandydatem do 
laurów był park przy ul. Bałtyckiej. 
Wybór okazał się podwójnie trafio-
ny, bowiem realizacja ta otrzymała 
najwięcej głosów w swojej kategorii 
w  internetowym głosowaniu na naj-
bardziej popularną modernizację 
w  Polsce, a także znalazła uznanie 
w oczach jurorów, którzy zdecydowa-
li o przyznaniu gminie Grodzisk za tę 
inwestycję I miejsca w kategorii „Te-
reny zieleni”. Uroczystość ogłoszenia 
wyników i wręczenia nagród odbyła 
się 23 września na Zamku Królewskim 
w Warszawie.   (kb)

Z największym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość,  

że 27 września 
zmarł

ŚP Grzegorz Sędziński
przewodniczący Komitetu 

Obywatelskiego, 
wspaniały człowiek, niosący 

każdemu pomoc. 
Żonie Małgorzacie
i synowi Łukaszowi

składamy wyrazy 
najserdeczniejszego współczucia  

i żalu oraz słowa otuchy
Przyjaciele z Komitetu 

Obywatelskiego Gminy Grodzisk 
Mazowiecki
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Trzy do przebudowy

Park podwójnie doceniony 

Do końca września 2021 
roku zdecydowanie poprawi 
się estetyka i komfort użyt-
kowania trzech dróg gmin-
nych położonych w pobliżu 
Stawów Walczewskiego. 
13 października została pod-
pisana umowa na przebu-
dowę ulic Batorego, Pięknej 
i Na Grobli na kwotę blisko 
1,33  mln zł. Wykonawcą 
jest firma Mabau, której za-
daniem będzie przebudowa 
ul. Batorego na odcinku od 
przejazdu WKD do ul. Emi-
lii Plater, ul. Pięknej od ul. 

Batorego do ul. Na Grobli 
oraz samej ul. Na Grobli (na 
zdjęciu), ponadto wyremon-
towany zostanie odcinek ul. 
Batorego od ul. Sienkiewicza 
do przejazdu WKD.   (kb)
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Zaszczepić sprzątanie 

3… 2… 1… strzał!

Topola Damoklesa

19 września przeprowadzono akcję 
sprzątania powiatu grodziskiego. 
Proekologiczną inicjatywę realizo-
wano w tym samym czasie w sied-
miu lokalizacjach, z czego w  czte-
rech w naszej gminie, czyli w mieście 
Grodzisk oraz sołectwach: Adamo-
wizna, Książenice i Czarny Las. Po-
nadto sprzątano Jaktorów, Milanó-
wek oraz Podkowę Leśną.
– Chcemy zrobić coś pożytecznego dla 
dobra ogółu i zaktywizować lokalne spo-
łeczeństwo wokół działalności na rzecz 
ochrony środowiska. Robimy to w ra-
mach 27 edycji „Sprzątania świata” Fun-
dacji Nasza Ziemia. Okazji do sprzątania 
nigdy nie jest za wiele – mówił Mirosław 

Strzelnica OSiR-u w Makówce powstała 
już kilka lat temu, a jej głównym zada-
niem jest popularyzowanie strzelectwa 
sportowego wśród mieszkańców Grodzi-
ska oraz zrzeszanie kolekcjonerów broni 
i  miłośników militariów. 3 października 
odbył się dzień otwarty, podczas którego 
każdy mógł spróbować swoich sił w strze-
laniu z  różnych rodzajów broni palnej 
pod okiem doświadczonych instrukto-
rów. Goście podziwiali także specjalnie 

przygotowane wystawy sprzętu górskiego, 
wędkarskiego, survivalowego oraz broni 
długiej i krótkiej. W kolekcji znalazły się 
m.in. karabinki sportowe, pistolety Glock 
17, karabiny AR, strzelby oraz słynne ka-
łasznikowy – są one również dostępne do 
strzelania rekreacyjnego.

– Jestem tutaj pierwszy raz, od niedaw-
na interesuję się bronią palną, lecz byłam 
już w wielu strzelnicach. Ta jest zupełnie 
inna, kameralna, ale czuć profesjonalizm 

pracowników i pasję do zawodu. Na pew-
no będę tu wracać – mówiła pani Marta, 
37-letnia warszawianka.

Dzień otwarty był także doskonałą 
szansą do wymiany doświadczeń z inny-
mi miłośnikami strzelectwa sportowego. 
Aktualnie strzelnica jest otwarta tylko 
w weekendy, lecz chętnych do doskona-
lenia swoich umiejętności strzeleckich 
nie brakuje.

  Katarzyna Mandes

Zadzwonił do nas czytelnik, którego 
zaniepokoił stan drzewa rosnącego 
przy rondzie na skrzyżowaniu ulic 
Armii Krajowej i Bairda. Zgłosił nam, 
że topola niczym miecz Damoklesa 
nieustannie zagraża życiu i zdrowiu 
mieszkańców ze względu na to, że to 
stare drzewo i zwisające konary mogą 
komuś wyrządzić krzywdę.

Ponieważ topola usytuowana jest 
w  pasie drogowym, skontaktowali-
śmy się z Wydziałem Zarządzania 
Drogami Gminnymi grodziskiego ra-
tusza. Jak się okazało, Zakład Gospo-
darki Komunalnej na początku wrze-
śnia zrobił korektę korony drzewa, 
a 31 sierpnia tego roku został złożony 
wniosek do Starosty Grodziskiego 
o zgodę na wycinkę drzewa. Po uzy-
skaniu pozytywnej decyzji topola ma 
zostać usunięta.

  Tekst i fot. Anna Redel

Kaznowski, współprzewodniczący Gro-
dziskiego Koła Partii Zielonych, które 
było organizatorem przedsięwzięcia na 
poziomie naszego powiatu.

Akcję wsparły urzędy miast, sołtysi 
i rady sołeckie, stowarzyszenia oraz przed-
siębiorstwa. Mieszkańcy z dużym zaan-
gażowaniem przystąpili do działania na 
rzecz swojej małej ojczyzny. Czy to grupa 
znajomych, czy rodzina – wszyscy żwawo 
ruszyli z workami na śmieci w dłoniach.

– Chcę zaszczepić w moich dzieciach za-
interesowanie akcjami społecznymi. Żeby 
wiedziały, że planetę trzeba sprzątać, że 
śmieci mają trafiać do kosza, a nie gdzieś 
sobie leżeć na trawie. Jak byłam mała, to też 
takie inicjatywy były organizowane i do tej 

pory mile je wspominam – mówiła Dorota 
Milewska, mieszkanka Milanówka.

  Tekst i fot. Anna Redel
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Rozpoczęcie piętnastego w historii grodzi-
skiej uczelni dla seniorów roku akademickie-
go miało miejsce po raz pierwszy w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury, nie zaś w auli 
ZSTiL nr 2 przy ul. Kilińskiego, jak zazwy-
czaj było w  latach ubiegłych. – Jest to duże 
pomieszczenie i jest nam tutaj bezpieczniej 
– wyjaśniał Daniel Prędkopowicz, apelując o 
poważne traktowanie zagrożenia pandemicz-
nego i przestrzeganie wszelkich zasad, które 
zostały nałożone w związku z planowanym 
programem zajęć. – Ten rok nie był dla nas 
łatwy, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie 
zmobilizować się w czasie pandemii. Bardzo 
się cieszę, że po kilku miesiącach przerwy 
znowu się widzimy. Planujemy, że co tydzień 
będą odbywały się wykłady. Chciałbym, aby-
śmy w tym roku z uwagi na sytuację więcej 
czasu poświęcili na zajęcia w mniejszych gru-
pach – dodał prezes Stowarzyszenia Europa i 
My, przy którym działa UTW.

Mimo innej lokalizacji i pandemicznych 
ograniczeń na Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku pewne rzeczy są niezmienne niezależnie 
od okoliczności – inauguracji towarzyszył 
występ chóru Fermata, który pod kierownic-
twem Alicji Paciorek zaśpiewał utwory „Ro-
śniemy dla śpiewu” i „Balladę peruwiańską” 

oraz obowiązkowy dla każdej inauguracji 
szanującej się uczelni hymn „Gaudeamus igi-
tur”. Nie mogło też zabraknąć immatrykulacji 
– indeksy nowi studenci otrzymali z rąk prof. 
dr. hab. Romana Kuźniara, kierownika Ka-
tedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeń-
stwa Międzynarodowego Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił 
wykład inauguracyjny.

Jak wspomniał szacowny prelegent w wy-
stąpieniu pt. „Liberalny porządek między-
narodowy: zmierzch czy kryzys”, by mówić 
o porządku społecznym, także międzynaro-
dowym, muszą zaistnieć trzy czynniki: równy 
status wszystkich uczestników, unormowane 
relacje między nimi oraz mechanizmy zapew-
niające stabilność całości. Międzynarodowy 
porządek w takim rozumieniu pojawił się po 
raz pierwszy, gdy powołano Ligę Narodów 
w 1919 roku, a sygnatariusze aktu założyciel-
skiego zostali wymienieni w porządku alfabe-
tycznym, co było novum, sygnalizującym, że 
wszystkie państwa narodowe traktowane są 
równo. Na zakończenie profesor wyraził tezę, 
że ostatnie 30-lecie, które Polska spędziła jako 
uczestnik liberalnego porządku międzynaro-
dowego, było najlepsze w historii kraju.

– Przy ocenie analizuje się cztery czynni-
ki: pokój w stosunkach międzynarodowych, 
pokój w stosunkach wewnętrznych, wzrost 
zamożności mieszkańców, ogólny rozwój 
cywilizacyjny. Według tych czterech wskaź-
ników Polska nie miała nigdy takiego okre-
su, jak w czasie liberalnego porządku mię-
dzynarodowego, który ma miejsce po 1989 
roku – powiedział prof. Roman Kuźniar. 
Tytułem uzupełnienia można powiedzieć, że 
piętnaście z tych trzydziestu lat było szcze-
gólnie wyjątkowe dla grodziskich seniorów, 
korzystających z poszerzania wiedzy w ra-
mach UTW, który jubileusz świętować bę-
dzie w marcu 2021 roku.

Ostatnim akcentem uroczystości był kon-
cert Macieja Klocińskiego (akordeon) i Anny 
Myszkowskiej (skrzypce), którzy zaanonso-
wani zostali jako duet nastrojowo-salonowy. 

  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

– Z jednej strony 15 lat to niewiele, ale z drugiej strony to już ponad 800 słuchaczy, blisko 500 wykła-
dów, dziesiątki różnego rodzaju zajęć fizycznych, edukacyjnych, intelektualnych. Myślę, że to jest na-
szym wyróżnikiem – powiedział Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My podczas in-
auguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wyjątkowe piętnastolecie  
w najlepszym trzydziestoleciu 

Podtrzymana tradycja
52 Złaz Turystyczny „Babie lato” miał się odbyć 3 października. 
Ze względu na sytuację epidemiczną, wydarzenie zostało oficjal-
nie odwołane. Nie oznacza to jednak, że organizatorzy zrezy-
gnowali z tradycyjnych akcentów.
– W tym roku złaz mieliśmy zakończyć 
w Milanówku, bo jego 52 edycja miała za-
mknąć klamrą 100-lecie istnienia szkoły, 
ale koronawirus nam wszystko pokrzyżo-
wał. Ale nagrody są przygotowane, roześle-
my je uczestnikom do szkół – mówił Zbi-
gniew Reluga, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
w Milanówku, który wraz z Grodziskim 
Klubem Żeglarskim Czysty Wiatr, był od-
powiedzialny za przygotowanie złazu.

Na wszelki wypadek sztab organizacyjny 
pełnił dyżur na mecie złazu, czyli właśnie 

w milanowskim LO przy ul. Piasta. Jak się 
okazało, przybyły tam dwie drużyny har-
cerskie, które przyjechały rowerami na wła-
sną odpowiedzialność.

Co rok na zakończenie każdego złazu 
składane są słoneczniki pod pamiątkowym 
kamieniem w Kuklówce i pod pomnikiem 
w Grodzisku poświęconym Józefowi Cheł-
mońskiemu. Nie inaczej było i w tym roku. 
Organizatorzy w osobach: Zbigniewa Relu-
gi, Mirosława Łyszkowskiego, Aurelii i Ja-
nusza Sobierajów dopełnili tradycji.

We współpracy z Publicznym Ogni-
skiem Plastycznym im. Jana Skotnickiego 
w Grodzisku w ramach złazu ogłoszono 
wielki konkurs plastyczny pt. „Zabytkowy 
detal architektury Milanówka”. Zadaniem 
uczestników było przesłanie na adres Ogni-
ska prac malarskich, bądź fotograficznych.

  Tekst i fot. Anna Redel
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Z Bożeną Koziej i Katarzyną 
Sikorą, mediatorkami, które 
współpracują z Sądem Rejo-
nowym w Grodzisku, rozma-
wiał Krzysztof Bońkowski. 

Konflikt bez przegranych 
społeczeństwo 9

W październiku przypada Międzynaro-
dowy Dzień Mediacji, więc to dobra oka-
zja, by przybliżyć tę formę rozwiązywania 
konfliktów. Czym zatem jest mediacja?

Katarzyna Sikora: – W dużym skrócie: 
jest to sposób rozwiązywania sporów na 
warunkach stron, które w nim uczestniczą. 
Mediacja jest alternatywą dla procesu są-
dowego i jej efektem jest ugoda. 

Bożena Koziej: – To jest niesamowite 
narzędzie, pozwalające na zaoszczędzenie 
czasu i uniknięcie związanego z procesem 
sądowym stresu. Z doświadczenia wiemy, 
że zdarza się, iż po ogłoszeniu wyroku, 
żadna ze stron nie jest z niego zadowolona. 
Ideą mediacji jest takie zakończenie sporu, 
by każda ze stron była usatysfakcjonowana.
Na czym polega mediacja?

KS: – Na rozmowie między zwaśnionymi 
stronami. Mediator koordynuje tę komu-
nikację. Dialog pozwala na poszukiwanie 
rozwiązania konfliktu, znalezienie kom-
promisu i doprowadzenie do ugody, która 
zawsze jest dobrowolna. Mediacja cechuje 
się tym, że w porównaniu do procesu są-
dowego jest krótka, bo trwa maksymalnie 
trzy miesiące, jest poufna, a więc wszystkie 
treści pozostają w tajemnicy, i dużo tańsza 
niż cały proces sądowy. 
Kiedy można skorzystać z mediacji? 

BK: – Na każdym etapie prowadzonej 
już w sądzie sprawy, jak również sprawy, 
która jeszcze nie została w sądzie złożo-
na, a mamy taki zamiar. Mediacje mogą 
być stosowane w przypadku konfliktów 
rodzinnych, małżeńskich, w sprawach 
spadkowych, majątkowych, w sprawach 
pracowniczych, gospodarczych, a nawet 
w sprawach karnych. Mediację stosuje się 
również w przypadku konfliktów w środo-
wisku szkolnym. 
Pozostańmy przy mediacjach sądowych. 
Na mediacje można zostać skierowanym? 

KS: – Jeśli sędzia widzi, że dana sprawa 
kwalifikuje się do mediacji, wydaje tzw. 
postanowienie, które trafia do mediatora. 
Wówczas mediator kontaktuje się ze strona-
mi, wyjaśniając, co to jest mediacja i pytając 
o zgodę na przystąpienie do mediacji. Zgo-
da jest dobrowolna, ponadto w każdym mo-
mencie postępowania mediacyjnego strona 
może z mediacji zrezygnować. Wówczas 
sprawa z powrotem trafia w tryby sądowe.
Jak wygląda rozpoczęcie mediacji, jeśli 
ktoś chce z nich skorzystać bez postano-
wienia sądu?

BK: – Należy zgłosić się do mediatora. Na 
stronie Sądu Okręgowego w Warszawie pu-

blikowana jest lista stałych mediatorów są-
dowych. Wystarczy skontaktować się z me-
diatorem, przedstawić sprawę i przekazać 
kontakt do drugiej strony konfliktu. Od razu 
uprzedzam wątpliwości, czy jest to zgodne 
z RODO. Jak najbardziej, ponieważ sam nu-
mer telefonu nie jest daną wrażliwą. Wów-
czas mediator zwraca się do drugiej strony, 
wyjaśnia, co to jest mediacja, jakie korzyści 
może przynieść. Jeśli obie strony wyrażają 
wolę przystąpienia do mediacji, spotykamy 
się indywidualnie z każdą ze stron. To jest 
moment, by opowiedzieć, co się wydarzyło, 
przedstawić swoje propozycje zakończenia 
konfliktu. Jest to czas na wyartykułowanie 
swoich emocji do drugiej strony. Mamy zu-
pełnie inne warunki niż w czasie rozprawy 
sądowej. Potem inicjujemy mediację wspól-
ną, podczas której strony siadają naprze-
ciwko siebie i z pomocą mediatora wypra-
cowują porozumienie w swojej sprawie. To 
porozumie jest treścią ugody mediacyjnej. 
Ugoda ma moc prawną?

BK: – Po podpisaniu przez strony ugody 
jest ona zatwierdzana przez sąd i wówczas 
ma moc prawną ugody zawartej przed są-
dem. I to jest niezwykłe w mediacjach, że 
strony unikają stresu, niepewności, jakie 
towarzyszą oczekiwaniu na wyrok. W tym 
przypadku wyrok jest znany, bo strony 
same go napisały. 
Z jakimi sprawami najczęściej się Panie 
spotykacie?

KS: – Bardzo często mediujemy w spra-
wach sąsiedzkich, np. kiedy jest spór 
o  granicę działki, w sprawach o zniesie-
nie współwłasności, w sprawach, kiedy 
dochodzi do podziału majątku między 
małżonkami w trakcie rozwodu. Często 
mediujemy w sprawach o niezapłacone 
faktury, źle wykonaną usługę. I zdarza 
się, że mediację kończy zwykłe „przepra-
szam”, bo okazuje się, że jednej ze stron nie 
chodziło tak naprawdę o odszkodowanie, 
tylko o przyznanie racji. Bez mediacji taka 
sprawa mogłaby się ciągnąć latami.

BK: – Myślę, że szczególną rolę media-
cje odgrywają w sprawach rozwodowych. 

Mediator zajmuje się trzema obszarami 
podczas rozwodu. Są to alimenty, plan 
wychowawczy i podział majątku. Zapew-
niam, że te trzy obszary zdecydowanie le-
piej uzgodnić w przestrzeni pozasądowej. 
Mediacja ma na celu spojrzenie na przy-
szłość, czyli nie na to, co było, kto mnie 
uraził, tylko jak ta ugoda będzie funkcjo-
nowała w przestrzeni dwojga rodziców 
po rozwodzie. Jeżeli rodzice nie dojdą do 
porozumienia w tych 3 obszarach, to sąd 
zadecyduje za nich. Naprawdę warto zde-
cydować się na mediacje, by samodzielnie, 
szczegółowo opracować np. plan opieki 
i wychowania dzieci. 
Mediacja zawsze kończy się sukcesem?

BK: – W dziewięćdziesięciu procen-
tach przypadków tak. Dla nas to też jest 
satysfakcja, że sprawę o gruszę na miedzy, 
kawałek płotu czy sporny słupek, które 
w sądzie ciągnęły się latami, nam udaje się 
zakończyć ugodą w ciągu dwóch-trzech 
miesięcy. Nawet jeśli ugoda nie zostanie 
wypracowana, to strony z innym nasta-
wieniem idą na rozprawę w sądzie. Ważne 
jest, że przy zawarciu ugody strona, która 
wniosła pozew do sądu, ma obligatoryjnie 
zwracane ¾ kosztów wpisu do pozwu.

KS: – Nie zrobimy żadnej ugody na siłę, 
są spory tak mocne, że nie da się ich za-
kończyć polubownie. Ale są też sprawy, 
które oprócz pozytywnego finału w po-
staci ugody przynoszą nam dodatkową 
satysfakcję – kiedy widzimy, że dzięki me-
diacjom udało się naprawić albo chociaż 
uregulować relacje rodzinne czy relacje są-
siedzkie. Bo przecież ci ludzie nadal będą 
żyli obok siebie, więc dobrze, jeżeli mogą 
sobie powiedzieć choćby „dzień dobry”.

BK: – Dla mnie sukcesem jest, jeśli 
strony sporów rodzinnych zaczynają ze 
sobą rozmawiać po raz pierwszy od lat, 
gdy przy sprawach rozwodowych udaje 
się wyciszyć emocje i z nastawienia „ja go 
puszczę w skarpetkach” udaje się przejść 
do czegoś konstruktywnego dla teraźniej-
szości i przyszłości. 
Dziękuję za rozmowę.
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– Wszystko zaczęło się od spontaniczne-
go spaceru zorganizowanego dla uczniów 
liceum, który odbył się w którąś z rocz-
nic wyborów 4 czerwca. W tym spacerze 
wziął udział Wojciech Hardt, pierwszy 
przewodniczący Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność” w Grodzisku, a ja mia-
łem przyjemność ten spacer poprowadzić. 
Zaplanowaliśmy trasę śladami miejsc, 
które odegrały jakieś znaczenie w dzie-
jach opozycji demokratycznej. Okazało 
się, że tych lokalizacji jest dużo, że towa-
rzyszą im bardzo ciekawe opowieści, że 
poznajemy dzięki nim ludzi, którzy wzięli 
aktywny udział w kreowaniu rzeczywi-
stości opozycyjnej. Grzechem byłoby tego 
nie wykorzystać, stąd pojawił się pomysł, 
aby oprócz formy mówionej, powstała też 
forma pisana – mówił Łukasz Nowacki, 
pracujący na co dzień w Ośrodku Kultury 
jako specjalista ds. historii.

W broszurze opisane zostało 14 przy-
stanków – od ul. Kilińskiego 3, gdzie prze-
pisywano na maszynie do pisania m.in. ko-

munikaty Komitetu Obrony Robotników, 
po cmentarz parafialny, gdzie znajduje się 
grób sióstr Dąbrowskich, członkiń Komi-
tetu Obywatelskiego Powiatu Błońskiego, 
który zawiązano w 1914 r.

– Spinamy klamrą inicjatywy naszą 
i  naszych przodków, aby budować przy-
wiązanie do miejsca, szanować tradycję, 
dbać o dziedzictwo. Początek naszych 
działań, czyli okres 1976-1980 charakte-
ryzował się działaniami indywidualnymi, 
rozproszonymi. W tych latach mamy dwa 
przystanki: „Wolne słowo”, które dotyka 
niezależnych inicjatyw wydawniczych, 
i  „Bez cenzury”, czyli powstanie oficy-
ny – Biblioteki Historycznej i Literackiej, 
której jednym z założycieli był Bronisław 
Komorowski. Właściwie każde zdanie 
w  spacerowniku może być początkiem 
dłuższej opowieści. Jest tam nagroma-
dzenie pojęć, faktów, nazwisk, zdarzeń – 
mówił Wojciech Hardt. 

Podczas spotkania autorzy książki opo-
wiadali m.in. o powstaniu grodziskiego 

Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 
pielęgnowaniu lokalnej pamięci histo-
rycznej, wspólnej narracji wokół mitu 
i  etosu Solidarności, współpracy ponad 
podziałami w sprawie budowy szpitala 
i tworzeniu mostu pokoleniowego.

Pisząc o wydarzeniu, nie sposób nie 
odnieść się do materii, której ono bezpo-
średnio dotyczyło. Spacerownik w bardzo 
przystępny sposób opowiada historię, choć 
nie tak odległą, to jednak nie wszystkim 
znaną. Warto wspomnieć, że również bar-
dzo mocną stroną publikacji jest szata gra-
ficzna. Sposób prezentacji zawartych w niej 
wizualnych treści: dokumentów i zdjęć, jest 
na tyle czytelny, a jednocześnie nowocze-
sny, że z pewnością zainteresuje przedsta-
wicieli młodego pokolenia. Cieszy nas to 
podwójnie, bo chwalona podczas spotka-
nia estetyka wydawnictwa jest dziełem stu-
dia Ling Brett, a drukiem zajął się db Print, 
z którymi co miesiąc współpracujemy przy 
tworzeniu kolejnych wydań „Bogorii”. 

  Test i fot. Anna Redel

We wrześniowym numerze w artykule poświęconym 40. rocznicy 
porozumień sierpniowych wspomnieliśmy również o spacerow-
niku historycznym „Ścieżki Wolności 1976-1989”. 2 października 
w Mediatece odbyło się spotkanie z autorami tej publikacji Wojcie-
chem Hardtem i Łukaszem Nowackim. W roli moderatora wystąpił 
redaktor naczelny naszego czasopisma Krzysztof Bońkowski.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Warszawa

Reklama na nośnikach WKD
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Muzyka i matematyka 

Nie trzeba walczyć, wystarczy zmieniać

Kameralna sceneria nie przeszkodziła 
w stworzeniu gorącej atmosfery przez 
uczestników, którzy z ogromnym zaan-
gażowaniem prezentowali umiejętności 
gry zespołowej – w rytm podkładu mu-
zycznego w ruch poszły bum bum rurki, 
bębny, marakasy i kij deszczowy.

– Celem tych zajęć było pokazanie sa-
mym dzieciom i rodzicom tych pociech, 
że są metody atrakcyjne do nauki mate-
matyki, które pozwolą im przezwyciężyć 
trudności, z jakimi się borykają na co 
dzień. To są dzieci w większości z orze-
czeniami, z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu, z zespołem Downa. Poza tym, 
że te zajęcia dają dużo radości i zabawy 

dzieciom, to chcemy, żeby wokół tego 
projektu powstała mikrospołeczność 
rodziców, która będzie rekomendowała 
własne sposoby radzenia sobie z pro-
blemami – mówił Jacek Kowalski, który 
prowadził zajęcia matematyczne. – Dla 
dzieci z orzeczeniami, to, że mogą być 
w grupie, współdziałać w sali bez szkol-
nych ławek i sztywnych reguł, ma funk-
cję terapeutyczną i społeczną. Dzieci 
lgną do instrumentów, lubią muzykę na 
żywo, nawet taka praca z podkładem wy-
rabia u nich koncentrację i poczucie ryt-
mu – dodawała Małgorzata Abramczyk-
-Maglakelidze, odpowiedzialna za część 
muzyczną projektu.

A jaki jest związek między muzyką 
i matematyką?

– Oczywisty! Jeżeli zagramy okta-
wę, to najwyższy dźwięk ma dokładnie 
dwa razy większą częstotliwość niż naj-
niższy. Każdy dźwięk można rozłożyć 
na proste funkcje okresowe za pomocą 
analizy Fouriera. Nauka dzieci z proble-
mami poznawczymi polega na tym, żeby 
jak najdłużej sensorycznie wprowadzać 
w  pojęcia, które potem są abstrakcyjne. 
Czyli bawimy się, rysujemy kolorowe 
kropki, a po jakimś czasie dziecko się do-
wie, że to jest nauka mnożenia. Bawimy 
się dźwiękami, a uczymy się porządkować 
liczby – wyjaśnia Jacek Kowalski.    (kb)

Ideą jest pokazanie, jak ważna jest kultu-
ra, wspólne dyskusje i jak łatwo literatura 
może zmieniać codzienność każdego czło-
wieka. Ze względów sanitarno-epidemiolo-
gicznych podczas premierowego spotkania 
z aktywistką ekologiczną i propagatorką 
ruchu less waste liczba miejsc dla uczest-
ników była ograniczona, lecz wszyscy za-
interesowani mogli wziąć w  nim udział 
za pośrednictwem technologii, ponieważ 
transmisja rozmowy udostępniona była na 
bibliotecznym fanpage’u.

– Podejmując działania związane z eko-
logią, naturą i dbaniem o środowisko, na-
leży przede wszystkim zacząć od siebie, 

od małych kroków. Nie trzeba walczyć 
z  rzeczywistością, tylko warto zdać sobie 
sprawę, że mamy na nią wpływ. To my 
kształtujemy swoje najbliższe otoczenie. 
Świat jest taki, a nie inny, bo my – ludzie, 
tak go stworzyliśmy – mówiła Areta Szpu-
ra w rozmowie z  prowadzącą spotkanie 
Magdaleną Żerek z Biblioteki Publicznej.

W ramach projektu zaplanowane są 
warsztaty ekologiczne z Niką Jaworow-
ską-Duchlińską i Karoliną Grabarczyk, 
autorkami książki „I ty możesz zmienić 
świat. 42 inspirujące historie o niezwy-
kłych dzieciach”, oraz warsztaty ekolo-
giczne inspirowane książkami „Śmieci. 

Najbardziej uciążliwy problem na świecie” 
i „Plastik fantastik?”, organizowane przez 
biblioteczną młodzież. Bibliotekę odwie-
dzą także Marta Sapała, autorka zbioru 
reportaży „Na marne”, oraz pochodzący 
z Kłudzienka wybitny aktor Marcin Do-
rociński, który jest autorem książki „Na 
ratunek. Rozmowy o zwierzętach, naturze 
i przyszłości naszej planety”.

    Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Tak brzmiał tytuł projektu, na realizację którego Grupa Wsparcia Dzieci z Autyzmem pozyskała 
grant finansowy z programu Mazowsze Lokalnie, dzięki czemu podczas trwających od lipca 
zajęć najmłodsi mogli dowiedzieć się, jak bliskie więzi łączą dźwięki i królową nauk. Finał pro-
jektu odbył się 30 września w lokalu zaprzyjaźnionego z grupą Studia Tańca Dancing Queen.

Spotkaniem z Aretą Szpurą, autorką książki „Jak uratować 
świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety”, 
zainaugurowano 8 października realizowany przez Bibliotekę 
Publiczną projekt „#ecorevolutionbooks – książkowa 
ekorewolucja, czyli jak literatura zmienia życie”.

        Agnieszce Ozimek  
i Alinie Kowalskiej

wyrazy współczucia w związku  
z odejściem Mamy i Siostry

Urszuli Jung-Grabowskiej
składają

Barbara i Marek Konarzewscy

Podziękowania 
Serdeczne podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek  
i całego personelu Oddziału Wewnętrznego oraz 
dyrekcji Szpitala Zachodniego w Grodzisku za pomoc, 
serce i empatię, jakimi otoczona została Urszula  
Jung-Grabowska w ostatnich dniach życia

składają: córka, siostra i rodzina

KO
ND

OL
EN

CJ
E

fot
. k

b (
3)



BOGORIA nr 302 październik 2020

kultura12 kultura12

Bez tytułów

Dźwięki z sensem

„Metafizyczność” to tytuł wystawy fotografii i linorytów Emila 
Pokropka prezentowanej w Poczekalni PKP w ramach cyklu 
„Moja pierwsza wystawa” pod patronatem Burmistrza Grodziska. 
Wernisaż odbył się 18 września.
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

„Still Got The Blues”, „She's Got You”, 
„Bad News”, „Hot Gossip”, „I Look At 
You”, „The Woman's In Love” oraz „Dir-
ty Fingers” – to tylko niektóre z utworów, 
które zabrzmiały 12 października w sali 
widowiskowej grodziskiego Centrum Kul-
tury w wykonaniu Gary Moore Tribute 
Band. Zespół w składzie: Szymon Pejski – 

wokal, Bogdan Topolski – gitara towarzy-
sząca, Łukasz Gorczyca – bas oraz Tomek 
Dominik – perkusja, zaprosił do współ-
pracy gościa specjalnego, Jacka Moore’a, 
który odziedziczył talent po ojcu i również 
stał się wirtuozem gitary, czego dał do-
wód w Grodzisku. Na stałe gra z zespołem 
Cassie Taylor, lecz realizuje także własne 
projekty muzyczne, a ten upamiętniający 
muzykę Gary’ego Moore'a jest dla niego 
niezwykle ważny. Piątka niesamowitych 
artystów zaprezentowała niepowtarzalne 
muzyczne show, a grodziscy koneserzy gi-
tarowych brzmień mieli prawdziwą ucztę. 
Pomimo że koncert odbywał się w warun-
kach obostrzeń i ograniczeń liczby osób na 
widowni, można było poczuć autentyczną 
łączność między publicznością a muzy-
kami opartą na pasji i radości z muzyki, 
w której każdy dźwięk ma sens.

  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

– W moich pracach nie staram się pokazywać 
świata takim, jakim on jest, tylko chcę wy-
kreować coś na swój własny sposób. To prace 
surrealistyczne, wizyjne, z pogranicza jawy 
i snu. Nie mają one przekazywać konkretnych 
wartości, bo chciałbym, aby każdy mógł je 
interpretować indywidualnie. Dlatego też nie 
mają tytułów. Sam się zgłosiłem do Poczekal-
ni, ponieważ bardzo podoba mi się to miejsce 
ze względu na jego otwartość dla wszystkich – 
mówił Emil Pokropek z Grodziska.

Jak można się było dowiedzieć z okoliczno-
ściowego folderu, artysta rozpoczął swoją przy-
godę z fotografią i linorytem w  Publicznym 
Ognisku Plastycznym im. Jana Skotnickiego 
w Grodzisku. Tematyka nadrealności towarzy-

szy mu bez względu na formę przekazu. 
Pod okiem fotografa Mario Antosika za-
interesował się fotografią konceptualną, 
w której nadal chce się rozwijać.

– Emil był bywalcem Poczekalni. Wi-
dywaliśmy go na innych wernisażach, 
więc widać nabrał śmiałości, by samemu 
się wystawić. Podejście Emila nas za-
skoczyło, bo był bardzo precyzyjny, od 
początku wiedział, które prace i w  jaki 
sposób chce wyeksponować. Bardzo 
się z  tego cieszymy, bo to pokazało, jak 
świadomym i dojrzałym jest artystą 
– mówił Kamil Szpot z Poczekalni PKP.

  Tekst i fot. Anna Redel

Grodziski Chór 
Bogorya 
ogłasza nabór 
nowych chórzystek
Dziewczęta z klas 1-6 zapraszamy we 
wtorki i piątki na godz. 16.30. Dziewczęta 
z klas 7-8 i ze szkół średnich zapraszamy 
we wtorki i w piątki na godz. 17.30.

Próby odbywają się w Centrum Kultury 
na drugim piętrze.

Serdecznie zapraszamy. OG
ŁO

SZ
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Szeroki folk w plenerze 

Gratulują nam widzów 

Trochę inny charakter niż w latach ubiegłych miał tegoroczny 6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folkowej 
Folk Fest w Grodzisku. Wszystkie wydarzenia festiwalowe skumulowane zostały jednego dnia w plenerze.  
Co miało tę dobrą stronę, że przy okazji można było korzystać z pięknej aury. 

Coniedzielne wakacyjne koncerty organizowane w ramach „Klasyki 
w parku” doczekały się swojej kontynuacji we wrześniu.

Od 11 do 13 września w 
Kinie Wolność odbywały się 
specjalne seanse w ramach 
17. Festiwalu Millennium Docs 
Against Gravity – jednego 
z największych festiwali filmów 
dokumentalnych na świecie.

Na scenie zainstalowanej w Parku Skarb-
ków festiwal rozpoczęła folkowa kapela 
Od Grodziska pod kierunkiem Maćka 
Kierzkowskiego. Uwagę zwracał repertuar 
traktujący folk bardzo szeroko, od „Lip-
ki” wykonywanej kiedyś przez Syrbaków 
i Antka Kanię, temat z filmu „Czarny kot, 
biały kot” Emira Kusturicy, utwór „Minor 
swing” Django Reihardta, funkowy „Cha-
meleon” Herbiego Hancocka czy tradycyj-
ne utwory ludowe z Polski, Finlandii.

Po koncercie na dzieci czekała atrakcja 
w  osobie kataryniarza – Pawła Stróżew-
skiego. Można było pokręcić korbą prawie 
150-letniej katarynki i przekonać się, że 
praca kataryniarza do lekkich nie należała.

Publiczności bardzo podobał się występ 
Moriah Woods. Artystka wychowała się 
w  muzycznej rodzinie w Colorado w Sta-
nach Zjednoczonych. Obecnie mieszka 
w Polsce. W 2013 r. nagrała swój pierwszy 
album „Bring the Rain”. Od tego czasu kom-
ponuje nowe utwory, pisze teksty, nagrywa 
kolejne płyty. Czasami jej styl określany jest 
jako folk noir. Pewnie coś w tym jest, ale 
najważniejsze, że Moriah ma bardzo dobry 
kontakt z publicznością, jest spontaniczna 
i potrafi przekonać do swojej muzyki.

W podróż do świata „gdzie cygańskie ser-
ce spotyka amerykański folk, a punk rock 
tradycję” zabrał publiczność zespół Freeborn 
Brothers. Grupa istnieje od 2013 r. Muzycy 

nagrali trzy płyty, wystąpili jako support 
przed międzynarodową gwiazdą Gogol Bor-
dello. Klimaty bałkańskie podkreślane przez 
instrumenty dęte sąsiadują w  tej muzyce 
z  brzmieniem banjo, przywołującym połu-
dnie USA, i domieszką kabaretu. 

W finale festiwalu spektakl „Sobótka 
w  Czarnolesie” zaprezentował Teatr SAS, 
czyli Strefa Aktywnego Seniora. Scena-
riusz, reżyseria i  opracowanie muzyczne 
zapewniła Joanna Cichoń. Pora na sobótkę 
niezbyt dobra, ale ten rok jak wiadomo jest 
trochę inny. W każdym razie ognisko przed 
sceną zapłonęło, co odstraszało żądne krwi 
komary. 

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Po udanym występie Yevhenija Hopki, 
o  którym wspominaliśmy w ostatnim nu-
merze, 20 września w Parku Skarbków 
przyszedł czas na „Muzykę Świata – Świat 
Muzyki” w wykonaniu zespołu „Retro Or-
chestra” w składzie: Agnieszka Rogowiec-
ka – flet, Radosław Mysłek – instrumenty 
perkusyjne oraz Piotr Kopietz – akordeon 
i kierownictwo artystyczne.

– Było to zwieńczenie dwumiesięcz-
nych koncertów, podczas którego artyści 
czerpali po trochu z każdego gatunku mu-
zycznego. Mamy satysfakcję, że te występy 
cieszą się taką popularnością, tym bardziej 

że mamy stałą publiczność, którą można 
określić jako już wyedukowaną muzycznie. 
Niejednokrotnie muzycy gratulują nam 
widzów, podkreślając, że to ewenement na 
skalę Polski. Jesteśmy z tego dumni – mó-
wiła Marta Kowalczyk z Centrum Kultury.

27 września w ramach programu pod ha-
słem „Mężczyźni mają głos” zaprezentował 
się wokalista i kompozytor Piotr Salata w to-
warzystwie pianisty, kompozytora i aranże-
ra Adama Niedzielina. Ze względu na pogo-
dę ten koncert odbył się w Mediatece.

– Zagraliśmy zarówno standardy muzy-
ki światowej, amerykańskiej, swingowej, 

jak i piosenki autorskie pochodzące z mo-
ich dwóch płyt. Była to mieszanka, mamy 
nadzieję, przyjazna dla odbiorcy. Stworzo-
ne tutaj kameralne warunki sprawiły, że 
kontakt z widzem był bliższy – mówił Piotr 
Salata.

  Tekst i fot. Anna Redel

– „Z czułości do świata” – pod takim ha-
słem odbywała się tegoroczna edycja, 
w związku z tym mogliśmy oglądać filmy 
odnoszące się do najbardziej aktualnych 
problemów współczesnego świata. Róż-
norodność wybranych tytułów pozwoliła 
naszym widzom obejrzeć doskonałe do-
kumenty o społeczeństwie, sztuce, nauce 
czy kulturze. Filmy te nigdy dotąd nie były 
prezentowane w polskich kinach – mówiła 

Dobre dokumenty
Agata Dymna, zajmująca się organizacją 
kina w Ośrodku Kultury.

Kinomani mogli zobaczyć sześć tytułów: 
polską „Lekcję miłości”, norwesko-duński 
„iHuman”, francuską „Kobietę”, czesko-
-polsko-słowacką produkcję „Jak Bóg szu-
kał Karela”, polsko-niemiecko-szwajcarską 
„Ścianę cieni” i amerykański obraz „Taran-
tino: bękart kina”. Były to filmy z 2019 lub 
2020 r., które dotykały bardzo aktualnych 
tematów, od sztucznej inteligencji po do-
świadczenia kobiet XXI wieku.

– Ten wyjątkowy weekend cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Kameralna 
sala Kina Wolność idealnie wpisała się 
w charakter imprezy i przyciągnęła grono 

amatorów naszego repertuaru. Bardzo się 
cieszę, że pomimo obecnej sytuacji pan-
demicznej, mieszkańcy Grodziska i okolic 
zdecydowali się nas odwiedzić, aby zapo-
znać się z najlepszymi filmami dokumen-
talnymi z  całego świata – dodała Agata 
Dymna. Grodzisk wziął udział w przed-
sięwzięciu obok takich miast w Polsce jak 
m.in. Warszawa, Wrocław, Gdynia czy Po-
znań. A na przełomie września i paździer-
nika przyłączył się do kolejnej ogólnopol-
skiej inicjatywy, tym razem adresowanej 
do najmłodszych widzów, i w ramach 7. 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
Kino Dzieci w Kinie Wolność można było 
zobaczyć dziewięć filmów.    (ar)
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Dybuk wielowymiarowy 
Przez tydzień nad miastem unosił się „Dybuk z Grodziska”, 
materializując się codziennie w różnych lokalizacjach w postaci 
koncertów, wystaw, warsztatów, dyskusji. Taki właśnie tytuł nosił 
Festiwal Kultury Żydowskiej, który w dniach 12-18 września 
został zorganizowany przez Stowarzyszenie Nowa Kultura 
i Edukacja oraz Wydawnictwo Taurus. 
Pierwszym z cyklu blisko trzydziestu 
wydarzeń kulturalnych było otwarcie 
wystawy „Marek Edelman. Człowiek”. 
Ekspozycja została zaprezentowana w Po-
czekalni PKP i stanowiła wyraźny sygnał, 
że podczas festiwalu istotnym elementem 
będzie tematyka lokalna – wszak ostatni 
przywódca powstania w getcie warszaw-
skim, a  po wojnie wybitny kardiolog, 
koniec okupacji spędził, ukrywając się 
w  Grodzisku Mazowieckim. Ten wątek 
jego biografii przypomniany został rów-
nież w  Mediatece podczas premiery ko-
miksu autorstwa Michała Rzecznika pt. 
„Edelman w Grodzisku”.

Lokalnych kontekstów było więcej – 
16  września odbył się spacer historyczny, 
podczas którego Łukasz Nowacki z Ośrod-
ka Kultury przybliżył dzieje społeczności 
żydowskiej w Grodzisku, a uczestnicy do-
konali symbolicznego oznaczenia granic 
getta, które zostało utworzone 1 grudnia 
1940 roku przez niemieckie władze okupa-
cyjne. O tym, jak wyglądała codzienna rze-
czywistość grodziskich Żydów przed wojną, 
opowiada pierwszy rozdział książki „Abyś 
mogła opowiedzieć” Fajgi Burman, który 
został przetłumaczony w ramach projektu 
stowarzyszenia Odkrywamy Bliskie Histo-
rie. W Poczekalni PKP była okazja, by spo-
tkać się z osobami zaangażowanymi w re-
alizację tego projektu wydawniczego. 

Mocny akcent grodziski zabrzmiał rów-
nież w Mediatece podczas panelu dysku-
syjnego „Przywracanie pamięci miasta”. 

– Tutaj od przeszło 10 lat trwa proces 
przywracania pamięci o żydowskich 
mieszkańcach, o dziedzictwie kulturo-
wym, o tym wszystkim, co stanowi o toż-
samości miasta. Bo jeżeli uświadomimy 
sobie, ze w Grodzisku ludność żydowska 
od XVI wieku była obecna, a w wieku 
XIX stanowiła większość w tym mieście, 
to znaczy, że jest to fragment historii 
miasta, którego nie można zbagatelizo-
wać – mówił Łukasz Nowacki, przypo-

minając rozmaite inicjatywy kulturalne, 
które były podejmowane na przestrzeni 
ostatniej dekady, jak również wcześniej. 
– Grodzisk pamięć odzyskał i teraz mo-
żemy podtrzymywać ten płomyk i próbo-
wać zebrać przy nim jak najwięcej osób 
– dodawał specjalista ds. historii. Swoimi 
doświadczeniami i opiniami na temat 
przywracania pamięci miasta, lokalne-
go patriotyzmu i budowania tożsamości 
podczas panelu dzielili się również prof. 
Anna Landau-Czajka z Państwowej Aka-
demii Nauk, dr Adam Sitarek, edukator 
z  Centrum Dialogu im. Marka Edelma-
na, Maria Nowakowska reprezentująca 
Łódzki Detal, inicjatywę, popularyzującą 
dziedzictwo Łodzi, oraz moderujący dys-
kusję prezes Stowarzyszenia Nowa Kultu-
ra i Edukacja Piotr Strzemieczny.

Tematyka lokalna festiwalu miała sze-
rokie tło globalne oddziałujące na różne 
zmysły. Melomanów usatysfakcjonowały 
koncerty – na grodziskiej scenie w Parku 
Skarbków zaprezentowali się klarnecista 
Paweł Szamburski, a także duet Remek 
Hanaj – Paweł Nowicki, którzy przygoto-
wali program „Pocztówka z Berdyczowa”. 
Swoją energią z publicznością podzieliły 
się zespoły Melech, Shofar oraz Jidyszkajt 
z Dawidem Gurfinkielem z wspierającego 
organizatorów stowarzyszenia HaKoach, 
który wspólnie z Kubą Jungiem popro-
wadził również warsztaty wokalne pieśni 
chasydzkich w Poczekalni PKP. Do sma-
koszy adresowane były z kolei warsztaty 
kulinarne, a do najmłodszych warsztaty 
manualne „Zróbmy sobie menorę!”, „Dy-
buk w 3D”, a także prowadzony przez 
Miriam Synger teatrzyk z Golemem w tle. 
Zawiedzeni nie mogli być również wielbi-
ciele X muzy, ponieważ w Kinie Wolność 
przez czas trwania festiwalu w ramach 
Klubu Filmowego Ambasady Izraela 
wyświetlane były filmy izraelskie, jak 
również obrazy odwołujące się do żydow-
skiej kultury i historii, jak choćby zapre-

zentowany w dniu zakończenia festiwalu 
„Dybuk”, słynny melodramat z 1937 roku 
w reżyserii Michała Waszyńskiego.

W realizacji festiwalu Stowarzyszenie 
Nowa Kultura i Edukacja mogło liczyć 
na wsparcie Urzędu Miejskiego, Centrum 
Kultury wraz z filiami, Biblioteki Pu-
blicznej, Stowarzyszenia HaKoach, Am-
basady Izraela w Polsce, restauracji The 
Park oraz Galerii Wymiany. 

Sporo materiałów związanych z Fe-
stiwalem Kultury Żydowskiej jest wciąż 
dostępna na specjalnie założonym pro-
filu na FB, gdzie można się przekonać, 
że pierwsza edycja złożyła się w ciekawą 
i wielowymiarową całość. Wypada mieć 
więc nadzieję, że w przyszłym roku bę-
dziemy mogli być świadkami drugiej 
edycji, tym bardziej że jak przekonują 
organizatorzy, festiwal z uwagi na pande-
mię był znacznie skromniejszy niż prze-
widywał projekt. Oby w przyszłym roku 
pandemiczne ograniczenia były tylko 
wspomnieniem, a festiwal mógł rozwinąć 
w Grodzisku skrzydła.

n Krzysztof Bońkowski
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aTemat z potencjałem
Z Joanną Szumacher i Piotrem Strzemiecznym ze Stowarzyszenia Nowa Kultura 
i Edukacja, pomysłodawcami i koordynatorami Festiwalu Kultury Żydowskiej 
w Grodzisku, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
Jaka była geneza festiwalu w Grodzisku?

Joanna Szumacher: – Od kilku lat sto-
warzyszenie działa dwutorowo, projekty 
edukacyjne i unijne realizując w Grodzi-
sku, a kulturalne – głównie w Łodzi. Ponie-
waż z Łodzi będziemy się wyprowadzać do 
Grodziska, pomyśleliśmy, że warto spróbo-
wać podjąć działania kulturalne również 
tu. Wiedzieliśmy, że historia Grodziska 
jest mocno związana ze społecznością ży-
dowską, która w pewnym okresie stanowi-
ła zdecydowaną większość mieszkańców, 
wiedzieliśmy też o różnych wcześniejszych 
działaniach, które były tu podejmowane 
w celu upamiętnienia tej obecności. Chcie-
liśmy ten temat odświeżyć i zrobić coś na 
większą skalę, wykorzystując nasze do-
świadczenia z działań w Łodzi.  
Jakie to doświadczenia?

JSz: – Mamy galerię sztuki w Łodzi, 
w której działa stowarzyszenie, ja skończy-
łam Akademię Sztuk Pięknych, byłam kura-
torką Festiwalu Czterech Kultur w Łodzi.… 

Piotr Strzemieczny: – To może po ko-
lei: jesienią 2016 roku założyliśmy przy 
Piotrkowskiej galerię WY, gdzie zreali-
zowaliśmy ponad 80 koncertów, wystaw, 
działań performatywnych. W 2017 r. zor-
ganizowaliśmy Festiwal Sztuki Współcze-
snej Blask|Brzask, obejmujący 18 wydarzeń 
kulturalnych w  dwa dni, a do współpra-
cy udało nam się zaprosić m.in. Muzeum 
Sztuki w  Łodzi, Muzeum Kinematografii 
czy łódzką filmówkę. W 2018 r. zrobiliśmy 
roczny cykl audiowizualny, a w 2019 r. nasza 
działalność może nieco osłabła ilościowo, 
ale rozwinęła się jakościowo, bo zrobiliśmy 
ogromną wystawę „Ślad”, poświęconą ga-
lerii Ślad profesora Janusza Zagrodzkiego, 
co ciekawe, mieszkańca Podkowy Leśnej. 
Wydaliśmy również książkę „Tyle pięk-
na” o łódzkiej rzeźbie. Obecnie pracujemy 
nad drugim tomem. Już w tym roku udało 
nam się zrealizować bardzo dużą wystawę 
galerii Wymiany Józefa Robakowskiego. 
W tym momencie nasza galeria uczestniczy 
w Warsaw Gallery Weekend. 
W Grodzisku jest zapotrzebowanie na 
tego typu festiwal?

PS: – Trudno się spodziewać, że nagle 
mieszkańcy gremialnie zapragną odświe-
żenia pamięci historycznej, bo ludzie żyją 
głównie teraźniejszością i przyszłością. Nie 
każdy chce wracać do przeszłości, zwłaszcza 
tak niełatwej jak historia Żydów w polskich 
miastach i miasteczkach. Jestem z  Grodzi-
ska, mieszkałem tutaj 27 lat, zawsze inte-
resowałem się historią miasta i  uważam, 
że warto mocniej zaznaczyć ten żydowski 
akcent. Myślę, że ten temat ma też poten-
cjał, by zainteresować nim szerzej zarówno 
mieszkańców, jak i ludzi spoza Grodziska. 
Bo my możemy sobie mówić, że w Grodzi-

sku żył słynny cadyk Elimelech Szapiro, ale 
wielu osobom to nazwisko nic nie powie. 
Najlepszym przykładem były rozmowy 
przed oznaczeniem granicy getta. Podcho-
dzili ludzie, którzy mówili: „tak, tak, było 
getto w Grodzisku” i pokazywali w kierun-
ku cmentarza żydowskiego, podczas gdy 
getto było w samym centrum miasta. 

JSz: – Mamy sporo znajomych z gminy 
żydowskiej w Łodzi, z którymi współpra-
cowaliśmy podczas różnych działań, wie-
dzieliśmy, że w Grodzisku jest to temat, 
który istnieje, więc uznaliśmy, że warto coś 
zbudować na naszym doświadczeniu i lo-
kalnym temacie.
Festiwalowi towarzyszył nieco mroczny 
tytuł „Dybuk z Grodziska”.

PS: –  Chcielibyśmy, by każda edycja 
festiwalu miała swój temat i podejmowa-
ła istotne postaci, zagadnienia z wierzeń, 
z kultury i religii żydowskiej. Tym razem 
padło na dybuka, czyli niespokojną duszę, 
która krąży po ziemi i nie może zaznać 
spokoju. 

JSz: – Chcieliśmy, żeby nasz dybuk był 
postacią intrygującą, ale niekoniecznie 
kojarzącą się z horrorową wizją. W ogó-
le chcieliśmy, żeby akcenty festiwalu były 
przesunięte raczej w stronę lekką.
Da się w sposób lekki mówić o historii Ży-
dów w Polsce?

JSz: – Wiadomo, że w tym kontekście 
nie da się uniknąć tematu Zagłady, ale ro-
biliśmy Festiwal Kultury Żydowskiej, a nie 
wspomnienie ofiar holokaustu. Kultura 

żydowska jest tak bogata, że można z niej 
wydobyć różne elementy.  

PS: – To również kuchnia, muzyka, 
chcieliśmy pokazać całe spektrum. Jedną 
z idei festiwalu było pokazanie kultury i hi-
storii żydowskiej w ujęciu mikro i makro. 
Dlatego tak istotne były dla nas wszelkie 
działania związane z lokalnością.
Wśród blisko 30 propozycji były koncer-
ty, wystawy, warsztaty, kino, spotkania, 
dyskusje. Które wydarzenie przyniosło 
wam najwięcej satysfakcji? 

JSz: – Pierwotnie festiwal miał mieć 
większy rozmach, ale plany pokrzyżował 
nam COVID. Inaczej rozłożyły się fun-
dusze, mieliśmy też mniejsze możliwości 
z  powodu ograniczeń. Chcieliśmy spro-
wadzić artystów z Izraela, podejść do tego 
szerzej, bardziej widowiskowo. Jesteśmy 
oczywiście zadowoleni, ale pozostaje nie-
dosyt. A jeśli chodzi o wydarzenie, to naj-
bardziej podobał mi się komiks o pobycie 
Marka Edelmana w Grodzisku. Myślę, że 
ten temat miałby szansę zaistnieć szerzej. 
Komiksy rysowane przez Michała Rzecz-
nika to nie tylko proste historie, on potra-
fi wejść głębiej w temat. Bardzo chętnie 
wydałabym pełny komiks o Edelmanie 
w  Grodzisku. Fantastyczne były też ani-
macje zrobione przez Renatę Gąsiorow-
ską, pokazujące budynek synagogi, bramę 
cmentarną, szkołę na Limanowskiego. 
W internecie cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem obserwujących. 

PS: – Pierwotnie Renata miała robić 
wizualizacje na budynkach. Ale to się nie 
udało ze względu na sytuację. Fajnie, że 
udało się zrobić kilka rzeczy poświęconych 
lokalnej odsłonie historii żydowskiej, było 
oznaczenie granic getta, podjęty był temat 
obecności Edelmana w Grodzisku, była 
premiera tłumaczenia pierwszego rozdzia-
łu książki urodzonej w 1926 roku w Gro-
dzisku Fajgi Burman. Każde wydarzenie 
przyniosło mi satysfakcję, bo lubię jazz, 
lubię kino, lubię rozmowę. Najmniej podo-
bało mi się gotowanie online, bo akurat nie 
lubię się pokazywać na żywo.
Festiwal będzie miał kolejne edycje?

JSz: – Bardzo byśmy chcieli robić Fe-
stiwal Kultury Żydowskiej w Grodzisku 
Mazowieckim. Chcielibyśmy, żeby było 
to wydarzenie, na które będą przyjeżdżali 
ludzie z całej Polski, i uważamy, że jest to 
możliwe. 

PS: – W przyszłym roku chcemy podzia-
łać głębiej historycznie i „wejść” w ludzi, je-
żeli chodzi o osoby, które w czasie II wojny 
światowej miały wpływ na ratowanie Ży-
dów. To jest wartość dodana każdego mia-
sta, to są bohaterowie, to są osoby, o któ-
rych warto pamiętać. 
Dziękuję za rozmowę. 
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Kiedy przed nieco ponad dziesięciu laty Agnieszka Papieska żegnała 
się z czytelnikami „Bogorii”, wyjaśniła, że jej odejście z redakcji jest 
powodowane innymi fascynującymi wyzwaniami, które zarysowały 
się na jej zawodowym horyzoncie. Kwintesencją tak zdefiniowanych 
planów jest książka „Portrety” Marii Iwaszkiewicz, złożona ze stu 
gawęd o ludziach, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój 
kultury polskiej w XX wieku. A każda opowieść to osobne arcydzieło 
literackiej miniatury.

Okazją do poznania kulis powstania „Portretów” był 
Ogród Literacki, który Muzeum im. A. i. J. Iwaszkiewiczów 
otworzyło 12 września w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody 
w Podkowie Leśnej. Gościem spotkania była Agnieszka 
Papieska, a rozmowę poprowadził Marek Radziwon. 

Mieczysław Grydzewski, Julian Tuwim, 
Jan Himilsbach, Witold Lutosławski, Ka-
rol Szymanowski, Paweł Jasienica, Marek 
Nowakowski, Zbigniew Herbert, Andrzej 
Wajda – wystarczy wymienić kilka na-
zwisk, by oczywiste się stało, że „Portrety” 
składają się na niezwykłą panoramę kultu-
ry polskiej ubiegłego stulecia. Panorama to 
jednak nietypowa, bo choć ukazuje przed-
stawicieli panteonu, wolna jest od monu-
mentalizmu, kojarzącego się zwykle z tak 
pomnikowymi postaciami. Z drugiej stro-
ny nie ma w książce cienia stylu plotkar-
skiego. Są natomiast niepozbawione humo-
ru wspomnienia sytuacji, zdarzeń, historii, 
które ukazują bohaterów w taki sposób, że 
krótka opowieść trafniej obrazuje ich po-
stać niż opasła biografia. Prawda o ludziach 
ma oczywiście charakter subiektywny i jest 
efektem działania filtrów pamięci. Nie 
o  faktografię jednak w tej książce chodzi, 
o czym świadczy również świadoma rezy-
gnacja z przypisów. Natura pamięci „za-
chowuje wiedzę o ludziach i zdarzeniach 

w unikalny, właściwy tylko pamiętającemu, 
sposób” – znajdziemy wyjaśnienie tego za-
biegu we wstępie. A starsza córka Jarosława 
Iwaszkiewicza dysponowała nie tylko fe-
nomenalną pamięcią, lecz także niezwykłą 
umiejętnością wychwycenia detalu, stano-
wiącego ekstrakt większej całości. Jej bio-
grafia sprawiła, że z tuzami świata kultury 
obcowała od kołyski, a kariera zawodowa 
zaprowadziła ją do wydawnictwa Czytel-
nik, gdzie przepracowała trzydzieści lat. 

Jaka była w powstaniu książki rola 
Agnieszki Papieskiej? Zasadnicza! Ponie-
waż sędziwy wiek Marii Iwaszkiewicz spra-
wił, że nie była już w stanie spisać swoich 
wspomnień, każda z opowieści została 
nagrana, opracowana i przygotowana do 
druku przez wieloletnią redaktor naczelną 
naszego czasopisma. A znając jej skrupu-
latność, można być pewnym, że wszelkie 
wątpliwości zostały rozwiane i opowieści 
mają dokładnie taki kształt, jakiego ży-
czyłaby sobie autorka, zresztą wszystkie 
gawędy zostały przez nią autoryzowane. 

Marii Iwaszkiewicz bardzo zależało na 
tym, by „Portrety” ujrzały światło dzienne, 
przygotowała specjalną dedykację, a także 
posłowie w formie autoportretu. „Upływ 
czasu pokazał, że był to ostatni moment na 
utrwalenie bezcennych zasobów pamięci. 
Maria Iwaszkiewicz zmarła 23 marca 2019 
roku. W tej samej chwili pointa jej „Auto-
portretu” nabiera zupełnie innego znacze-
nia” – pisze we wstępie Agnieszka Papieska.

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
kompozycja książki. „Portrety” są owocem 
trwających przez sześć lat spotkań Marii 
Iwaszkiewicz i Agnieszki Papieskiej, tym-
czasem w książce opowieści toczą się tak 
płynnie, że czytelnik może odnieść wraże-
nie, że gawędy zostały opowiedziane w cią-
gu jednego wieczoru.

n Krzysztof Bońkowski
Maria Iwaszkiewicz, „Portrety”, Wydaw-

nictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2020

O bogatym dorobku Agnieszki Papie-
skiej przypomniała witając gości dyrek-
tor muzeum w Stawisku Alicja Matracka-
-Kościelny. 

– Jest eseistką, pisarką, redaktor-
ką wielu iwaszkiewiczowskich tekstów, 
a  zwłaszcza współredaktorką „Dzienni-
ków”. Przede wszystkim witam Agniesz-
kę Papieską jako najlepszą przyjaciółkę 
pani Marii Iwaszkiewicz, bo takim okre-
śleniem ją pani Maria obdarowała. Myślę, 
że bardzo słusznie, bo pamiętam ze swo-
ich pobytów u pani Marii, które poprze-
dzały spotkania z Agnieszką, radość pani 
Marii, jak była szczęśliwa i rozemocjono-
wana, że Agnieszka przyjdzie – wspomi-
nała dyrektor Stawiska.

Początkowo spotkania te odbywały się 
na gruncie zawodowym i miały związek 

z pracami nad „Dziennikami” Jarosława 
Iwaszkiewicza, a także korespondencją 
pisarza z Wiesławem Kępińskim, Pawłem 
Hertzem i Jerzym Lisowskim. 

– To wszystko wymagało przypisów, 
a czasami znajomości rzeczy zupełnie pry-
watnych, nawet powiedzonek rodzinnych, 
a pani Maria była kopalnią informacji 
o Iwaszkiewiczu, życiu, twórczości, rodzi-
nie – mówiła Agnieszka Papieska, której 
wizyty u Marii Iwaszkiewicz z  czasem 
przybrały bardziej osobistego charakte-
ru. – To jest jedna z najważniejszych osób 
w moim życiu i nawet nie potrafię powie-
dzieć, jak bardzo jestem szczęśliwa z tego 
powodu, że pani Maria nazwała mnie 
swoją przyjaciółką. Na planie osobistym 
było to nieocenione, że mogłam korzystać 
w pewnym sensie z jej mądrości życiowej. 

Wielokrotnie przychodziłam do pani Ma-
rii zupełnie prywatnie i to, co mnie zawsze 
zdumiewało, że pani Maria nie ruszając 
się, bo była już praktycznie nieruchoma, 
mało widząc, prawie nie słysząc, zawsze 
była tak pełna humoru, dobrego nastro-
ju, że nawet jeśli byłam zmęczona czy za-
smucona jakimiś sytuacjami życiowymi, 
wychodziłam od niej zupełnie odrodzona. 
To było niesamowite, że przychodzę do 
niewidomej, niesłyszącej staruszki i to ona 
daje mi energię – wspominała Agnieszka 
Papieska, która podzieliła się również in-
formacją, że gawęd Marii Iwaszkiewicz jest 
znacznie więcej niż zostało opublikowane 
w książce – niektóre są zarejestrowane, 
inne spisane, a część została już zredago-
wana, więc jest duża szansa, że „Portrety” 
doczekają się kolejnych tomów.  n (kb)

Panorama portretów 
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Z dr Agnieszką Szurek ze stowarzyszenia Odkrywamy 
Bliskie Historie rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Założone przez Panią stowarzyszenie 
koncentruje się na historii oddolnej. Jakie 
jest źródło tego zainteresowania?

– Działalność stowarzyszenia wiążę się 
z  moją działalnością naukową. Pracuję 
w  Instytucie Polonistyki Stosowanej na 
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmu-
ję się retoryką jako działaniem symbolicz-
nym, a więc wszystkimi procesami, które 
pozwalają na przykład budować tożsamość 
jakiejś grupy. W badaniach retorycznych 
mówi się, że są trzy duże dyskursy: instytu-
cjonalny, czyli to, co otrzymujemy na róż-
nych poziomach od szkoły, kościoła, władz, 
dyskurs masowy, czyli popkultura, oraz 
oddolny, czyli to, co ludzie tworzą między 
sobą. Oczywiście te wszystkie trzy dyskur-
sy się przenikają. Elementy dyskursu maso-
wego przenikają do oddolnego, podobnie w 
drugą stronę, coś dekretuje władza, a ludzie 
mają swoją wizję i one gdzieś się spotyka-
ją. Obecnie w badaniach retorycznych jest 
widoczny nurt, żeby nie koncentrować się 
na przemówieniach wielkich przywódców, 
jak robiła to tradycyjna retoryka, tylko na 
języku, jakiego ludzie używają na co dzień, 
często nawet nieświadomie stosując me-
chanizmy retoryczne. Interesuje mnie wła-
śnie budowanie tożsamości oddolnej. Stąd 
moje zainteresowanie historią lokalną.
Który z trzech wymienionych przez Pa-
nią dyskursów jest prawdziwy?

– Wszystkie są po trochu prawdziwe 
i wszystkie po trochu nieprawdziwe. Ale 
chociaż zabrzmi to cynicznie, retoryka 
nie zajmuje się prawdą, jak nauki ścisłe 
czy eksperymentalne. Retoryka zajmuje 
się prawdopodobieństwem i badaniem, 
jak bardzo przekonująca jest zbudowana 
wizja. Weryfikowanie faktów należy do 
historyków.
Na stronie internetowej stowarzyszenia 
można znaleźć mnóstwo ciekawostek 
z przeszłości – że przedwojenny wicebur-
mistrz podczas ślubu niechcący zasiadł 
na fotelu biskupim, a XVI-wieczny nie-
miecki uczony Georg Maior zadedykował 

swoje dzieło Tomaszowi Okuniowi z Gro-
dziska. Skąd wydobywa się takie historie? 

– To wynik badań archiwalnych. Prze-
glądam bardzo różne archiwa, głównie 
cyfrowe, ale nie tylko polskie. Bardzo dużo 
można wyciągnąć z archiwów brytyjskich, 
niemieckich, tylko trzeba wiedzieć, jak do-
brze zadać pytanie.
Takich przykładów jest więcej, jak choćby 
opowieść o siedmiodniowej wyprawie ro-
werowej z Grodziska do Krakowa i z po-
wrotem. Szczególnie detaliczne są opisy 
wydarzeń w fabryce Sztancmet.

– To fragment rodzinnej historii, któ-
rej źródłem dla mnie jest pamiętnik mo-
jego dziadka, Witolda Zalewskiego, który 
w  czasie wojny objął kierownictwo w  fa-
bryce Sztancmet i jako członek Armii 
Krajowej wpadł na pomysł, by w fabryce 
rozpocząć konspiracyjną produkcję kara-
binów maszynowych. Jak pisze we wspo-
mnieniach, karabin maszynowy ma bar-
dzo prostą konstrukcję i każdy go może 
zrobić. Posługując się częściowo materia-
łami, które były dostępne w fabryce, a czę-
ściowo zamówionymi oficjalnymi kana-
łami w niemieckich przedsiębiorstwach, 
rozpoczęto produkcję karabinów maszy-
nowych. Trwało to tylko kilka miesięcy, 
bo doszło do wpadki. Produkcja musiała 
się zwinąć, dziadkowi udało się uciec, ale 
jego rodzice trafili do obozu.
Historia codzienna ukryta jest często 
w ludzkiej pamięci, w rodzinnych albu-
mach, a więc w sferze prywatnej. Jest jakiś 
klucz, by do niej dotrzeć?

– To jest rzecz, którą dopiero planuję się 
zająć, ale bardziej wierzę w bycie obok i słu-
chanie ludzi, a nie umawianie wywiadów 
i sesje nagrań. To też są bardzo potrzebne 
inicjatywy, tak jak Archiwum Historii Mó-
wionej w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, które jest kopalnią ciekawych ma-
teriałów, ale czasami więcej się uzyska przy 
codziennych kontaktach, obserwując i słu-
chając. Mnie interesuje, jak ludzie budują 
opowieści wokół jakichś faktów, jak działa 
pamięć. Bo pamięć jest nie tylko zawodna, 
ale ludzie czasami pamiętają rzeczy, które 
nie miały miejsca, a te, które miały miejsce, 
są zapominane. Bardzo ciekawe jest, jak lu-
dzie budują narrację.
Jakie są zaskakujące  i nietypowe nar-
racje w Grodzisku? 

– Oczywiście bardzo wdzięcznym te-
matem są Szwedzkie Góry. Znam opowie-
ści o tym, że stał tam zamek Szwedów, że 
Szwedzi tam walczyli z Tatarami i mnó-
stwo innych lokalnych mitów. Kiedy ro-
biąc zdjęcia do projektu spacerowałam 
po Szwedzkich Górach, zagadnęła mnie 
pewna starsza pani, która podzieliła się 
ze mną opowieścią, że pod całym Grodzi-

skiem, a szczególnie pod Szwedzkimi Gó-
rami, znajdują się podziemne korytarze 
wypełnione złotem, które zakopali Żydzi, 
wiedząc, że nie przeżyją wojny. I jak pani 
myśli – mówiła ta kobieta – skąd bur-
mistrz ma pieniądze na te wszystkie in-
westycje w Grodzisku? Bo on odnalazł te 
korytarze ze złotem! – obwieściła mi. I to 
jest bardzo ciekawa narracja, bo widać tu 
motywy baśniowe, które służą wyjaśnie-
niu jakiejś historii, a jednocześnie ubar-
wieniu teraźniejszości.
Jednym z projektów stowarzyszenia jest 
przetłumaczenie pierwszego rozdziału 
książki Fajgi Burman „Abyś mogła opo-
wiedzieć”. W czym tkwi największa war-
tość tej publikacji?

– Tłumaczenie pierwszego rozdziału re-
alizowane było w ramach programu FIO 
Mazowsze. Natomiast wydana zostanie 
cała książka jako projekt uniwersytecki. Ta 
książka jest wartościowa z różnych powo-
dów. Dla historii lokalnej oferuje poznanie 
innego punktu widzenia na wydarzenia, 
które są opisane w wielu wspomnieniach 
mieszkańców Grodziska, natomiast do tej 
pory nie zaistniały z perspektywy społecz-
ności żydowskiej.
Kiedy książka w całości ujrzy światło 
dzienne? 

– Mam nadzieję, że w tym roku. Przetłu-
maczone zostały wszystkie rozdziały, zo-
stała jeszcze translacja przypisów i przed-
mowy i oczywiście redakcja całości. 
Wśród celów stowarzyszenia jest również 
działalność popularyzatorska i edukacyj-
na. W ten obszar wpisuje się Wirtualny 
Obóz Wakacyjny.

– To była inicjatywa zgłoszona na kon-
kurs Działaj Lokalnie, który w tym roku 
premiował inicjatywy odpowiadające na 
problemy związane z pandemią. W mo-
mencie pisania projektu nie było jeszcze 
wiadome, czy będą możliwe wyjazdy wa-
kacyjne, stąd wymyśliłyśmy formę wirtu-
alnego obozu, łączącego działania czysto 
wirtualne, jak różne gry, z pewnymi pro-
pozycjami spacerów w najbliższej okolicy.
Przy okazji projektu powstało sporo cie-
kawych materiałów, zostały opracowane 
m.in. trasy spacerowe. Czy są one dostęp-
ne również po zakończeniu projektu?

– Dostępne są wszystkie materiały, gry, 
komiksy. Większość powstawała specjalnie 
z myślą o projekcie, ale wykorzystane zo-
stały również materiały czy pomysły, któ-
rymi dysponowałyśmy wcześniej. 
Czy na podstawie Pani badań, obserwa-
cji, da się określić, jak zmieniała się na 
przestrzeni lat narracja o Grodzisku?

– Mam nadzieję, że o tym napiszę książkę.
Dziękuję za rozmowę.

Trzeba dobrze zadawać pytania
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Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją 
z 27 sierpnia br. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa mazowieckiego budynek Teatru Letniego 
w Milanówku wraz z otaczającymi go terenami rekreacyjnymi, 
zwanymi dawniej „Osada Rozrywka” (na zdjęciu). 

Ogrody w kręgu rodzin

Letni zabytkiem

Jednym z motywów przewodnich tego-
rocznej edycji Festiwalu Otwarte Ogrody 
w Podkowie Leśnej była rodzina. Już na 
rozpoczęcie festiwalu przypomniano po-
stać Ireny Dzikiewicz – łączniczki Armii 
Krajowej i nauczycielki szkoły w  Pod-
kowie Leśnej oraz Lecha Dzikiewicza 
– prawnika i historyka, członka AK, au-
tora książek o działalności Armii Krajo-
wej i  Polskiego Państwa Podziemnego 
na terenie Podkowy Leśnej, Brwinowa, 
Nadarzyna. W Centrum Kultury i Inicja-
tyw  Obywatelskich otworzono wystawę 
malarstwa I. Dzikiewicz. 

Na bramie zabytkowej willi Znicz 
w Podkowie Leśnej wybudowanej w 1934 
roku i należącej do rodziny Płodowskich 
odsłonięto tabliczkę upamiętniającą by-
wającego w tym miejscu Stanisława Mi-
łaszewskiego – pisarza, poetę, publicystę, 
tłumacza sztuk francuskich, dyrektora 
artystycznego Teatru Narodowego i te-
atrów warszawskich. W latach 1938-1939 
został senatorem RP i przewodniczącym 
Senackiej Komisji Kultury. Od 1937 r. był 
prezesem Zjednoczenia Polskich Pisarzy 
Katolickich. W latach 1999-2000 piękna 
willa została pieczołowicie zrewitalizowa-
nia staraniem obecnych właścicieli.

Stowarzyszenie Wille Borki działające 
w dzielnicy willowej na pograniczu Pod-
kowy Leśnej i Brwinowa zorganizowało 
Ogród Literacki, którego bohaterką była 

Katarzyna Gacek – autorka kryminałów 
„W jak morderstwo” i najnowszego „Ze-
msta ze skutkiem śmiertelnym”. Jedną 
z  głównych postaci jej książek jest komi-
sarz Sikora z Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. Należy do-
dać, że debiutancki kryminał K. Gacek jest 
obecnie ekranizowany.

Literacką część Otwartych Ogrodów 
dopełniły prezentacja książki „Portrety” 
Marii Iwaszkiewicz w Muzeum w Stawi-
sku oraz czytanie poezji dobranej indy-
widualnie do słuchacza i książki „Memo” 
Klary Kopcińskiej w nowej galerii pod 
chmurką „Mimochodem”. Ponadto Grupa 
Teatralna Między Słowami rozbawiła wi-
dzów jednoaktówką „Zrzędność i przeko-
ra” Aleksandra Fredry, Barbara Walicka 
przypomniała przedwojenne podkowiań-
skie skandale, a jedynym festiwalowym 
wydarzeniem online było zorganizowane 
przez bibliotekę podkowiańską spotkanie 
z Anną Kalinowską. 

W ramach Otwartych Ogrodów pre-
zentowane były fotografie autorstwa Mie-
czysława Klajnowskiego, a na nich obraz 
codziennego życia mieszkańców Podko-
wy Leśnej na przełomie wieków, obywa-
telski zryw w latach 80. i 90. ubiegłego 
wieku, kolejki do sklepów oraz do darów 
w kościele św. Krzysztofa, bocznica War-
szawskiej Kolei Dojazdowej czy tradycyj-
ne Autosacrum.

– Siostry terezjanki pokazały film To-
masza Domańskiego „Nasza Mała Droga” 
o historii ich podkowiańskiego Zgroma-
dzenia. Nie zabrakło też „historycznych” 
kulinariów, bo za sprawą „Śniadania 
w Ogrodzie” przenieśliśmy się do dawnej 
Podkowy, w której zajadano się zupą „nic”. 
Można też było przespacerować się z prze-
wodnikiem po Podkowie Zachodniej 
i  terenie Stawiska, rodzinnie lepić w  gli-
nie, podelektować się egzotyczną herbatą 
wśród bambusów i oryginalnej ceramiki 
czy też kreatywnie pobawić się jedwa-
biem. Melomanom wrażeń dostarczyły 
utrzymane w różnej stylistyce koncerty: 
z pogranicza strait ahead i fusion-jazzu ze-
społu Lite Infusion przed owianą legendą 
bohemy willą Aida, zespołu ŚDM, który 
zaprezentował sakralnego rocka w naj-
lepszym wydaniu i energetycznej Danuty 
Stankiewicz – w konwencji popowej. Wi-
sienką na torcie był występ smyczkowego 
kwartetu Prima Vista. Na zakończenie 
festiwalu Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprosiło już tradycyjnie 
przed Pałacyk Kasyno, gdzie w niedzielny 
wieczór królował swing i niezapomniane 
standardy w wykonaniu zespołu Old Jazz 
Band – informuje Agnieszka Wojcierow-
ska z podkowiańskiego CKiIO, które ko-
ordynowało festiwal.

n Sławomir Sadowski, kb

Historia budynku ma swój prapoczątek 
3  września 1908 roku, kiedy na zebraniu 
założycielskim Milanowskiego Towarzy-
stwa Letniczego powołano zarząd tej orga-
nizacji, ale  również podjęto kilka ważnych 
uchwał. Jedna z nich dotyczyła wzniesienia 
„tymczasowego budynku” z przeznacze-
niem na siedzibę MTL oraz organizowanie 
spotkań mieszkańców, koncertów, przed-
stawień teatralnych, „zabaw tańcujących 
i dziecinnych”.  Budynek powstał w ciągu 
niespełna roku, bo pod koniec lipca 1909 r. 
oddano go do użytku. Natychmiast roz-
poczęto organizowanie w nim koncertów, 

przedstawień teatralnych, spotkań publicz-
nych i balów, a w kilka lat później, bo od 
1912 r. – pokazów kinematografu. 

W okresie międzywojennym w Teatrze 
Letnim odbywały się przedstawienia te-
atralne i koncerty, m.in. orkiestry Feliksa 
Dzierżanowskiego. Prawie przez cały okres 
okupacji budynek był zamknięty. Jedynie 
po powstaniu warszawskim Teatr Letni na 
krótko stał się szpitalem. 

Po latach świetności (1945-50) budynek 
stopniowo popadał w ruinę i wkrótce prze-
kształcony został w magazyn mebli. Po re-
moncie generalnym obiekt wraz z kortami 

i pozostałym terenem sportowym służył 
rekreacji i spotkaniom członków Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
(TKKF).

W połowie 1998 r. Rada Miasta Milanów-
ka przekazała cały teren wraz z kortami do 
dyspozycji Miejskiego Ośrodka Kultury, 
który pod zmienioną obecnie nazwą – Mi-
lanowskie Centrum Kultury, rozwijał tu 
działalność w zakresie kultury, sportu i re-
kreacji, przez lata organizując tu wszystkie 
ważniejsze imprezy, co potwierdza tezę, że 
często budynki tymczasowe służą najdłużej. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Przyszło nam żyć w trudnym okresie. Nie 
jest łatwo, gdy zmieniają się pory roku, świe-
ci słońce, trawa się zieleni, ptaki śpiewają, 
woda szumi, świat przed seniorami ma stać 
otworem, a tu trzeba się zamknąć w domu, 
w izolacji. Musieliśmy chronić się przed 
nieznanym, przed jednym z wielu korona-
wirusów, tym, który obecnie jest najbardziej 
niszczący, COVID-19.

W lecie wydawało się, że koronawirus 
odpuszcza. Bardzo wielu członków społe-
czeństwa pozwoliło sobie na lekceważenie 
zaleceń, a nawet przepisów. Nie noszono 
maseczek, nie przestrzegano zasad dystansu 
społecznego, nie używano rękawiczek jed-
norazowych, nie dezynfekowano rąk.

Dziś widzimy, że wirus nie odpuszcza.  
Apelujemy do seniorów i nie tylko, aby 
przestrzegali wszelkich zaleceń. Jest to nie-
zbędne nie tylko dla bezpieczeństwa każ-
dego z nas, ale również dla bezpieczeństwa 
innych. Możemy tylko sami się chronić 
i chronić innych. I czekać, aż naukowcy wy-
najdą szczepionkę lub skuteczny lek.

Na początku października, jak na razie, 
nałożone są jedynie różne ograniczenia, ale 
kraj nie jest zamknięty, i to w dużej mierze 
od nas będzie zależeć, żeby tak się nie stało. 
W trosce o dobre samopoczucie seniorów 

rozpoczęły się, z zachowaniem wszelkich 
reguł bezpieczeństwa, zajęcia SAS. Swoje 
podwoje otworzył UTW. Działa biblioteka 
i czynne jest kino.

Rozważane są różne możliwości, mające 
na celu ułatwić seniorom codzienne życie. 
W zależności od tego, jak się będzie kształ-
tować bieżąca sytuacja, będą przekazywane 
informacje o wszelkich nowych inicjatywach 
i ułatwieniach lub obostrzeniach.

Okres izolacji, ale nie tylko, sprzyja wzro-
stowi złego samopoczucia, wyzwala różne 
lęki, rodzi napięcia wewnętrzne i zewnętrz-
ne, pojawia się wzajemna agresja i  niechęć, 
rodzą się konflikty w rodzinie. Człowiek wie-
lokroć staje w obliczu niemocy. Ma poczucie 
osamotnienia albo odrzucenia. Szczególnie 
trudne są takie stany dla seniora, który nie 
chce się do nich przyznać, nawet sam przed 
sobą, bo większość obecnego pokolenia se-
niorów, nie umie mówić o swoim stanie du-
cha. A to może być początek depresji – przy-
krej choroby, wymagającej często leczenia 
psychiatrycznego i wielokroć terapii, a już na 
pewno kontaktu z psychologiem.

Seniorki i seniorzy mieszkający w po-
szczególnych sołectwach mają możliwości 
organizowania różnych zajęć i spotkań na 
swoim terenie, bo wszędzie są świetlice wiej-

skie. Korzystanie z nich, oczywiście z  za-
chowaniem odpowiednich norm, może być 
bezpieczniejsze niż dojeżdżanie do miasta. 

W imieniu Grodziskiej Rady Seniorów 
Teresa Fifielska-Nowak

Aktualizacja od redakcji
Jak dynamicznie rozwija się pandemia, 
świadczą choćby aktywności przewidziane 
dla seniorów. Jeszcze we wrześniu prowadzo-
ne były zapisy do SAS, który wznowił dzia-
łalność, 5 października nowy rok akademicki 
zainaugurował grodziski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Niestety, po kilku dniach sy-
tuacja epidemiologiczna stała się na tyle po-
ważna, że cały kraj został objęty żółtą strefą, 
a 15 października ogłoszono nowe obostrze-
nia. Jak poinformował na antenie Radia Bo-
goria burmistrz Grzegorz Benedykciński, 
w  związku z zagrożeniem koronawirusem 
działalność Strefy Aktywnego Seniora zosta-
je zawieszona, a imprezy kulturalne odbywać 
się będą zgodnie z ograniczeniami przewi-
dzianymi przez rząd. Po raz kolejny zaape-
lował również o przestrzeganie zaleceń sani-
tarnych (dystans, dezynfekcja, maseczka), jak 
również o to, by seniorzy w miarę możliwości 
zrezygnowali z wychodzenia z domu.

Redakcja

Seniorzy w obliczu ograniczeń

Święto po trzykroć 

Nie próżnujemy!

Mówi się, że wiek senioralny 60+ to złoty 
wiek. Wiek zwany też jesienią życia.

Ponieważ ustalono, że 1 października 
każdego roku obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Seniora, 20 października Europejski 
Dzień Seniora, a w naszym kraju Ogólno-
polski Dzień Seniora obchodzimy 14 listopa-
da, przez prawie półtora miesiąca możemy 
świętować w Polsce nasz złoty wiek.

Rada Seniorów i wszystkie organizacje 
i stowarzyszenia skupiające i reprezentu-

jące seniorki i seniorów, miały różne pla-
ny świętowania, ale z uwagi na pandemię 
musimy je odłożyć na przyszłość. Głębo-
ko wierzymy, że jesienią przyszłego, 2021 
roku będziemy świętować wszystkie trzy 
dni seniora.

A dzisiaj życzymy wszystkim senior-
kom i seniorom miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki przede wszystkim zdrowia – 
oby dopisywało i było tak dobre, żebyśmy 
nie musieli odwiedzać lekarzy. Życzymy 

Współpraca seniorów z Klubu Łąki i dzieci 
z  Przedszkola Pszczółki Mai trwa od czte-
rech lat. W tym roku z powodu zagrożenia 
koronawirusem nasze kontakty są trudne, 
ale nie niemożliwe. Najmłodsze przedszkola-
ki z grupy Myszki i Motylki pod kierunkiem 
wychowawczyń przygotowały własnoręcznie 
zrobione ciasteczka i bukieciki kwiatów. Te 
przemiłe niespodzianki wraz z życzeniami 
otrzymaliśmy z okazji Międzynarodowego 

Dnia Osób Starszych i Dnia Seniora. Ze wzru-
szeniem przyjęliśmy najwspanialszy prezent 
– pamięć o nas. Tworzymy nieformalny Klub 
Międzypokoleniowej Przyjaźni. Za te wszystkie 
serdeczności dziękujemy pani dyrektor Renacie 
Prędkopowicz oraz wychowawczyniom i opie-
kunkom, a dzieci ściskamy mocno, oczywiście 
z bezpiecznej odległości.

W Klubie Seniora nie próżnujemy. Kole-
żanki z sekcji artystycznej wykonały stroiki 

jesienne, których podstawą są małe, ozdobne 
dynie. Materiały do dekoracji znalazłyśmy 
w ogrodach, na działkach i łąkowych space-
rach. Efekty bajeczne, a  stroiki są wyjątko-
wo radosną dekoracją, bo ich ciepłe kolory 
przyjemnie kojarzą się z  najpiękniejszymi 
elementami złotej jesieni i  nastrajają opty-
mistycznie. O sprawność fizyczną dbamy na 
zajęciach z gimnastyki rehabilitacyjnej pod 
kierunkiem niezawodnej pani Agnieszki Gil.

Seniorzy! Zadbajmy o swoje zdrowie 
i kondycję! Zróbmy coś dla innych, przygo-
tujmy drobne upominki zrobione własno-
ręcznie dla wnuków, znajomych, sąsiadów, 
dla siebie. Cieszmy się życiem, a na pewno 
będzie nam łatwiej przetrwać ten trudny, 
pandemiczny czas.

Danuta Dubielecka,  
Opiekunka Klubu Seniora Łąki

również cierpliwości i wytrwałości. Są 
one niezbędne żebyśmy mogli przetrwać 
trudny czas pandemii i nie stracili na-
dziei na powrót do tzw. normalnych cza-
sów. Życzymy nieustającej wzajemnej 
miłości i wyrozumiałości w rodzinie oraz 
życzliwych ludzi wokół nas. 

Wszystkiego dobrego na każdy 
nadchodzący dzień.

Gminna Rada  
Seniorów  

w Grodzisku  
Mazowieckim
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Po wyjazdowej porażce 1:4 z lideru-
jącym w piłkarskiej lidze okręgowej 

Orłem Baniocha w ekipie Chlebni doszło do 
zmiany szkoleniowca: Grzegorza Sitnickiego 
zastąpił Tomasz Feliksiak. Nowy trener za-
notował bardzo udany start, odnosząc trzy 
efektowne domowe zwycięstwa nad druży-
nami broniącymi się przed spadkiem. Jednak 
w wyjazdowym starciu z solidną Koroną Góra 
Kalwaria zwycięski marsz został zatrzymany. 
Zresztą gra na wyjazdach jest piętą achillesową 
naszego zespołu, bowiem w 5 meczach ponieśli 
aż 4 porażki. Po 12 kolejkach Chlebnia zajmuje 
5 miejsce w tabeli z 24 pkt, tracąc 7 do wspo-
mnianego wcześniej Orła oraz 5 do dającej pra-
wo do gry w barażu drugiej pozycji, którą oku-
puje Laura Chylice. Układ meczów w ostatnich 
pięciu kolejkach, wydaje się dawać szansę, że 
podopieczni trenera Feliksiaka powinni popra-
wić swoją lokatę, bowiem w czterech pojedyn-
kach będą zdecydowanym faworytem i jedynie 
w ostatnim starciu z Teresinem mogą mieć pro-
blemy, ponieważ to rywal, podobnie jak Chleb-
nia, celujący w awans.

Wyniki: Orzeł Baniocha (w) 1:4 (Łukasz 
Szala), SEMP Ursynów (d) 6:2 (Michał Ocipka 
– 2, Łukasz Gwardiak – 2, Szala, samob.), Sar-
mata W-wa (w) 4:0 (Damian Skalniak, Seba-
stian Patanowski, Ocipka, Szala), Piast Piastów 
(d) 4:0 (Szala – 2, Ocipka – 2), Korona Góra 
Kalwaria (w) 0:2. n (mś)

Zmiana trenera 

e Zwycięstwo na powitanie

z Astra z brązem

u Moda na Pogoń 

u Między pucharem a ligą

Bardzo udanie zainaugurowały ligowe roz-
grywki drużyny tenisistów stołowych Bogorii 
Grodzisk, występujące na niższych szczeblach. 
Debiutujące w I lidze młodziutkie zawodnicz-
ki w  znakomity sposób przywitały się z tym 
poziomem rozgrywek, pokonując w pierw-
szym, wyjazdowym meczu MRKS Gdańsk. 
Jednak w kolejnym musiały uznać wyższość 
Chrobrego Międzyzdroje i w  tabeli zaplecza 
Ekstraklasy zajmują 4 miejsce z 2 pkt na kon-
cie. Pewne wygrane w pierwszych spotkaniach 
zanotowały drużyny męskie. Drugoligowcy 
zwyciężyli Victorię Płock, zaś trzecioligowcy 
okazali się lepsi od Nadarzyna.      

Wyniki: MRKS Gdańsk (w) 8:2 (Martyna Lis 
– Agnieszka Brzeska 3:0 i Wiktoria Wróbel 0:3, 
Aleksandra Falarz – Wróbel 0:3 i Brzeska – 3:2, 
Zofia Śliwka – Marta Krajewska 3:2 i Adrianna 

Licbarska 3:0, Katarzyna Trochimiuk – Daria 
Kędzior 3:0 i Krajewska 3:1, Lis/Falarz – Wró-
bel/Kędzior 3:1, Śliwka/Trochimiuk – Brzeska/
Krajewska 3:2); UKS Chrobry Międzyzdroje 
(d) 2:8 (Falarz – Alicja Łebek 1:3 i Joanna Kie-
drowska 3:0, Lis – Kiedrowska 1:3 i Łebek 0:3, 
Trochimiuk – Ewa Kołodziej 1:3 i Sandra Ko-
zioł 3:2, Śliwka – Kozioł 2:3, Milena Mirecka – 
Kołodziej 0:3, Falarz/Lis- Kołodziej/Łebek 1:3, 
Trochimiuk/Śliwka – Kiedrowska/Kozioł 0:3). 
II  liga mężczyzn: KS Bogoria II – UKS Victo-
ria Płock (d) 8:2 (Miłosz Redzimski – 2, Patryk 
Pyśk – 2, Przemysław Sałaciński – 2, Bartło-
miej Skórko – 1, Redzimski/Pyśk – 1). III liga 
mężczyzn: KS Bogoria III – KS Nadarzyn (d) 
8:3 (Michał Gawlas – 3, Adrian Majchrzak – 2, 
Jacek Mitas – 1, Mikołaj Giereło – 1, Gawlas/
Majchrzak – 1). n (mś)

Występujące w piłkarskiej lidze okręgowej 
rezerwy Pogoni Grodzisk z każdym meczem 
przybliżają się do celu, jakim jest spokojne 
utrzymanie na tym szczeblu rozgrywek. Po 12 
kolejkach podopieczni trenera Macieja Przy-
bylskiego z 22 pkt zajmują 8 miejsce w tabeli, 
z dość bezpieczną przewagą nad drużynami 
zagrożonymi spadkiem. Nasz młody, oparty 
na wychowankach zespół jest królem własnego 
boiska, gdzie dzięki posiłkom z pierwszej dru-
żyny, zanotował komplet zwycięstw. Na wyjaz-
dach jest już gorzej, choć remisy w Teresinie 
i Złotokłosie były na wyciągnięcie ręki. Szcze-
gólny wymiar ma wygrana w derbach powiatu 
nad silnym Milanem Milanówek.

Oprócz rywalizacji w lidze nasi rezerwiści 
wciąż pozostają w rozgrywkach Pucharu Pol-
ski. Po zwycięstwie w IV rundzie na szczeblu 
okręgu warszawskiego nad juniorami stołecz-
nej Delty 5:1 (Sebastian Dziewulski – 2, Łukasz 
Krzemiński, Michał Pindor, Kamil Przyżycki), 
w kolejnej mieli wolny los, a w szóstej zmierzą 
się z czwartoligową Mszczonowianką.

Wyniki: Naprzód Brwinów (d) 4:1 (Jakub 
Bartnicki, Kamil Przyżycki, Marcin Misiak, Se-
bastian Dziewulski), KS Teresin (w) 1:2 (Dzie-
wulski), Ryś Laski (d) 2:0 (Dziewulski, Misiak), 
Perła Złotokłos (w) 1:2 (Szymon Leszczyński), 
Milan Milanówek (d) 3:1 (Mateusz Sidor, Patryk 
Wojacik, Michał Borychowski).  n (kb)

Piłkarze Pogoni Grodzisk w pięciu ostatnich 
meczach zanotowali cztery zwycięstwa i po-
nieśli jedną porażkę, dzięki czemu w tabeli 
III ligi z dorobkiem 21 pkt zajmują 2 miejsce, 
tracąc 2 punkty do lidera. W poprzednim, 
przedwcześnie zakończonym sezonie, w któ-
rym zapewniliśmy sobie utrzymanie, mieliśmy 
taką samą zdobycz. A przecież za nami dopiero 
10 kolejek, a do pechowo i trochę na własne ży-
czenie przegranego wyjazdowego pojedynku 
w Kutnie, byliśmy nawet liderem rozgrywek, 
co stanowiło miłe zaskoczenie dla wszystkich, 
a jednocześnie pokazało, że trener Krzysztof 
Chrobak bardzo dobrze przygotował drużynę 
do bieżącego sezonu.

Coraz częściej pojawiają się głosy, że Pogoń jest 
kandydatem do awansu. Podbijanie bębenka nie 
jest teraz wskazane. Cel pozostaje niezmienny: 
walka o pierwszą ósemkę, czyli grupę mistrzow-
ską. Jeśli się w niej znajdziemy, to nie tylko za-
pewnimy sobie ligowy byt, ale też automatycznie 
będziemy walczyć o II  ligę. Obecna III jest silna 
i dość wyrównana, w dodatku nie wybacza błę-
dów i nie pozwala na chwilę dekoncentracji, 

o  czym boleśnie przekonaliśmy się w Kutnie. 
W dodatku mordercza dawka spotkań spowodu-
je, że na finiszu będą się liczyć jedynie najsilniejsi. 
W czołówce jest ciasno, w dodatku ekipy z dal-
szych miejsc po kilku udanych występach mogą 
szybko się w niej znaleźć.

Wszystkie wygrane cieszą, ale na szczególne 
brawa nasi piłkarze zasłużyli za zwycięski poje-
dynek z rezerwami stołecznej Legii, która przed 
sezonem była wymieniana jako jeden z głównych 
kandydatów do awansu. Pogoń zagrała perfekcyj-
nie i w takiej formie chcielibyśmy ją widzieć jak 
najczęściej. Dodatkowo cieszy, mimo obostrzeń, 
dobra frekwencja na meczach naszej drużyny 
i rosnące zainteresowanie jej wynikami. W Gro-
dzisku znów jest moda na Pogoń.

Wyniki: Znicz Biała Piska (w) 1:0 (Jakub Ko-
łaczek), Legia II W-wa (d) 4:0 (Michał Strzał-
kowski, Patryk Szymański, Sebastian Kobiera, 
Kołaczek), Huragan Kaczkan Morąg (w) 2:1 
(Szymański, Kołaczek), Unia Skierniewice (d) 1:0 
(Michał Wrzesiński), KS Kutno (w) 2:3 (Damian 
Jaroń, Wrzesiński).

n  Michał Śliwiński

Po mistrza jesieni

Wrotkarze na torze 

20 sport20

Rezerwy Chlebni pokonując kolejnych 
rywali nie zwalniają tempa, jednocze-
śnie naciskając swój pierwszy zespół na 

konieczność wywalczenia awansu z ligi okrę-
gowej, bowiem dwie ekipy tego samego klubu 
nie mogą występować na tym samym poziomie 
rozgrywkowym, a rezerwiści są na najlepszej 
drodze do promocji do okręgówki. W pięciu 
ostatnich meczach, podopieczni trenera Pawła 
Żeglińskiego zanotowali pięć zwycięstw, dzię-
ki czemu, z kompletem 27 pkt, zdecydowanie 
przewodzą w tabeli piłkarskiej A-klasy, mając 
5 przewagi nad rezerwami Błonianki. Mimo że 
do końca rundy pozostały jeszcze 4 kolejki, to 
nie wydaje się, by piłkarze Chlebni oddali fotel 
lidera i tytuł mistrza jesieni.

Wyniki: Józefowianka Józefów (d) 3:1 (Adam 
Sierański – 2, Łukasz Trzaskowski), Tajfun Bro-
chów (w) 2:0 (Piotr Wacławek, Maciej Zwierz-
chowski), KS Blizne (d) 3:1 (Adrian Żakowski, 
Siergiej Kozak, Adam Laskowski), Wrzos Mię-
dzyborów (w) 2:1 (Żakowski, Zwierzchowski), 
Tur Jaktorów (d) 3:1 (Michał Firlej, Zwierz-
chowski, Laskowski).  n (mś)

Z 5 medalami powrócili zawodnicy gro-
dziskiej Sparty z Dusznik-Zdroju, gdzie 
rozegrane zostały Torowe Mistrzostwa 

Polski we wrotkarstwie szybkim, na starcie któ-
rych stanęło 350 zawodniczek i zawodników, 
reprezentujących 20 klubów. Najlepiej z grona 
podopiecznych trenera Sławomira Chmury 
spisała się Ewelina Kozerska, która zdobyła zło-
to w gronie młodzieżowców na 5000  m. Dwa 
brązowe medale, na 400 oraz 800 m w kategorii 
junior D1, wywalczyła Alicja Iwanek. Amelia 
Steć stanęła na najniższym stopniu podium 
w rywalizacji junior B na 5000 m, zaś piąty krą-
żek padł łupem sztafety męskiej (Wojciech To-
miczak, Andrzej Grzelak, Przemysław Kocan) 
junior C, która w wyścigu na 3000 m uplasowa-
ła się na trzeciej pozycji.  n (mś)

Bardzo udane dla Klubu Tenisa Astra Książenice były roze-
grane w Krakowie w dniach 4-6 września Drużynowe Mi-
strzostwa Polski w tenisie ziemnym w kategorii chłopców 
do lat 12, gdzie młodzi tenisiści w składzie: Jan Urbański, 
Vincent Fletcher, Alex Wandel, Antek Szary i Szymon Kar-
piński wywalczyli brązowy medal. W spotkaniu decydują-
cym o zajęciu miejsca na podium nasi zawodnicy pokonali 
Górnika Bytom 4:2. Jak z dumą podkreśla kapitan druży-
ny Joanna Januchowska, jest to pierwszy medal zdobyty 
w Drużynowych Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym 
przez klub z naszego terenu.   n (kb)
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h Od Pruszkowa po Kowiesy

e Lepsi od lidera

  Szermierze na podium

v Start  
z opóźnieniem

Z sercem do walki

e Moc młodzieży
Z czterema medalami powrócili z Kraśnika, 
gdzie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski 
w  tenisie stołowym, kadeci Akademii Bogorii. 
Złoto w turnieju drużynowym wywalczyła ekipa 
w składzie: Michał Gawlas, Jacek Mitas, Krzysztof 
Stąporek i Mikołaj Giereło. W pojedynku o tytuł 
najlepszej drużyny w kraju w tej kategorii wieko-
wej nasi gracze pokonali 3:2 ZKS Zielona Góra. 
Obok złota w drużynie, łupem naszych zawod-
ników padły trzy brązowe krążki: dwa Michała 
Gawlasa (w deblu i mikście) oraz Jacka Mitasa  
(w singlu), co stanowi miłą niespodziankę, bio-
rąc pod uwagę, że był on rozstawiony w zawo-
dach dopiero z nr 11. 

Młodziczki Akademii nie chciały być gorsze 
od swoich kolegów i z krajowego czempionatu, 
który miał miejsce w Krośnie, przywiozły trzy 
medale. Zofia Śliwka i Antonina Zembowicz 
zdobyły złoto w deblu. Te same zawodniczki 
wspomagane przez Milenę Mirecką wywalczyły 
też tytuł najlepszej drużyny w kraju, pokonu-
jąc w finale Emdek Bydgoszcz 3:0. Dodatkowo, 
Zosia stanęła na najniższym stopniu podium 
w grze pojedynczej.

Prawdziwym popisem umiejętności repre-
zentantów grodziskiej Akademii okazały się gli-

wickie Mistrzostwa Polski Juniorów, z których 
przywieźli aż 7 medali, w tym 4 złote, 2 srebrne 
i jeden brązowy. Multimedalistami w  naszych 
szeregach zostali: Martyna Lis i Miłosz Redzim-
ski. Ta pierwsza okazała się najlepsza w singlu, 
ponadto wywalczyła w parze z Miłoszem tytuł 
mistrzowski w mikście oraz brąz w deblu i sre-
bro w drużynie, gdzie partnerowała jej Katarzy-
na Trochimiuk. Redzimski, do wspomnianego 
złota w grze mieszanej, dorzucił triumfy w tur-
nieju indywidualnym oraz drużynowym, w któ-
rym wystąpili też Patryk Pyśk, Adam Stąporek 
i Jakub Lis. Czwarty medal, srebrnego koloru, 
zdobył w deblu wraz Pyśkiem.

Z kolei w rozegranych w Krakowie Mi-
strzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych, 
srebrny medal w turnieju juniorów do lat 23 
wywalczył 15-letni Marcin Zieliński. Co wię-
cej, nasz młody zawodnik zdobył również brąz 
w  rywalizacji seniorów, co na pewno jest wiel-
kim sukcesem, biorąc pod uwagę nie tylko wiek, 
ale też fakt, że w mistrzostwach startowali za-
wodnicy występujący w rozgrywkach ligowych. 
Dobrą passę Marcin podtrzymał w Gorzowie 
Wlkp., gdzie stanął na drugim stopniu podium 
w I Grand Prix Polski. n (mś)

Aż 33 medale wywalczyli kolarze GKK Opty-
-Mazowsze podczas rozegranych w Pruszko-
wie Torowych Mistrzostw Mazowsza. Najlepiej 
z  grona podopiecznych trenerów Krzysztofa 
Sadowskiego i Norberta Ogórka spisali się mło-
dzicy Marcelina Świderska i Mateusz Zieliński, 
po cztery razy stając na najwyższym stopniu 
podium. Złote krążki w gronie juniorów zdobyli 
Łukasz Szymański i Mikołaj Nowacki, zaś in-
nymi medalistami tych zawodów zostali: Maria 
Orszulak, Zuzanna Kurowska, Michał Kwiat-
kowski, Marcin Żak, Adrian Kwiatkowski oraz 
Ignacy Świderski. Z kolei podczas Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzików, w których 
startowali reprezentanci 5 województw, złoto 
w sprincie drużynowym wywalczyły Marcelina 
Świderska i Maria Orszulak. Indywidualnie Mar-
celina zajęła 2 miejsce w wyścigu punktowym 
i trzecie na 1500 m, zaś Maria – drugie na 250 m. 

Piąty medal stał się udziałem Kacpra Banaszka, 
Michała Kwiatkowskiego, Mateusza Zielińskie-
go i  Tymoteusza Zygmunta, którzy uplasowali 
się na drugiej pozycji w wyścigu drużynowym. 
Sporo medali zdobyli grodziscy kolarze również 
w innych imprezach. Znakomity występ zano-
tował Antoni Świderski podczas rozegranych 
w Gdyni Mistrzostw Polski w Maratonie MTB, 
zajmując w tych ekstremalnych zawodach pierw-
sze miejsce. W rozegranych w Konstancinie za-
wodach Lotto Poland Bike Marathon w gronie 
młodziczek, druga była Maria Orszulak, a trze-
cia – Maja Rees. Ta pierwsza zajęła też 1 miejsce, 
zaś Mateusz Zieliński – drugie, w Cisowianka 
Mazovia MTB Marathon, który odbył się w Józe-
fowie. Adrian Kowalczyk uplasował się na dru-
giej pozycji podczas Szosomanni w Kowiesach, 
a Marcin Żak na trzeciej w płockim Garmin Iron 
Triathlonie. n (mś)

Gdyby nie wyjazdowa porażka z białostockimi 
Dojlidami, Dartom Bogoria miałby na kon-
cie komplet zwycięstw i prowadziłby w tabeli 
Lotto Superligi tenisa stołowego. Ale i tak jest 
bardzo dobrze, bowiem podopieczni trenera 
Tomasza Redzimskiego na starcie rozgrywek 
zanotowali 6 zwycięstw, dzięki czemu z dorob-
kiem 17 pkt zajmują 2 miejsce w tabeli, tracąc 
punkt do liderującego Dekorglassu Działdo-
wo. W bezpośrednim starciu z tym zespołem, 
nasi zawodnicy okazali się wyraźnie lepsi, co 
jest dobrym prognostykiem na przyszłość, 
kiedy rozgrywki wkroczą w decydującą fazę. 
Niezwykle cieszy, że 15-letni wychowanek klu-
bowej akademii Miłosz Redzimski coraz lepiej 
radzi sobie w rywalizacji z seniorami, stając się 
coraz pewniejszym punktem drużyny.

Wyniki: ZKS Palmiarnia Zielona Góra (d) 
3:0 (Marek Badowski – Łukasz Wachowiak 3:0, 
Pavel Sirucek – Kamil Nalepa 3:0, Miłosz Re-

dzimski – Mateusz Zalewski 3:2); Sokołów SA 
Jarosław (w) 3:1 (Sirucek – Kou Lei 0:3, Pana-
giotis Gionis – Patryk Zatówka 3:2, Badowski 
– Paweł Chmiel 3:2, Gionis – Kou Lei 2:0); KS 
Dekorglass Działdowo (d) 3:1 (Badowski – Wei 
Shihao 3:1, Gionis – Andrej Gacina 3:1, Re-
dzimski – Jakub Dyjas 2:3, Badowski – Gacina 
2:1); Dojlidy Białystok (w) 1:3 (Redzimski – 
Wang Zeng Yi 1:3, Gionis – Li Yongyin 3:2, Si-
rucek – Aliaksandr Khanin 1:3, Gionis – Wang 
0:2); Energia Manekin Toruń (d) 3:0 (Badowski 
– Tomasz Kotowski 3:1, Sirucek – Konrad Kul-
pa 3:0, Redzimski – Węderlich 3:0); 3S Polonia 
Bytom (w) 3:0 (Badowski – Filip Szymański 3:0, 
Sirucek – Igor Dąbrowski 3:0, Redzimski – Ro-
bert Floras 3:0); Lotto Zooleszcz Gwiazda Byd-
goszcz (d) 3:2 (Gionis – Wiaczesław Burow 3:2, 
Badowski – Asuka Machi 0:3, Sirucek – Artur 
Grela 3:1, Gionis – Machi 0:2, Badowski/Siru-
cek – Grela/Patryk Jendrzejewski 2:0). n (mś)

Z czterema medalami wrócili ze stolicy reprezen-
tanci Grodziskiego Klubu Szermierczego, którzy 
startowali w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży. Złoto i srebro w kategorii dziewczynek zdoby-

ły odpowiednio Oliwia Dwornik i Emilie Leduc. 
W rywalizacji młodziczek na najwyższym stopniu 
podium stanęła Lidia Tabędzka, zaś Daniel Gołu-
biew wywalczył brąz w kategorii chłopców.   n (mś)

Ostatnim sprawdzianem siatkarzy UKS Spar-
ta przed inauguracją rozgrywek ligowych był 
rozegrany w hali sportowej Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Burmistrza. Władze klubu 
zadbały o dobrą obsadę, bowiem na starcie 
stanęły cztery drużyny drugoligowe. W pół-
finałach Sparta pokonała MMKS Lotnik Łę-
czyca 3:1, zaś KS Camper Wyszków, w takich 
samych rozmiarach LKS Czarnych Rząśnia. 
W finale nasi siatkarze również 3:1 zwycię-
żyli ekipę z Wyszkowa, która będzie grupo-
wym rywalem Spartiatów w nadchodzących 
rozgrywkach. Tytuł MVP w naszym zespole 
przypadł Dawidowi Wilczkowskiemu. Nie-
stety, długo oczekiwany start sezonu musi 
odwlec się w czasie, z powodu pozytywnego 
testu na obecność COVID-19 u sporej części 
zawodników naszego drugoligowego zespołu. 
Kibice musza się więc uzbroić w cierpliwość. 
Takie, niestety, mamy czasy.

W rozegranym w Grodzisku Turnieju Mło-
dziczek o Puchar Burmistrza zawodniczki 
trenera Piotra Szmausa stanęły na drugim 
stopniu podium. Po wygranych po 2:0 spotka-
niach grupowych z Sępem Żelechów i Krótką 
Mysiadło II oraz w półfinale z drugą ekipą 
Sparty, w finale, nasze siatkarki nie dały rady 
pierwszej drużynie z Mysiadła, przegrywając 
24:26 i 23:25. n (mś)

Świeżo rozpoczęty sezon przyniósł 
pierwsze sukcesy UKS Budo Grodzisk. 

W zorganizowanym w Żarach turnieju Łu-
życe Cup 2 miejsce w konkurencji kata zajął 
Stefan Gozdek. Grad medali przywieźli za-
wodnicy tego klubu ze Świecia, gdzie roze-
grana została IX edycja turnieju Yamabushi 
Cup WKF. Złote medale wywalczyli: Szymon 
Budny (dwukrotnie) i Marta Pietrzak. Srebro 
stało się udziałem: Antoniny Zembowicz, 
Aleksandry Kot, Marata Redla oraz wspo-
mnianej Pietrzak. Z kolei na trzecim stopniu 
podium stanęli: dwukrotnie Kalina Kubacka 
i Hugo Zaremba, a po razie Borys Bortniak 
oraz Zembowicz i Redel.

15 medali reprezentanci Budo wywalczy-
li podczas Mistrzostw Mazowsza w karate 
olimpijskim, które miały miejsce w Chyno-
wie. 2 złote medale zdobył Marcel Gurgul, 
a po jednym – Kalina Kubacka, Małgorzata 
Sarba, Daria Grabczuk i Szymon Budny. Sre-
bro padło łupem: Jagody Skalimowskiej, An-
toniego Ścibisza i Kubackiej, zaś brąz wywal-
czyli: Skalimowska, Borys Bortniak, Antoni 
Miklaszewski, Kornel Czarnecki, Mateusz 
Wróbel i Krzysztof Sarba.

Dwa złote krążki Zofii Knyziak, jeden Julii 
Zwierzchowskiej, oraz dwa brązowe Stefana 
Gozdka – to zdobycze klubu podczas turnieju 
Enoeda Cup w Krośnie Odrzańskim.

Z kolei karatecy Sparty zdobyli 3 medale 
w Starachowicach, gdzie rozegrane zostały za-
wody Polish Open Kadet and Junior Shinky-
okushin. Dwa z nich, srebrny w kumite oraz 
brązowy w kata, wywalczyła Julia Dobrowol-
ska, zaś Paulina Jarczyk, w innej kategorii, 
zajęła 2 miejsce w tej pierwszej konkurencji.

Reprezentanci klubu Raion Fight Club zdo-
byli 6 srebrnych medali podczas rozegranego 
w Mińsku Maz. XI Turnieju NoGi Fight Grap-
pler Cup. Dwukrotnie na drugim stopniu po-
dium stanęli Karol Rypina i Jakub Cegiełko, 
a po razie – Julia Lewandowska i Marek Posia-
dała-Wolicki.  n (mś)

j
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska

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 17.

Poziomo:
1. dialekt, żargon; 8. podręcznik do samodzielnej 
nauki; 9. Ferenc (1811-1886) wybitny węgier-
ski pianista i kompozytor; 10. w mitologii: jedna 
z  trzech córek Dionizosa; 11. wspólnik, towa-
rzysz, współuczestnik; 12. Theo – grecki piosen-
karz, trzeci mąż Edith Piaf; 15. tytuł znanej opery 
Giuseppe Verdiego; 17. zbiór dokumentów za-
wierających zapisy urzędowe; 20. ktoś wyjątkowo 
sprytny, przebiegły i doświadczony; 21. autorka 
powieści „Panienka z okienka”; 22. płótno baweł-
niane używane do bandażowania; 23. król z tytułu 
tragedii Williama Szekspira; 26. śpiewak cerkiew-
ny; 28. ujma, uszczerbek; 31. rodzina; 32. meksy-
kańska bylina kwitnąca tylko raz; 33. według daw-
nych wierzeń zły duch, diabeł; 34. miejsce wypasu 
bydła; 35. gościniec.

Rozwiązanie krzyżówki 
z nr. 301:
W krzyżówce zaszyfrowane było ha-
sło „Jerzy Kowalczyk”. Zwyciężczy-
nią została p. Bożena Owczarska. Po 
odbiór nagrody zapraszamy do sie-
dziby redakcji: Centrum 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.  

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 602 455 130  

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 

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

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

Społeczno-Kulturalne Bogoria

BOG                                                        RIABOG                    R  

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
5 listopada. Odpowiedzi prosimy nad-
syłać na adres redakcji pocztą trady-
cyjną bądź elektroniczną. Nagrodą jest 
ważne do końca roku zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Centrum Kultury 
na dowolnie wybrany seans filmowy.

Pionowo:
1. szybkie bieganie; 2. pogląd lub twierdzenie 
oderwane od rzeczywistości; 3. brak naturalnej 
odporności fizycznej i nerwowej; 4. jednostka 
natężenia prądu elektrycznego; 5. symbol władzy 
marszałkowskiej; 6. część nośna spadochronu; 
7.  opust, rabat; 12. jedna z dzielnic Warszawy; 
13. przeciwnik; 14. krzew o białych lub różowych 
kwiatach i gruszkowatych owocach; 16. ukochana 
Tristana; 18. samica konia; 19. Salvatore – belgijski 
piosenkarz, który zasłynął przebojem „Tombe la 
neige”; 24. przechodzenie do form doskonalszych, 
stopniowe zmiany; 25. rodzaj tkaniny z wełny cze-
sankowej na ubrania męskie; 27. założony w 1991 
roku zespół muzyczny z Tampy na Florydzie; 
28. boczna ściana nasypu; 29. na planie filmowym 
poprzedzają ujęcia; 30. nić konopna lub lniana 
używana przez szewców i rymarzy; 31. lekka ko-
media o żywej akcji.
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Grodziski Klub Filmowy – czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat repertuaru na:   
www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest  
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OGŁOSZENIA DROBNE

MAŁY KROK – WIELKI SUKCES

Głównym celem projektu jest 
reintegracja społeczno-zawodo-
wa osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z terenu gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki. 

W projekcie wezmą udział 24 
osoby, po 8 osób w każdej edy-
cji projektu. Grupą docelową 
projektu są kobiety zagrożone 
wykluczeniem społecznym oraz 
zawodowym, bezrobotne, ko-
rzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej.

Osoby biorące udział w pro-
jekcie będą objęte różnymi 
działaniami aktywizacyjnymi. 
W ramach reintegracji społecz-
nej odbywać się będą spotkania 
indywidualne ze specjalistami, 
terapia psychologiczna, spo-
tkania grupowe ze specjalista-
mi, warsztaty psychologiczne, 
warsztaty zmiany wizerunku, 
warsztaty rozwoju osobistego. 
Natomiast w ramach reinte-
gracji zawodowej uczestniczki 
projektu będą mogły skorzystać 
ze spotkań z Jobcoach, kursów 

zawodowych oraz stażu speł-
niającego standardy wskazane 
w Europejskich Ramach Jakości 
Praktyk i Staży.

Całkowity koszt projektu to 
336 000,00 zł.

Pierwsza rekrutacja do pro-
jektu rozpoczęła się w paździer-
niku 2019 r., obecnie rozpoczy-
na się nabór do drugiej edycji, 
a prowadzi ją Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grodzisku Mazo-
wieckim. Tam również można 
uzyskać szczegółowe informa-
cje. Wszystkie osoby zaintere-
sowane udziałem w projekcie 
zachęcamy do kontaktu osobi-
stego lub telefonicznego.

W latach 2019-2022 w ramach Funduszy Europejskich 
Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie 
włączenia społecznego i walki z ubóstwem, działanie 9.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim realizuje 
projekt „MAŁY KROK – WIELKI SUKCES”. 

Różnie się plecie na tym Bożym świecie.
Niemniej jednak 90 lat szczęśliwie przeżyłam

i jako najstarsza z kobiet w Klubie Seniora w Łąkach,
wspaniałym przyjęciem zaskoczona byłam.
Było to miłe urodzinowe spotkanie
i w mojej pamięci na długo pozostanie.
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Grodzisku Maz. 
o mnie także pamiętał, 
przesyłając okazały tort i pachnące, czerwone róże w dniu 
mojego święta.
Klubowi Seniora w Łąkach mam do zawdzięczenia wiele,
Z opiekunką Klubu p. Danutą Dubielecką na czele.
Wszystkim Państwu, którzy to przyjęcie uświetnili raz jeszcze 
dziękuję
I jak dożyję, takiego ubawu znów oczekuję.
Załączam pozdrowienia
i życzę Państwu w dalszym życiu wszelkiego powodzenia.

Seniorka z Grodziska Maz.,
Jubilatka, 90-latka

Urszula Bębenek

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), sprzedaż rowerów 
używanych z napędem elektrycznym, Grodzisk,  
ul. Gimnazjalna 16a. Tel. 692 465 581

n  Przyjmę książki w każdej ilości i dowolnym 
stanie, z odbiorem osobistym. Proszę o kontakt: 
502 932 470

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  Sprzedam samochód Ford Mondeo Combi, 
produkcja brytyjska, rocznik 1999, bezwypadkowy, 
pierwszy właściciel, przebieg 240 tys. Kolor 
ciemnozielony. Tel. 602 29 39 48

n  Kupię dom do remontu w Grodzisku 
Mazowieckim lub okolicach. Telefon: 510 866 326

n  Wynajmę mały dom w Grodzisku Mazowieckim. 
Kontakt pod numerem 506 637 306

 n  KUPIĘ GARAŻ w Grodzisku Mazowieckim lub 
okolicach. Telefon: 693 285 954

n  Sprzedam dobrze prosperujący kiosk w centrum 
Grodziska Maz. Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 604 630 515

www.mapadotacji.gov.pl 

  

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  

„MAŁY KROK- WIELKI SUKCES” 

Celem projektu jest reintegracja społeczno - zawodowa kobiet zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

W ramach projektu dla uczestniczek przygotowano: 

• Indywidualne spotkania ze specjalistami 

• Terapię psychologiczną 

• Spotkania grupowe ze specjalistami 

• Warsztaty zmiany wizerunku 

• Warsztaty rozwoju osobistego 

• Spotkania z Jobcoach’em 

• kursy zawodowe oraz staże 

Dofinansowanie projektu z UE: 268 800,00 zł 

 

Podziękowania jubilatki



– Regaty polegają na tym, że w każdej kategorii odbędą po 
trzy biegi i będą sumowane czasy. Podczas zmagań liczy się 
umiejętność wykorzystania wiatru, ustawienia żagli oraz 
czytania tego, jak się woda układa. Dzieci będą startować 
na jednoosobowych łódkach typu Optymist, dwuosobowe 
załogi młodzieżowe na Merlinach – mówiła Julia Grudniew-
ska z Fundacji Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego.

W najmłodszej kategorii wiekowej 6-9 lat zwyciężyła Anto-
nina Dziekańska z Giżyckiej Grupy Regatowej. Za nią uplaso-
wali się Teodor Baliński z Bogoria Sailing Team, a następnie 
Wanda Pokropek z Fundacji Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego.

W grupie 10-13 lat najlepszy okazał się Michał Ciechano-
wicz z Giżyckiej Grupy Regatowej. Na kolejnych stopniach 
podium znaleźli się Kacper Kubiak z 9 Wodnej Drużyny 
Harcerskiej z Hufca ZHP Żyrardów, a za nim Wiktoria Ko-
ronowska z Bogoria Sailing Team.

Wśród uczestników 14-15-letnich pierwsze miejsce ex 
aequo zajęli: Dominika Gra i Laura Banach (Giżycka Grupa 
Regatowa), Konrad Zakrzewski i Franek Woźniak (Funda-
cja Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego) oraz Andrzej Wąsow-
ski i Dorota Pietrasz (Bogoria Sailing Team). Taki rezultat 
wynikał  z tego, że współzawodnictwo nie zostało dokoń-
czone z powodu burzy.

Również ze względu na niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne nie do końca rozstrzygnięte zostały zawody w katego-
rii old boy 16+. W związku z tym jako pierwszych ex aequo 
uznano reprezentację Giżycka (burmistrz Giżycka Wojciech 
Iwaszkiewicz i Rafał Ciechanowicz) i 9 WDH z Hufca ZHP 
Żyrardów (Mateusz Stefański i Barbara Fiuk). Drudzy zostali 
przedstawiciele 9. WDH z Hufca ZHP Żyrardów (Michał Ku-
biak i Filip Markowski) i 7. WDH z Hufca ZHP Jaktorów (Da-
niel Jakubowski i Marta Jankowska). Trzecie miejsce zajęły 
Gmina Grodzisk, w osobach burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego i Roberta Muchajera oraz Grodziski Klub Żeglarski 
Czysty Wiatr (Bogdan Belke, Jerzy Ostalski).

Klasyfikacja generalna grodziskich regat ukształtowała się 
zatem następująco: Giżycka Grupa Regatowa (1 miejsce), Bo-
goria Sailing Team (2 miejsce), Fundacja Szkoła Żeglarstwa 
Tradycyjnego (3 miejsce), 7 WDH z Hufca ZHP Jaktorów 
(4 miejsce), 9 WDH z Hufca ZHP Żyrardów (5 miejsce) i GKŻ 
Czysty Wiatr (6 miejsce).

Organizatorem grodziskich regat był Ośrodek Sportu i Re-
kreacji we współpracy z trzema grodziskimi organizacjami: 
Fundacją Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego, Bogorią Sailing 
Team i GKŻ Czysty Wiatr.

Regatom towarzyszyły wodne warsztaty plastyczne z Martą 
Zawadzką. n Anna Redel

 

– To jest realizacja mojego wielkiego marzenia 
– mówił Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska 4 października podczas otwarcia 
I Regat Żeglarskich na Stawach Walczewskie-
go, którym przyświecało hasło „Największe 
regaty na najmniejszym akwenie”.

Czytali wodę,  
wykorzystali 
dobry wiatr
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www.ameds.pl

222 902 880
Lekarze specjaliści
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O F E R U J E M Y :
U M O W Ę  O  P R A C Ę

S Y S T E M  J E D N O Z M I A N O W Y  
P O S I Ł K I  R E G E N E R A C Y J N E  |  B E N E F I T Y  P R A C O W N I C Z E  

J e d e n  z  l i d e r ó w  z b i ó r k i  
i  p r z e t w a r z a n i a  z u ż y t e g o  s p r z ę t u
e l e k t r y c z n e g o  i  e l e k t r o n i c z n e g o  

DLA FIRMY I DOMU

92-322 Łódź 
Al. Piłsudskiego 105 
tel./fax 42 674 47 00 
kom. 601 075 303 
e-mail: nauticon@o2.pl 
zaglownianauticon@gmail.com

www.nauticon.pl

Tu szyjemy 
nasze zagle.
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W naszej ponad dwudziestoletniej praktyce w Agencji Ubezpieczeniowej wielokrotnie spo-
tykaliśmy się z brakiem świadomości Klientów w tej bardzo ważnej kwestii, jaką jest od-
powiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych, w skrócie “OC”. Wiele osób 
myśli, że jeśli posiada obowiązkowe ubezpieczenie na swój pojazd, to w razie szkody, ich 
ubezpieczyciel zawsze wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. 

Zwykle (!) działa to w ten sposób, że, 
w razie szkody z naszej winy, pisze-
my oświadczenie poszkodowanemu. 
Ewentualnie przyjeżdża policja, spisuje 
protokół, karze mandatem sprawcę ko-
lizji/wypadku. Następnie sprawa trafia 
do ubezpieczyciela sprawcy, który wy-
płaca odszkodowanie  poszkodowane-
mu. Zwykle, ale...niestety nie zawsze!

Kiedy polisa OC nie zadziała, czy-
li kiedy, pomimo posiadania ważnego 
ubezpieczenia OC, sprawca będzie mu-
siał ponieść sam koszty spowodowanej 
przez siebie szkody? 

Art. 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. 
O Ubezpieczeniach Obowiązkowych, 
UFG i PBUK stanowi, że Zakładowi 
Ubezpieczeń oraz UFG, w przypadkach 
określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przy-
sługuje prawo dochodzenia od kierują-
cego pojazdem mechanicznym, zwrotu 
wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych 
odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w sta-
nie po użyciu alkoholu lub w stanie 
nietrzeźwości albo po użyciu środków 
odurzających, substancji psychotropo-
wych lub środków zastępczych w rozu-
mieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu 
wskutek popełnienia przestępstwa

 3)   nie posiadał wymaganych upraw-
nień do kierowania pojazdem mecha-
nicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy 
chodziło o ratowanie życia ludzkiego 
lub mienia albo o pościg za osobą pod-
jęty bezpośrednio po popełnieniu przez 
nią przestępstwa;

 4) zbiegł z miejsca zdarzenia.
Oznacza to, że firma ubezpieczenio-

wa wypłaci odszkodowanie za spraw-
cę szkody, ale jeśli miał miejsce jeden 
z ww. przypadków – będzie dochodzić 
od niego zwrotu wszystkich, poniesio-
nych w związku ze szkodą, wydatków.

Kolejna sytuacja, gdy musimy oso-
biście zapłacić za spowodowane przez 
siebie szkody komunikacyjne ma miej-
sce wtedy, gdy nasza polisa OC jest 
nieważna. Czasami nawet nie jesteśmy 
tego faktu świadomi...       

Roczne polisy OC zwykle przedłuża-
ją się na kolejne 12 miesięcy, ale nie 
zawsze. Są sytuacje, gdy polisa się nie 
wznawia a pojazd nie ma ochrony.

Najczęstszą z nich jest rata za polisę 
OC nieopłacona przed terminem wyga-
śnięcia polisy. Nie chodzi tu o spóźnie-
nie się z płatnością za ratę, tylko o nie-
opłacenie którejkolwiek raty przed datą 
wygaśnięcia całej polisy, oraz niewzno-
wienie polisy OC w terminie.

Wówczas polisa nie przedłuża się 
automatycznie i potencjalne szko-
dy pokrywamy sami, jako refundację 
odszkodowania wypłaconego, w tym 
przypadku, przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny.

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy 
kupimy samochód z OC poprzedniego 
właściciela a po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia nie przedłużymy polisy. 
Ubezpieczenie nie przedłuży się automa-
tycznie, a co za tym idzie, w razie szkody, 

pokrywamy ją z własnych środków.
Ubezpieczyciel poprzedniego właści-

ciela nie zawsze ma możliwość przy-
pomnieć o konieczności przedłużenia          
polisy, gdyż sprzedający często nie 
zgłasza sprzedaży pojazdu, albo robi to 
z dużym opóźnieniem.

Są Agencje Ubezpieczeniowe, w któ-
rych można poprosić o przypomnienie 
o  końcu ubezpieczenia samochodu 
kupionego z inną polisą, albo samemu 
zapisać potrzebne daty i...nie prze-
oczyć ich.

Dodać należy, że UFG może nałożyć 
karę za brak ubezpieczenia OC, a są 
to dość wysokie kwoty. Za brak OC na 
samochód osobowy w 2020 roku zapła-
cimy 5200 zł, na ciężarowy 7800 zł a na 
pozostałe pojazdy 870 zł. Warto dodać, 
że zapłacenie kary nie zwalnia z obo-
wiązku opłacenia składki OC. 

       Zapewne, dla niektórych, nie są 
to dobre wieści, jednak „Nieznajomość 
prawa nie zwalnia z obowiązku jego      
przestrzegania”. Możemy się oburzać, 
irytować, krzyczeć, ale ... lepiej wie-
dzieć i nie dopuścić do takiej sytuacji.

Dorota Błaszczak
www.przezorny.pl

Obowiązkowe ubezpieczenie OC  
posiadaczy pojazdów mechanicznych   
– czy działa zawsze i wszędzie?
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Sklep Kabanosik   
Grodzisk Maz.,  Plac Wolności  4

Pyszne swojskie 
wyroby

a także mięsa 
i pieczywa

Wiejska kiełbasa, 
baleron, kaszanka, 
salceson, pasztet, 
szynka, boczek ...

a także pierogi, kluski 
śląskie, kopytka, pyzy,  

galaretka z nóżek,  
gołąbki

Kupuj co chcesz! 
Zapraszamy
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STREFA NIERUCHOMOŚCI
n  sprzedajemy skutecznie 

nieruchomości,
n  najmy/wynajmy
n  współpracujemy z inwestorami, 
świadczymy usługi od pozyskania 
nieruchomości, przez projekt 
wnętrz, remont lokalu i dalej 
sprzedaż lub wynajem, 

n współpracujemy z deweloperami, 
n  podnosimy wartość nieruchomości 

przez profesjonalny home staging, 
n  wykonujemy profesjonalne 

sesje zdjęciowe, dzięki którym 
prezentowane nieruchomości są 
przedstawione w atrakcyjnym, 
ale również prawdziwym świetle. 

STREFA FINANSÓW
n  kredyty gotówkowe,
n  kredyty hipoteczne,
n  kredyt inwestycyjny,
n  konsolidacja kredytów.

BEZ PROWIZJI i OPŁAT dodatkowo pełna  
informacja o całkowitym koszcie 
kredytu, łącznie z dodatkowymi 
kosztami np. ubezpieczeniem kredytu. 

STREFA FINANSÓW  
I NIERUCHOMOŚCI

ul. Nadarzyńska 88
05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.strefafin.pl
tel. 509 303 599, 517 965 792 

Godziny pracy biura: 
 pn. - pt. 10-18

Strefa Dobrych Praktyk

Ile bierzecie prowizji?  
Czy kupujący  

nieruchomość 
z ogłoszenia biura 

musi płacić 
pośrednikowi?  

A jakie są te prowizje?

Po pierwsze, praca pośrednika jest 
trudna i wymaga wiedzy i doświad-
czenia równocześnie. Jeśli pośrednik 
wykonuje ją solidnie, słowo honoru, że 
się napracuje, więc tutaj pada pierwszy 
mit, pośrednik „nie bierze”, ale zarabia 
swoją pracą na życie jak każdy z nas. 
Po drugie biura pośrednictwa działają 
m.in. w oparciu o Ustawę o Gospodarce 
Nieruchomościami. 
Z tej ustawy jasno wynika, że pośred-
nictwo w obrocie nieruchomościami 
polega na odpłatnym wykonywaniu 
czynności zmierzających do zawarcia 
przez inne osoby umów [sprzedaży lub 
kupna nieruchomości]. 

Kolejne pytanie kto płaci, która strona 
transakcji?
Ustawa nie określa czy za wykonywa-
ną pracę płaci Sprzedający czy Kupu-
jący, te ustalenia czynią między sobą 
zainteresowane strony. Nie określa 
również wysokości stawek prowizji, 
są to wyłącznie zwyczaje i utarte 
schematy, które przyjęły się na rynku 
jako coś stałego. W Polsce przyjęła 
się zasada, że obie strony kupują-
cy i sprzedający płacą po połowie. 
W różnych krajach są różne tradycje. 
We Francji tylko sprzedający płaci, ale 
kupujący ma prawo wynająć swojego 
agenta i on w jego imieniu negocjuje 
cenę. W Wielkiej Brytanii nie ma ofert 
bezpośrednich, wszystkie transakcje 
muszą być zawierane przez biuro i to 
licencjonowane. We Włoszech kupu-
jący płaci wynagrodzenie za obsługę 
przy zakupie nieruchomości i jest to 
nie mniej niż 4% wartości nabywanej 
nieruchomości.

Czy warto więc zatrudnić pośrednika? 
Czy 3-5%  jako wynagrodzenie dla 
pośrednika jest warte naszego osobi-
stego ryzyka? A może nie jest to dużo 
za poczucie spokoju? Im więcej mam 
doświadczenia z rynku nieruchomo-
ści, tym bardziej bałabym się działać 
bezpośrednio. Jednak równie ważnym 
jest to - jakie biura wynajmiemy do 
reprezentowania naszych interesów. 
Niestety muszę tutaj przyznać, że jest 
wiele biur, gdzie zatrudnione osoby 
w charakterze agenta nie mają odpo-
wiedniej wiedzy ani licencji. Licencja 
nie jest wymagana od 2014 r, ale czy 
chcielibyście jechać taksówką, którą 
prowadzi kierowca bez prawa jazdy? 
Z pewnością nie. 

Dlatego polecam korzystać z wiedzy 
i doświadczenia sprawdzonych pośred-
ników. Sami możecie łatwo to zwery-
fikować, wystarczy otworzyć internet 
i przejrzeć zdjęcia w ofertach, opisy 
nieruchomości. Przy okazji polecam 
również wybranie do współpracy 
jednej agencji, tzw. wyłączność choć 
ma to rozwiązanie swoje wady to jest 
jednak lepsze od umów otwartych 
zawieranych ze wszystkimi po kolei. 

Kinga Valevsky  
Strefa Finansów  i Nieruchomości

Ile bierzecie prowizji? To jedno z pierwszych pytań, które słyszę w mojej pracy. 
Skoro jest to tak ważna sprawa, że jest jednym z pierwszym pytaniem przy pod-
jęciu decyzji o współpracy lub nie z  „biurem nieruchomości”, to warto uporząd-
kować te wiedzę i przybliżyć jakie są prowizje, dlaczego i kto powinien je płacić. 
Podobne pytanie dostałam także w naszej audycji radiowej w Radio Bogoria, w ta-
kim razie uchylam rąbka tajemnicy „ile się bierze”.

V



BOGORIA nr 302 październik 2020

kultura32VI  



BOGORIA nr 302 październik 2020

VII

Pracuj w Biedronce na cały etat, część etatu, w weekendy jako: Kasjer, 
Sprzedawca-Kasjer, Pracownik Sklepu lub Sprzedawca za ladą mięsną. 
W każdą środę 10.00-15.00 dyżur rekruterski Biedronka ul. Królewska 51

Rembud

Sebastian Laskowski
tel. kom. 784 797 190
e-mail: slaskowski1@poczta.onet.pl

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków
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Rękodzieło artystyczne, wyjątkowe prezenty,  
wyroby tradycyjne!

 
Wszyscy wystawcy będą mieli możliwość  
zaprezentowania się w szerokim zakresie: 

w na specjalnie przygotowanej do tego celu podstronie  
na www.centrumkultury.eu (tu zamieszczone zostaną wizytówki  

wystawców z możliwością odesłania do prezentacji produktów)

w w Grodziskim Piśmie Społeczno-Kulturalnym „Bogoria”  
na wydzielonych do tego celu stronach

w na falach grodziskiej rozgłośni radiowej „Bogoria”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

Dział Promocji i Reklamy Centrum Kultury
Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9

Tel. 22 734 79 04
Informacje na FB i stronie www.centrumkultury.eu

„Wielowymiarowy”  
Jarmark Świąteczny

Zapraszamy sponsorów, rękodzielników   
i firmy które chcą aby jak co roku 

 Święta były magiczne!

Projekt rusza 20 listopada  
i trwa do 20 grudnia 2020 r. 


