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Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 22 724 21 21
Gmina Grodzisk uruchomiła telefon wsparcia. Mogą z niego skorzystać osoby starsze i samotne oraz chore  
na koronawirusa bądź przebywające na kwarantannie. Pod numerem 22 724 21 21 można się dowiedzieć 
jak postępować, gdy wystąpią objawy choroby, gdzie zgłosić zapotrzebowanie na zakup leków czy żywności  
oraz gdzie uzyskać pomoc psychologiczną. Infolinia pomocowa jest dostępna od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.00-22.00, a w weekendy od godz. 9.00 do 15.00.
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Obwodnica w terenie 
Codzienne raporty dotyczące rozwoju pandemii przyniosły w listopadzie liczby, których nie przewidywały 
najczarniejsze scenariusze, wprowadzone zostały kolejne obostrzenia, a nie wiadomo, czy nie nadejdą kolejne, przy 
których niedawne strefy czerwone wydają się oazami swobody. Mimo to wszyscy starają się szukać swoich enklaw 
normalności, a w potoku złych informacji, te dobre mają jeszcze większą wartość. Dla większości mieszkańców 
Grodziska taką dobrą wiadomością jest, że rozpoczęły się intensywne prace przy budowie obwodnicy.
Umowa między inwestorem, czyli Mazo-
wieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
a wykonawcą – firmą Strabag, podpisana 
została 27 sierpnia i niemal od razu we-
szła w fazę realizacji. Pandemiczna sy-
tuacja nie pozwoliła na zorganizowanie 
widowiskowego wbicia pierwszej łopa-
ty czy choćby przecięcia wstęgi, jednak 
brak efektownej inauguracji nie wpłynął 
na efektywność prac. Pierwsze tygodnie 

zostały przeznaczone na przygotowania, 
czyli organizację placów składowych, ro-
boty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krze-
wów w pasie drogowym, inwentaryzację 
geodezyjną i sprawdzenie terenu pod 
względem występowania materiałów nie-
bezpiecznych pochodzenia wojskowego. 
Teraz przyszedł czas na roboty ziemne, 
których postępy widać gołym okiem. Jak 
informuje wykonawca, aktualnie na bu-

dowie trwa przygotowanie terenu pod ciąg 
główny drogi wojewódzkiej 579 i drogi 
serwisowe, ulepszane jest podłoże, a także 
wykonywane są już pierwsze warstwy wy-
równujące pod nasypy. Przygotowywana 
jest też platforma robocza pod wykona-
nie kolumn w obszarze glinianek. Krótko 
mówiąc obwodnica zaczyna się wyłaniać 
i nabierać realnego kształtu już nie na ma-
pach i planach, a w terenie.    (kb)
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Uchwycić moment
Od 21 października w Pocze-
kalni PKP można było oglądać 
„Dzikie ptaki”, czyli wystawę 
autorstwa Karola Fornalczy-
ka. Fotografie prezentowały 
drapieżne ptaki, które wystę-
pują na terenie Polski. Autor 
studiował grafikę w Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Łodzi, a foto-
grafia przyrodnicza jest jego 
pasją. Wszystkich, którzy nie 
mieli okazji zobaczyć zdjęć 
odsyłamy do strony www.
karolfornalczyk.wixsite.com/
ptaki.    (ar)

Tuż przed eksplozją pande-
mii Galeria Popkolor zdążyła 
rozpocząć sezon wystawien-
niczy i 18 października przy-
gotowała wernisaż ekspozycji 
„Światowe życie”, na którą 
złożyło się 17 wielkoforma-
towych obrazów olejnych 
i akrylowych autorstwa Mar-
ka Konatkowskiego. 

– Są to jego malarskie ko-
mentarze różnych zjawisk, 

obecnych we współczesnym 
świecie. Marek jest wielolet-
nim przyjacielem Ogniska 
i  uczestnikiem wielu ogni-
skowych plenerów. Wernisaż, 
pomimo okresu epidemii, 
okazał się bardzo udany. Przy-
było około 30 osób – mówi 
Agnieszka Antosik, która 
opiekuje się działającą przy 
Publicznym Ognisku Plastycz-
nym Galerią Popkolor.  (kb)

Ponieważ wśród tegorocznych 
nasadzeń w milanowskiej 
przestrzeni publicznej znala-
zło się wiele gatunków, które 
źle znoszą niskie temperatu-
ry, tamtejszy magistrat po-
stanowił zaangażować miesz-
kańców w pomoc najbardziej 
wrażliwym na warunki rośli-
nom. 22 października mila-
nowianie mogli udać się przed 
Urząd Miasta, by odebrać od 

ogrodnika miejskiego, któ-
remu jak zawsze towarzyszył 
pies Filc, m.in. pelargonie, 
trawy i werbeny. Rośliny po 
przezimowaniu w domach 
mieszkańców, trafią wiosną 
do ogródków swoich zimo-
wych właścicieli. Jak mawiają 
we współczesnej nomenkla-
turze, akcja zażarła, bo nie 
minęły dwa kwadranse, a po 
roślinach nie było śladu.   (kb)
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Zdążyli przed eksplozją 

Przezimują w domu 

       

Wzorem lat ubiegłych, w okre-
sie poprzedzającym Dzień 
Wszystkich Świętych i Za-
duszki, reprezentacja władz 
samorządowych i Urzędu 
Miejskiego odwiedziła groby 
osób, które szczególnie za-
pisały się w historii miasta –  
Honorowych Obywateli Gro-
dziska Mazowieckiego, Za-
służonych dla Gminy oraz 
żołnierzy Armii Krajowej. 
30  października radny Łukasz 

Nowacki, reprezentujący rów-
nież Ośrodek Kultury, oraz 
funkcjonariusze Straży Miej-
skiej złożyli w imieniu Burmi-
strza Grodziska Maz. kwiaty 
na mogiłach m.in. Marii Mi-
chalak, Adeli Obłękowskiej, 
Tadeusza Łapińskiego, Mar-
ka Cabanowskiego, Jerzego 
Jachimskiego, Jerzego Ko-
walczyka, Tadeusza Wenca, 
Zbigniewa Szczerkowskiego 
i Wiesława Kamińskiego.  (kb)

Pamięć o zasłużonych

We wrześniu samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
ogłosił adresowany do anima-
torów i edukatorów kultural-
nych konkurs Impuls Kultury 
– Mazowiecka Nagroda Inspi-
racji Kulturalnych o Nagrodę 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. Miło nam poin-
formować, że wśród laureatów 
znalazły się dwie przedstawi-
cielki grodziskiego Ośrodka 
Kultury. Kinga Kunicka zdo-
była nagrodę w kategorii pro-
jektów realizowanych online 
za wystawę fotograficzną Jac-
ka Wierzejskiego pt. „Ptaki za 
oknem”, zaś Mariola Goździ-
kowska otrzymała wyróżnienie 

w kategorii projektów wyko-
rzystujących nowoczesne tech-
nologie i innowacyjne formy 
przekazu za 3. Grodziski Dzień 
Młodzieży, który zrealizowała 
wspólnie z Młodzieżową Grupą 
Konsultacyjną.   (kb)Podobnie jak w ubiegłym 

roku Grodziska Grupa Twór-
cza przygotowała kalendarz 
primaaprilisowy ponownie 
inspirowany sztuką filmową. 
Poprzednio kanwą był serial 
„Miasteczko Twin Peaks”, 
tym razem stylizacje nawią-
zywały do „GoldenEye”, sie-
demnastej z kolei ekranizacji 
przygód słynnego agenta 007, 
czyli Jamesa Bonda. 

– Po raz pierwszy kalendarz 
obejmuje okres od kwietnia 
do marca, więc ma przedłu-
żoną aktualność. Sami zrobi-
liśmy aranżacje, zdjęcia, wy-
najęliśmy również studio na 
sesję fotograficzną. To poka-
zuje, że ludzie połączeni pa-

sją są gotowi poświęcić czas 
i zaangażowanie – mówi ku-
rator wystawy Krzysztof Wa-
silewski, który wystąpił rów-
nież w roli modela wcielając 
się w  demonicznego Aleca 
Trevelyana, jak również au-
tora zdjęć. W  realizację tego 
przedsięwzięcia zaangażowa-
ne były także Danuta Kaim, 
Jolanta Dziedziczak, Monika 
Milczewska i Dorota Go-
dlewska. Efekty tej twórczej 
współpracy można zobaczyć 
w foyer Kina Centrum Kultu-
ry, niestety z uwagi na pande-
miczne ograniczenia dostęp-
na jest jedynie perspektywa 
zza szyby, od strony ul. Spół-
dzielczej.    (kb)

Impuls dla naszych!  

Bond przez szybę
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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy,
muszę niestety zacząć od smutnych in-
formacji, chociaż bardzo tego nie lubię. 
W  ostatnim czasie pożegnaliśmy kilka 
wspaniałych osób, które niezmiernie 
zasłużyły się dla gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. Odszedł Tomasz Hopko, wielolet-
ni radny, współzałożyciel Stowarzyszenia 
Bezpieczne Miasto i Gmina, osoba bardzo 
zaangażowana w sprawę budowy ob-
wodnicy Grodziska Mazowieckiego. Po-
żegnaliśmy Stanisława Królikowskiego, 
który przez wiele lat był dyrektorem Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, człowieka pogodnego i życzliwego, 
wspomagającego nas we wszystkich spra-
wach związanych z  drogami wojewódz-
kimi. Zmarła Urszula Jung-Grabowska, 
znakomity, oddany pacjentowi lekarz, 
osoba niezwykle związana z Grodzi-
skiem Mazowieckim, która do ostatnich 
dni ciężko pracowała pomagając chorym 
mieszkańcom gminy. Odeszła Barbara Ja-
strzębiec-Kostka, założycielka wraz z mę-
żem Agenorem pierwszej po zmianach 
systemowych gazety w naszym mieście. 
Wszystkim im w  imieniu mieszkańców 
bardzo dziękuję za życie pełne zaangażo-
wania dla Grodziska Mazowieckiego.

Mamy też powody do radości. Otwo-
rzyliśmy Dworek Chełmońskich w  Ada-
mowiźnie. Ten zabytkowy obiekt zostanie 
przeznaczony na cele kulturalno-eduka-
cyjne i wierzę, że jak tylko minie zagroże-
nie pandemiczne, stanie się prawdziwym 
centrum sztuki, związanym z  malar-
stwem. Inwestycja ta znacznie poprawi 
standard życia mieszkańców, dając moż-
liwość wypoczynku w okalającym dwo-
rek parku. Zapraszam serdecznie do tego 
przepięknego miejsca na spacery, które 
szczególnie teraz są nam bardzo potrzeb-
ne dla zdrowia.

Artyści to grupa, która ciężko doświad-
cza sytuacji związanej z ograniczeniami 

pandemicznymi, ponieważ stracili moż-
liwość występu przed publicznością. Uru-
chomiliśmy więc program pomocy dla 
nich, który polega na realizacji koncer-
tów online. Nasi wykonawcy mają dzię-
ki temu możliwość zaprezentowania się, 
a Państwo przyjemnego spędzenia czasu.

Pandemia uniemożliwia także mnie 
osobiste spotkania z mieszkańcami, 
dlatego w tym czasie skupiam się na 
analizie Państwa komentarzy na na-
szym facebookowym profilu. Dziękuję 
wszystkim, którzy przesyłają nam swoje 
opinie i  zwracają uwagę na rozwiąza-
nia, które są mało akceptowane. Takim 
przykładem są szklane bariery na ul. 
Sienkiewicza. W  tym miejscu barierki 
są konieczne, ale zaproponujemy inne 
rozwiązanie, tak by nie ograniczało wi-
doczności, szczególnie przy przejściach 
dla pieszych. Dziękuję za zwrócenie nam 
uwagi i wszelkie konstruktywne wpisy.

Intensywnie ruszyły prace na całej 
długości obwodnicy. Aktualnie wykony-
wane są roboty ziemne. Tempo jest impo-
nujące i jeżeli zostanie utrzymane, to ter-
min zakończenia budowy przewidziany 
na połowę 2022 r. nie jest zagrożony. Jak 
bardzo ta inwestycja jest konieczna, wi-
dzimy na co dzień borykając się z dużymi 
korkami, które utrudniają przemieszcza-
nie się po Grodzisku Mazowieckim.

Sprawne poruszanie się po mieście 
i  gminie to zdecydowanie priorytet na-
szych działań. Złożyliśmy wniosek na 
dofinansowanie przebicia od ulicy Dale-
kiej do ulicy Radońskiej. Będzie to kolej-
na poprzeczna droga, łącząca dwie czę-
ści miasta i umożliwiająca bezpieczny 
dojazd do szpitala, na targ czy na basen. 
Rozpoczęliśmy przetarg na przebudowę 
ul. Marylskiego, do którego zgłosiło się 
9 firm. Oferty są bardzo korzystne, więc 
niebawem ogłosimy wyniki. Podjęliśmy 
również decyzję o rozpoczęciu projekto-
wania przedłużenia obwodnicy tak, by 
docelowo dochodziła do ul. Nadarzyń-
skiej, co również znacznie poprawi ko-
munikację w naszym mieście.

Wkrótce zostanie rozstrzygnięty 
przetarg na projektanta koncepcji rewi-
talizacji Placu Zygmunta. Dokonamy też 
niedługo wyboru firmy w konkursie, do-
tyczącym szkoły muzycznej i zagospo-
darowania Placu Zygmunta.

Otrzymaliśmy bardzo dobrą informa-
cję, że wojewoda pozytywnie ocenił nasz 
wniosek na budowę ośrodka dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Mamy 
więc bardzo duże szanse na uzyskanie 
środków finansowych na ten cel. Projekt 
ten, realizowany wraz z fundacją Godne 
Życie, zakłada nie tylko miejsca dla osób 
tego wymagających, ale także prowadze-
nie tzw. opieki wytchnieniowej, która 

Wstępniak od Burmistrza
wspiera członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
niepełnosprawnymi. W czasie, gdy oso-
by te będą korzystały z opieki, ich opie-
kunowie będą mieć możliwość odpo-
czynku. Bardzo się cieszę, ponieważ jest 
to duży krok w kierunku zrealizowania 
celu, który od lat sobie stawialiśmy.

Kilka dni temu obchodziliśmy Świę-
to Niepodległości i był to powód do 
wielkiej radości. Z uwagi na panujące 
zagrożenie zmuszeni byliśmy to świę-
to obchodzić w  ograniczony sposób. 
Wierzę jednak, że za rok będziemy już 
Dzień Niepodległości świętować tak, 
jak na to zasługuje. Serdecznie Państwa 
pozdrawiam!

    Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Z głębokim żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

Śp. Tomasza Hopko
wieloletniego radnego Rady 

Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, 
pracownika Urzędu Miejskiego, 

współzałożyciela Stowarzyszenia 
Bezpieczne Miasto i Gmina
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński 

i pracownicy Urzędu Miejskiego

    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Barbary 
Jastrzębiec-Kostka
założycielki, redaktorki i wydawcy 

Gazety Grodziskiej – pierwszego po 
zmianach systemowych czasopisma 

w Grodzisku Mazowieckim, 
działaczki opozycji w czasie stanu 
wojennego, uhonorowanej tytułem 

„Zasłużony dla gminy Grodzisk 
Mazowiecki”

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim 
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński
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Jak można wyczytać z porządku obrad, 
radni w pierwszej kolejności zajęli się 
zmianą uchwały z 30 września w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 
W uzasadnieniu wytłumaczono, że nastą-
pił błąd pisarski w pozycjach przychodów. 
Chodziło o kwoty związane z pożyczkami 
uzyskanymi i obligacjami jednostek samo-
rządowych oraz związków komunalnych 
na finansowanie planowanego deficytu.

Następnie rozpatrzono wielowątkową 
skargę mieszkańca Chrzanowa Dużego na 
działalność Burmistrza Grodziska. Z uza-
sadnienia do projektu uchwały można wy-
wnioskować, że zastrzeżenia skarżącego 
dotyczyły niewybudowania sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej oraz zaniedbania 
w utrzymaniu dróg w Chrzanowie Dużym, 
kosztów utrzymania zieleni w mieście i bu-
dowy ratusza miejskiego. Jak wynikało ze 
szczegółowych wyjaśnień ZWiK-u, wy-
budowanie sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej w Chrzanowie Dużym  w chwili 
obecnej nie jest możliwe ze względu na 
zbyt niskie zainteresowanie mieszkańców 
tej miejscowości, z kolei przytoczone przez 
skarżącego kwoty 12 mln zł na utrzymanie 
zieleni i 90 mln zł w przypadku budowy 
ratusza, nie odpowiadają rzeczywisto-
ści – jak można wyczytać w uzasadnieniu 
– w  2019 roku koszt utrzymania zieleni 
w mieście wyniósł  1  943 092 złotych, zaś 
koszt budowy ratusza wyniesie ok. 19 mln 
zł. Radni 18 głosami za przy 3 wstrzymują-
cych uznali skargę za bezzasadną.

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła 
zgodę na nabycie nieruchomości grunto-
wej przy ul. Armii Polskiej w Grodzisku. 
– Działka stanowi pas drogowy, jest to re-
gulacja stanu prawnego, po to żeby miesz-
kańcy mogli korzystać wygodnie z tego 
ciągu drogowego – mówił wiceburmistrz 
Piotr Galiński.

Radni 20 głosami za przy 1 wstrzymu-
jącym wyrazili zgodę na nabycie części 
nieruchomości gruntowej w Chlebni. Jak 
poinformował wiceburmistrz Galiński 
działka znajduje się w bezpośrednim są-
siedztwie budowanej obwodnicy, wła-
ściciel zwrócił się z prośbą o wykupienie 
nieruchomości, której nabycie następuje 
do zasobu gminy.

Jednomyślnie podjęto decyzję o nadaniu 
nazwy ul. Białej Brzozy niepublicznej dro-
dze wewnętrznej w Radoniach. Z takim 
samym stuprocentowym poparciem nada-
no nazwę ul. Perkoza drodze wewnętrznej 
w  miejscowości Szczęsne. – Pozwala to 
uregulować sprawy adresowe oraz ułatwi 
dotarcie wszystkich służb do danego miej-
sca – podsumował Piotr Galiński.

Wszyscy radni byli za przejęciem przez 
gminę Grodzisk od województwa mazo-
wieckiego zadania zarządzania częścią 
drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Żydowską do skrzyżo-
wania z ul. Chrzanowską w Grodzisku. Jak 
przekazał wiceburmistrz Piotr Galiński, 
jest to potrzebne, aby wybudować ścieżkę 
pieszo-rowerową i jednocześnie zmienić 
organizację ruchu i układ drogowy w tym 
rejonie, co powinno usprawnić ruch, pod-
nieść bezpieczeństwo i zapewnić lepszy 
wyjazd straży pożarnej.

W ramach punktu interpelacje pisemne 
radnych, sprawy różne i wniesione oraz 
wolne wnioski głos zabrali: Janusz Oku-
rowski, Łukasz Lewandowski, Joanna 
Wiśniewska, Jarosław Józefowicz, Luiza 
Złotkowska, Małgorzata Sobol, Norbert 
Cegliński, Aleksandra Kapuściak i Stani-
sław Kolasa. Tematy poruszane przez rad-
nych były zróżnicowane, jednak najwięcej 
uwagi poświęcono kwestii dziennych do-
mów opieki społecznej dla seniorów.

Joanna Wróblewska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej przedstawiła m.in. anali-
zy oświadczeń majątkowych za 2019 rok: 
złożonych przez radnych Rady Miejskiej, 
składanych burmistrzowi Grodziska oraz 
złożonych przez dyrektorów placówek 
oświatowych.

Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska, ostrzegał przed koronawiru-
sem i poinformował, że m.in. uruchomio-
ny został telefon wsparcia dla mieszkańców 
oraz złożone zostały wnioski o dofinanso-
wania do różnych inwestycji, np. budowy 
szkoły w Szczęsnem. Wiceburmistrz To-
masz Krupski przekazał dane dotyczące 
sytuacji związanej z pandemią w szkołach.

  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 

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

28 października radni, obradując w trybie zdalnym, przyjęli 
7 uchwał. Na początku był problem z transmisją w postaci 
braku dźwięku, ale usterkę dosyć szybko w trakcie trwania 
obrad udało się opanować.

Wieści z ratusza
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    Z ogromnym żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że 

4  listopada 2020 r., w wieku 89 lat, 
odeszła od nas wspaniała Koleżanka

ŚP. Barbara 
Jastrzębiec-Kostka

Przewodnicząca Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność Składnica 

Księgarska w Warszawie, twórca, 
wydawca i redaktor „Gazety 

Grodziskiej”, działacz Komitetu 
Obywatelskiego, za wieloletnią 

działalność i zaangażowanie 
 na rzecz społeczeństwa naszego 

miasta, odznaczona wieloma 
wyróżnieniami: Zasłużony dla Gminy 

Grodzisk Mazowiecki, Zasłużony 
Działacz Kultury, Złota Bogoria oraz 

tytułem ,,Mecenas Kultury”
Żegnamy Cię Basiu, pozostaniesz 

zawsze w naszej pamięci…
Przyjaciele z Komitetu 

Obywatelskiego Gminy Grodzisk 
Mazowiecki

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Stanisława 
Królikowskiego

wieloletniego dyrektora 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, człowieka niezwykle 
wspierającego działania gminy 

Grodzisk Mazowiecki

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim 
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

Pani Annie Kubańskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Taty
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    
Z głębokim żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

Śp. Tomasza Hopko
wieloletniego radnego  

Rady Miejskiej w Grodzisku 
Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Joanna Wróblewska z Radnymi
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Ośrodek do zadań specjalnych 

Piątka od Rzeczypospolitej

Jednym z obszarów, które obostrzenia z 7 listopada dotknęły najmocniej, są instytucje kultury, zamknięte 
dla publiczności decyzją rządu co najmniej do 29 listopada. W gminie Grodzisk instytucją kultury numer 
jeden jest Ośrodek Kultury, pandemiczne ograniczenia dla jego pracowników nie oznaczają jednak 
bezczynności, a wręcz przeciwnie, otwierają kolejne pola aktywności.  
– Obiekty Ośrodka Kultury zostały zamknię-
te dla publiczności, natomiast zgodnie z in-
terpretacją ministerstwa, mogą się odbywać 
próby czy też zajęcia służące przygotowaniu 
wydarzeń artystycznych w przyszłości. I takie 
zajęcia u nas się odbywają, oczywiście z  za-
chowaniem rygoru sanitarnego. Natomiast 
musieliśmy zamknąć nasze dwa kina i zrezy-
gnować w tym okresie z organizacji innych 
wydarzeń z udziałem publiczności – mówi 
Paweł Twardoch, dyrektor Ośrodka Kultury, 
który zarządza obiektem Centrum Kultu-
ry, Mediateką, dwoma kinami, Poczekalnią 
PKP, willami Radogoszcz i Niespodzianka, 
zapewnia merytoryczne funkcjonowanie 
17 świetlic sołeckich, a ostatnio otrzymał pod 
swoją opiekę perełkę – zrewitalizowany dwo-
rek Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie.

Odpowiedzią na ograniczenia jest zwięk-
szenie aktywności w internecie, gdzie na 
kanale YouTube i FB publikowane są filmy, 
opowiadające o dalszej i bliższej historii gmi-
ny Grodzisk i tworzących ją ludziach, trans-
mitowane są niektóre wydarzenia, czy np. 
zajęcia prowadzone w ramach Strefy Aktyw-
nego Seniora. Prezentowane są także sylwet-
ki artystów zamieszkałych w naszej gminie.

– To nowy projekt pod nazwą „Gmina 
wspiera swoich artystów”. Jedną z grup naj-
mocniej dotkniętych z powodu pandemii są 
artyści, ponieważ z dnia na dzień zostały za-
mknięte filharmonie, teatry, nie odbywają 
się koncerty, wystawy, wernisaże, więc czę-
sto te osoby pozostają bez środków do życia. 
Ponieważ przez długi czas nie było dla nich 
żadnego państwowego programu wsparcia, 
a ten, który niedawno został rozstrzygnięty, 
wzbudza wiele kontrowersji, gmina posta-
nowiła zaangażować się w pomoc dla profe-
sjonalnych artystów zamieszkałych na tym 
terenie. Chodzi o artystów, dla których ich 
własna sztuka była jedynym źródłem do-
chodu i którzy z powodu pandemii stracili 
możliwość regularnego zarabiania na życie. 
Nasi pracownicy, podzieleni na trzy nie-
zależne grupy filmowe, rejestrują materiał 
audio-video z  rozmowami na temat drogi 
artystycznej naszych twórców i ich osią-
gnięć. Artyści dzielą się też swoimi umie-
jętnościami i kunsztem. Te filmy są później 
montowane i publikowane w internecie. To 
genialna okazja ku temu, żeby mieszkańcy 
poznali naszych artystów, którzy niejedno-
krotnie mają duże osiągnięcia, jak choćby 

trębacz Robert Majewski, wybitny muzyk 
światowego formatu, laureat wielu nagród, 
w tym prestiżowego Fryderyka – mówi Pa-
weł Twardoch.

Oprócz merytorycznej działalności, pra-
cownicy Ośrodka Kultury zaangażowali się 
w zupełnie nowe dla nich aktywności – ob-
sługę uruchomionego przez gminę telefonu 
wsparcia dla osób potrzebujących, pako-
wanie i rozdawanie maseczek na Targowi-
sku Miejskim, wsparcie logistyczne Domu 
Pomocy Społecznej poprzez dowożenie 
posiłków do grodziskiej filii, gdzie wystą-
piło silne ognisko koronawirusa. Poza tym 
dwie osoby zostały czasowo oddelegowane 
do pracy w ZWiK-u, który zmaga się z trud-
nościami kadrowymi. – To są wszystko rze-
czy, którymi się również teraz zajmujemy, 
bo tego wymagają okoliczności. Musimy 
i  chcemy pomagać. Dla nas jest też oczy-
wiste, że w dobie pandemii musimy działać 
na różnych frontach, aby jak najefektywniej 
wykorzystać nasz potencjał  – zapewnia dy-
rektor Ośrodka Kultury, w którego struktu-
rach działa także Radio Bogoria, jak rów-
nież nasza redakcja. 

   Krzysztof Bońkowski

Mieszkańcy przyzwyczaili się już, że gmina 
Grodzisk znajduje się w czołówce Rankingu 
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. 
Nie inaczej było w tym roku – w prestiżo-
wym zestawieniu za rok 2020 Grodzisk 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich znalazł 
się na piątym miejscu, jako najwyżej skla-

syfikowany samorząd z Mazowsza. Tuż za 
nami uplasowała się Podkowa Leśna, zaś na 
siódmym miejscu – Legionowo. 

– Liczą się nie tylko pierwsze miejsca, 
bo druga czy trzecia dziesiątka, to także 
jest doskonały wynik. Kryteria oceny ran-
kingu samorządów w 2020 roku to około 

50  wskaźników w czterech filarach: trwa-
łość ekonomiczno-społeczna, trwałość spo-
łeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość 
zarządzania – powiedział przewodniczą-
cy Kapituły Konkursu Jerzy Buzek, pod-
czas ogłoszenia wyników, które nastąpiło 
29 października w formule online.    (kb)
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Serce dodaje sił 

Oddział covidowy 

Powrót sanepidu

Dom Pomocy Społecznej w listopadzie stanął w obliczu dramatycznej walki 
z koronawirusem. Po przeprowadzeniu badań, 1 listopada okazało się, że dwie 
mieszkanki placówki w Izdebnie Kościelnym oraz wszyscy mieszkańcy i pracownicy 
filii grodziskiej otrzymali pozytywne wyniki testów na obecność patogenu.

Jak poinformował Szpital Zachodni decyzją Wojewody Mazowieckiego 
w placówce uruchomiono od 20 października oddział obserwacyjno-
zakaźny dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

W związku z zaniepokojeniem naszych 
czytelników wywołanym odmiennym 
niż w minionych miesiącach 
funkcjonowaniem Państwowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Grodzisku skontaktowaliśmy się z tą 
instytucją, aby wyjaśnić tę sytuację.

Aby zminimalizować ryzyko rozprze-
strzeniania się koronawirusa, zakażone 
mieszkanki DPS w Izdebnie zostały prze-
wiezione do Grodziska. Wśród chorych są 
niestety pierwsze przypadki śmiertelne lub 
wymagające hospitalizacji. Pozostali w sta-
nie w miarę stabilnym są pod opieką leka-
rza. W sytuacji zagrożenia życia wzywana 
jest karetka pogotowia.

– Jesteśmy wyposażeni w sterylizatory 
powietrza z lampami UV i filtrami węglo-
wymi, które mają eliminować wirusa, oraz 

koncentratory tlenu, które wspomagają od-
dychanie w zaostrzeniach choroby i przy 
spadku saturacji – mówiła Teresa Ciszew-
ska, dyrektor DPS.

Mieszkańców i personel wspierają wła-
dze samorządowe: starosta i burmistrz 
Grodziska, ale nie tylko. Pojawiła się od-
dolna inicjatywa udzielania pomocy spo-
łeczności DPS-u znajdującej się w bardzo 
trudnym położeniu.

– Ludzie przynosili dla mieszkańców 
m.in. pampersy, podkłady higieniczne, 

ręczniki, płyny dezynfekujące, łakocie 
i owoce, przeróżny szeroki asortyment. 
Dzieci stworzyły przepiękne laurki. Dlatego 
ogromnie dziękujemy za to, że nie jesteśmy 
sami. Każda pomoc, dobre słowo, okazane 
serce były dla nas bardzo budujące i doda-
jące nam sił. Naszej wdzięczności nie da się 
opisać słowami, natomiast jesteśmy w sta-
łym kontakcie z władzami samorządowy-
mi, które na bieżąco zabezpieczają nasze 
potrzeby – mówiła Teresa Ciszewska.

   Anna Redel

– Mamy bardzo dużo chorych, których ze 
względu na strategię przyjętą przez całą 
Polskę izolujemy – w oddziale lub gdy 
tam brakuje miejsca w specjalnie wydzie-
lonych izolatkach w innych oddziałach. 
Mamy 26  miejsc na oddziale covidowym 
i cały czas mamy obłożenie grubo ponad 
100  procent – mówił dr Paweł Basiukie-
wicz, koordynator oddziału covidowego 
w grodziskim szpitalu. Jak zapewniał, 

Jak poinformowała Agnieszka Błędowska, 
Kierownik Sekcji Epidemiologii w grodzi-
skim sanepidzie wśród pracowników PSSE 
w Grodzisku wystąpiło ognisko epidemiczne 
spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Z tego 
powodu zadania statutowe PSSE w Grodzi-
sku od 15 października zostały przekazane 
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Sochaczewie. W rezultacie na stro-

grodziski szpital w porównaniu z innymi 
ośrodkami jest bardzo dobrze wyposa-
żony. Na stanie są urządzenia do wspo-
magania oddechu, nie tylko klasyczne 
respiratory do inhalacji inwazyjnej, ale też 
urządzenia do inhalacji nieinwazyjnej. 

– Dla przeciętnego człowieka choroba 
może być porównywalna do jakiejś formy 
grypy lub innej choroby grypopodobnej. 
W znakomitej większości przypadków wła-
śnie tak przebiega. Niewielki odsetek pa-
cjentów choruje ciężej, 2-3 tygodnie z kasz-
lem, rozwijając zapalenie płuc. Niestety 

część tych chorych musi być hospitalizowa-
na, w tym część z nich rozwija zespół cięż-
kiej niewydolności oddechowej, a  z  nich 
połowa umiera. Jednak śmiertelność 
w  przebiegu zakażenia koronawirusem 
Sars-Cov-2 według najnowszych danych, 
które zostały opublikowane przez WHO, 
to w zależności od populacji i różnych uwa-
runkowań jest między 1 a 5 promili – wyja-
śnia dr Paweł Basiukiewicz, dodając, że za-
grożeniem dla życia i zdrowia są wszystkie 
choroby, nie tylko COVID-19.

   Anna Redel

nie PSSE w Grodzisku nie były publikowane 
komunikaty o sytuacji epidemiologicznej 
związanej z wirusem SARS-CoV-2 w powie-
cie grodziskim.

– Od 2 listopada wszelkie zadania sta-
tutowe zostały na nowo objęte przez PSSE 
w  Grodzisku. Komunikaty zostały wzno-
wione 10  listopada. Z powodu długotrwa-
łego przestoju w pracy PSSE w Grodzisku 
wcześniejsze ich wznowienie było niemożli-
we – wyjaśniła Agnieszka Błędowska.    (ar)
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Jeśli nasz Grodzisk jest dziś miastem, z którego możemy być dumni, to 
ze względu na zasługi ludzi, którzy – jak Barbara Jastrzębiec-Kostka – to-
warzyszyli kiełkującej po 1990 r. lokalnej demokracji, korygowali jej niedo-
statki, oświecali radą, uczyli przykładem, pomagając wzrastać w poczuciu 
służby na rzecz mieszkańców. Barbara Jastrzębiec-Kostka, twórczyni, 
redaktorka i wydawca, wraz z mężem Agenorem, „Gazety Grodziskiej”, 
pierwszego niezależnego pisma lokalnego, wcielenie obywatelskich cnót, 
społecznej wrażliwości, cywilnej odwagi, etyki dziennikarskiej i bezkom-
promisowości w głoszeniu prawdy, zmarła 4 listopada. 

Barbara Jastrzębiec-Kostka przyszła na 
świat 11 stycznia 1931 r. w Warszawie jako 
pierwsze dziecko wiejskich nauczycieli: 
Heleny i Józefa Owczarków. Dzieciństwo 
spędziła w Budkach Piaseckich, gdzie jej 
ojciec pełnił obowiązki kierownika szko-
ły (wówczas noszącej nazwę: Publiczna 
Szkoła w Witoldowie z siedzibą w Dę-
bówce), a  matka zasilała złożone z czte-
rech osób grono pedagogiczne placówki, 
w  której Basia rozpoczęła edukację. Go-
dzi się wspomnieć, że Józef Owczarek był 
pierwszym kierownikiem szkoły w  Bud-
kach Piaseckich, powstałej w 1923 r.,  
a także naczelnikiem tamtejszej OSP, któ-
rą założył w 1930  r. Wcześniej, działając 
na rzecz odrodzenia oświaty w niepodle-
głej Polsce, zorganizował szkołę w rodzin-
nych Wyczółkach, pracował w szkołach 
w Niedzieliskach, w Polesiu i w Budkach 
Piaseckich, w okresie okupacji prowadząc 
tajne nauczanie. W 1946 r. został prze-
niesiony do Szymanowa, a od 1949 r. kie-
rował szkołą w Żółwinie, gdzie również 
powołał do życia jednostkę ochotniczej 
straży pożarnej i  założył kółko rolnicze. 
Wybitemu społecznikowi towarzyszyła 
nieodmiennie żona, biorąc na siebie trud 
edukowania wiejskiej dziatwy w zakresie 
rozmaitych przedmiotów (uczyła m.in. 
języka francuskiego) oraz wychowywa-
nia własnych dzieci, Barbary i urodzone-
go w  1934 r. Wojciecha. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej Basia uczęszczała na 
tajne komplety gimnazjalne do domu sie-
rot policyjnych w pobliskim Szymanowie, 
a gdy skończyła się wojna, kontynuowała 
naukę w szymanowskim gimnazjum i li-
ceum Sióstr Niepokalanek. Do stycznia 
1949 r. znajdowała się w szeregach harce-
rzy, jednak gdy dalsza przynależność uwa-
runkowana została przymusowym zapi-
saniem do ZMP, wystąpiła z harcerstwa, 
ofiarowując krzyż harcerski jako wotum 
do kaplicy klasztornej Matki Boskiej Ja-
złowieckiej. Studia polonistyczne na UW 
uwieńczyła zdobyciem dyplomu w 1953 r. 
W tym samym roku otrzymała przydział 
pracy w Składnicy Księgarskiej, w której 
przepracowała ponad 40 lat. W 1970 r. po-
ślubiła Agenora Jastrzębiec-Kostkę.

We wrześniu 1980 r. wstąpiła do Soli-
darności i weszła do Komitetu Założy-
cielskiego NSZZ „Solidarność” Składnicy 
Księgarskiej, obejmując po pewnym czasie 

funkcję przewodniczącej Komisji Zakła-
dowej. W okresie stanu wojennego prze-
pisywała i kolportowała ulotki i fragmenty 
pism tzw. drugiego obiegu, nie rezygnując 
z pełnionej funkcji. W przeddzień prze-
mian ustrojowych roku 1989 r. dołączyła 
razem z mężem do Komitetu Obywatel-
skiego Solidarność formującego się w Gro-
dzisku Maz. z grona działaczy opozycji 
demokratycznej. Od stycznia 1990 r. do 
grudnia 2007 r. wespół z mężem reda-
gowała i wydawała częściowo własnym 
sumptem  „Gazetę Grodziską” – jedyny 
w swoim rodzaju zapis krystalizowania się 
demokracji lokalnej. Jak czytamy w uza-
sadnieniu wyróżnienia Mecenas Kultury, 
które małżeństwo Jastrzębiec-Kostków 
otrzymało w 2007 r., „w zamyśle miała ona 
służyć relacjonowaniu życia wspólnoty 
mieszkańców Grodziska, a także prezen-
tacji kandydatów i programów przed wy-
borami do samorządu”. Użytkowy w zało-
żeniu periodyk dzięki swoim redaktorom 
przerodził się w czuły sejsmograf, rejestru-
jący przejawy aktywności mieszkańców, 
otwartą na pluralizm poglądów agorę, na 
której wybrzmieć mogły wszystkie, nawet 
najbardziej odosobnione opinie, wreszcie 
szkołę obywatelskiej postawy w stosunku 
do spraw „małej ojczyzny”. Na przestrzeni 
400 numerów, ukazujących się z podziwu 
godną regularnością, jej twórcy zapełnia-
li łamy obserwacjami z życia Grodziska, 
tropili, nagłaśniali i rozwiązywali większe 
i mniejsze problemy trapiące lokalną spo-
łeczność, z dumą prezentowali inicjatywy 
i dorobek mieszkańców, w końcu – umoż-
liwiali debiut młodszym „kolegom po 
piórze”, częstokroć słabo jeszcze opierzo-
nym. Jeśli uznać, że małżeństwu Jastrzę-
biec-Kostków należy się miano rodziców 
gazety, to pan Agenor był ojcem zajmują-
cym się sprawami publicznymi, lubującym 
się w szermierce na słowa, posługującym 
się chłodną logiką, natomiast pani Basia 
– dosłownie i w przenośni – matkowała, 
z serdecznością i estymą traktując naj-
skromniejsze nawet przedsięwzięcia grup 
świetlicowych czy bibliotecznych, odwie-
dzając szkoły, kluby, WTZ i remizy rów-
nie często co sale posiedzeń Rady Miej-
skiej i Powiatowej, roztaczając opiekę nad 
piszącą młodzieżą (redagującą dodatek 
„Klucz”) i dyskretnie korygując dzienni-
karskie błędy. Przez jej ręce bowiem prze-

chodziły wszystkie teksty, przepisywane 
po korekcie do redakcyjnego komputera 
zaopatrzonego w edytor TAG i przegry-
wane na dyskietki. Widok przygarbionej, 
wciśniętej w fotel pani Basi, stukającej 
mozolnie w klawiaturę mógłby uchodzić 
za ikonę opartego na pracowitości oraz 
misji służenia społeczeństwu, rzetelnego 
i obiektywnego dziennikarstwa. 

Za swoje nieocenione zasługi Barbara Ja-
strzębiec-Kostka w 2012 r. przyjęła odznakę 
Zasłużonej dla Gminy Grodzisk Maz., zaś 
w 2018 r. znalazła się wśród ludzi kultury, 
oświaty, biznesu i sportu nagrodzonych za 
swój wkład w budowanie tożsamości lokal-
nej dyplomem z okazji 100-lecia Niepodle-
głości. Była także laureatką Złotej Bogorii 
i  Zasłużonym Działaczem Kultury. Nie-
zwykłym a szczodrym gestem było prze-
kazanie domu przy ul. gen. Sowińskiego 11, 
w którym małżeństwo Jastrzębiec-Kostków 
mieszkało od lat 70. aż do śmierci pana 
Agenora w 2011 r., grodziskiej Komendzie 
Hufca ZHP z przeznaczeniem na harcówkę. 
W ostatnich latach pani Basia była miesz-
kanką Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
3 Maja. Otoczona opieką personelu i życzli-
wością pozostałych pensjonariuszy, odwie-
dzana przez przyjaciół i harcerzy dożywała 
swych dni, ani na chwilę nie tracąc przy 
tym zainteresowania życiem miasta i  jego 
przeobrażeniami, uczestnicząc, o ile zdro-
wie pozwalało, w  wydarzeniach kultural-
nych, a nawet pisząc krótkie relacje z przed-
sięwzięć i jubileuszy podopiecznych DPS. 

„Moc bowiem w słabości się doskonali” 
– przychodzą na myśl słowa św. Pawła, gdy 
przed oczami staje filigranowa postać pani 
Basi „Agenorowej”, jak zwykło się ją tytu-
łować. Doprawdy trudno pojąć, jak w tym 
drobnym, obarczonym dolegliwościami 
ciele mieścił się taki hart ducha, odwaga 
i poświęcenie w imię wyznawanych zasad. 
Wierna ideałom społecznym wpojonym 
przez rodziców, posługująca się w  życiu 
nieomylnym kompasem moralnym, in-
teligentna, oczytana i otwarta na świat, 
pochylająca się z wrodzoną wrażliwością 
nad sprawami zwykłych ludzi, pojmowała 
swoje życie w kategoriach służby na uży-
tek innych, pokazując, że nie ma spraw 
zbyt małych, aby je lekceważyć, i zbyt 
wielkich, aby nie dało się ich podźwignąć.

  Łukasz Nowacki
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„Maleńka pani wielkiego domu” – to tytuł 
starej książki, którą kiedyś czytałam. Gdy 
zostałam zaproszona przez Urszulę Jung-
-Grabowską do jej zakupionego domu przy 
ul. Kościuszki, od razu nasunął mi się ten ty-
tuł do jej drobnej figurki i wielkiego domu, 
w którym pokoje były bardzo wysokie i duże. 
Gdy obejrzałam zrujnowane wnętrza, byłam 
przerażona ogromem zniszczeń. (…). Ula ze 
smakiem odnowiła ruinę. (…) Oprócz wy-
remontowanego wnętrza domu i dachu po-
krytego dachówką, powstał wspaniały ogród, 
ciekawie zagospodarowany, tworzący latem 
oazę zieleni i ciszy, gdzie cudownie można 
było odpoczywać i relaksować się wśród cie-
kawej roślinności.

Po zakończonym remoncie zaczęto 
zwozić piękne antyczne meble, które Ula 
wyszukiwała maniakalnie w różnych miej-
scach. Wnętrza z wyposażeniem w ciekawe 
kredensy, serwantki, komody, lustra, stoły, 
sofy, tworzyły przytulny nastrój. Ściany 
ozdabiały ciekawe obrazy, grafiki, akware-
le, wykonane różną techniką. Mając wielki 
sentyment do młodych artystów kupowała 

liczne obrazy tak, że nie mogąc ich pomie-
ścić w salonach, udekorowała wieloma tak-
że klatkę schodową. (…)

Gościnna Ula często spraszała gości, któ-
rzy chętnie bawili się w tym uroczym zakąt-
ku. Wielki dom, odwiedzały tłumy gości. 
(…) Każde wydarzenie było ciekawie przy-
gotowane. Fachowym doradcą i pomocni-
kiem Uli była jej siostra Marynia. Oprócz 
wyśmienitego jedzenia (…) było zawsze 
coś dla ducha. Wieczory uświetniali artyści: 
aktorzy, muzycy, poeci, śpiewacy. Między 
innymi Wojciech Siemion umilał spotkania 
recytując długie poematy, wiersze, liryki. 
Wzbudzał on podziw i zachwyt słuchaczy 
fantastyczną pamięcią. (…) 

Spotykał się tu świat kultury i inteligencji. 
W domu tym bywali znajomi Uli, lekarze, 
podróżnicy, twórcy – pisarze, malarze, arty-
ści. Tworzył się niepowtarzalny klimat i uro-
czy nastrój, dlatego te spotkania trwały do 
późnego wieczora, a czasem rana. 

W mojej pamięci zostanie na zawsze, jak 
żegnając gości, tańczyła jeszcze w przedpo-
koju dziękując za przybycie. Kochała ludzi, 

zabawę i życie. Umiała zjednać sobie każ-
dego swoją dobrocią, pomocą, radością. 
Do końca planowała spotkania towarzyskie, 
niestety ostatnie – 29 sierpnia musiała odwo-
łać. Zachorowała. 14 października zmarła. 
Za wcześnie odeszła, organizm zbyt inten-
sywnie eksploatowany załamał się. Nie dbała 
o siebie, ponieważ na pierwszym planie był 
pacjent. O każdej porze dnia i nocy niosła 
pomoc potrzebującej osobie. Zawsze można 
było liczyć na jej pomoc. Pomimo okreso-
wych niedomagań nie dopuszczała myśli, że 
jest chora. Żyła dla innych. 

W naszych sercach pozostanie na zawsze  
– maleńka Pani Doktór o wielkim sercu.

  Alicja Paciorek 

Maleńka pani doktor  
o wielkim sercu 

Pożegnanie
Dh. dr Urszula Jung-Grabowska była 
z nami od wielu lat, ale całe swoje le-
karskie życie poświęciła naszej małej 
Ojczyźnie i jej mieszkańcom. Zawsze 
była gotowa, jak mówi przyrzeczenie 
harcerskie, „Nieść chętnie pomoc każde-
mu człowiekowi”. Ciekawa życia i ludzi, 
brała aktywny udział w naszych wspól-
nych harcerskich wyjazdach, imprezach 
i poczynaniach. Życzliwa i ciepła, dla 
wielu z nas była wsparciem i pociechą 

w  trudnych przecież niekie-
dy momentach życia każdego. 

Swoim pogodnym charakterem 
i usposobieniem wniosła wiele radości 

w nasze wspólne bytowanie, wyprawy 
i spotkania, dzięki którym, jak twierdzi-

ła, poznała piękno Polski.
Będzie nam brakowało tej Jedynej Po-

staci, ale wierzymy, że „przy innym ogniu 
w inną noc do zobaczenia znów”.

   Przyjaciele z Harcerstwa

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Urszuli  
Jung-Grabowskiej

niezwykle oddanej pacjentom lekarz 
neurolog, związanej z grodziskim 

Szpitalem Zachodnim, niestrudzenie 
niosącej pomoc i opiekę mieszkańcom 

Grodziska Mazowieckiego

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim 
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

    Agnieszce Ozimek
oraz Alinie Kowalskiej

wyrazy współczucia 
w związku ze śmiercią

Mamy i Siostry 
dr Urszuli  

Jung-Grabowskiej
składają

Przyjaciele Rodzina Łyszkowskich
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    Pożegnanie 
Urszuli Jung-Grabowskiej

14 października 2020 roku 
odeszła od nas 

wspaniała lekarka i przyjaciółka

Ula
Wyrazy współczucia 
dla siostry Maryni 

i córki Agnieszki z całą rodziną
z rozdartym sercem 

składa 
Lila z rodziną

Ten jeden kwiat ze łzami niosę dziś 
W ten smutny czas pragnę go złożyć Ci 
Ten jeden kwiat to dowód uczuć mych 

I różą tą żegnamy Ciebie dziś

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Grzegorza 
Sędzińskiego

przewodniczącego Komitetu 
Obywatelskiego Gminy Grodzisk 

Mazowiecki, społecznika, 
działającego przez wiele lat na rzecz 

Grodziska Mazowieckiego
 Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim 

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

Grzegorz Benedykciński
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10 listopada zmarł Tomasz Hop-
ko, były naczelnik Miasta i Gminy 
Grodzisk Maz., radny dwóch ka-
dencji Rady Miejskiej, koordyna-
tor do spraw budowy obwodnicy 
w Urzędzie Miejskim, człowiek, 
który pozostawił swój wyraźny 
ślad w historii miasta.

Odszedł jeden  
z Syrbaków

Pozostawił swój ślad 
pożegnania 9

Naszym Koleżankom
Beacie Bogobowicz,
Annie Kaniewskiej

oraz Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa wsparcia z powodu śmierci 
Męża i Brata

ŚP. Jacka Bogobowicza
składają

koleżanki z Liceum

Panu Lucjanowi Podleskiemu 
wraz z Rodziną 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Żony
składają 

byłe uczennice: 
 Alina Moszka-Jabłońska, 
Alicja Podlewska-Paciorek
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Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, 

że zmarła
Barbara  

Jastrzębiec-Kostka
nestorka grodziskiego 

dziennikarstwa, wieloletnia  
redaktor „Gazety Grodziskiej”, 

osoba o niezmierzonych pokładach 
empatii, szacunku dla bliźnich, 

niestrudzona nauczycielka 
demokracji i orędowniczka 

społeczeństwa obywatelskiego
Redakcja

Urodzony 4 czerwca 1939 r. w Krasnym-
stawie, swoją drogę zawodową rozpoczynał 
w GZF Polfa, gdzie pracował w latach 1956-
57, by następnie znaleźć zatrudnienie w Fa-
bryce Tarcz Ściernych, a potem w  Przed-
siębiorstwie Produkcji Kruszyw Lekkich 
w Mszczonowie, w którym pracował jako 
kierownik wydziału organizacyjnego i kadr. 
W 1962 r. był oddelegowany do pełnienia 
funkcji przewodniczącego zarządu po-
wiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej, 
w 1967  r. przeniesiony służbowo do Rady 
Głównej Ludowych Zespołów Sportowych. 
Od 1972 r. zasiadał wśród członków Miej-
skiej Rady Narodowej w Grodzisku Maz., 
do 1980 r. sprawując funkcję Naczelnika 
Miasta i Gminy. W roku 1978 ukończył stu-
dia na Wydziale Prawa i Administracji UW. 
Z Grodziska Maz. trafił do Urzędu Miasta St. 
Warszawy. W latach 1982-1988 był Dyrekto-
rem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie. W 1988 r. przeszedł na rentę. Już po 
transformacji ustrojowej i wyłonieniu władz 

samorządowych uzyskał mandat do Rady 
Miejskiej w Grodzisku Maz., który piastował 
dwie kadencje, z ramienia Rady pełniąc tak-
że funkcję delegata do Sejmiku Samorządo-
wego w Warszawie. W II kadencji był także 
wiceprzewodniczącym RM. W 1994 r. jego 
głos zdecydował o objęciu stanowiska bur-
mistrza (wówczas wybieranego spośród rad-
nych) przez 39-letniego Grzegorza Benedyk-
cińskiego, wyłonionego dopiero w czwartej 
turze głosowania. Młodszym mieszkańcom 
Grodziska Tomasz Hopko dał się poznać 
jako wieloletni przewodniczący Stowarzy-
szenia Bezpieczne Miasto i Gmina, słynące-
go z aktywizacji dzieci i młodzieży. W ostat-
nich latach poświęcał się sprawom budowy 
obwodnicy jako Pełnomocnik Burmistrza 
do spraw obwodnicy i autostrady. Zwieńcze-
niem wieloletnich działań było podpisanie 
umowy na wykonanie wyczekiwanej drogi, 
w której powstaniu Tomasz Hopko miał swój 
niepodważalny udział.

  Łukasz Nowacki

12 listopada zmarł Witold 
Żuk, filar i wieloletni czło-
nek zespołu Syrbacy zało-
żonego przez Antoniego 
Kanię, współzałożyciel ze-
społu Nasza Paczka, muzyk 
w grupach Tender, Smart 
Group, Stara Paka, zaanga-
żowany w projekt „Syrbacy 
Dzieciacy”. Był multiin-
strumentalistą, znakomicie 
radzącym sobie z  grą na 
historycznych instrumen-
tach, takich jak drum-
la, burczybas czy lutnia, 
współtwórcą największych 
sukcesów Syrbaków na sce-

nach polskich i  zagranicz-
nych, stałym członkiem 
tego pierwszego w  Polsce 
zespołu folkowego. Jego ży-
wiołem była muzyka coun-
try, folk i blues, brał udział 
w wielu nagraniach radio-
wych i płytowych uzna-
nych i  popularnych wy-
konawców tych gatunków 
muzycznych, pozostając 
nieodmiennie człowiekiem 
pogodnym, uczynnym 
i przyjaznym, obdarzonym 
talentem, skromnością 
i  wielkim poczuciem hu-
moru.   (now)

Pożegnanie
13 października 2020 roku w wieku 
76 lat zmarł śp. Mirosław Wiecze-
rzyński, emerytowany strażak oraz 
wieloletni członek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. 
Za wieloletnią działalność odzna-

czony: Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, Złotym Medalem Za Zasługi 
dla Pożarnictwa i wieloma innymi. 
Cześć Jego pamięci!

Druhowie: Zbigniew, Tadeusz, 
Edward, Jerzy z OSP Grodzisk Maz.

Mirosławie Popławskiej
Pielęgniarce Oddziałowej 

Oddziału Neurologicznego 
i Pododdziału Udarowego 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy
składają  

wszyscy pracownicy Oddziału 
Neurologicznego i Pododdziału 

Udarowego

Mirosławie Popławskiej
Pielęgniarce Oddziałowej 

Oddziału Neurologicznego 
i Pododdziału Udarowego 

płynące z głębi serca wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa  

Zespół Lekarski Oddziału 
Neurologicznego i Pododdziału 

Udarowego
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Jubileusz wypadł w mało sprzyjającym 
świętowaniu okresie, sięgnijmy więc do 
czasów, kiedy pandemie oglądało się tylko 
w filmach katastroficznych, a w Grodzisku 
powstawał chór… 

– Zaczęło się latem roku 2000. Pracowa-
łem wówczas w Warszawie i zapragnąłem 
stworzyć grupę artystyczną w miejscu mo-
jego zamieszkania, którym od 1993 roku 
jest Grodzisk Mazowiecki. Pomysł spotkał 
się z życzliwym przyjęciem ze strony władz 
miejskich i zapadła decyzja, że przy Ośrod-
ku Kultury powstanie chór dziecięcy. Przez 
dwa miesiące w wolnych chwilach odwie-
dzałem grodziskie szkoły podstawowe i pro-
wadziłem przesłuchania wśród uczniów 
klas trzecich, czwartych i piątych. W su-
mie przesłuchałem ponad tysiąc dziewcząt 
i chłopców, czego efektem było zaproszenie 
do współpracy około setki dzieci, spośród 
których wykrystalizowała się czterdziesto-
osobowa grupa regularnie uczęszczająca na 
próby w budynku dawnego Kina Wolność 
przy ul. Kilińskiego, gdzie wówczas się spo-
tykaliśmy.
Z czego wynikał ten impuls do założenia 
chóru?

– Skończyłem studia w zakresie dyry-
gentury chóralnej w Akademii Muzycznej 
w  Warszawie, przez całe życie zawodowe 
prowadziłem liczne chóry, m.in. chóry To-
warzystwa Śpiewaczego Lutnia, w latach 
1998-2000 byłem dyrektorem chóru Fil-
harmonii w Las Palmas na Wyspach Ka-
naryjskich i właśnie po powrocie z tego 
dwuletniego kontraktu poczułem potrzebę 
zrobienia czegoś dla społeczności lokalnej.
Pamięta Pan debiut chóru?

– Z dyrekcją Ośrodka Kultury umówi-
łem się, że nie będzie nacisków na szybkie 
występy, więc mieliśmy trochę czasu na na-
ukę i przygotowanie. Pierwszy występ miał 
miejsce 3 maja 2001 roku na placu Wolności 
przy okazji obchodów rocznicy uchwalenia 
konstytucji. Rozwój zespołu postępował 
ruchem jednostajnym, ale konsekwentnym 
– regularnie występowaliśmy w Grodzisku, 
zaczęliśmy odwiedzać okoliczne miasta, 
a  w 2002 roku pojawiły się pierwsze suk-
cesy w postaci I nagrody w XXII Przeglą-
dzie Amatorskich Zespołów Artystycznych 
w Warszawie. Systematycznemu rozwojowi 
pierwszej grupy sprzyjała też stabilność 
składu, który utrzymywał się przez 4-5 lat 
z niewielkimi tylko rotacjami.
Głośnym wydarzeniem w 2003 roku był 
spektakl „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, 
pierwszy w historii miasta musical. 

– Reżyserii podjął się Jerzy Latos, prze-
piękne kostiumy przygotowała Emilia Za-
dykowicz, a próby oprócz mnie prowadziła 
Anna Asińska, która od tamtej pory współ-
pracuje z chórem. Było siedmioro solistów 
i chór jako bohater zbiorowy. Wówczas śpie-
waliśmy na dwa głosy i uczyliśmy się śpiewu 
trzygłosowego. Przygotowaliśmy dwie rów-
norzędne obsady, a premierowe spektakle 
odbyły się w Kinie Wolność z akompania-
mentem kwartetu zawodowych muzyków. 
Muzycznie było to dla nas dość wymagające 
przedsięwzięcie, a największym wyzwa-
niem było wystawienie godzinnego przed-
stawienia. Dla naszych uczestników było 
to wydarzenie dużej rangi, zebraliśmy też 
mnóstwo pozytywnych recenzji. 
Wówczas zespół występował pod nazwą 
Grodziski Chór Dziecięcy.

– W momencie zakładania chóru najstar-
sze dzieci miały 10-11 lat. Po pięciu latach 
były to już dziewczęta 15-16-letnie, więc 
nazwa stawała się coraz bardziej nieade-
kwatna. Na przestrzeni tych lat chór stał się 
zespołem dziewczęcym, ostatni dwaj chłop-
cy przestali z nami śpiewać w 2005 roku. 
W przypadku chłopców momentem gra-
nicznym jest mutacja głosu, a uzupełnianie 
chóru, którego trzon stanowią 15-16-letnie 
dziewczęta, 9-10-letnimi chłopcami byłoby 
zarówno artystycznie, jak i towarzysko nie 
do końca udane. W 2006 roku przemiano-
waliśmy zespół na Grodziski Chór Bogorya 
i od tamtej pory jest to chór dziewczęcy, 
a nie dziecięcy.
Rotacja w składzie odbywa się na bieżąco 
czy też co kilka lat następuje gwałtowna 
zmiana pokoleniowa?

– Kulminacyjnym punktem każdego se-
zonu artystycznego jest koniec roku szkol-
nego i w tym terminie staramy się zorga-
nizować efektowny wyjazd na koncerty 
zagraniczne. Bezpośrednio po powrocie 
robimy nagrania i to jest też często moment 
pożegnania z chórem maturzystek i osób, 
na tyle obciążonych innymi planami, że nie 
mogą kontynuować współpracy. Natomiast 
bywały też powroty – kilkakrotnie byłe 
chórzystki na mój apel reagowały mobili-
zacją i  odbywały się koncerty, na których 
ówczesny skład był powiększony kilkuna-
stoosobową grupą dawnych „bogoryanek”. 
Taki koncert miał się odbyć również teraz, 
niestety pandemia pokrzyżowała nam pla-
ny. Ciekawym momentem był rok 2012, 
kiedy po kilkuletniej przerwie zjawiło się 
10  dziewczyn. Wówczas w chórze ponad 
połowę składu stanowiły osoby dorosłe, po-

ziom był bardzo wysoki, a potwierdzeniem 
umiejętności był konkurs w Danii, gdzie 
wygraliśmy kategorię chórów młodzieżo-
wych, oraz festiwal w Rybniku, gdzie zdo-
byliśmy wszystkie możliwe nagrody. Po tym 
sukcesie starsze dziewczęta odeszły i śred-
nia wieku w chórze radykalnie spadła do  
12-13 lat. Chóry raczej starają się jak naj-
dłużej śpiewać w stałym składzie, ponieważ 
sam proces uczenia się śpiewu wielogłoso-
wego jest żmudny i długotrwały. Do chóru 
Bogorya dostają się osoby o bardzo zdecy-
dowanych uzdolnieniach muzycznych za-
równo słuchowych, jak i głosowych, więc 
nie każda młoda osoba może przyjść i za-
cząć śpiewać w chórze. A zanim osiągnie 
pewność w intonacji w chórze wielogłoso-
wym, mijają 2-3 lata. 
Ostatni do tej pory koncert chóru Bogo-
rya odbył się w ramach Grodziskiego Ko-
lędowania’2020 i miał numer 310. Któryś 
z tych trzystu dziesięciu koncertów był dla 
Pana szczególnie wyjątkowy?

– W specyfikę pracy chóru wpisuje się to, 
że rzadko kiedy udaje się pracować z całym 
zespołem. Na poszczególnych próbach za-
zwyczaj kogoś brakuje z uwagi na przypadki 
losowe. Okresem, kiedy chór pracuje przez 
kilka dni w tym samym składzie, są wyjaz-
dy. Na początku były to kolonie muzyczne, 
które organizowaliśmy w latach 2003-2006, 
później skupiliśmy się na wyjazdach kon-
certowych krajowych i zagranicznych. Im 
dłuższy wyjazd, tym lepszy jest efekt końco-
wy. Wręcz metafizyczne uniesienia towarzy-
szą finałowym koncertom poszczególnych 
wyjazdów. Tak było w kościele Calatravas 
w Madrycie czy w Ministerstwie Finansów 
w Lizbonie, gdzie wśród widowni zasiadł 
polski ambasador. Koncerty ze stuprocento-
wą chemią między dyrygentem a chórzyst-
kami miały też miejsce w Wiedniu w roku 
2008, w Danii w 2012 roku. Ta chemia nie 
powstaje wyłącznie w wyniku ćwiczeń, ale 
właśnie rodzi się na koncertach.
A spektakularne wpadki?

– Takich nie odnotowaliśmy, natomiast 
mamy zabawną historię z 2013 roku, kiedy 
wyjechaliśmy do Budapesztu na koncert 
zorganizowany przez Instytut Polski i oka-
zało się, że na nasz występ przyszły… 2 oso-
by, więc śpiewaliśmy właściwie do pustego 
kościoła. Mimo to daliśmy godzinny kon-
cert. A chór był wtedy w znakomitej formie, 
bo to właśnie po drodze do Budapesztu wy-
graliśmy w Rybniku. O tym, że zdobyliśmy 
wszystkie możliwe wyróżnienia, dowiedzie-
liśmy się w autobusie, bo z uwagi na harmo-

Z Marcinem Łukaszem Mazurem, założycielem i dyrygentem Grodziskiego Chóru Bogorya, 
zespołu, który w listopadzie obchodzi jubileusz dwudziestolecia działalności, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski.

Chemii i metafizyki  
nie da się wyćwiczyć
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nogram podróży nie mogliśmy zostać na 
koncercie laureatów, gdyż musieliśmy doje-
chać do Budapesztu. Statuetki odebraliśmy 
w drodze powrotnej, od naszej pani pilotki 
na stacji benzynowej.
Wyjazdy zagraniczne oprócz koncertowa-
nia pozwalają też na realizację programu 
turystyczno-edukacyjnego.

– Na pewno jest to jeden z istotnych ele-
mentów. Bardzo rozwijające dla chórzystek 
są kontakty z zespołami z innych miast, 
z  innych krajów. Mamy liczne kontakty 
w Europie, wielokrotnie byliśmy goszczeni 
przez różne zespoły, które później składa-
ły nam rewizyty. Te relacje wnoszą bardzo 
wiele do zrozumienia między ludźmi i do 
zrozumienia muzyki. Są też bardzo moty-
wujące, twórcze i trwałe, bo wiele z kontak-
tów, które zawiązały się w 2005 roku, kiedy 
przyjechała do nas młodzież z Gimnazjum 
im. Eichendorffa w Koblencji, przetrwało 
do dziś. 
Występy chóru Bogorya to jednak nie tyl-
ko koncerty zagraniczne. 

– Oczywiście! Od lat bardzo chętnie 
i  często śpiewamy w kościele na Piaskowej, 
gdzie ks. Jarosław Miętus wita nas zawsze 
z otwartymi ramionami. Tam też od 2013 
roku odbywają się wszystkie Grodziskie Ko-
lędowania, tam odbyło się 10-lecie i 15-lecie 
chóru Bogorya. Jako chór nie lubimy śpie-
wać z nagłośnieniem i nie lubimy śpiewać na 
świeżym powietrzu. W plenerze chóry gene-
ralnie źle brzmią, w odróżnieniu od orkiestr 
dętych, które się słyszą i dobrze stroją. Chór 
potrzebuje takich uwarunkowań architek-
tonicznych, żeby dźwięk wracał, a poszcze-
gólne skrzydła chóru rozstawione w dwóch 
czy trzech rzędach słyszały się w czasie rze-
czywistym. A są takie wnętrza, gdzie tego 
po prostu nie słychać. W kościele na Pia-
skowej oprócz życzliwej atmosfery jest rów-
nież świetna akustyka. Ale śpiewaliśmy we 
wszystkich kościołach w Grodzisku i w oko-
licy, wielokrotnie występowaliśmy w  Cen-
trum Kultury, w Mediatece, zresztą nie ma 
chyba w Grodzisku większej sali, w  której 
chór Bogorya jeszcze by nie wystąpił. 
Da się scharakteryzować repertuar Gro-
dziskiego Chóru Bogorya?

– Wykonujemy muzykę artystyczną. 
Czasami sięgamy do utworów z dziedziny 
rozrywkowej, ale są to utwory przygoto-
wane na bis, a nie jako główna część kon-
certu. Problem z repertuarem dla chórów 

a capella, szczególnie dla chórów głosów 
równych, w  tym wypadku dziewczęcych, 
polega na tym, że o ile są wspaniałe dzieła 
wielkich mistrzów renesansu czy baroku na 
chóry mieszane, klasycznego repertuaru na 
chór żeński w zasadzie nie ma. Takie utwory 
zaczęto pisać w drugiej połowie XX wieku. 
Stąd siłą rzeczy w naszym repertuarze jest 
stosunkowo dużo muzyki współczesnej, 
wspomnę o takich twórcach jak Romuald 
Twardowski, Andrzej Koszewski, Marian 
Sawa, Andrzej Hundziak czy Józef Świder.
Do tej listy należałoby dodać jeszcze jedno 
nazwisko: Marcin Łukasz Mazur. 

– Rzeczywiście, od wielu lat komponuję, 
moje utwory są wydawane przez polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne, mam również kilka 
wydań zagranicznych. W związku z tą dzia-
łalnością ostatnio spotkał mnie bardzo miły 
akcent, ponieważ na Międzynarodowym 
Konkursie Kompozytorskim Opus Ignotum  
w Pradze otrzymałem trzecią nagrodę. Sta-
ram się jednak nie doprowadzać do sytuacji, 
w której moje utwory dominowałyby w re-
pertuarze chóru Bogorya. Zespołem, który 
ma największe zasługi w  śpiewaniu mojej 
muzyki, jest Chór Państwowej Szkoły Mu-
zycznej im. Tadeusza Bairda, który kiedyś 
pod dyrekcją Elżbiety Grzebalskiej, a obec-
nie pod dyrekcją Małgorzaty Grabskiej, 
wykonał już kilkanaście moich utworów i w 
większości były to prawykonania.
Wspominał Pan o dokonywaniu nagrań – 
mają one charakter czysto dokumentacyj-
ny czy też stanowią zamknięte projekty? 

– Nagrania służą przede wszystkim doku-
mentacji naszej działalności, natomiast nie 
jest to dokumentacja tylko do szuflady. Co 
pewien czas staramy się wydawać płyty, gdy 
uzbiera się ok. 50-60 minut muzyki. Pierw-
sze z takich wydawnictw ukazało się w 2006 
roku i zawierało koncertowe wykonanie 
„Mszy Koronacyjnej” Mozarta, w 2010 roku 
wydaliśmy płytę „Grodziski Chór Bogorya 
2000-2010”, a następne płyty o podobnym, 
przekrojowym charakterze w 2015 i 2018 
roku. W 2018 roku Wydawnictwo Muzyczne 
Triangiel wydało płytę z pieśniami legionów, 
na której Grodziski Chór Bogorya wykonuje 
wszystkie partie wokalne.
Co jest dla Pana największym sukcesem?

– Sam fakt, że chór powstał w środowi-
sku, gdzie nie było dużych tradycji chó-
ralnych, i udało się przez 20 lat w sposób 
konsekwentny prowadzić pracę, utrzymując 

przez długie okresy bardzo wysoki poziom. 
Bo tak jak w sporcie, ten poziom raz jest 
wyższy, raz jest niższy. 
W ostatnim Grodziskim Kolędowaniu 
wzięło udział 11 zespołów, więc przez 20 
lat chyba sporo się zmieniło, jeśli chodzi 
o lokalną tradycję chóralną…

– To dla mnie miły fakt, niemniej nie 
umiem ocenić, czy jest to związane z rozwo-
jem chóru Bogorya. Na pewno przed pan-
demią śpiewanie chóralne wróciło do łask 
po dziesięcioleciach, kiedy chór był trochę 
zapomnianą dziedziną sztuki. W grodzi-
skich szkołach działają znakomici nauczy-
ciele muzyki, których praca ma niebagatel-
ny wpływ na rozwój muzyczny dzieci, czego 
przykłady obserwowaliśmy wielokrotnie 
podczas Grodziskiego Kolędowania. Poza 
tym zwiększa się nie tylko liczba uczest-
ników śpiewu chóralnego, ale i grono jego 
odbiorców.
Jak chór radzi sobie w warunkach  
pandemii?

– To jest trudny moment. Wiele osób boi 
się przychodzić na próby, z kolei edukacja 
zdalna oznacza siedzenie godzinami przy 
komputerze, co też powoduje zmęczenie, 
więc gdy pojawia się wolny czas, to natural-
ną potrzebą staje się spacer czy inna aktyw-
ność ruchowa, a nie następne zajęcia online. 
Liczę na to, że chór Bogorya tę pandemię 
przetrwa i odrodzi się w kolejnej generacji 
dziewcząt.
Dziękuję za rozmowę. 

Podziękowania
Z okazji XX-lecia Grodziskiego Chóru 
Bogorya pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, dzięki którym 20-let-
nia działalność zespołu obfitowała w wiele 
wspaniałych przeżyć i owocowała licznymi 
sukcesami artystycznymi. Są to dyrektorzy 
Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki: Andrzej Okurowski (do 2009) i Pa-
weł Twardoch (od 2009) oraz współpracują-
cy z chórem instruktorzy muzyczni: Anna 
Asińska (od 2003), Liliana Bach (2012-
2014), Maria Biernat (2004-2005), Alicja 
Gala (2015-2020), Lidia Kitlińska (2012), 
Barbara Kucharczyk (od 2011), Izabella 
Krych (2003-2005), Kinga Machura (2006-
2011), Karolina Matusiak (2005-2009), Bar-
bara Paszkiewicz (2001-2002), Andrzej Si-
wik (2001-2005), Olga Wądołowska (2011).

Marcin Łukasz Mazur

fo
t. 

ar
ch

. G
Ch

 B
og

or
ya

 (2
)



BOGORIA nr 303 listopad 2020

kultura12 wydarzenia12

Skromnie, ale godnie

W hołdzie papieżowi  
– Cuda się czasami zdarzają i ten występ w tak trudnym, 
pandemicznym czasie, jest właśnie takim cudem – mówił ks. 
Jarosław Miętus, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, w związku z koncertem Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.
Występ z okazji 100. rocznicy urodzin św. 
Jana Pawła II odbył się w kościele na Pia-
skowej 17 października. Zaprezentowane 
zostały perły muzyki sakralnej, takie jak 
„Gloria” Vivaldiego.

– Staramy się nie przestawać grać, bo od 
tego jest nasz zespół, by w trudnych chwi-
lach dodawać ludziom otuchy. Przybywa-
my z nadzieją, cieszymy się z tak radosnego 
przyjęcia, dziękujemy za wrażliwość i sym-
patię – mówił Jacek Boniecki, dyrektor 
i dyrygent Mazowsza.

W ramach muzycznej uczty nie zabra-
kło pieśni lubianych przez św. Jana Pawła 
II, czyli „Barki” czy „Czarnej Madonny”. 
Orkiestra, chór i soliści Mazowsza poka-

zali się z jak najlepszej strony, co znalazło 
odzwierciedlenie w gromkich brawach.

– Zdecydowałam się przyjść na ten kon-
cert przede wszystkim ze względu na in-
tencję. To było najpiękniejsze uczczenie 
pontyfikatu papieża, z którego możemy być 
dumni. Szczerze się wzruszyłam – mówiła 
Iwona Radzimirska, mieszkanka Grodziska.

Warto dodać, że tego samego dnia, o tej 
samej godzinie i z tej samej okazji odbył 
się galowy koncert w kościele Miłosierdzia 
Bożego zatytułowany „Szumią jodły na 
gór szczycie”. Wystąpili: Małgorzata Ku-
klińska, Andrzej Niemierowicz, Andrzej 
Jurkiewicz i Bogusław Pikała, a całość po-
prowadził Kazimierz Kowalski.     (ar)

– Zaplanowaliśmy uroczystości na nie-
dzielę, 18 października, z tego względu, że 
ta data łączy rocznicę śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz Dni Papieskie związane 
z Janem Pawłem II. Uroczystości jubileuszu 
miały mieć pierwotnie znacznie bogatszy 
program, z konieczności ograniczyliśmy się 
do mszy świętej i złożenia kwiatów pod ta-
blicą upamiętniającą powstanie grodziskiej 
„Solidarności”, zamieszczoną w kościele 
w  25. rocznicę założenia oddziału – po-
wiedział Janusz Grudniewski, Przewodni-
czący Rady Oddziału Grodzisk Mazowiec-
ki NSZZ „Solidarność”, który świętował 
40-lecie działalności.

Mszę świętą odprawioną w kościele św. 
Anny w podzięce za cztery dekady grodzi-
skiej „Solidarności”, jak również w inten-
cji ojczyzny, koncelebrowali ks. Dariusz 
Gal i przybyły na zaproszenie grodziskich 

związkowców ks. Eugeniusz Leśniak, któ-
ry wygłosił homilię inspirowaną słowami 
św. Jana Pawła II. Nabożeństwu towarzy-
szyła obecność relikwii św. Jana Pawła II, 
przewiezionej przez Zakon Rycerzy Jana 
Pawła II z parafii Przemienienia Pańskie-
go. W  uroczystościach, które zgromadziły 
zarówno czynnych związkowców z Grodzi-
ska i okolic, jak i dawnych opozycjonistów, 
represjonowanych w czasach PRL-u, udział 
wzięli m.in. sekretarz zarządu mazowiec-
kiej „Solidarności” Grzegorz Iwanicki, bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński, 
jego zastępca Tomasz Krupski i prezes Fun-
dacji Wdzięczności Niepokornym im. ks. 
Sylwestra Zycha Radosław Gawroński. Nie 
mogło zabraknąć również pocztów sztan-
darowych – Oddziału Grodzisk Mazowiec-
ki i Organizacji Międzyzakładowej w Ge-
deon Richter Polska.

– Na naszym terenie mieliśmy bardzo 
liczną „Solidarność” w 1980 roku, w roku 
1989, później powoli spadała liczba człon-
ków związku, również ze względu na re-
strukturyzację zakładów pracy. Niektórych 
z nich już nie ma – nie ma Fabryki Tarcz 
Ściernych, nie ma „grzejników”. Z  zakła-
dów pracy, które były i są do dzisiaj, po-
została Polfa Grodzisk, czyli dzisiaj Gede-
on Richter Polska. Mamy tu bardzo silną 
„Solidarność”, z której zresztą ja również 
się wywodzę – mówił Janusz Grudniewski, 
przewodniczący grodziskiej „Solidarno-
ści”, która skupia dziewięć organizacji za-
kładowych. Jak zapewniał, „Solidarność” 
nadal ma bardzo dużo roboty. – A co do 
efektów, to oceniają pracownicy firm – do-
dawał Janusz Grudniewski. 

  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

W ramach 49. Warszawskiej Jesieni 
Poezji zaprezentowano film doku-
mentalny „Jarosław Iwaszkiewicz 
wczoraj i dziś. Spotkania, muzy, in-
spiracje”. Film został zrealizowany 
z okazji setnej rocznicy utworzenia 
Związku Literatów Polskich – orga-
nizacji, której prezesem przez prawie 
ćwierć wieku był gospodarz Stawiska.
Pierwsze spotkanie z pisarzem wspo-
mina m.in. obecny prezes Zarządu 
Głównego ZLP Marek Wawrzkie-
wicz. Na zadane wtedy przez Iwasz-
kiewicza pytanie, co jest najważ-
niejsze dla poety, odpowiedział sam 
pisarz: bogato się ożenić! Pierwszą 
wizytę w Stawisku wspomina Ernest 
Bryll, który „brylował” wtedy przy 
stole razem z nieżyjącym już pisa-
rzem Sławomirem Kryską. W pamię-
ci E. Brylla pozostał stawiski niedź-
wiedź trzymający tacę na wizytówki. 
W filmie znalazły się również wspo-
mnienia artysty fotografika Tadeusza 
Rolkego, relacja ze spotkania z An-
drzejem Wajdą w Stawisku oraz na-
grania wywiadów z pisarzem z archi-
wów Polskiego Radia. Za scenariusz 
i reżyserię obrazu odpowiadali Paweł 
Łęczuk i Jakub Jabłonka.

  Sławomir Sadowski

Iwaszkiewicz 
na setkę
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Miejsce z duszą 

Trzy dwory, trzy historie

– Wierzę, że będzie to miejsce absolutnie ekskluzywne i kultowe, które 
będzie miało swoją artystyczną duszę. Chciałbym w przyszłym roku 
zobaczyć na tej polanie mnóstwo ludzi na kocykach, słuchających zna-
komitej muzyki i podziwiających tę przestrzeń – mówił burmistrz Grze-
gorz Benedykciński 7 listopada podczas wirtualnej prezentacji dworku 
Chełmońskich w Adamowiźnie.

– Ugruntowane jest skojarzenie, że nazwa wsi Adamowizna pochodzi 
od Adama Chełmońskiego. Tymczasem nie jest to prawda – niczym 
mistrz suspensu Jakub Bendkowski rozpoczął prelekcję „Adamowizna. 
Nie tylko Chełmońscy”, która w ramach cyklu „Grodziskie dwory i ich 
mieszkańcy” odbyła się 22 października w Poczekalni PKP. 

Choć podczas realizacji inwestycji nie oby-
ło się bez pewnych zawirowań, ostatecznie 
została ona zakończona. Jak poinformo-
wał Przemysław Bobiński z grodziskiego 
magistratu, dworek wraz z otaczającym go 
parkiem przeszedł głęboką rewaloryzację: 
wnętrze budynku zostało odtworzone, 
na terenie parku zostały wykonane alejki 
parkowe i nasadzono ponad 10 tys. bylin 
oraz krzewów. Inwestycja dofinansowana 
jest ze środków RPO WM, a jej koszt to 
blisko 3 mln zł.

Monika Błądek, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. dra Mateusza Chełmońskiego 
w Adamowiźnie zapowiedziała, że spo-
łeczność szkolna będzie korzystać z dobro-
dziejstwa, jakim jest sąsiedztwo centrum 
kulturalno-oświatowego.

Przeszłość związaną z dworkiem przy-
bliżył Łukasz Nowacki, specjalista ds. hi-

storii miasta. – To urokliwe miejsce Józef 
Chełmoński uwiecznił na obrazie zatytuło-
wanym „Dworek w zmierzchu zimowym” 
– przypomniał.

Paweł Twardoch, dyrektor Ośrodka 
Kultury, w którego strukturach znalazł się 
obiekt, przedstawił pracowników, którzy 
będą się nim zajmowali – Monikę Samo-
raj i Kamila Szpota, znanych dotychczas 
z działalności w Poczekalni PKP.

– Bardzo cieszymy się, że dostąpimy 
tej przyjemności i zaszczytu, aby meryto-
rycznie sprawować opiekę nad działania-
mi w tym dworze i otaczającym go parku. 
Zaplanowaliśmy mnóstwo różnych wy-
darzeń, dlatego mamy nadzieję, że już na 
wiosnę spotkamy się tutaj na koncercie, by 
stawać się częścią historii tego miejsca – 
mówiła Monika Samoraj.

Na zakończenie wewnątrz dworku z in-
auguracyjnym koncertem wystąpił Andrzej 
Antolak, mieszkaniec gminy Grodzisk. Za-
grał on kilka utworów naprzemiennie na 
saksofonie, flecie poprzecznym i klarnecie. 
Było to doskonałe preludium do dalszych 
działań artystycznych, na które cierpliwie 
czekamy.

  Anna Redel

Jak przypomniał grodziski historyk sztu-
ki, jako pierwszy z rodu w tej okolicy po-
jawił się Józef Chełmoński, który w latach 
80. XIX wieku zamieszkał w pobliskiej 
Kuklówce. 

– Malarz zapewne sprowadził tutaj swoje-
go młodszego brata, Adama Chełmońskie-
go, znanego warszawskiego lekarza, pokazał 
mu okolice i tak malownicze miejsce skusiło 
w pewnym momencie brata malarza, by za-
kupić osadę młyńską – mówił Jakub Bend-
kowski. – Dworek wygląda na murowany, 
w rzeczywistości jest drewniany i otynko-
wany. Wedle przekazów został przeniesiony 
z Kuklówki i póki co możemy tylko temu 
przekazowi zaufać, gdyż nie mamy z czym 
go skonfrontować – dodał prelegent, który 

przypomniał, że w nieodległej przeszłości 
teren, gdzie znajduje się zarówno dwór na 
górce, jak i szkoła podstawowa, nazywany 
był Stare, które z biegiem czasu niejako zo-
stało wchłonięte przez położoną nieco bar-
dziej na południe Adamowiznę. Co ważne, 
nazwa Adamowizna pojawia się na mapach 
kreślonych na przełomie XVIII i XIX wie-
ku, a więc sto lat wcześniej niż przybył tu 
Adam Chełmoński.

Również na Starem swoją reprezentacyj-
ną siedzibę wybudował syn Adama Cheł-
mońskiego, Mateusz, który podobnie jak 
ojciec był lekarzem. Wzniesiony w stylu 
dworkowym okazały gmach do dziś znaj-
duje się w rękach potomków doktora Ma-
teusza i w pewnej mierze – dzięki obecnym 

właścicielom Annie i Piotrowi Stefańskim 
– stanowi swoiste muzeum lekarskiej linii 
rodu Chełmońskich.

Trzecim z dworków zlokalizowanych 
w  dzisiejszej Adamowiźnie jest dom  
Zahrtów. 

– Zahrt był dobrze prosperującym apte-
karzem warszawskim. Jego żona przyjaź-
niła się z Zofią Nałkowską, która często tu 
bywała, spędziła też część okupacji i opi-
sała to miejsce – mówił Jakub Bendkow-
ski, kończąc opowieść o trzech dworkach 
w Adamowiźnie anegdotą o smutnym 
końcu biblioteki, znajdującej się w dwor-
ku Zahrtów, którą ponoć w przypływie 
szaleństwa służąca spaliła wraz z innymi 
przedmiotami.    (kb)
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Najszerszy, największy  
i najwyższy

Historia  
znikania 
i powrotów

Ponadczasowe głosy 

W uczuciowo-sentymentalny kli-
mat polskiej kultury dwudziestole-
cia wprowadził słuchaczy Maciej 
Klociński podczas spotkania „Trzy 
głosy przedwojennej Warszawy – 
spotkanie z muzyką retro”, które 
odbyło się 20 października w Willi 
Radogoszcz.

„Anna German i Bernard Ładysz jakich nie znacie” to tytuł koncertu, 
podczas którego 19 października w sali widowiskowej Centrum Kultury 
wystąpili Natalia Kovalenko, Aleksander Ładysz oraz Andrzej Płonczyński.

Podróż do świata, który już nie istnieje, 
była możliwa dzięki muzycznym świa-
dectwom zapisanym między innymi na 
płytach szelakowych. Wyselekcjonowane 
i odtworzone przez Macieja Klocińskiego 
stanowiły ubarwienie wieczoru. Spotkanie 
było częścią projektu „Pociąg do kultury”, 
a zarazem kontynuacją cyklu „Hity z szela-
kowej płyty”. Na poprzednich spotkaniach 
Maciej Klociński prezentował artefakty ze 
swojej imponującej kolekcji płyt. Niektó-
rych bardzo starych, nawet stuletnich.

– Mojej kolekcji płyt patronuje Jan Za-
gozda, dziennikarz Programu Pierwszego 
Polskiego Radia, który to zaraził mnie pa-
sją do płyt, do kolekcjonowania, do tej mu-
zyki – mówił prowadzący. 

A tytułowe „trzy głosy” to: Adam Aston 
– barytonowy głos, według Macieja Klo-
cińskiego najszerszy i najbardziej ciepły, 
Janusz Popławski – tenor, głos o najwięk-
szych możliwościach, a używany do śpie-
wu operowego, oraz Stefan Witas – me-
diolański mistrz głosu najwyższego, czyli 
belkanta. 

Z uwagi na reżim sanitarny w spotkaniu 
osobiście brało udział jedynie 10 uczestni-
ków, a dla reszty fanów pana Macieja i sa-
mego gatunku, dostępna była w internecie 
transmisja na żywo oraz nagranie.

n Tekst i fot. Jana Rytelewska

– Miałem to szczęście, że grałem wielkim 
artystom, śpiewakom, ale wśród tych naj-
większych te dwie osoby: Anna German 
i  Bernard Ładysz zaznaczyły się w moim 
życiu szczególnie. Bo choć oni nie skończy-
li szkół muzycznych, to mieli taki talent, że 
nie było im to zupełnie potrzebne – mówił 
akompaniator Andrzej Płonczyński.

Pianista zapowiadając kolejne utwory, 
przybliżał ich kontekst i roztaczał barw-
ne opowieści o dwojgu legendarnych ar-
tystów. A atmosferę podróży w czasie, 
oprócz wspomnień potęgowali wokaliści, 
którzy z powodzeniem wcielali się w role 
nieżyjących już śpiewaków. Wybrzmiały 
takie przeboje jak „Tańczące Eurydyki”, 
czy „Człowieczy los”.

– To są bardzo bliskie mi tematy. Po 
prostu mam to w sercu. Uwielbiam Annę 
German jako artystkę, ale nigdy nie chcia-
łam śpiewać czy być jak ona. Jestem sobą, 
wykonuję utwory po swojemu, tak jak mi 
w duszy gra – mówiła Natalia Kovalenko.

Dorobek Bernarda Ładysza rozpowszech-
nia jego syn, Aleksander, popularyzując 
jego życiorys i prezentując wykonywane 
przez niego utwory. Dlatego zebrani mogli 
usłyszeć m.in. „Zielone lata” i „Missisipi”.

– To była, jest i będzie przez następne 
lata ikona. Człowiek, którego nie da się tak 
łatwo zaszufladkować czy powtórzyć jego 
osiągnięć. To był ponadczasowy głos. Była 
Maria Callas, Luciano Pavarotti, Jan Kie-
pura i był Ładysz. I potem niestety jest już 
duża luka i długo jeszcze będziemy szukali 
takiego głosu, takiego artysty, który bę-
dzie w stanie przekazać to, co on potrafił 
zrobić – mówił Aleksander Ładysz.

Publiczność była oczarowana wystę-
pem, słychać było głosy autentycznego 
zachwytu, a artyści nagrodzeni zostali 
gromkimi brawami.

– To było bardzo rozczulające, ogromne 
przeżycie, wspomnienie moich młodych 
lat. Jestem wzruszony – mówił Andrzej 
Chechłacz z Grodziska.

n Tekst i fot. Anna Redel

– Moja podróż śladami Leopolda Tyr-
manda i ludzi, których wyobraźnią 
zawładnął, przypomina mi scenariusz 
hollywoodzkiego filmu. Warszawskie 
zaułki, kalifornijskie bezdroża, nowo-
jorski zgiełk i moskiewskie mrozy. Bio-
grafia o legendzie Warszawy i autorze 
„Złego” to historia znikania i powrotów, 
skandali, wzruszających momentów 
wielkiej empatii, ale też czarnego hu-
moru i nieprzewidywalnych zachowań. 
Mówi się, że Tyrmanda można kochać 
albo nienawidzić. Ale życie tego szalo-
nego pisarza to przede wszystkim opo-
wieść o optymizmie i wierze w szczęście, 
gdy nie ma się żadnych szans – opowia-
dał Marcel Woźniak, podczas spotkania 
autorskiego, które odbyło się 15 paź-
dziernika w Poczekalni PKP w związku 
z ustanowionym przez Sejm RP Rokiem 
Leopolda Tyrmanda. Autor książki 
,,Tyrmand. Pisarz o białych oczach" 
przybliżył słuchaczom życie i twórczość 
kontrowersyjnego pisarza, o którym 
żywo rozmawia się do dziś. W związku 
z obostrzeniami pandemicznymi zainte-
resowani mogli również oglądać trans-
misję spotkania online. Marcel Woźniak 
z wielką pasją opowiadał o Tyrmandzie 
i swojej pracy nad jego biografią. Fakty 
historyczne przeplatane były anegdota-
mi i dygresjami. Znikające dokumenty, 
zagubiony grób, tabliczka na oceanicz-
nej wyspie, skarpetki, jazz, mroczna 
Warszawa i tajemnicze zdjęcie sprzed 
wojny – to tylko niektóre zdumiewające 
tematy. Widzowie chętnie zadawali py-
tania, a rozmowa zdawała się nie mieć 
końca. Nie zabrakło również autografów 
i kuluarowych dyskusji.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes
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Strefa Dobrych Praktyk
Jak wygląda obecna sytuacja na rynku?
Okres pandemii ciągnie się nieprzerwanie od wielu miesięcy. 
Ograniczenia pojawiają się w każdej strefie życia codziennego: 
ograniczenie ilości klientów w sklepach, zmiany godzin otwarcia, 
zamkniecie części obiektów, zamykanie przedsiębiorstw, zwol-
nienia pracowników. Z tym wiążą się ostatnie miesiące.
Jak wszyscy dobrze wiemy jesteśmy właśnie w środku drugiej 
fali Covid-19. Z pierwszą mieliśmy do czynienia na początku roku. 
Wtedy też pojawiły się obostrzenia na rynku kredytowym. Zniknę-
ły wtedy promocje, zwiększony został minimalny wkład własny, 
stworzono listę branż o podwyższonym ryzyku. 

Jak to wygląda obecnie? Czy kredyt dostać  
można teraz łatwo czy trudno? 
W okresie wakacyjnym na rynek zaczęły powracać nieco bardziej 
liberalne oferty kredytów. Kilka banków postanowiło przywrócić 
10-procentowy wkład własny. Ponowne otwarcie salonów ko-
smetycznych, siłowni i innych tego typu obiektów dało szansę na 
finansowanie ich właścicielom. 
Sierpień przyniósł ze sobą nowe bankowe promocje. W  okresie 
lockdown’u nie można było na nie liczyć. W dniu dzisiejszym ich 
oferta jest dość bogata, a najniższe w historii oprocentowanie, 
z którym mamy teraz do czynienia sprawia, ze kredyty są bardziej 
kuszące niż kiedykolwiek.
 Przyjrzyjmy się teraz kwestii wysokości wkładu własnego. Jeśli 
jesteśmy w stanie „wyłożyć na stół” 10 procent całkowitej kwo-
ty zobowiązania, możemy liczyć na trzy banki. Z doświadczenia 
i praktyki wiem, że tego rodzaju finansowania udzielą nam Alior 
Bank, Millennium a także Santander – pod warunkiem, że jeste-
śmy klientem wewnętrznym. 
Te trzy banki na chwilę obecną wprowadziły najbardziej prokonsu-
menckie warunki kredytowania. Nie oznacza to jednak, że zmiany 
nie nastąpiły w pozostałych. 
Jeśli nasz wkład własny może wynieść 20 procent wartości nieru-
chomości, mamy już możliwość wyboru spośród wielu instytucji 
finansowych. Korzystne propozycje na chwilę obecną przedsta-
wiają ING Bank Śląski, PKO BP, Pekao S.A. i BNP Paribas. Każde 
z nich wprowadziło co najmniej jedną promocję, co sprawia, że 
warunki kredytowania są bardzo atrakcyjne.
Co ciekawe, jeszcze do niedawna zamknięte na klientów banki, 
zaczęły wspomniane wyżej promocje przedłużać, co spowodować 
ma przyciągnięcie jak największej liczby klientów. 

Czy więc uzyskanie kredytu w dobie pandemii 
jest możliwe? 
Należy pamiętać, że choć wygórowane wymagania znacząco się 
zmniejszyły, o kredyt w chwili obecnej nie jest tak łatwo, jak przez 
pandemią. Weryfikacja wniosków trwa obecnie dłużej, sprawdza-
nych jest więcej informacji. Jednak uzyskanie go jest jak najbar-
dziej możliwe i realne.

Dlaczego więc w obecnych czasach tak dużo 
słyszy się o decyzjach odmownych? 
Cóż, tak jak wspomniałam chwilę wcześniej, podczas proce-
su kredytowego jesteśmy dokładnie sprawdzani. Priorytetową 

kwestią jest rodzaj i czas zatrudnienia oraz otrzymywane przez 
nas wynagrodzenie. Jeśli nie załapiemy się na odpowiedni pułap, 
bank uzna przydzielenie kredytu za zbyt ryzykowne. 
W praktyce jednak znaczna część odmownych decyzji kredy-
towych wynika z  niedopilnowania spraw przez klientów. Nie-
zamknięte limity, karty kredytowe, mnogość „prawie całkiem” 
spłaconych kredytów ratalnych czy gotówkowych. Dla banku każ-
de kolejne zobowiązanie skutkuje zmniejszeniem zdolności. Je-
śli więc chcesz wnioskować o kredyt, a do spłaty zostały Ci trzy 
ostatnie raty za przysłowiową lodówkę, warto przedterminowo je 
zapłacić. 

Co jeszcze wpłynąć może negatywnie  
na weryfikację wniosku? 
Nasza historia kredytowa. Mało kto z potencjalnych kredytobior-
ców myśli o zobowiązaniach, które spłacił przed nastoma laty. 
Jednak każde zobowiązanie i każda niespłacona w terminie rata 
widoczna jest w BIKu ( Biurze Informacji Kredytowej) i bez nasze-
go żądania, nigdy stamtąd nie zniknie.
Po tym wszystkim ponownie należy się zastanowić, czy w dobie 
pandemii możliwe jest uzyskanie kredytu. Odpowiedź jest jedno-
znaczna – tak, jest to możliwe. Potrzeba jednak odpowiednio się 
do tego przygotować. Przeanalizowanie swojej obecnej sytuacji, 
zastanowienie się nad ilością łatwych do zamknięcia zobowiązań, 
sprawdzenie swojej historii kredytowej. To też w pierwszej kolej-
ności robię ja, jako doradca finansowy i pośrednik kredytowy.
Warto skorzystać z pojawiających się w chwili obecnej ofert 
banków, oferowane warunki są bowiem bardzo korzystne, 
a banki na tę chwilę poluzowały obostrzenia. Nasze biuro przy 
ul. Nadarzyńskiej 88 w Grodzisku Mazowieckim – Strefa Finan-
sów i Nieruchomości – oferuje usługi pośrednictwa kredytowe-
go i doradztwa finansowego. Jeśli wiec chcesz świadomie i bez-
problemowo przejść przez proces kredytowy, zapraszamy Cię 
na spotkanie z nami. Zadzwoń do jednego z ekspertów – Doroty 
Rakoczy – 517 965 792 lub Emilii Czarneckiej – 517 281 614.

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. 10.00-18.00
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Czytelnictwo  
zdalne 
osiągalne
Pandemia na wiele instytucji ma negatywny wpływ, ale jeśli 
chodzi o  Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki, 
to na przekór trudnym okolicznościom przeżywa ona okres 
wzmożonej aktywności.

Decyzją rządu od 7 do 29 listopada wszyst-
kie biblioteki w Polsce są zamknięte, co 
nie oznacza, że nasza przestała funkcjo-
nować. Dzięki stronie internetowej www.
biblioteka.grodzisk.pl czytelnicy mogą się 
do niej zarówno zapisać, jak i dokonać 
rezerwacji online za pośrednictwem spe-
cjalnego katalogu. Wypożyczać można 
książki, filmy oraz audiobooki.

– Od początku pandemii do bibliote-
ki zapisało się ponad 600 nowych osób, 
a codziennie odnotowywane jest około 60 
samodzielnych rezerwacji przez internet 
– podkreśla Dorota Olejnik, dyrektor Bi-
blioteki Publicznej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że od dwóch 
lat główna placówka mieści się w  Me-
diatece, przestrzeni otwierającej nowe 
możliwości rozwoju, które okazują się 
szczególnie przydatne w obliczu obecnej 
sytuacji. Urządzeniem, z  którego czytel-
nicy mogą w tym okresie korzystać, jest 
wrzutnia wmontowana w  ścianę budyn-
ku, dzięki czemu zwrotu książek można 
dokonać o każdej porze dnia i nocy. Ko-
lejnym godnym uwagi rozwiązaniem jest 
książkomat na stacji PKP, który pozwala 
bezkontaktowo odebrać zamówienie zło-
żone online. Ponadto istnieje możliwość 
zarezerwowania materiałów telefonicznie 
i odebrania ich sprzed siedziby biblioteki 
głównej czy którejś z  filii. Proces obiegu 
lektur wydłużył się jedynie o  3-dnio-
wą kwarantannę, której poddawane są 
wszystkie zwrócone książki.

Istotne, że czas na zwrot zbiorów wypo-
życzonych od 1 września przedłużono do 
5 grudnia. Uruchomiono także telefonicz-
ny punkt obsługi czytelników, który jest 

czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00-15.00. (Biblioteka Główna: 
22 120 29 00 lub 798 956  923, Pawilon 
Kultury: 22 100 58 70, filia w Kadach:  
22 728 29 96).

Jeszcze przed zamknięciem, w związ-
ku z zawieszeniem organizowania zajęć 
stacjonarnych, biblioteka przeniosła się 
do internetu, korzystając z mediów spo-
łecznościowych. Na Facebooku i kanale 
YouTube prezentowany jest m.in. cykl 
filmów edukacyjnych zrealizowany przez 
edukatorów z sali YouMedia.

– Dzięki obecności w sieci jesteśmy 
w stanie dotrzeć do grup odbiorców w całej 
Polsce i robimy to. W dodatku wysoki po-
ziom realizowanych przez nas materiałów 
wideo przekonuje młodych odbiorców do 
darmowego korzystania z wiedzy, jaka jest 
serwowana za pomocą wyciągnięcia tele-
fonu z kieszeni – zauważa Dorota Olejnik.

Pracownicy biblioteki nie tylko kon-
centrują się na bieżącej działalności, ale 
również piszą projekty. W tym roku Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego dofinansowało ich dwa programy 
edukacyjne.

Pierwszy z nich to „#ecorevolutionbo-
oks. Książkowa ekorewolucja, czyli jak 
literatura zmienia życie”. Jego celem jest 
ponadpokoleniowa edukacja związana 
z  szeroko rozumianym dbaniem o śro-
dowisko. Podczas spotkań z pisarzami 
jest upowszechniana ich literatura eko-
logiczna – na 18 listopada zaplanowane 
zostało spotkanie online z reportażystką 
Martą Sapałą, autorką zbioru „Na mar-
ne” – o  marnowaniu jedzenia w Polsce, 
a na 23  listopada z Karoliną Grabarczyk 
i  Niką Jaworowską-Duchlińską, autor-
kami książki „I ty możesz zmienić świat. 
42 historie o niezwykłych dzieciach”.

– Wkrótce też nakręcimy filmik eko-
logiczny o segregacji śmieci i w ogóle 
o  śmieciach, wokół wspaniałych książek 
edukacyjnych: Gerdy Raidt „Śmieci. Naj-
bardziej uciążliwy problem na świecie” 
– Mądra Książka Roku 2019 oraz Eun-Ju 
Kim i Ji-Won Lee „Plastik fantastik?” – 
dodaje Dorota Olejnik.

Drugi projekt to „zOrientowani: lite-
ratura, kultura i społeczeństwa państw 
Orientu”. Dzięki niemu za sprawą wyso-
kiej klasy ekspertów można lepiej poznać 

realia Dalekiego oraz Bliskiego Wschodu. 
Pierwsze dwa spotkania odbyły się z sino-
logiem i tłumaczem Marcinem Jacobym. 
16 września było to spotkanie autorskie 
wokół jego książki „Chiny bez makijażu”, 
a 17 września było to szkolenie z literatury 
chińskiej. Następnie Olga Barbasiewicz, 
czytelniczka grodziskiej biblioteki, która 
zainicjowała i wsparła organizację pro-
jektu, 13 października przeprowadziła 
szkolenie z kultury biznesowej Japonii. 
Szkolenie poświęcone literaturze indyj-
skiej 15 października poprowadziła Rena-
ta Czekalska. Literaturę arabską podczas 
szkolenia 22 października przybliżyła Ka-
rolina Rak. Olga Barbasiewicz 3 listopada 
opowiadała o literaturze japońskiej. 16 li-
stopada biblioteka zaprosiła na szkolenie 
na temat feminizmu arabskiego również 
z Karoliną Rak.

– Chciałam podszkolić merytorycznie 
swoich pracowników z poszczególnych 
literatur, żeby na wyższym poziomie 
obsługiwali czytelników i jeszcze lepiej, 
różnorodnie umieli dobierać książki do 
księgozbioru. Mieliśmy to zorganizować 
stacjonarnie dla bibliotek z ościennych 
powiatów, ale ze względu na pandemię 
przenieśliśmy się do internetu. Zainte-
resowanie projektem przerosło nasze 
oczekiwania. Z naszych statystyk wyni-
ka, że wydarzenia bardzo licznie oglądali 
ludzie z całej Polski – podsumowuje Do-
rota Olejnik.

Wszystkie wydarzenia relacjonowane 
były na żywo w mediach społecznościo-
wych, a zapisy wideo z tych spotkań są 
dostępne na kanale YouTube pod nazwą 
bibliotekagrodzisk. Spotkania objęte zo-
stały honorowymi patronatami Ambasad 
Izraela, Japonii i Indii.

  Anna Redel

Oferta dla seniorów  
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 
Mazowiecki wprowadza nową usługę 
zamawiania książek z dowozem do 
domu. Oferta skierowana jest do osób 
z   grupy ryzyka – powyżej 70  roku 
życia, które nie mają możliwości oso-
bistego odbioru książek z  biblioteki. 
Wystarczy zadzwonić do biblioteki, 
aby umówić się na wypożyczenie i ter-
min dostawy książek, by otrzymać 
je szybko i bezpiecznie. Info linia jest 
czynna codziennie od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9.00 
do 15.00 pod numerami telefonu  
22 120 29 00 lub 798 956 923.fo
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Naturalne spowolnienie

Święto w cieniu pandemii

Transformator z dzięciołem 

31 października oddano do użytku nowe rondo na skrzyżowaniu ulic 
Teligi i 3 Maja. Wykonawcy, firmie Mabau, inwestycję udało się zrealizo-
wać w rekordowym tempie.

Zgodnie z planem zajęcia Stre-
fy Aktywnego Seniora w formie 
stacjonarnej ruszyły 21 września, 
jednak gwałtowny rozwój pande-
mii sprawił, że dość szybko mu-
siały się przenieść do internetu. 

– Trzeba tę wolność, którą odzyskaliśmy, mądrze i odpowiedzialnie zagospoda-
rować. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla nas wielkim 
darem, ale jest ona dla nas też i wielkim zadaniem – mówił ks. Mariusz Bagiński 
w dniu Narodowego Święta Niepodległości podczas mszy św. za ojczyznę.

W przestrzeni publicznej można dostrzec coraz więcej murali. Ostatnie trzy ukoń-
czono pod koniec października. Znalazły się one na dwóch stacjach transformato-
rowych: na rogu ul. Wólczyńskiej i Żyrardowskiej oraz w pobliżu przedszkola przy 
ul. Górnej, a także na murze ogrodzeniowym przy ul. Bartniaka, nieopodal poczty.
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– Będzie to bardzo dogodne, bezkolizyjne 
połączenie komunikacyjne tych dwóch 
ulic. Zdarzały się tutaj stłuczki, były kor-
ki. Powstaną jeszcze dodatkowe nasadze-
nia zieleni i kwiatów wokół ronda, żeby 
to wyglądało tak pięknie, jak wygląda na 
rondzie przy ul. Orzeszkowej – mówiła 
Urszula Chrzanowska, naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 
w Urzędzie Miejskim.

Jak podkreślał Tomasz Bartosiak z Ma-
bau, przebudowa skrzyżowania z formy li-
tery T na skrzyżowanie w ruchu okrężnym 

była możliwa w tak szybkim czasie dzięki 
pełnemu zamknięciu dróg na tym odcin-
ku. Powstały pierścień z kamienia natural-
nego, krawężniki kamienne, wyspy kanali-
zacyjne, przebudowano elektroenergetykę, 
wybudowano oświetlenie i połączenie z ist-
niejącą ścieżką rowerową. Koszt inwestycji 
to 1,2 mln zł.

– Jest to miejsce bardzo newralgiczne, 
ponieważ do pobliskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 uczęszcza bardzo wielu uczniów. 
Naturalne spowolnienie ruchu wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa, zarówno kie-

rowców, jak i pieszych, a zwłaszcza dzieci 
– mówił Robert Dziekański, radny Rady 
Miejskiej.

  Tekst i fot. Anna Redel

Zanim 11 listopada celebra się rozpoczę-
ła, w  samo południe w murach kościoła 
św. Anny wybrzmiał hymn państwowy. 
Natomiast po nabożeństwie zebrani prze-
mieścili się przed pomnik Wolności i Zwy-
cięstwa, gdzie delegacje władz samorządo-
wych gminy i powiatu oraz harcerzy, jak 
również reprezentant komitetu terenowego 
PiS, złożyli wiązanki. Chociaż kombatanci 
nie uczestniczyli w uroczystości, w imieniu 
Janiny Soporek biało-czerwone róże złożył 
burmistrz Grzegorz Benedykciński.

– Choć mamy wyjątkowe okoliczności na-
szego spotkania, chciałbym, żebyśmy się 
cieszyli z tego święta, oraz mam nadzieję, 
że po raz pierwszy i ostatni mamy taką sy-
tuację. Z całego serca dziękuję wszystkim 
służbom, a przede wszystkim lekarzom 
i  pielęgniarkom, pracownikom służby 
zdrowia, którzy biorą aktywny udział w ra-
towaniu i pomocy innym ludziom – mówił 
burmistrz do wyjątkowo skromnej z uwagi 
na pandemię grupy uczestników.

  Tekst i fot. Anna Redel

– Mural przy ul. Wólczyńskiej jest połącze-
niem różnych detali architektonicznych, ja-
kie można znaleźć w grodziskich zabytkach, 
np. kolumny z Willi Radogoszcz czy okienka 
z dworca PKP. Na transformatorze wieżo-
wym koło przedszkola przy ul. Górnej, wy-
konawca, chcąc nawiązać do istniejącego 
obok parku z tablicami edukacyjnymi, za-
proponował projekt, który przedstawia ba-
jecznie kolorowe ptaki: zimorodka, dudka, 

czaplę i dzięcioła. Trzeci mural to autorski 
projekt grodziskich przedstawicieli sztuki 
street art – mówi Monika Kwiczak, z komór-
ki Urzędu Miejskiego zajmującej się kształ-
towaniem przestrzeni publicznych.

Wykonawcą dwóch pierw-
szych murali jest firma 
WypiszWymaluj z Olsz-

tyna – Radosław Tara-
siewicz, natomiast trzeci 
jest autorstwa Bartosza 
Kaczmarskiego i Kamila 
Warpasa, mieszkańców 
Grodziska. Łączny koszt 
wykonania to 31 tys. zł.

  Anna Redel

wydarzenia

Seniorzy na 
platformie

– Wykorzystujemy platformę Avaya. 
Wielu seniorów już umie się logować 
i korzystać z zajęć. Codziennie zwiększa 
się liczba uczestników, dołączają nowe 
osoby. Na Facebooku SAS jest instruktaż 
z obsługi tego programu. W przypadku 
problemów technicznych można kontak-
tować się z Pawłem Wasilewskim w ra-
mach S.O.S. nowe technologie lub ze mną 
– mówi Marcin Mazur, koordynator SAS.

W ten sposób prowadzone są zarówno 
zajęcia językowe: niemiecki, angielski, 
francuski, jak i ruchowe, np. tai chi, tań-
ce terapeutyczne i latino, czy artystyczne: 
malarstwo, ceramika, tworzywa plastycz-
ne, rękodzieło, teatr. W poprzedniej edy-
cji z powodu pandemii jako zamiennik 
zajęć stacjonarnych pojawiały się filmy 
instruktażowe na YouTube, tym razem 
nie bez powodu postawiono na platformę.

– Ta zmiana wynika z tego, że filmiki 
dają możliwość tylko biernego korzysta-
nia z zajęć, nie ma możliwości interakcji. 
Natomiast w tej opcji instruktor widzi 
swoich uczestników na ekranie i może 
skorygować ich działanie, a odbiorcy 
mogą zwrócić się do prowadzącego z py-
taniem – dodaje Marcin Mazur.

  Anna Redel
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Dyskusje z krytykami  
              rozwijają

Areta Szpura, aktywistka ekologiczna, 
propagatorka ruchu less waste, 8 października 
odwiedziła Bibliotekę Publiczną w ramach 
projektu „#ecorevolutionbooks. Książkowa 
ekorewolucja, czyli jak literatura zmienia życie”. Z autorką książki 
„Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla 
planety” rozmawiała Katarzyna Mandes.

Jesteś aktywistką ekologiczną – z czym 
tak naprawdę wiąże się to określenie, któ-
re stało się ostatnio bardzo popularne?

– To są tylko nazwy. Określenie tego, 
co robię, jest trudne, ponieważ to się co-
dziennie zmienia. Nie lubię robić ciągle 
tego samego i przyporządkowywać sie-
bie do jednej dziedziny, bo mam wtedy 
wrażenie, że przestaję się rozwijać. Cały 
czas się uczę, bo świat nie stoi w miejscu. 
Każdego dnia budzę się i doceniam to, co 
mam, i fakt, że mogę być na tej planecie. 
A potem zastanawiam się, co mogę zrobić, 
żeby ten świat był lepszy, i co mogę dać od 
siebie innym, skoro ja dostałam od życia 
tak wiele. W tym momencie zajmuję się 
przede wszystkim edukacją. Zawsze sta-
ram się skupiać na rozwiązaniach, a nie 
na samym problemie. Dać ludziom po-
średnią odpowiedź na pytanie: co możesz 
zrobić przez krótki, wolny czas, żeby było 
tobie i innym lepiej.
Jak zarażać innych ekologią, żeby ich nie 
zniechęcić i nie przytłoczyć przymusem 
zmian chociażby ich dotychczasowego 
stylu życia?

– Nikt nas nigdy nie uczył, jak rozma-
wiać i przekonywać. Zwykle chcemy do-
brze, ale zmuszanie kogoś, żeby myślał tak 
jak my, powoduje odwrotny skutek. Ważne 
jest, żeby dyskutować nie tylko ze zwolen-
nikami naszych poglądów, lecz także z ich 
przeciwnikami, krytykami, ponieważ tyl-
ko wtedy jesteśmy w stanie rozwijać siebie 
i swoją wiedzę – uczymy się argumentowa-
nia i kwestionowania samego siebie. Może 
to my zmienimy swój światopogląd, a nie 
ktoś inny? Masowe media niestety dzia-
łają tak, że dana grupa ma swoją szklaną 
bańkę, poklepuje się nawzajem po plecach 
i upewnia w tym, co myśli, a przez to coraz 
ciężej jest się nam otworzyć na drugiego 
człowieka i jego psychikę. Często zasta-
nawiam się, czy na pewno wiemy, co jest 
prawdą, i skąd mamy to wiedzieć? Żyjemy 
w takich czasach, że możemy tylko wie-
dzieć, czego na pewno nie wiemy.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z pogłę-
bianiem świadomości na temat środowi-
ska naturalnego?

– Od mody, którą zajmowałam się przez 
10 lat. Do momentu, w którym zaczęłam 
być świadoma, ile ta kolorowa, plastiko-
wa moda, cały wymarzony Hollywood 
i  show-biznes mają ciemnych stron. Gdy 
odkryłam zaplecze przemysłu odzieżo-
wego, byłam przerażona, że wspieram 
system, który jest na wskroś zepsuty i bez-
sensowny. Nie chciałam spędzać swoich 
dni na przekonywaniu ludzi do kupienia 
rzeczy, których nie potrzebują i które są 
obciążeniem dla klimatu, planety, a w do-
datku są wyprodukowane kosztem ubo-
gich ludzi pracujących w fabrykach ponad 
swoje siły. Długo dojrzewałam do decyzji 
porzucenia tego, na co pracowałam całe 
życie. Jednak postanowiłam, że względy 
etyczne są dla mnie najważniejsze – chcę 
działać fair i nie będę napędzać machiny 
krzywdzącej ludzi i środowisko. Poza tym 
taki zwrot życiowy jest wartościowym do-
świadczeniem i szansą, aby odkryć siebie 
na nowo i wykorzystać wcześniejsze do-
świadczenia tworząc coś innowacyjnego. 
Teraz staram się, aby wszystko, co robię 
– akcje i projekty społeczne, książki, arty-
kuły, a nawet posty na instagramie – były 
z pożytkiem dla innych. Nawet jeśli jedna 
osoba zainspiruje się do zmiany np. swojej 
kuchni albo zachowań konsumenckich, to 
już będzie dla mnie sukces.
Temat fast fashion jest nadal mało zna-
ny, a przytoczone przez Ciebie dane są 
kosmiczne – według nich na wyproduko-
wanie jednej koszulki potrzeba aż trzech 
tysięcy litrów wody.

– Przerażające jest to, do czego do-
prowadziliśmy swoją ludzką chciwością 
i   zachłannością. Dłużej nie możemy iść 
w tym kierunku, bo znikniemy z tej pla-
nety – to prawdopodobny koniec historii 
zwanej ludzkością.
Według Ciebie jest szansa na upowszech-
nienie świadomości o negatywnych skut-
kach działalności człowieka, zanim bę-
dzie za późno?

– Szansa i nadzieja jest zawsze, dopó-
ki nie przestaniemy działać. Przyszłość 
będzie wyglądała tak, jak ją sobie sami 
stworzymy. Wierzę, że zaczniemy wresz-
cie wyciągać wnioski z działań naszych 

rodziców, dziadków i nie będziemy po-
pełniać tych samych błędów. Możemy 
zbudować sobie świat na własnych zasa-
dach. Niestety, człowiek ma to do siebie, 
że oprócz usłyszenia i zobaczenia, musi 
doświadczyć, żeby rzeczywiście zrozu-
mieć i uwierzyć. Jednak mam nadzieję, że 
ludzie przejmą się klimatycznymi zagro-
żeniami przed tym, jak zabraknie wody 
w kranie, jedzenia w sklepach czy prądu 
w gniazdku.
Środowiska ekologiczne alarmują, że 
jednym z najbardziej szkodliwych jest 
przemysł mięsny. Dlaczego wegetarian 
w naszym kraju jest w porównaniu do 
państw europejskich tak mało?

– W polskiej kulturze od zawsze jadło 
się zwierzęta, z tym że kiedyś mięso miało 
dużo lepszą jakość i nie istniały jeszcze gi-
gantyczne, niehumanitarne hodowle. To, 
co mamy teraz, ledwo można nazwać mię-
sem, bo jest pełne antybiotyków i chemii, 
więc wręcz szkodzi zdrowiu. Nie wszyscy 
wiedzą, że nie muszą rezygnować ze sma-
ku, który lubią, ponieważ jest wiele ogól-
nodostępnych zamienników roślinnych 
albo laboratoryjnych mięs. Jeśli ktoś zde-
cyduje się ograniczyć spożywanie mięsa 
i zwiększy ilość warzyw w posiłkach przez 
dwa tygodnie, to sam doświadczy lepsze-
go samopoczucia. Nie każdego przekonają 
argumenty etyczno-moralne, ale więk-
szość dba o swoje zdrowie. Choć coraz 
częściej się zdarza, że niektóre dzieci same 
i w pełni świadomie decydują o niejedze-
niu mięsa, bo nie chcą zabijać zwierząt.
Gdybyś miała czarodziejską różdżkę, to 
co byś wyczarowała najpierw?

– Prawdziwą, silną wspólnotę, bo wie-
rzę, że gdybyśmy więcej rozmawiali z in-
nymi ludźmi – z sąsiadami, znajomymi 
na przystanku, w sklepie – to by nie było 
połowy codziennych sporów. Kryzys kli-
matyczny to wierzchołek góry lodowej, 
czyli problemów gospodarczych i społecz-
nych, które są w naszym świecie od wie-
ków i z czasem się nasilają. Gdyby każdy 
z nas zastanowił się, co może zrobić, dać 
od siebie innym i jak najlepiej wykorzystać 
swój czas, to wydaje mi się, że większość 
problemów by zniknęła. O tym też będzie 
moja kolejna książka, która ukaże się już 
niedługo.
Dziękuję za rozmowę. 
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Organizowane w wielu miastach protesty społeczne związane z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, który 22 października orzekł niezgodność z konstytucją zapisów zezwalających 
na aborcję z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu odbyły się również w Grodzisku 28 października i 4 listopada.

Bardzo niefortunna pomyłka 
przydarzyła nam się w nume-
rze październikowym. Choć 
błąd ani zamierzony, ani przez 
nas zawiniony, czujemy się 
w  obowiązku sprostować in-
formację, która znalazła się na 
ostatniej stronie w artykule 
„Czytali wodę, wykorzystali 
dobry wiatr”. Otóż podczas 
I Regat Żeglarskich na Stawach 
Walczewskiego na trzecim 
miejscu w grupie wiekowej 10-
13 lat uplasowała się Wiktoria 
Komorowska, nie zaś – jak 
znalazło się na łamach – Ko-
ronowska. Młodą żeglarkę za 
lapsus gorąco przepraszamy, 
a  tytułem zadośćuczynienia 
możemy nadmienić, że Wikto-
ria Komorowska jest uczennicą 
Szkoły Podstawowej w Książe-
nicach, zaś wody Stawów Wal-
czewskiego są jej doskonale 
znane nie tylko z racji bliskiego 
sąsiedztwa, wszak od drugie-
go roku życia jest mieszkanką 
pobliskiego osiedla Szczęsna, 
lecz także dzięki uczestnic-
twu w zajęciach działającej 
tam szkółki żeglarskiej Bogo-

ria Sailing Team. Uprawiane 
przez Wiktorię od dwóch lat 
żeglarstwo początkowo było 
dla niej nauką spokoju, cierpli-
wości i pokonywania własnych 
słabości, szybko stało się pasją 
i wspaniałą przygodą.

  Redakcja

Sprostowanie

Spacery protestu

Z uwagi na związane z pande-
mią obostrzenia ograniczające 
możliwość zgromadzeń ini-
cjatorzy zapraszali na wspólny 
spacer sprzed budynku Sądu 
Rejonowego na pl. Króla Zyg-
munta Starego, gdzie znajdu-
je się siedziba lokalnego koła 
Prawa i Sprawiedliwości. – 
Przypominam o zachowaniu 
dystansu! – mimo tych apeli 
inicjatorów, o zachowanie re-
żimu sanitarnego było trudno. 
Powód był prosty – liczebność 
protestujących 28 października 
„spacerowiczów” przerosła naj-
śmielsze oczekiwania, zarówno 
inicjatorów, jak i uczestników. 

Ulicami miasta przemaszero-
wało ok. 3 tys. osób, skandu-
jąc mniej lub bardziej dosadne 
hasła skierowane przeciwko 
partii rządzącej, jej prezesowi 
i decyzji Trybunału Konsty-
tucyjnego. Mimo tak liczne-
go tłumu, a także ogromnych 
emocji nie doszło do wymaga-
jących odnotowania incyden-
tów. Bezpieczeństwu sprzyjała 
obecność policji, która szcze-
gólnie przydała się, gdy pochód 
dotarł na plac Króla Zygmunta 
Starego i znalazł się tuż przed 
wejściem na teren kościoła św. 
Anny, gdzie z kolei zgromadzili 
się wierni, obawiający się za-

miarów protestujących. – Na-
szym celem jest siedziba PiS-u, 
która jest tam, a tu jest kościół 
– przypomniał jeden z inicjato-
rów, co ostatecznie rozładowa-
ło atmosferę.

Gdy tłum opuszczał pl. Króla 
Zygmunta i kierował się z po-
wrotem w stronę ul. Bartnia-
ka, gdzie protest się zakończył, 
przed murem kościelnym dys-
kutowała jeszcze kilkuosobo-
wa grupa młodzieży – z jednej 
strony swoje racje przedstawia-
li uczestnicy marszu, z drugiej 
katolicy przekonani o koniecz-
ności ochrony życia poczętego. 
Do porozumienia nie doszło, 

ale godna podkreślenia jest at-
mosfera tej rozmowy młodych 
ludzi. – Z  Bogiem! – powie-
dzieli na pożegnanie jedni. – 
Trzymajcie się! Fajnie, że macie 
swoje poglądy – odpowiedzieli 
drudzy.  

4 listopada, choć frekwencja 
„spaceru” nadal była imponu-
jąca, jednak zauważalnie niższa 
niż tydzień wcześniej. Scena-
riusz był podobny – wymarsz 
sprzed budynku sądu, przejście 
ul. Bartniaka, 1 Maja i 11 Li-
stopada na pl. Króla Zygmun-
ta Starego, a następnie powrót 
ul. Sienkiewicza, Kilińskiego 
i Kierlańczyków.  (kb)
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Tymi dorosłymi opiekują się głównie se-
niorzy, którzy sami są osobami dotknię-
tymi różnymi niedyspozycjami zdro-
wotnymi z racji przepracowania i wieku. 
Jednocześnie seniorzy w okresie epidemii 
koronowirusa są w grupie ryzyka. 

Całodobowe przebywanie z osobą cho-
rą jest trudne, a jeszcze trudniejsze sta-
je się w okresie rygorów wynikających 
z  pandemii. Dlatego zasadnym wydaje 
się szukanie jakiejkolwiek pomocy. Oso-
biście uważam, że potrzebna jest takim 
opiekunom pomoc psychologiczno-psy-
chiatryczna, jak również pomoc w odcią-
żeniu od zajęć opiekuńczych nad naszym 
bliskim chorym. W takich sytuacjach 
można starać się o:
l usługi opiekuńcze, które obejmu-

ją pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, 
w  miarę możliwości, zapewnienie kon-
taktów z otoczeniem;
l specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

czyli usługi dostosowane do szczególnych 

Szukanie wsparcia
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Ostatnie tygodnie i miesiące bie-
żącego roku są trudne dla wszyst-
kich ludzi, ale szczególnie dla osób 
opiekujących się swoimi dorosły-
mi, przewlekle chorymi i niepełno-
sprawnymi członkami rodzin.

potrzeb wynikających z rodzaju schorze-
nia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygo-
towaniem zawodowym.

Z powyższych usług mogą też korzy-
stać osoby samotne.

Od kilku lat w systemie opieki spo-
łecznej nad przewlekle chorym i niepeł-
nosprawnym członkiem rodziny istnieje 
usługa zwana opieką wytchnieniową. 
Jest to czasowa usługa opiekuńcza nad 
osobą niesamodzielną, dokonująca się 
w zastępstwie za opiekuna faktycznego 
w związku z zaistniałym zdarzeniem lo-
sowym, potrzebą załatwienia spraw dnia 
codziennego lub odpoczynkiem opieku-
na faktycznego.

Wszystkich informacji o tym, z jakich 
i na jakich warunkach form pomocy 
mogą korzystać rodziny z bliskimi cho-
rymi wymagającymi całodobowej opieki, 
udzielić może Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, do którego radzę się zwracać.

Wydaje się, że szczególnie niezbędna 
będzie opiekunom jakaś forma pomo-
cy, jeśli już nie teraz, to po wygaśnięciu 
epidemii i dobrze będzie wiedzieć, jakiej 
i gdzie jej szukać.

A na razie możemy sobie tylko życzyć 
zdrowia i cierpliwości.

n  Teresa Fifielska-Nowak
Na podstawie informacji MRPiPS i publi-
kacji internetowych 

***
Pragnę poinformować, że z powodów 

osobistych, rodzinnych podjęłam decy-
zję o rezygnacji z członkostwa i co za tym 
idzie z przewodnictwa Grodziskiej Radzie 
Seniorów. Bardzo dziękuję wszystkim za 
zaufanie i współpracę. 

 n  Teresa Fifielska-Nowak

14 Listopada  
to Ogólnopolski Dzień Seniora
Z tej okazji Gminna Rada 
Seniorów życzy Seniorom 
60+ z całej naszej Gminy 
i Miasta:  Dobrego Dłu-
giego Zdrowia i jak naj-
więcej codziennych Radości. 

Trudny czas epidemii nie pozwala 
na organizację spotkań. Miejmy na-
dzieję, że minie i w przyszłym roku bę-
dzie można w miarę uroczyście uczcić 
te seniorskie dni.

Korzystając z możliwości ,,kontak-
tu”, przez gazetę „Bogoria” serdecznie 
prosimy, nie lekceważcie tego wirusa, 
stosujcie środki bezpieczeństwa utrud-
niające rozwój chorób.

Serdecznie pozdrawiamy 
członkowie Gminnej Rady Seniorów
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We wrześniu pojawiła się informacja, że 
Akademia Tenisowa otrzymała dofinan-
sowanie na budowę centralnego ośrodka 
szkolenia. To dobra okazja, by nieco przy-
bliżyć historię akademii w Kozerkach.

– Pierwsze myśli o projekcie były już 
w 2015 roku i wynikały z analizy rynku 
polskiego tenisa. Takie kraje jak Francja, 
Hiszpania, Czechy czy państwa bałkańskie 
mają dziesiątki zawodników w TOP100, 
jeśli policzyć tenis męski, żeński i junior-
ski. W naszym przypadku są to jednostki. 
Skoro mamy populację dużo większą niż 
Czesi, nie jesteśmy narodem sportowych 
antytalentów, uznaliśmy, że zachodzą ja-
kieś czynniki, które nie pozwalają uwolnić 
potencjału. Najbardziej oczywistą ułom-
nością był brak centralnego ośrodka szko-
leniowego, który realizowałby określoną 
strategię. Postanowiliśmy go stworzyć.
Sami?

– Próbowaliśmy uzyskać wsparcie już 
w 2016 roku w Ministerstwie Sportu, ale wte-
dy to się nie udało z trzech powodów. Polski 
Związek Tenisowy był wówczas bardzo sła-
bym związkiem w dodatku skonfliktowa-
nym z ministerstwem, więc tenis nie był dla 
ministerstwa dyscypliną priorytetową, dru-
ga sprawa, że nasz projekt mieliśmy tylko na 
papierze, a w miejscu akademii nie było nic 
poza chaszczami, więc ministerstwo miało 
prawo wątpić, czy będziemy w stanie nasze 
plany wdrożyć w życie, a trzecia sprawa, to 
akurat w tamtym roku Program inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu miał 
znacznie ograniczony budżet.
Dzisiaj chaszczy nie ma, a plany są już nie 
tylko na papierze. Jak to możliwe, skoro 
dotacja została przyznana dopiero kilka 
tygodni temu?

– Stwierdziliśmy, że musimy zacząć reali-
zować projekt za własne fundusze i zabrali-
śmy się do pracy. Uznaliśmy, że sprawy nie 
rozwiąże budowa kilku kortów, bo żeby być 
akademią, trzeba spełnić kilka warunków, 
których posiadanie kortów nie załatwia. 
Jakie to warunki?

– Przede wszystkim musi być szkoła, bo 
jednym z najważniejszych problemów mło-
dych wyczynowców jest pogodzenie nauki 
i sportu. Drugi problem to odżywianie. 

Zwykle po szkole młody tenisista musi udać 
się na jeden trening, drugi trening, więc na 
posiłki nie ma czasu i najczęściej je w samo-
chodzie makaron, który wcześniej ugotowała 
mama. Dlatego uznaliśmy, że musimy mieć 
zaplecze gastronomiczne. Trzeci element to 
zaplecze odnowy biologicznej i rehabilitacji, 
czyli zapewnienie właściwego odpoczynku 
i regeneracji po wysiłku. Jeżeli jednej z tych 
trzech rzeczy zabraknie, to mamy pewną 
ułomność. 
11,5-milionowa dotacja przyznana zosta-
ła na budowę Centrum Szkoleniowego, 
ale oglądając już istniejącą infrastruk-
turę, można dojść do wniosku, że to cen-
trum już istnieje. 

– W 30 procentach. W 2017 roku zakoń-
czyliśmy pierwszy etap, na który składały się 
cztery korty ziemne, zespół boisk, kort do 
padla i stawiana na zimę hala pneumatycz-
na. W 2018 roku wybudowaliśmy szkołę, 
której budynek został tak zaprojektowany, 
by w przyszłości mógł po niewielkich prze-
róbkach zostać zaaranżowany na hotel dwu-
gwiazdkowy. Mamy kampus z 12 miejscami 
noclegowymi dla dzieci z dalszych regionów. 
W kolejnym etapie rozpoczęliśmy budowę 
restauracji i basenów, które otworzyliśmy 
w lutym 2020 roku, a w marcu… zamknęli-
śmy w związku z pandemią. Co gorsza, jako 
nowy obiekt nie otrzymaliśmy wsparcia an-
tycovidowego, bo nie mogliśmy wykazać się 
obrotami w 2019 roku. 
Czego brakuje do stu procent? 

– To będzie jedyny taki kompleks w tej 
części Europy. Docelowo będzie tutaj 16 kor-
tów, dwie hale tenisowe, hala ogólnospor-
towa, będą trzy hotele, w tym jeden cztero-
gwiazdkowy z basenami wewnętrznymi, 
centrum odnowy biologicznej i przestrzenią 
konferencyjną. Powstanie nowy budynek 
zespołu szkół sportowych z internatem, 
kort centralny z trybunami. Będziemy dys-
ponować zarówno kortami ceglanymi, jak 
i kortami twardymi. Na tych dwóch rodza-
jach nawierzchni rozgrywa się zdecydowaną 
większość turniejów na świecie. Co ważne, 
będzie pięć kortów twardych zewnętrznych. 
Żeby wybudować obiekty sportowe, koniecz-
ne było wsparcie państwa, dlatego że tego 
typu projekty nigdy się z biznesplanu nie 

obronią. Cała infrastruktura sportowa, na 
którą otrzymaliśmy dotację, powstanie do 
połowy przyszłego roku. 
Co zdecydowało, że taki ośrodek powsta-
je właśnie w Kozerkach?

– Przede wszystkim lokalizacja. Grodzisk 
ma dwie linie kolejowe – WKD i PKP, po-
łożony jest między trasami A2 a S8. Dzisiaj 
czas dojazdu do Warszawy stąd to 30 minut, 
a do rogatek Łodzi 40 minut. Jeśli cyrklem 
wyznaczymy promień jednej godziny jazdy 
samochodem, jest tu 8 milionów miesz-
kańców. Na Okęcie mamy stąd 30 minut, 
a do CPK, jeśli powstanie, będzie 15 minut. 
A to dla nas też istotne, bo tutaj będzie przy-
jeżdżało sporo osób z zagranicy, z kolei nasi 
zawodnicy wejdą w pewnym momencie w 
fazę startów międzynarodowych, więc czas 
dojazdu do lotniska też ma znaczenie. Bar-
dzo pozytywnie została przez nas oceniona 
również sama gmina, jako miejsce przyja-
zne dla inwestycji sportowych. Przy okazji 
– serdecznie dziękujemy lokalnym władzom 
i urzędnikom za okazane dotychczas wspar-
cie.
Powstające w Kozerkach centrum bę-
dzie odpowiedzią na brak ośrodka szko-
leniowego, o czym mówiły swego czasu 
Agnieszka Radwańska czy Iga Świątek?

– Nasza umowa z PZT dokładnie tak to 
określa, że Kozerki staną się centrum szko-
leniowym dla związku. PZT będzie tu pro-
wadził swoje centralne szkolenia, programy 
wsparcia, tu będą zgrupowania kadry, semi-
naria dla trenerów. 
Kiedy się doczekamy pierwszych adeptów 
akademii w Kozerkach na światowych 
kortach?

– Gwarancji nie dam. Ale od samego po-
czątku uruchomiliśmy bardzo intensywny 
program szkolenia dla dzieci w wieku lat 
7-10, m.in. w tym celu wynajęliśmy od mia-
sta korty w centrum Grodziska. Zakładam, 
że za około 10 lat te dzieciaki będą już bar-
dzo licznie reprezentowały nasz kraj w świe-
cie. Mimo krótkiego czasu istnienia możemy 
się już pochwalić medalistami Mistrzostw 
Polski w różnych kategoriach wiekowych. 
To są efekty naszej pracy z tymi, którzy jako 
pierwsi zdecydowali się wstąpić do naszej 
Akademii. Niedługo objawią się kolejni, 
bo program profesjonalnego szkolenia za-
wodników wyczynowych, jaki wdrożyliśmy 
w Kozerkach, po prostu działa.
Dziękuję za rozmowę.

Kozerki staną się centrum
Z Krzysztofem Puną, dyrektorem sportowym Akademii Tenisowej Tenis 
Kozerki, gdzie powstanie Centrum Szkoleniowe Polskiego Związku Teni-
sowego, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
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Pogoń Grodzisk, ku uciesze licznej rzeszy kibiców, nie zwalnia tempa i po kolejnych 
meczach, z 33 pkt, prowadzi w tabeli III ligi, mając 4 przewagi nad Świtem Nowy 
Dwór Mazowiecki, który ma jednak jeden mecz zaległy. Żałować niestety należy, że ze 
względu na panujące w kraju obostrzenia, kibice nie mogą na żywo oglądać swoich 
ulubieńców w akcji. A jest na co popatrzeć.

u Zima w fotelu lidera 

j Budo punktuje h Nieźle kręcą!

u Coraz bliżej celu 

u Straty w tabeli rosną 

Mimo że do zakończenia rundy jesiennej w A-
-klasie pozostała jeszcze jedna kolejka, już dziś 
wiadomo, że piłkarze rezerw Chlebni spędzą 
zimową przerwę w fotelu lidera. I nie jest to 
przypadek, bowiem podopieczni trenera Paw-
ła Żeglińskiego zgromadzili dotychczas 33 pkt 
i mają aż 8 przewagi nad Józefowianką oraz 
rezerwami Błonianki. Jedyną stratę punkto-
wą poniosła Chlebnia w przegranym meczu 
z Błękitnymi Korytów, w pozostałych notując 

komplet zwycięstw. W ostatnim spotkaniu 
ekipa trenera Żeglińskiego zmierzy się na wy-
jeździe z Promykiem Nowa Sucha i, miejmy 
nadzieję, w dobrym stylu zakończy tak udaną 
dla siebie rundę.

Wyniki: LKS Osuchów (w) 3:0 w.o. (na bo-
isku 3:3, Adrian Żakowski – 2, Maciej Zwierz-
chowski), Błękitni Korytów (d) 1:3 (Żakow-
ski), Zaborowianka (d) 4:1 (Piotr Chłystek – 2, 
Adam Sierański, Adrian Żakowski). n (mś)

Trudno określić czy przerwa spowodowa-
na koronawirusem nie odbiła się na formie 
piłkarzy Chlebni. Po powrocie do ligowej 
rywalizacji podopieczni trenera Tomasza Fe-
liksiaka zanotowali najpierw efektowne zwy-
cięstwo nad rezerwami Ursusa, a następnie 
w nieprzynoszący chluby sposób zremisowali 
u siebie z Passovią. Po tych spotkaniach na 
dwie kolejki przed końcem rundy jesiennej 
piłkarze Chlebni z 28 pkt zajmują 6 miejsce 
w tabeli ligi okręgowej ze stratą 8 do lideru-
jącej Laury Chylice i 5 do Orła Baniocha, zaj-
mującego miejsce barażowe. Straty są duże, 
ale Chlebnia ma dodatkowo zaległy mecz 

u  siebie z przeciętną Przyszłością Włochy, 
ponadto gościć będzie jeszcze zamykający 
klasyfikację Naprzód Brwinów, dlatego spo-
ro punktów na konto klubu powinno wpaść. 
Jeśli udałoby się w ostatniej kolejce przywieźć 
jeszcze komplet z trudnego terenu w Teresi-
nie, „Zieloni” mogliby zakończyć rundę na 
podium i znacząco zmniejszyć straty do li-
derujących zespołów. Tylko nie mogą powtó-
rzyć takich występów jak ten z Passovią.
Wyniki: KS Ursus II (d) 4:0 (Artur Muchin, 

Paweł Szczęch, Mateusz Tarnowski, Michał 
Ocipka), Passovia Pass (d) 2:2 (Łukasz Gwar-
diak, Mateusz Tarnowski).  n (mś)

Najpierw dramatyczna  i  uda-
na pogoń w pojedynku 
z  Olimpią Zambrów, następ-
nie łatwe zwycięstwo nad Ru-
chem Wysokie Mazowieckie. 
Wydawało się, że porażka 
nastąpi w starciu z Radom-
skiem, bowiem podopieczni 
trenera Krzysztofa Chrobaka 
przegrywali po godzinie gry 
0:2, jednak szalonym finiszem 
potrafili przechylić szalę zwy-
cięstwa na swoją stronę. Gło-
śno było o kolejnym spotkaniu 
Pogoni, ale nie ze względu na 
boiskową rywalizację, lecz 

z  powodu konieczności gry 
w Białymstoku na boisku… 
pod balonem, gdzie mieli-
śmy typowy mecz futsalu. 
Sprawą wydania tej skanda-
licznej decyzji o dopuszcze-
niu wymienionego obiektu 
do gry na poziomie III ligi 
ma się zająć PZPN, lecz nie 
ma co robić sobie nadziei na 
korzystne dla nas rozwiąza-
nie. Wynik z boiska raczej na 
pewno zostanie utrzymany. 
Nasi piłkarze rozdrażnie-
ni stratą punktów w stolicy 
Podlasia, wzięli srogi rewanż 

Zadyszka  
rezerwistów

24 sport24

Zaledwie punkt w trzech ostatnich 
spotkaniach wywalczyli piłkarze 

rezerw Pogoni Grodzisk, co odbiło się na 
ich pozycji w tabeli ligi okręgowej, bowiem 
z 23 pkt spadli na 9 miejsce. Brawa nale-
żą im się za mecz przeciwko stołecznemu 
Gromowi, gdyż grając przez 70 minut 
w osłabieniu zdołali ze stanu 0:2 wyciągnąć 
remis. W ostatnich dwóch spotkaniach 
podopieczni trenera Macieja Przybylskie-
go zmierzą się na wyjeździe z  rezerwami 
Ursusa oraz podejmować będą u siebie 
Orła Baniocha i aby myśleć o spokojnej 
przerwie zimowej, powinni w tych poje-
dynkach jakieś punkty zdobyć. Nasi „re-
zerwiści” pożegnali się z rozgrywkami 
Pucharu Polski, przegrywając w szóstej 
rundzie z czwartoligową Mszczonowianką 
1:3 (gol Bartłomieja Czarneckiego).

Wyniki: Laura Chylice (w) 1:4 (Kamil 
Przyżycki), GLKS Nadarzyn (w) 2:3 (Se-
bastian Dziewulski, Tomasz Kołodziejski), 
Grom W-wa (d) 2:2 (Patryk Baran, Jakub 
Łabęda).  n (mś)

U

Dwa złote medale Marty Pie-
trzak, taki sam Marcela Gurgu-
la, srebra Antoniny Zembowicz 
i Szymona Budnego oraz brąz 
Marata Redla – oto dorobek 
karateków UKS Budo podczas 
14th Polish Open w Bielsku-Bia-
łej. Pierwsza z wymienionych 
stanęła też na drugim stopniu 
podium rozegranych w Tczewie 
Mistrzostw Polskiej Unii Kara-
te, gdzie blisko miejsca na pudle 
znaleźli się sklasyfikowani na 
czwartych pozycjach Zembowicz 

oraz Krzysztof Sarba. W  oby-
dwu tych zawodach bardzo 
udane występy zanotowali tre-
nerzy UKS Budo. W pierwszym 
z nich Albert Ciesielski zdobył 
złoto, zaś Jakub Malicki – brąz, 
a  w  drugim, ten pierwszy sta-
nął na trzecim stopniu podium. 
Reprezentujący UKS Piranie 
Grodzisk – Artur Papis, został 
Mistrzem Polski Weteranów 
w judo, w wadze do 81 kg, w za-
wodach, których organizatorem 
był wielkopolski Luboń. n (mś)

Sezon zakończyli kolarze repre-
zentujący barwy GKK Opty-
-Mazowsze. W Szosowych Mi-
strzostwach Mazowsza, które 
odbyły się w Długosiodle, najlep-
sza w gronie juniorek młodszych 
okazała się Maria Chrzanowska, 
2 miejsce wśród juniorów zajął 
Adrian Kowalczyk, zaś trzecie – 
w klasyfikacji generalnej junio-
rów – startujący w 3 wyścigach 
Mikołaj Nowacki. W ostatnich 
tegorocznych zawodach, któ-
rymi były Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików w jeź-
dzie na czas, grodziscy kolarze 
wrócili z brązowym medalem 
Marceliny Świderskiej oraz wy-
sokim piątym miejscem Mate-
usza Zielińskiego. Ten ostatni 
okazuje się bardzo wszechstron-
nym zawodnikiem, bowiem 
w Mistrzostwach Polski w kolar-
stwie górskim, okazał się najlep-
szy w klasie XLM, a oprócz niego 
w wyścigach MTB na podium 
stawali też Maja Rees, Daniel 
Rees i Adam Orszulak.  n (mś)

na Lechii Tomaszów Mazowiecki, którą 
rozgromili 6:0, co jest jak na razie naszym 
najwyższym zwycięstwem w tym sezonie. 
Zresztą zespół imponuje skutecznością, 
mając zdobytych 36 bramek, czyli najwięcej 
w lidze. Do gry w defensywie też nie można 
mieć zastrzeżeń, o czym świadczy 16 stra-
conych goli, co jest czwartym rezultatem.

Cel, jakim był awans do czołowej ósem-
ki, która rozstrzygnie między sobą kwestię 
promocji do II ligi, jest coraz bliższy do 
osiągnięcia. Kto wie, może uda się go zre-
alizować jeszcze jesienią, bez konieczności 
czekania na ostatnie trzy kolejki I rundy, 
które rozegrane zostaną wiosną? 

Wyniki: Olimpia Zambrów (d) 2:1 (Mi-
chał Wrzesiński, Michał Strzałkowski), 
Ruch Wysokie Mazowieckie (w) 4:1 (Wrze-
siński – 2, Strzałkowski, Patryk Szymański), 
RKS Radomsko (d) 3:2 (Strzałkowski, Wrze-
siński, Jakub Kołaczek), Jagiellonia II Biały-
stok (w) 1:2 (Bartosz Broniarek), Lechia To-
maszów Mazowiecki (d) 6:0 (Szymański – 2, 
Strzałkowski, Wrzesiński, Sebastian Kobie-
ra, Piotr Maślanka).

n  Michał Śliwińskifo
t. 
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i  Sparta  
się rozkręca

b Bezkonkurencyjne na Mazowszu

e Bez tremy

Przymusowa kwarantanna spowodowana 
koronawirusem opóźniła start grodziskiej 
Sparty w rozgrywkach siatkarskiej II ligi. 
Zawodnicy na szczęście szybko wrócili do 
zdrowia, a co za tym idzie, znów pojawili 
się na siatkarskich parkietach. I to z bardzo 
dobrym skutkiem. Wprawdzie w pierwszym, 
wyjazdowym spotkaniu w Wyszkowie Spar-
tiaci musieli uznać wyższość gospodarzy, 
jednak dzięki porażce dopiero po tie-breaku 
przywieźli z trudnego terenu punkt. Po tym 
meczu przyszła passa zwycięstw. W kolejnym 
podopieczni trenera Tomasza Rosy po bar-
dzo zaciętej walce pokonali we własnej hali 
ówczesnego lidera, stołeczne Metro, co na 
pewno dodało zawodnikom pewności siebie. 
Jej potwierdzeniem były kolejne spotkania, 
w których nasi siatkarze nie dali większych 
szans ekipom z Augustowa, Białegostoku 
oraz Spały. Wygląda na to, że Sparta z każ-
dym meczem się rozkręca i przedsezonowe 
prognozy, mówiące o tym, że klub włączy się 
do walki o awans do I ligi, zaczynają przy-
bierać realny kształt. W tabeli swojej grupy 
II ligi Sparta zajmuje aktualnie 2 miejsce 
z  dorobkiem 12 pkt, tracąc do liderującej 

Legii Warszawa 4 pkt. Trzeba jednak dodać, 
że nasz zespół rozegrał o jeden mecz mniej 
i w razie wygranej, dystans ten może zmniej-
szyć się do zaledwie punktu.

Bardzo dobrze zainaugurowały rozgrywki 
w III lidze siatkarki Sparty. Zawodniczki pro-
wadzone przez trenera Tomasza Lukowskie-
go zanotowały komplet czterech zwycięstw, 
dzięki czemu z 11 pkt prowadzą w tabeli. 
Z kolei występujący w IV lidze drugi zespół 
Sparty trenera Grzegorza Szumielewicza jak 
dotąd poniósł 3 porażki i z zerowym dorob-
kiem plasuje się na 8 pozycji.

Wyniki: II liga: KS Camper Wyszków (w) 
2:3 (-21,-21,15,13,-11), KS Metro W-wa (d) 3:2 
(22,-23,17,-19,7), Centrum Augustów (d) 3:0 
(17,25,21), Bestios Białystok (w) 3:1 (15,10,-
20,18), SMS PZPS Spała II (w) 3:0 (13,21,17). 
III liga kobiet: SPS Konstancin Jeziorna 
(w) 3:0 (21,22,22), GLKS Nadarzyn (d) 3:0 
(8,24,16), UKS Lesznowola (w) 3:0 (12,16,18), 
Orlęta Raszyn (d) 3:2 (-17,-23,14,19,17). IV 
liga mężczyzn: SPS Konstancin Jeziorna (d) 
0:3 (-20,-20,-23), Volley SKK Belsk Duży (w) 
0:3 (-22,-22,-27), KS Grom Przytyk (d) 1:3 
(-21,-21,28,-23). n (mś) 

e W wysokiej formie
Gdyby nie wyjazdowa porażka z białostoc-
kimi Dojlidami, Dartom Bogoria miałby 
na koncie komplet zwycięstw i prowadziłby 
w tabeli Lotto Superligi tenisa stołowego. Ale 
i tak jest bardzo dobrze, bowiem podopiecz-
ni trenera Tomasza Redzimskiego na starcie 
rozgrywek zanotowali 6 zwycięstw, dzięki 
czemu z dorobkiem 17 pkt zajmują 2 miejsce 
w tabeli, tracąc punkt do liderującego Dekor-
glassu Działdowo. W bezpośrednim starciu 
z  tym zespołem nasi zawodnicy okazali się 
wyraźnie lepsi, co jest dobrym prognosty-
kiem na przyszłość, kiedy rozgrywki wkro-
czą w decydującą fazę. Niezwykle cieszy, że 
15-letni wychowanek klubowej 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 Wacho-
wiak 3:0, Pavel Sirucek – Kamil Nalepa 3:0, 

Miłosz Redzimski – Mateusz Zalewski 3:2); 
Sokołów SA Jarosław (w) 3:1 (Sirucek – Kou 
Lei 0:3, Panagiotis 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 – An-
drej Gacina 3:1, Redzimski – Jakub Dyjas 2:3, 
Badowski – Gacina 2:1); Dojlidy Białystok (w) 
1:3 (Redzimski – Wang Zeng Yi 1:3, Gionis 
– Li Yongyin 3:2, Sirucek – Aliaksandr Kha-
nin 1:3, Gionis – Wang 0:2); Energia Manekin 
Toruń (d) 3:0 (Badowski – Tomasz Kotowski 
3:1, Sirucek – Konrad Kulpa 3:0, Redzimski – 
Węderlich 3:0); 3S Polonia Bytom (w) 3:0 (Ba-
dowski – Filip Szymański 3:0, Sirucek – Igor 
Dąbrowski 3:0, Redzimski – Robert Floras 
3:0); Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz (d) 
3:2 (Gionis – Wiaczesław Burow 3:2, Badow-
ski – Asuka Machi 0:3, Sirucek – Artur Grela 
3:1, Gionis – Machi 0:2, Badowski/Sirucek – 
Grela/Patryk Jendrzejewski 2:0).  n (mś)

Zawodniczki rocznika 2008, reprezentujące 
Grodziski Klub Koszykarski, od dłuższego 
czasu nie mają sobie równych w rywalizacji 
z rówieśniczkami na Mazowszu. Ostatnio oka-
zały się najlepsze podczas rozegranego w Pia-
secznie turnieju z okazji Święta Niepodległości, 
organizowanego przez Warszawski Okręgowy 
Związek Koszykówki. W fazie grupowej po-
konały kolejno: UKS Trójka Żyrardów 68:20, 
UKS LA Basket W-wa 61:26 i  MUKS II Pia-
seczno 55:15. W półfinale okazały się lepsze od 
pierwszej ekipy gospodyń, zwyciężając 58:14, 
zaś w finale ponownie okazały swą wyższość 
nad stołecznym Basketem, wygrywając 63:42. 
Oprócz kompletu wygranych, uwagę zwraca-

ją również rozmiary zwycięstw. Złote meda-
le wręczył naszym reprezentantkom prezes 
WOZKosz. Michał Lesiński.

Oprócz triumfu w zawodach podopieczne 
duetu trenerskiego Paula Wiewiur i Tomasz 
Pierc, wywalczyły wyróżnienia indywidual-
ne, bowiem MVP turnieju wybrano Marian-
nę Łęgowską, a do najlepszej „piątki” zawo-
dów trafiły też jej koleżanki: Martyna Feliga 
i Pola Misiło. Obok nich barwy GKK repre-
zentowały: Kamila Dworowska, Iga Jesiołow-
ska, Amelia Kędzierska, Anastazja Lendzion, 
Joanna Marciniak, Weronika Polewska, Kaja 
Sowińska, Aleksandra Stelmasiak, Kinga 
Strzelecka i Patrycja Dziża.  n (mś)

Pierwszoligowe pingpongistki Bogorii 
nie czują debiutanckiej tremy i gromadzą 
kolejne punkty, których uzbierało się już 
5, co daje 4 miejsce w tabeli zaplecza Eks-
traklasy. W ostatnich spotkaniach nasz 
młody zespół rozgromił Rawę Mazowiec-
ką oraz podzielił się punktami z ATS-em 
Białystok. Trzeci zespół Bogorii również 
rozegrał dotąd dwa mecze, zresztą obydwa 
zwycięskie i w tabeli męskiej III ligi z 4 pkt 
zajmuje 3 miejsce.

Wyniki: KS Bogoria – MLUKS Dwójka 
Rawa Maz. 9:1 (Aleksandra Falarz – Wik-
toria Wrzosek 3:0 i Eliza Brzęczek 3:1, Mar-
tyna Lis – Wrzosek 3:0 i Brzęczek 2:3, Ka-
tarzyna Trochimiuk – Katarzyna Gierach 
3:1 i Paulina Stachecka 3:2, Zofia Śliwka 
– Stachecka 3:1, Milena Mirecka – Gierach 
3:1, Falarz/Lis – Brzęczek/Wrzosek 3:0, 
Śliwka/Antonina Zembowicz – Gierach/
Stachecka 3:1), ATS East Rent Białystok (d) 
5:5 (Martyna Lis – Monika Tereszkiewicz 
3:0, Aleksandra Falarz – Tereszkiewicz 3:0, 
Zofia Śliwka – Julia Więckowska 3:2, Lis/
Falarz – Więckowska/Gabriela Dyszkie-
wicz 3:1, Śliwka/Antonina Zembowicz – 
Tereszkiewicz/Lizaveta Karasiova 3:1). KS 
Bogoria III – MLUKS Nadwiślan Płock (w) 
8:2 (Jacek Mitas, Adrian Majchrzak – po 2, 
Adam Stąporek, Krzysztof Stąporek – po 
1, Zbigniew Grześlak/Majchrzak – 1, Mi-
tas/K. Stąporek – 1).  n (mś)

e Dobrze  
się spisali 
Antonina Zembowicz i Aleks Pakuła trium-
fowali w I Grand Prix Mazowsza kadetów 
w tenisie stołowym, które odbyło się w No-
wym Dworze Maz. Dzięki temu obydwoje 
zapewnili sobie udział w Grand Prix Polski. 
Bardzo dobrze spisał się też Jakub Dobosz, 
który mimo rywalizacji z przeciwnikami 
o 4 lata starszymi zajął wysokie 3 miejsce. 
Z kolei Milena Mirecka i Adam Smoter 
uplasowali się w przedziale lokat 5-8. Mar-
cin Zieliński, który ostatnio przyzwyczaił 
nas do miejsc na podium, tym razem swój 
udział w II Grand Prix Polski osób nie-
pełnosprawnych, które rozegrane zostały 
w Gdańsku, zakończył na 7 pozycji.  n (mś)
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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 16.

Poziomo:
1. jezioro na Węgrzech; 8. grecki bóg 
słońca; 9. stolica Nepalu; 10. kitel, far-
tuch; 11. Fryderyk (1820-1895), nie-
miecki myśliciel i działacz rewolucyjny; 
13. stan zachwytu lub uniesienia; 14. po-
dłużne, żółte owoce tropikalne; 16. coś 
wyjątkowo drogocennego; 19. skutek, 
rezultat; 20. treść wykładu; 24. podstawa 
armaty; 25. dwa szeregi ludzi lub drzew; 
26. pochodzący z Japonii rodzaj walki za-
paśniczej; 27. skąpiec; 28. serialowa rola 
Romana Kłosowskiego, która przyniosła 
mu ogromną popularność; 29. krach, 
niepowodzenie; 30. osoba powołana na 
jakieś znaczące, wysokie stanowisko.

Rozwiązanie krzyżówki  
z nr. 302:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Stanisław Olkowski”. Zwyciężczynią zo-
stała p. Karolina Wójcik. Po odbiór na-
grody zapraszamy do siedziby 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 
3 grudnia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną. Nagrodą jest ważne do 
końca 2021 roku zaproszenie dla dwóch 
osób do Kina Centrum Kultury na do-
wolnie wybrany seans filmowy.

Pionowo:
2.  wzajemna niechęć lub wrogość wy-
nikająca z różnicy poglądów; 3. dyscy-
plina sportu uprawiana przez Igę Świą-
tek; 4.  przestroga związana z doznanym 
przykrym doświadczeniem; 5. marzyciel; 
6. król muzułmanów w balladzie „Al 
Puhara” Adama Mickiewicza; 7. sznur 
naramienny używany jako dystynkcja ge-
nerałów; 12. nóż chirurgiczny; 15. jeden 
ze znaków Zodiaku; 16. ubytek, uszczer-
bek; 17. silnie pobudzający narkotyk; 
18.  ciastko z okruchów różnych ciast; 
21.  ceremonie pogrzebowe; 22. drugie 
imię Mozarta; 23. lek przeciwbólowy 
i uspokajający; 26. dywan dwustronny na 
ścianę lub podłogę.
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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

Żurawie Powiatu Grodziskiego 

Znasz osobę, która bezintereso-
wnie działa na rzecz innych, 
udziela się społecznie, wspiera 
społeczności lokalne, seniorów, 
dzieci lub walczy o ochronę 
środowiska? Kojarzysz wśród 
swoich znajomych wolontariu-
szy? Masz dobre doświadcze-
nie we współpracy z  firmą od-
powiedzialną i zaangażowaną 
społecznie? A może uważasz, że 
któraś ze znanych Ci organizacji 
pozarządowych powinna zostać 
doceniona? Zgłoś ich do drugiej 
edycji nagrody.

Żurawie Powiatu Grodziskiego 
to wyróżnienie ufundo-
wane przez Stowarzysze-
nie Europa i My, które 
ma na celu  promocję 
aktywności obywatel-
skiej, docenienie liderów 
lokalnych i stojących za 
nimi organizacji, nagła-
śnianie przykładów po-
staw społecznych oraz 
szerzenie wiedzy na 
temat społecznej odpo-

wiedzialności biznesu. W ramach 
nagrody specjalnie powołana do 
tego kapituła (wójtowie, burmi-
strzowie i eksperci) w oparciu 
o nadesłane zgłoszenia oraz wła-
sną wiedzę i doświadczenie przy-
znaje nagrody i wyróżnienia w co 
najmniej 5 ww. kategoriach.

– Od 2002 wspieramy rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego 
na terenie powiatu grodziskiego. 
Wzmacniamy organizacje po-
zarządowe i wszelkie inicjatywy 
mieszkańców – mówi Daniel 
Prędkopowicz, prezes Stowarzy-
szenia Europa i My. – Widząc jak 

wiele ciekawych pomysłów 
i  dużo społecznej energii 
warte jest docenienia i  na-
głośnienia, postanowiliśmy 
ufundować i przyznać na-
grody. Myślę, że kapituła 
będzie brała pod uwagę 
także działania prowadzone 
w okresie pandemii – dodaje.

Termin zgłaszania kandy-
datów upływa 30 listopada 
2020. 

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

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

n  Wynajmę umeblowane piętro w domu 
jednorodzinnym. Dobry punkt w Grodzisku.  
Tel. 793 872 567
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P Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Do 30 listopada 2020 roku mieszkańcy powiatu grodziskie-
go mogą zgłaszać kandydatów do nagrody Żurawie Powia-
tu Grodziskiego. Z grona nominowanych kapituła wybierze 
i  nagrodzi specjalnymi statuetkami i nagrodami laureatów 
w 5 kategoriach: Społecznik roku, Organizacja pozarządowa, 
Wolontariusz roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej i wy-
darzenie roku. Szczegóły i formularze na www.zurawie.org.pl



Blask miał źródło nie tylko w zaprezento-
wanych na ekspozycji pracach, lecz także 
we wspomnieniach przywołanych przez 
Hannę Bujwid, Aurelię i Janusza Sobie-
rajów, Pawła Cabanowskiego oraz Artura 
Hensoldta.

– Chcemy dzisiaj przypomnieć życie 
i  twórczość osób, które odeszły, ale któ-
re odcisnęły bardzo ważny ślad w historii 
Grodziska i – mam wrażenie – przyczyniły 
się swoją sztuką do tego, że jesteśmy trochę 
lepszymi ludźmi i głębiej patrzymy na ota-
czającą nas rzeczywistość. Ich losy bywały 
różne, czasem wzniosłe, czasem bardziej 
poplątane, dramatyczne, ale oni wszyscy 
pozostawili w nas i w przestrzeni kultural-
nej Grodziska trwały ślad – mówił prowa-
dzący spotkanie Łukasz Nowacki. A zakre-
ślony przez niego zamiar po chwili wypełnił 
się barwnymi opowieściami, wspomnienia-
mi, anegdotami, które składały się na pla-
styczny obraz sylwetek artystów.

Pełnego miłości do życia, sztuki i ludzi 
Tadeusza Łapińskiego, światowej sławy 
grafika, który natrafiwszy przypadkowo 
na lekcję muzealną w Willi Radogoszcz, 
potrafił tak oczarować uczniów szko-

ły podstawowej rozmową o sztuce, że ci 
za nic nie chcieli, by lekcja się kończyła. 
Grodziskiego Canaletta, czyli Szczepana 
Brozycha, który bez względu na aurę, wy-
ruszał na ulice miasta, by utrwalać, pejza-
że, architekturę, ulice, a prośby rodziny, 
by został w domu w słotne czy mroźne 
poranki, zwykł kwitować słowami „To 
będzie na wieczność”, od których tytuł 
wzięła cała ekspozycja. Kochającej światło, 
słońce i  skupiające je słoneczniki Hanny 
Hensoldt, która z wielką pieczołowitością 
przygotowywała się do namalowania ko-
lejnego dzieła, a zakończeniem pracy były 
dla niej nie ostatnie pociągnięcie pędzla 
czy podpis, lecz oprawa obrazu w wybraną 
przez siebie ramę. Nie zawsze rozumiane-
go przez otoczenie, pełnego skromności 
Stanisława Dutkiewicza, którego twór-
czość wykiełkowała podczas zajęć terapeu-
tycznych, gdy leczył nerwicę, a jego talent 
rozkwitł w malarstwie i grafice, stając się 
środkiem komunikacji ze światem. Szu-
kającej twarzy z pozytywną energią Kingi 
Staręgi, która oprócz rzeźb pozostawiła po 
sobie w Grodzisku pamiątkę w postaci od-
restaurowanych zabytkowych nagrobków 

na tutejszym cmentarzu. Realizującego się 
w wymagających szalonej precyzji minia-
turach Jacka Siedleckiego, który w słusz-
nych rozmiarów sylwetce, skrywał kruchą 
ponadprzeciętną wrażliwością osobowość.

Magii wieczoru dopełnił recital Jere-
miasza Ojrzyńskiego, który przy forte-
pianowym akompaniamencie Aliny Hoff-
mann zaśpiewał „Cztery sonety miłosne” 
Tadeusza Bairda, kompozytora urodzone-
go w 1928 roku w Grodzisku.

Kuratorem wystawy jest Kinga Kunicka, 
zaś w kameralnym wernisażu można było 
wziąć udział za pośrednictwem internetu, 
dzięki streamingowi.

 n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Niezwykły gwiazdozbiór artystycznych osobowości rozświe-
tlił wnętrza Mediateki, gdzie 2 listopada odbył się wernisaż 
wystawy „To będzie na wieczność”, poświęconej sześciorgu 
twórcom związanym z Grodziskiem: Tadeuszowi Łapińskiemu, 
Szczepanowi Brozychowi, Stanisławowi Dutkiewiczowi, 
Jackowi Siedleckiemu, Kindze Starędze i Hannie Hensoldt.

Pozostawili  
nas lepszymi
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Partnerski dodatek informacyjny

Bog    riaBog    ria
CentruM Kultury, 05–825  GrodzIsK MazowIeCKI,  ul. sPółdzIelCza 9 

I

nr 61  n    listopad 2020

ul. Szczerkowskiego 4, Grodzisk Mazowiecki
www.ameds.pl

222 902 880
Lekarze specjaliści
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Wyroby ceramiczne różnego przeznaczenia i różnych technik wypału. 
Obrazki malowane na jedwabiu, różnotematyczne, oprawione.

Tel. 607 774 367   Ig Konik

Ig Konik – Ignacy Łodziński

Zaczynasz planować przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia?
Możemy znacznie to ułatwić!

Jak co roku zapraszamy do skorzystania z naszej oferty 
kiermaszu świątecznego.

Kiermasz Świąteczny 2020
Pierogi z kapustą i grzybami  31 zł/kg (~24 szt.)
Pierogi z mięsem  32 zł/kg (~24 szt.)
Uszka z kapustą i grzybami 40 zł/kg (~110 szt.)
Uszka z mięsem  41 zł/kg (~110 szt.)
Barszcz czerwony  15 zł/ litr
Zupa grzybowa  21 zł/ litr
Pasztet  29 zł/ kg
Schab środkowy pieczony  41 zł/ kg
Schab karkowy pieczony  39 zł/ kg
Boczek rolowany  33 zł/ kg

Zamówienia proszę składać osobiście lub mailem gastronomia@palatium.pl w terminie do 20 grudnia 2020 r. 
Wszystkie zamówienia będą przygotowywane w naczyniach jednorazowych  

jedynie prosimy o dostarczenia naczyń do zup.

HOTEL PALATIUM
Huta Żabiowolska, ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola, tel. 46 857 89 18/19
www. palatium.pl, marketing@palatium.pl, recepcja@palatium.pl

Łosoś marynowany w zielonym  
pieprzu w zalewie octowej   99 zł/ kg
Śledź z cebulką w oleju   9 zł porcja 120 g
Śledź w śmietanie   9 zł porcja 120 g
Śledź po kaszubsku   9 zł porcja 120 g
Ryba po grecku   12 zł porcja 100 g
Karp w galarecie   14 zł porcja 100 g
Sałatka jarzynowa   18 zł/ kg
Sałatka śledziowa   19 zł/ kg
Sałatka z tuńczykiem i koprem  19 zł/ kg

e-mail: i_rose_you@hotmail.com
tel. 570 856 861
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m biżuteria damska i męska
m dekoracje, ozdoby świąteczne 
m kartki okolicznościowe

Rękodzieło artystyczne

www. sztukapasji.pl 
Tel: 792 855 577 

E-mail: sztukapasji@autograf.pl

W naszej ofercie:
l wiele ciekawych minerałów i skamieniałości  

z różnych części świata,
l kamienie surowe i oszlifowane.

l wyroby i biżuteria z naturalnych kamieni 
półszlachetnych, figurki i inne
l upominki oraz galanteria

Więcej informacji można uzyskać  

pod nr tel. 519 651 020

Sklep internetowy  

www.dizar.pl  
zaprasza
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Grodzisk Maz. ul. Radońska 64
666 98 84 86
swiattuszyitonerow@o2.pl

Pełna oferta tuszy do drukarek HP, BrotHer, 
Canon, ePson, riCoCH, konika Minolta

Zapraszamy

pn.-pt.  8.00 – 19.00
sob. 8.30 – 13.30

n artykuły Biurowe    n serwis drukarek
n Punkt nadania PaCzek n darMowa dostawa

To miejsce czeka 
na Twoją reklamę

605 838 751  
660 540 169


