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Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy 
naszym Czytelnikom rodzącej się w sercach nadziei, pogody 

ducha i samych pozytywnych przeżyć, a w Nowym 2021 
Roku mocnego zdrowia, otwarcia otaczającej rzeczywistości 

 i mnóstwa przejawów normalności.
Redakcja

Związane z pandemią obostrzenia niewątpliwie wpłyną na to, jak będziemy celebrować tegoroczne Święta Bożego 
Narodzenia i witać Nowy Rok. Święta inne niż wszystkie nie muszą być jednak smutne, a nietypowy Sylwester nie 
musi być ponury. Wiele zależy od nas. W tym, byśmy poczuli wyjątkowość świątecznej atmosfery 
i  w  dobrych nastrojach spędzili ostatnią noc 2020 roku, postanowiło pomóc Radio 
Bogoria, przygotowując wyjątkowe propozycje na wyjątkowy czas.  

W wigilijny wieczór tradycyjnie zagosz-
czą kolędy, ale prawdziwe niespodzian-
ki rozgłośnia z Ośrodka Kultury 
planuje na pierwszy dzień świąt, 
kiedy wyemituje dwa archiwalne 
koncerty, które odbyły się w Gro-
dzisku – „Kolędowanie z Galerią 
Instrumentów Folkowych” za-
rejestrowane zostało rok temu 
w Mediatece, a „Kolędowa-
nie z  gwiazdami” zabrzmiało 
6  stycznia w kościele Przemie-
nienia Pańskiego.

– Postanowiliśmy wrócić do 
tradycji „Koncertu życzeń”. Słu-
chacze mogą przesyłać e-mailem 
swoje życzenia i dedykacje, które 
zostaną zaprezentowane na antenie 
25  grudnia w audycji o godzinie 13.00 
–  mówi Marek Karczewski, redaktor na-
czelny stacji. Ponadto nie zabraknie kolęd 
i piosenek świątecznych w wykonaniu lokal-

nych zespołów: Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej i Grodziskiej Orkiestry 

Rozrywkowej, które na co dzień 
pracują pod dyrekcją Tomasza 
Kirszlinga, oraz Grodziskie-
go Chóru Bogorya pod batutą 
Marcina Łukasza Mazura.  

Odpowiedzią na brak moż-
liwości organizowania ma-
sowych imprez plenerowych, 
jak również balów i tłumnych 
przyjęć będzie Sylwester z Ra-
diem Bogoria, który pozwoli 
poczuć atmosferę wspólnoty 

mimo dystansu.
– Audycję pełną niespodzia-

nek, konkursów, pozdrowień od 
słuchaczy i przede wszystkim dobrej 

muzyki poprowadzą dwie charyzma-
tyczne prezenterki: Paulina Położyńska 

i  Wioletta Biskup. Zapraszam na 94,5 FM!  
– dodaje Marek Karczewski.     (kb)
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Na świątecznej fali

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne

Joanna Wróblewska
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

Grzegorz  Benedykciński
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego

Zdrowych, spokojnych,  
radosnych Świąt  

Bożego Narodzenia 
pełnych miłości  

i nadziei na nowy,  
lepszy i bezpieczny czas

oraz pomyślności i spełnienia 
marzeń  

w Nowym Roku 2021
życzą
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Kapelusze też sztuka 
Wernisaż wystawy Marianny 
Rakowskiej odbył się 5 listo-
pada w Publicznym Ognisku 
Plastycznym. Artystka jest ab-
solwentką Akademii Pedago-
giki Specjalnej w Warszawie 
w zakresie sztuk plastycznych. 
Sztuka i wnikliwa obserwacja 

otaczającego świata towarzy-
szyły jej od najmłodszych lat. 
Kocha nie tylko malować, ale 
również rzeźbić, projektować 
ubrania i tworzyć kapelusze. 
Od wielu lat jest czynna zawo-
dowo w sferze modniarstwa, 
co dobrze oddaje tytuł wysta-
wy „Malarstwo, grafika, rzeź-
ba i kapelusze”. Jest również 
widoczna na licznych wysta-
wach artystycznych.
   Tekst i fot. Sławomir Sadowski  

Dorota Borkowska, mieszkan-
ka Grodziska z sukcesem wzię-
ła udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Mistrzowie Urody 
2020 r. w kategorii Salon Fry-
zjerski 2020 r. Konkurs opierał 
się na głosowaniu przez klien-
tów. W  etapie powiatowym 
mieszkanka Grodziska zdoby-
ła 1 miejsce, co umożliwiło jej 
wejście do etapu wojewódz-

kiego. W województwie mazo-
wieckim również udało jej się 
zająć pierwszą lokatę.

– Fryzjerstwo to moja pasja. 
To praca, która daje mi ener-
gię na cały dzień, motywuje 
do szkolenia się i pogłębiania 
wiedzy. W zawodzie jestem od 
ponad 20 lat – mówi Dorota 
Borkowska.

 Anna Redel
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Mistrzyni urody 

6 grudnia św. Mikołaj 
przemierzał ulice miasta, 
by pomachać dzieciom 
ze swojego powozu. – 
Widzę go! Już jedzie! – 
zewsząd było słychać ra-
dosne głosy całych rodzin 

oczekujących na spotka-
nie z  wyjątkowym go-
ściem. Dotarł on m.in. 
przed Centrum Kultury, 

gdzie w momencie jego 
pojawienia się, zapaliły się 

światełka na choince.   (ar)

Mikołaj w trasie
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Z powodzeniem w wirtual-
nej rzeczywistości odnalazł się 
UTW w Grodzisku, który coty-
godniowe wykłady przeniósł do 
sieci. Fascynującą zagadkę kry-
minalną związaną z losem ostat-
nich Piastów mazowieckich 
3 grudnia przedstawił Daniel 
Sukniewicz. W kolejnej odsłonie 
wiedzy dr Patrycja Kozieł przy-

bliżyła dziedzictwo kulturowe 
UNESCO w Afryce Zachodniej 
na przykładzie Ghany, Nige-
rii i Beninu. W odróżnieniu od 
„realu” spotkania towarzyskie 
miały miejsce nie po wykładach, 
lecz je poprzedziły przybierając 
postać pogawędek seniorów, 
które zostały zorganizowane 
online 1 grudnia.   (kb)

Kryminał i dziedzictwo

Kreatywnie do pandemicznych 
ograniczeń podeszły anima-
torki Ośrodka Kultury i  przy-
gotowały dla mieszkańców 
niespodzianki. – „Warsztaty 
na wynos” polegały na tym, 
że dzieci odbierały kopertę 
z zawartością i mogły zrobić 
dowolną ozdobę choinkową. 
Wzięło w nich udział 40 osób. 
W Escape Roomie, do którego 
link jest na FB Centrum Kul-
tury, trzeba pomóc św. Miko-
łajowi odnaleźć księgę grzecz-

nych dzieci – mówi Dominika 
Staniaszek z Ośrodka Kultury, 
która wraz z Mariolą Goździ-
kowską, opracowała oba pro-
jekty.   (ar)

Coraz więcej publikacji ma 
na swoim koncie pochodzący 
z Grodziska autor utworów li-
terackich z gatunku fantastyki 
Roland Hensoldt. Co cieka-
we, miejscem akcji niektórych 
opowiadań jest jego rodzinne 
miasto, jak choćby w „Świe-
tle przyszłym”, które znalazło 

się w  ubiegłorocznej antolo-
gii „Sny umarłych. Rocznik 
polskiego weird fiction” wraz 
z  utworami takich pisarzy jak 
Kathe Koja, John Langan i Jon 
Padgett. Zbieżność nazwisk 
z  niedawno zmarłą grodziską 
malarką Hanną Hensoldt nie 
jest przypadkowa – urodzony 
w 1983 roku autor jest jej wnu-
kiem. Z wykształcenia eko-
nomista i  bibliotekarz, swoją 
przygodę z edukacją rozpo-
czynał w  grodziskiej Szóstce, 
a kontynuował w Dziesiątce. 
Zawodowo zajmował się eLe-
arningiem, analizą BigData, 
projektami IT, procesami, za-
rządzaniem treścią.  (kb)

Ozdoby na wynos 

Fantastyczny autor

Sławomir Kamiński
Przewodniczący Rady Powiatu 

Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
w imieniu władz samorządowych, a także w imieniu własnym 

mamy zaszczyt złożyć Państwu życzenia: 
wspaniałych chwil w gronie najbliższych osób,  

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten świąteczny czas napełni nas wszystkich siłą  
i jednością oraz wypełni nas pozytywnymi emocjami,  

które zostaną w nas na cały 2021 rok.
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Wstępniak od Burmistrza

Wielkie podziękowania składam także 
służbie zdrowia, wszelkim służbom mun-
durowym oraz każdemu, kto jest zaanga-
żowany w walkę z koronawirusem. Dzię-
kuję za waszą ofiarną pracę.

Niestety mam również złą informację. 
W ostatnim czasie bardzo dużo mówio-
no o tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Gmina Grodzisk Mazowiecki złożyła 
3  wnioski na dofinansowanie budowy 
szkoły w  Szczęsnem, rozbudowy SP nr 1 
przy ul. Bartniaka oraz budowy hali wi-
dowiskowo-sportowej i związanych z tym 
pomieszczeń dydaktycznych dla SP  nr  6. 
Niestety, okazało się, że środków jest 
znacznie mniej niż było to deklarowane 
i Grodzisk Mazowiecki nie otrzymał żad-
nego wsparcia ze strony państwa w tym 
zakresie. Ta sama sytuacja dotyczy wielu 
gmin w okolicy. Bardzo mnie to martwi, 
ponieważ nie ma ważniejszych inwestycji, 
niż te, które mają zapewnić godne warun-
ki nauki dla dzieci i młodzieży. Podjąłem 
oczywiście decyzję o wniesieniu odwo-
łania. Kierując się jednak mądrą zasadą, 
by liczyć głównie na siebie, informuję, że 
nawet bez tych środków na pewno sobie 
poradzimy i inwestycje dokończymy.

Życzę Państwu spokojnych, zdrowych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
nowej nadziei na Nowy Rok. 

    Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy,
ostatni okres to czas dużej nadziei, zwią-
zanej z ogłoszeniem informacji, że już 
na wiosnę będą szczepienia przeciwko  
COVID-19 dla grup szczególnie narażonych 
na zakażenie i skutki choroby. W związku 
z tym zwróciłem się do służb medycznych 
z ofertą pomocy. Jeżeli zajdzie taka potrze-
ba, Gmina jest gotowa udostępnić obiekty 
i organizacyjnie wesprzeć akcję szczepień 
tak, by przebiegła jak najsprawniej.

Niestety od końca listopada nie otrzy-
mujemy informacji o stanie zakażeń. Wy-
nika to z decyzji władz państwowych, które 
wprowadziły nowe zasady raportowania 
danych, dotyczących przypadków korona-
wirusa. Wcześniej informacje z sanepidu 
trafiały do Gminy, w tym Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Umożliwiało nam to organizo-
wanie natychmiastowej pomocy dla tych, 
którzy jej potrzebowali. Obecnie, pozba-
wieni takiej wiedzy, nie możemy tego robić 
w sposób automatyczny. Dlatego urucho-
miliśmy specjalny telefon wsparcia. Każdy, 
kto przebywa na kwarantannie, jest chory, 
jest osobą starszą, samotną i niezdolną do 
samodzielnego zadbania o siebie może za-
dzwonić i otrzyma niezbędną pomoc.

Cieszy nas, że inwestycje na terenie gmi-
ny realizowane są terminowo. Najważniej-
sza z  nich, budowa obwodnicy, przebiega 
w szybkim tempie, co daje uzasadnioną 
nadzieję na jej planowe zakończenie w po-
łowie 2022 r. Otwarto drogę wojewódzką 
579, która była rozbudowywana na odcin-
ku Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice. 
Łącznie przebudowano ok. 11,5 km, m.in. 
poszerzając i wzmacniając jezdnię, roz-
budowując zatoki autobusowe oraz przy-
gotowując ścieżki rowerowe. Oddaliśmy 
największą gminną inwestycję drogową 
w ostatnich latach, ulice: Króliczą, Drozda, 
Łagodną i Kijowską. Powstało prawie 3 km 
drogi łączącej miasto z Adamowizną oraz 
z  działką, na której jest budowana nowa 
szkoła we wsi Szczęsne, co częściowo roz-
ładuje ruch oraz zwiększy bezpieczeństwo.

Rozpoczęły się prace na ul. Żwiro-
wej w  Grodzisku Mazowieckim oraz ul. 
Akwarelowej we wsi Odrano-Wola, ogło-
szono przetarg na przebudowę ul. Przemy-
słowej, podpisano umowę na budowę ulicy 
Marylskiego w Książenicach. To szczegól-
nie ważna inwestycja, ponieważ zwiększy 
się dzięki niej bezpieczeństwo dzieci, które 
ulicą Marylskiego przechodzą z Radoni do 
szkoły w Książenicach. Poza tym poprawi 
się bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z uli-
cą Mazowiecką, gdyż zostanie tam wybu-
dowane rondo. 

Bardzo nas cieszy, że mocno ruszyła 
budowa szkoły w Szczęsnem. Wykonawca 
doskonale poradził sobie z najtrudniej-
szym etapem i obecnie zalewane są już 
stropy na pierwsze piętro. Szkoła docelowo 
pomieści ok. 600 uczniów oraz 200 dzieci 
w oddziałach przedszkolnych.

Na wniosek sołtysów podjęliśmy de-
cyzję o zakupie działek na cele związane 
z działalnością rad sołeckich w Wólce 
Grodziskiej, Chrzanowie oraz Wężyku. 
Przygotowujemy się do zaprojektowania 
nowych świetlic w Książenicach, Natoli-
nie i Radoniach. Wymieniamy też wiaty 
przystankowe, by zwiększyć komfort osób 
korzystających z komunikacji, a także po-
prawić estetykę w  gminie. Zamontowano 
już 19, a w planach są kolejne.

Z radością informuję, że Grodzisk Ma-
zowiecki jest najlepszy na Mazowszu i na 
V miejscu w kraju w kategorii „Gminy Miej-
skie i Miejsko-Wiejskie” w Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” 2020. Od wielu 
lat utrzymujemy się w czołówce rankingu, 
który jest uznawany za jeden z najbardziej 
prestiżowych i wiarygodnych w  Polsce. 
Dziękuję Państwu bardzo i gratuluję, po-
nieważ to także sukces mieszkańców.

Chciałbym bardzo podziękować na-
uczycielom. W ostatnim okresie niektóre 
dyrektorki grodziskich szkół oraz spora 
grupa nauczycieli i pracowników oświa-
ty zachorowała. Ale mimo choroby wielu 
z nich, jeśli czuło się na siłach, pracowało 
zdalnie. Świadczy to naprawdę o wielkim 
zaangażowaniu, za co serdecznie dziękuję. 

 Pięknych spotkań w gronie rodziny, nieustannej  
obecności wiary, nadziei i miłości oraz dużo zdrowia 

i radości z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składa

Zarząd wraz z pracownikami Spółki

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,  
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,  

a także wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku
życzą

wraz z pracownikami Spółki ZWiK

Michał Klonowski
Prezes Zarządu

Magdalena Mamcarz
Członek Zarządu
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Po przyjęciu porządku dziennego obrad  
i protokołu z ostatniej sesji radni zajęli się 
określeniem wysokości stawek podatków 
na 2021 r. Jak zaproponował skarbnik Piotr 
Leśniewski, z uwagi na sytuację pandemicz-
ną zarówno podatek od nieruchomości, 
jak i podatek od środków transportowych, 
miał pozostać na tym samym poziomie co 
w 2020 r. Taką samą sugestię wystosował 
w kontekście ustalenia podstawy nalicza-
nia podatku rolnego na 2021 r. Wszystkie 
uchwały przyjęto jednogłośnie.

Rada Miejska jednomyślnie uchwaliła 
„Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Gminie Grodzisk Maz. 
w  2021 roku”. Jak poinformowała Iwona 
Chorek, główny specjalista do spraw uza-
leżnień w OPS, program zakłada zadania 
profilaktyczne, terapeutyczne i naprawcze 
kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wszyscy radni głosowali za przyjęciem 
„Programu współpracy gminy Grodzisk 
Mazowiecki z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie w roku 2021”. Wiceburmistrz Tomasz 
Krupski przekazał, że planowane środki na 
realizację programu to ponad 4 mln zł.

Za przygotowaniem projektu regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie gminy 
Grodzisk Maz. oraz przekazania go do za-
opiniowania organowi regulacyjnemu było 
21 radnych. Michał Klonowski, prezes gro-
dziskiego ZWiK-u, poinformował, że zmia-
ny w prawie budowlanym wymusiły zmia-
ny w  regulaminie, wśród których można 
wyróżnić np. to, że wykonawca nie będzie 
musiał legitymować się już uprawnieniami 
budowlanymi, aby wykonać przyłącze.

Jednogłośnie przyjęta została uchwała 
związana z wyznaczeniem obszaru i gra-
nic aglomeracji Grodziska Mazowieckiego. 
Jak przekazał prezes ZWiK-u, w obszar 
aglomeracji wchodzi Grodzisk, Podkowa 
Leśna i Milanówek. Wyznaczenie obszaru 
i granic aglomeracji będzie w przyszłości 
dawało możliwość ubiegania się o dotacje 
unijne na modernizację i rozbudowę urzą-
dzeń kanalizacyjnych.

Rada Miejska rozpatrzyła skargę na 
działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej dotyczącą braku indywidual-
nego podejścia do skarżącego, jako osoby 
korzystającej z opieki społecznej, niepra-
widłowego podpisu cyfrowego oraz prze-
wlekłości. Na podstawie wyjaśnień uzyska-
nych z OPS-u Rada Miejska skargę uznała 
za bezzasadną.

Wszyscy radni poparli przyjęcie „Strate-
gii rozwoju Elektromobilności dla Gminy 
Grodzisk Mazowiecki na lata 2019-2040”. 
– To dokument, który zawiera opracowane 
działania, jakie musimy podjąć w celu po-
prawy stanu powietrza, tym samym jakości 
życia społeczności lokalnej. Nastąpi to po-
przez rozwój nowoczesnego transportu eko-
logicznego i infrastruktury towarzyszącej – 
mówiła sekretarz gminy Maria Grabowska.

Również jednogłośnie wyrażono zgodę 
na zbycie części zabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej przy ul. Kilińskiego 14, czyli 
dawnej freblówki, gdzie swego czasu siedzi-
bę miał Ośrodek Kultury. 

Rada Miejska uchwaliła jednogłośnie 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla części wsi Kozerki w rejonie 
ul. Merkurego. Urbanista Anna Markert 
wskazała, że granice planu wyznaczają: od 
północy tereny kolejowe, od wschodu ul. 
Merkurego, od południa droga wojewódzka 
719, od zachodu gmina Jaktorów. Do pla-
nu złożono dwie uwagi – jednej z nich nie 
uwzględniono.

Radni zajęli się również m.p.z.p. dla części 
terenu miasta Grodzisk Jednostka B3 Etap V. 
Do planu złożono podczas obu wyłożeń 
do publicznego wglądu łącznie 22 uwagi, 
z czego 20 z nich burmistrz nie uwzględnił. 
Po zaprezentowaniu radnym przez Annę 
Markert tych uwag i uzasadnień do ich nie-
uwzględnienia Rada Miejska większością 
głosów odrzuciła każdą z dwudziestu uwag. 
Ostatecznie uchwała została przyjęta 19 gło-
sami za przy 2 wstrzymujących.

Radni jednomyślnie zagłosowali za 
przystąpieniem do zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodzisk. Jak wy-
jaśniła urbanistka, to uchwała intencyjna 
rozpoczynająca procedurę zmiany studium, 
dotycząca terenu obejmującego działki we 
władaniu PKS-u. Zgodnie z wnioskiem 
właściciela nieruchomości przeznaczenie te-
renu ma zostać zmienione z usługowego na 
zabudowę mieszkaniową.

Dodatkowa uchwała dotycząca wyraże-
nia zgody na nabycie nieruchomości przy 
ul. Nadrzecznej przyjęta została jednogło-
śnie. – Działka jest własnością w 1/3 skar-
bu państwa, w 2/3 osób fizycznych. Skarb 
państwa chce nam przekazać swoje udziały 
nieodpłatnie, natomiast z osobami fizyczny-
mi już rozmawialiśmy i chcą sprzedać swoje 
udziały po korzystnej cenie – mówił wice-
burmistrz Piotr Galiński.

  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 

transmisjami z sesji oraz imiennymi wynikami 
głosowań można zapoznać się na stronie bip.
grodzisk.pl

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 listopada. Po raz 
kolejny w formie zdalnej, zmieniła się natomiast forma głoso-
wania – już nie poprzez wyczytywanie imion i nazwisk radnych, 
lecz przez podniesienie ręki w zależności od tego, czy dana 
osoba głosuje za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.

WIEŚCI Z RATUSZA
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    Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

zawsze będą z nami.

Głębokie wyrazy współczucia
dla Państwa

Rafała i Małgorzaty 
Siudek

z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
Śp. Zofii Siudek

składają
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Leonida Teligi

w Grodzisku Mazowieckim

Panu  
Rajmundowi Zaleskiemu

najserdeczniejsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Brata
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Panu Pawłowi Zaleskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Taty
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

Wyrazy głębokiego współczucia 

Agnieszce i Piotrowi 
Leśniewskim
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składają 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Koleżanki i koledzy  
z Urzędu Miejskiego 



BOGORIA nr 304 grudzień 2020

OG
ŁO

SZ
EN

IE
fo

t. 
cp

k.p
l

W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość

niczym nie dającej się zapełnić pustki
Józef Tischner

Michałowi Witczakowi
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Ojca
Śp. Mirosława 

Witczaka
składają

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 5   

im. Leonida Teligi  
w Grodzisku Mazowieckim
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Pani Małgorzacie Makijenko
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają Dyrekcja, Rada 

Pedagogiczna i Pracownicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

W październiku zmarła

Zofia Łobaszewska
pseudonim Irena,

sanitariuszka Powstania 
Warszawskiego.

Cześć Jej pamięci!
Koleżanki i koledzy  

z Ośrodka „Osa”

Pani Agnieszce 
Czwartkowskiej-Molas

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

Szczere kondolencje
i wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Mamy
Koleżance Ewie Banaszczyk

składają
Koledzy i koleżanki  

ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Grodzisku Mazowieckim

Dobrowolnie  
już można
2 grudnia 2020 r. wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. 
Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała przedstawił zasady 
Programu Dobrowolnych Nabyć, czyli pozyskiwania ziemi pod Port 
Solidarność. Od tego dnia wszyscy zainteresowani sprzedażą gruntów 
z wyznaczonego obszaru mogą zgłaszać się do spółki CPK. Pozyskiwanie 
działek potrwa do 2023 r.
Adresatami Programu Dobrowolnych 
Nabyć (PDN) są wszyscy właściciele, 
współwłaściciele i użytkownicy wieczyści 
nieruchomości ze wskazanego obszaru 
przyszłej inwestycji. 

– Czekamy na zgłoszenia od mieszkań-
ców, którzy są zainteresowani sprzedażą na 
warunkach rynkowych swoich nierucho-
mości na potrzeby CPK. To wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom tych właścicieli, którzy 
wiedząc o planach inwestycyjnych CPK, 
chcą zmienić miejsce zamieszkania już dziś, 
bez czekania na decyzję lokalizacyjną – 
stwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

W ramach Programu spółka będzie na-
bywać nieruchomości z obszaru położone-
go na zachód od Warszawy, leżące między 
Żyrardowem, Grodziskiem Mazowieckim 
i Sochaczewem. Teren ten ograniczają: od 
południa autostrada A2, od zachodu droga 
krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów 
i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia 
Tuczna i miejscowość Baranów.

Spółka CPK zamierza nabyć jak najwię-
cej nieruchomości w formie sprzedaży i za-
miany (umów cywilno-prawnych).  Jedynie 
w takim zakresie, w jakim nie uda się osią-
gnąć porozumienia z właścicielami nieru-
chomości, CPK będzie miał możliwość wy-
właszczenia za odszkodowaniem w ramach 
decyzji lokalizacyjnej.
Drugi etap konsultacji społecznych
Do końca bieżącego roku potrwa drugi etap 
konsultacji społecznych przed przyjęciem 
dokumentu „Strategiczne Studium Loka-
lizacyjne Inwestycji Centralnego Portu 
Komunikacyjnego” wraz z Prognozą od-
działywania na środowisko. Pierwszy etap 

konsultacji trwał od 10 lutego do 10 marca 
2020 r. W tym czasie do spółki Centralny 
Port Komunikacyjny napłynęło ponad 146 
tysięcy wniosków, które zostały poddane 
szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich 
podstawie przygotowany został raport. 

Podobnie jak w pierwszym etapie, spół-
ka CPK chce jak najwcześniej zidentyfiko-
wać istotne uwarunkowania, które mogą 
wpłynąć na dalszy proces przygotowania 
inwestycji.  

Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ) to procedura, której 
podlegają projekty dokumentów wyzna-
czające ramy dla realizacji przedsięwzięć, 
mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, zgodnie z prawem polskim i Unii 
Europejskiej.

Przebiegi linii kolejowych, zweryfiko-
wane na podstawie uwag z pierwszej tury 
konsultacji społecznych, są obecnie przed-
miotem równoległego dialogu z właściwy-
mi lokalnie jednostkami samorządu tery-
torialnego. Postępowanie w ramach SOOŚ, 
jak również sama Prognoza, mają służyć 
wyeliminowaniu na jak najwcześniejszym 
etapie takich propozycji rozwojowych, 
których realizacja może doprowadzić do 
zmiany stanu środowiska oraz wpłynąć na 
jakość życia i zdrowia ludzi.

8 grudnia przedstawiciele spółki Cen-
tralny Port Komunikacyjny podpisali 
porozumienia ze starostami powiatów: 
sochaczewskiego, żyrardowskiego i gro-
dziskiego w sprawie pozyskiwania danych 
geodezyjnych i kartograficznych z zaso-
bów tych samorządów. 

  Sławomir Sadowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku składamy wszystkim Bardom,  
ich Rodzinom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia, życzenia wszelkiej pomyślności  

i radości ducha, a przede wszystkim dużo zdrowia.

Bardowie Zachodniego Mazowsza i Lechosław Strug-Kwiatkowski
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Panu  
Stanisławowi Szuflińskiemu
Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu straty

Żony
składają

pracownicy Zespołu Szkół nr 1  
w Grodzisku Mazowieckim

    Ludzie żyją tak długo, jak długo inni 
pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

naszej koleżanki 

Bożenny Szpak
Rodzinie  

składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia i żalu

Koleżanki i koledzy z UTW
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    Wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia  po śmierci

śp. Ireny Przysieckiej
łącząc się w żałobie i bólu 
Rodzinie i bliskim

składają

Koleżanki i koledzy z UTW

    Rodzinie i bliskim
wyrazy serdecznego żalu  

i współczucia z powodu śmierci

śp. Anny Radwańskiej
łącząc się w smutku

składają
Koleżanki i koledzy z UTW

Weekend cudów
Co roku przed świętami w całej Polsce organizowana jest akcja pod 
hasłem Szlachetna Paczka. Polega ona na tym, że na stworzonej na 
potrzeby tej inicjatywy stronie internetowej umieszczane są historie 
rodzin wraz z ich potrzebami. Osoby, które chcą wesprzeć daną 
rodzinę, wybierają ją z określonej puli i stają się jej darczyńcami.

– W większości są to rodziny wielodziet-
ne, zastępcze, borykające się z niepeł-
nosprawnościami, seniorzy. Najczęściej 
pojawiający się problem, to właśnie nie-
pełnosprawność, która uniemożliwia pod-
jęcie pracy. W tym roku Stowarzyszenie 
Wiosna wprowadziło jeszcze jedną kate-
gorię: rodziny dotknięte skutkami pande-
mii – mówi Angelika Bieniaszewska, lider 
Szlachetnej Paczki Grodzisk Mazowiecki.

W tym roku z gminy Grodzisk w Szla-
chetnej Paczce wzięło udział 21 rodzin. 
Zostały one odwiedzone przez wolon-
tariuszy, którzy opisali ich historie oraz 
umieścili je na stronie internetowej. Naj-
częstszymi potrzebami były: opał, ubrania 
na zimę, sprzęt typu laptop czy komputer 
do nauki zdalnej oraz żywność.

 – Wolontariuszy, którzy odwiedzali ro-
dziny, jest 10. Ponadto są wolontariusze, 
którzy zajmują się rzeczami technicznymi, 
transportem, logistyką. Razem jest nas 
około 20 osób. Często są to osoby, które 
się uczą, studiują, pracują, a łączy ich chęć 
niesienia pomocy innym, wrażliwość na 
czyjąś krzywdę oraz ogromne serducha – 
dodaje liderka.

W tym roku magazyn usytuowany zo-
stał w OSP w Książenicach. Finał Szlachet-
nej Paczki, czyli Weekend cudów, podczas 
którego rozwieziono dary, przypadał tym 
razem na 12 i 13 grudnia. Wśród darczyń-
ców znalazły się zarówno firmy, jak i osoby 
prywatne, które robiły paczkę ze znajomy-
mi bądź przyjaciółmi. 

  Anna Redel

Edukacja na platformie
Z powodu pandemii oświata cały czas przeżywa stan wyjątkowy. Choć 
przedszkolaki uczęszczają na zajęcia, to uczniowie biorą udział w lekcjach 
tylko w sposób zdalny. Dla wszystkich jest to niełatwa sytuacja.
– W związku z pracą stacjonarną w przed-
szkolach wielkie wyrazy szacunku należą się 
pozostającym na stanowiskach nauczycie-
lom, wychowawcom, pracownikom obsługi 
i dyrekcji. Wszyscy oni radzą sobie na bieżą-
co z wyzwaniami kolejnych dni. W każdym 
tygodniu pojawiają się pojedyncze przypad-
ki zachorowań. Dyrektorzy zgłaszają takie 
przypadki sanepidowi, uzyskują zgodę or-
ganu prowadzącego na wyłączenie grup za-
jęciowych. Jeżeli chodzi o dzieci obecne na 
zajęciach, to frekwencja jest na poziomie 60-
70 proc., ale sięga niejednokrotnie 100 proc. 
– mówi wiceburmistrz Tomasz Krupski.

Jak informuje wiceburmistrz, w kontek-
ście szkół bardzo ważne dla gminy było i jest 
zapewnienie odpowiedniej liczby sprzętu. 
W związku z tym, w czasie trwania pande-
mii sukcesywnie kupowano laptopy, tablety 
i internet przenośny, by wesprzeć potrzebu-
jące rodziny.

– Jest to nieustający proces, bo potrze-
by w  rodzinach zawsze pozostają duże, 
zwłaszcza tam, gdzie jest więcej rodzeństwa. 
Niemniej doprowadziliśmy do sytuacji, że 
każda rodzina, w ocenie szkół, ma już umoż-

liwiony dostęp do sprzętu. Szkoły zapewnia-
ją dostęp do sprzętu w samych placówkach: 
pracowniach, bibliotekach, z czego można 
korzystać, jeżeli ktoś w domu nie ma dogod-
nych warunków. Frekwencja w pracy zdalnej 
jest bardzo wysoka, sięgająca 100 proc., dla-
tego na tej podstawie możemy stwierdzić, że 
wszystko idzie w dobrym kierunku – dodaje 
Tomasz Krupski.

Każda szkoła wspólnie z radą pedago-
giczną, ale także po konsultacjach z rodzi-
cami, podejmowała autonomiczną decyzję 
o wyborze platformy edukacyjnej do pracy 
zdalnej. Stąd wykorzystywane są trzy plat-
formy, w tym zarówno narzędzia Microso-
ftu, jak i Google’a.

– Nie wszyscy są szczęśliwi z tego powodu, 
że mamy zajęcia w formie zdalnej, ale w tej 
rzeczywistości staramy się do tego podejść 
maksymalnie profesjonalnie. W każdym 
tygodniu odbywamy naradę z dyrektorami 
szkół, więc zgłaszają nam oni swoje proble-
my i potrzeby. Jeżeli rodzice dostrzegają ja-
kieś elementy wymagające poprawy, to oczy-
wiście prosimy o ich zgłaszanie – podkreśla 
wiceburmistrz Tomasz Krupski.   (ar)

„Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko”

ks. Jan Twardowski

Beacie Westfal
najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA
ŚP. Jerzego Westfala

składają
Dyrekcja, Nauczyciele  

i Pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 5

w Grodzisku Mazowieckim
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Choć pandemia nie wpłynęła na katalog świadczeń oferowa-
nych przez grodziski Ośrodek Pomocy Społecznej, to sprawi-
ła, że potrzebujących pomocy jest więcej. Ponadto OPS jest 
zaangażowany we wsparcie osób odbywających kwarantannę, 
natomiast musiał zrezygnować z organizowanych przez siebie 
świątecznych wydarzeń.

– Co roku jest tak, że okres jesienno-zimo-
wy powoduje zwiększenie liczby osób ko-
rzystających z naszego wsparcia, co wyni-
ka z wielu rzeczy, choćby z tego, że kończą 
się prace sezonowe. Jednak w tym roku 
zauważamy pewien wzrost, jeśli chodzi 
o liczbę osób bezrobotnych – mówi Rafał 
Szczepaniak, dyrektor OPS-u.

Ze wsparcia ze strony OPS-u mogą korzy-
stać od początku pandemii także osoby prze-
bywające w kwarantannie. Różne potrzeby, 
przede wszystkim związane z brakiem żyw-
ności, mogą zgłaszać pod specjalnie w tym 
celu uruchomionym telefonem 720 909 217.

– W większości ludzie korzystają ze 
wsparcia rodziny, znajomych czy sąsiadów. 
Pomagającym w tej niełatwej sytuacji należą 
się słowa szczególnego podziękowania. Jed-
nak zdarzają się takie przypadki, choć jest 
ich niedużo, że ktoś nie ma się do kogo zwró-
cić. Wtedy my udzielamy wsparcia – doda-
je Rafał Szczepaniak. Dla przebywających 
w  kwarantannie właścicieli psów sporym 

wyzwaniem staje się opieka nad czworonoż-
nymi przyjaciółmi z uwagi na brak możli-
wości wyprowadzania pupila na dwór. Dla-
tego po zasygnalizowaniu problemu są oni 
kontaktowani z wolontariuszami, którzy 
przejmują na siebie te obowiązki.

Z uwagi na pandemię ograniczony jest 
w OPS osobisty kontakt z osobami z ze-
wnątrz i  jeśli jest to możliwe, odbywa się 
za pośrednictwem telefonu.

– Nie mogliśmy zaprosić dzieci na spo-
tkanie mikołajkowe, które tradycyjnie już 
od wielu lat się odbywało i które było po-
łączone z projekcją bajki dla dzieci w ki-
nie. W tym spotkaniu średnio brało udział 
około 250 dzieci. Ale staramy się, aby 
dzieci dostały paczkę od świętego Mikoła-
ja. Chcemy, aby paczki dotarły do rodzin, 
w których jest trudniejsza sytuacja finan-
sowa bądź występują różne problemy, np. 
niepełnosprawność, co ogranicza możli-
wość przeznaczenia środków na prezenty 
– podkreśla Rafał Szczepaniak.

Obecna sytuacja storpedowała również 
plany zorganizowania wigilii dla samot-
nych, corocznego spotkania, na które 
zapraszano mieszkańców, by zasiedli 
wspólnie do stołu.

Z optymistycznych wieści przekaza-
nych przez dyrektora OPS-u, trzeba od-
notować akcję „EKO Pomoc ERP”. Pole-
gała ona na tym, że Europejska Platforma 
Recyklingu zwróciła się do grodziskiego 
ośrodka, by wytypował dzieci z rodzin 
w  gorszej sytuacji finansowej, którym 
przekazano komputery. Sprzęt jest z od-
zysku, ale przywrócony do użytkowania 
i  gotowy do pracy. W ten sposób nieod-
płatnie podarowano 10 komputerów.

– Wszelkie inicjatywy, które polegają 
na tym, że ktoś chce komuś bezinteresow-
nie pomóc, z naszej strony są odbierane 
bardzo pozytywnie. Chętnie nawiązu-
jemy taką współpracę – zaznacza Rafał  
Szczepaniak.

  Anna Redel
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Mieszkańcom zasobów spółdzielczych w Grodzisku Mazowieckim  
i Milanówku życzymy by nadchodzące  

Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2020 rok  
przyniosły pogodę ducha, pomyślność i wiele radości 

Rada  Nadzorcza i  Zarząd  
Grodziskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej

Z okazji 
 Świąt Bożego Narodzenia  

i Nowego 2021 Roku  
wszystkim mieszkańcom  

Zasobów Spółdzielczych 
w Grodzisku Maz. i Milanówku
 szczęścia, spokoju oraz wszelkiej 
 pomyślności w życiu osobistym  
i sukcesów w pracy zawodowej

 życzy 
Rada Nadzorcza i Zarząd  

Grodziskiej Spółdzielni  
Mieszkaniowej 

Wsparcie w ograniczeniach 
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Dobiega końca ten wyjątkowy z różnych 
względów rok. Jak trwająca od marca pan-
demia wpływa na funkcjonowanie gminy 
Grodzisk?

– Sytuacja dotyka wszystkich sfer ży-
cia, pandemia nie ominęła również Urzędu 
Miejskiego i jego jednostek. Bo gmina to też 
przedszkola, to również szkoły, które od kilku 
tygodni działają całkowicie w systemie zdal-
nym. Dzieciaki są w domach, co dla rodzin 
jest trudną sytuacją, dla wielu nauczycieli 
prowadzenie zajęć online z domu stanowi 
wyzwanie. Nasze pokolenie miało szczęście, 
że nie doświadczyliśmy wojny, za to przeży-
wamy pandemię. To są rzeczy nieporówny-
walne, ale to też taki nasz czas nadzwyczajny, 
w którym musimy umieć się odnaleźć. Mam 
nadzieję, że w marcu ci, którzy będą chcieli, 
zostaną zaszczepieni i wszystko zacznie wra-
cać do normalności.
Jak odnajdujemy się jako społeczeństwo 
w tym czasie nadzwyczajnym?

– Generalnie w sposób odpowiedzialny. 
Natomiast widać już u ludzi zmęczenie psy-
chiczne tym ciągłym stanem zagrożenia. To 
jest dostrzegalne choćby po wpisach w inter-
necie. Przed pandemią z reguły były bardzo 
wyważone, merytoryczne, a przede wszyst-
kim życzliwe. Teraz jest tak, że większość ko-
mentarzy ma negatywny przekaz i to nieza-
leżnie od tego, o czym informujemy. Myślę, 
że jest to forma odreagowania. Ta sytuacja na 
pewno odbija się na psychice nas wszystkich. 
Dla wielu ludzi, szczególnie starszych, co-
dzienna obawa przed wyjściem z domu ozna-
cza dyskomfort życia.
Jak Panu udaje się funkcjonować w czasie 
pandemii?

– Nieco mniej czasu spędzam w biurze, 
bo jeśli jest już konieczność bezpośredniego 
spotkania, to organizuję je w Mediatece, gdzie 
duża przestrzeń pozwala zminimalizować 
ryzyko zakażenia. Od początku staram się 
przestrzegać rekomendowanych zasad, czyli 
maseczka, dystans, dezynfekcja. Staram się 
nie przebywać w zamkniętych pomieszcze-
niach i na to zwracam też uwagę moim pra-
cownikom. Dzięki temu mimo pewnej liczby 
zakażeń w urzędzie, udało się nie dopuścić do 
transmisji wirusa. Bardzo pomaga mi kom-
puter, mam dużo spotkań online. Myślę, że 
wszyscy trochę nauczyliśmy się żyć w warun-
kach pandemii. Ale widzę światełko w tunelu 
i liczę, że za dwa miesiące dzięki szczepionce 
będzie już widać zbliżający się koniec pande-
mii. Co nie znaczy, że możemy tę sytuację lek-
ceważyć. Dbajmy o siebie i innych, bo szkoda 
by było „przeżyć wojnę i zginąć w Berlinie”.

Koronawirus ma bezpośrednie przełoże-
nie na kondycję finansową gminy?

– Oczywiście mamy mniejsze wpływy 
z  podatków, natomiast otrzymaliśmy z tego 
tytułu rekompensatę z budżetu państwa, któ-
ra pokryła straty. Obawiałem się, że będziemy 
musieli wstrzymywać inwestycje, okazało się 
jednak, że jest wręcz przeciwnie – zachęca-
my wykonawców do przyspieszenia prac, bo 
mamy środki i możemy je wydać. Z budżetu 
gminy przeznaczyliśmy ok. 2 mln zł na spra-
wy związane z ochroną zdrowia i przeciw-
działanie pandemii, wspierając m.in. szpital. 
Lata pracy spowodowały, że osiągnęliśmy 
bardzo stabilną sytuację finansową, mamy 
sprawną ekipę pozyskującą środki zewnętrz-
ne, więc nie ma powodu, by wstrzymywać re-
alizację tych inwestycji, które deklarowałem 
i uważam za konieczne.
Można już prognozować, jaka będzie sytu-
acja w przyszłym roku?

– Wiele zależy nie tylko od pandemii, ale 
i sytuacji międzynarodowej. Bardzo nie-
pokoją mnie coraz bardziej napięte relacje 
Polski z Unią Europejską, którą uważam za 
znakomite rozwiązanie, gwarantujące nam 
bezpieczeństwo i stabilność. Dzięki wejściu 
do Unii Europejskiej zmieniła się cała Polska, 
a Grodzisk jest miastem, które na wejściu do 
UE skorzystało w sposób wyjątkowy, bo po-
zyskaliśmy ogromne środki. Pozwoliło nam 
to zrealizować szybko inwestycje, na które 
bez pieniędzy unijnych musielibyśmy czekać 
latami. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś konfliktu, 
który by pozbawił nas dostępu do środków 
unijnych, to koniec kadencji widzę bardzo 
pozytywnie. Choć na pewno czeka nas trud-
ne pierwsze półrocze przyszłego roku, ale 
w połowie roku powinno być już po pande-
mii i spodziewam się fali optymizmu.
Rok 2020 dla Grodziska to nie tylko czas 
trudów i dramatów pandemii, ale również 

wyczekiwanych latami dobrych informa-
cji. Jedną z nich jest wiadomość o rozpo-
częciu budowy obwodnicy. Oswoił się już 
Pan z myślą, że prace naprawdę ruszyły?

– Nawet zacząłem traktować to jako rzecz 
normalną. Oczywiście radość jest ogrom-
na, bo zawsze wiedziałem, że niezależnie od 
tego, ile bym nie zrobił pozytywnych rzeczy, 
to bez tej inwestycji zostałbym zapamiętany 
jako burmistrz, który nie umiał doprowadzić 
do wybudowania obwodnicy. Teraz już mogę 
spokojnie patrzeć w przyszłość. Prace idą bar-
dzo sprawnie, wykonawca chce skończyć bu-
dowę w przyszłym roku. Myślę, że za półtora 
roku będziemy już z tej obwodnicy korzystać 
i od razu odczujemy to również w  mieście, 
z którego w dużej mierze wycofamy tiry.  
W obszarze dróg dzieje się w gminie 
znacznie więcej.

– Realizujemy program budowy dróg, 
jakiego jeszcze nie było. Również z myślą 
o dostosowaniu sieci dróg gminnych do 
obwodnicy. Wybudowaliśmy już ciąg ulic 
Królicza – Drozda – Łagodna – Kijowska. 
W  przyszłym roku będzie budowane połą-
czenie ul. Dalekiej i Warszawskiej. Ta droga 
mieszkańcom południowej części miasta 
i  gminy pozwoli dojechać obwodnicą do 
Kałęczyna i łagodnie rozprowadzi ruch. 
Bez konieczności wjeżdżania do centrum 
będzie można dotrzeć do szpitala i do urzę-

Gmina nie zwalnia tempa 
mimo pandemii
Z burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski.
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du skarbowego. Jesteśmy w trakcie budowy 
ul.  Akwarelowej, podpisaliśmy umowę na 
przebudowę ul. Marylskiego w Książenicach 
aż do Widokowej w Radoniach, a wszyst-
ko są to drogi, które pomogą rozprowadzić 
ruch po całej gminie. Wymieniam tylko te 
większe ulice, ale nie zapominamy też o tych 
mniejszych, lokalnych uliczkach. 
Gdy została podpisana umowa na budo-
wę obwodnicy, wspominał Pan, że gmina 
zamierza wybudować jej przedłużenie od 
Kałęczyna do ul. Nadarzyńskiej, w  śla-
dzie planowanej wcześniej obwodnicy 
południowej. 

– I te plany zostaną zrealizowane, choć nie 
mogę zagwarantować, że stanie się to w tej 
kadencji. Na pewno chciałbym, żeby był już 
gotowy projekt i zostały wykupione grunty. 
Ale biorąc pod uwagę, że chcemy dokoń-
czyć budowę ul. Okrężnej razem z ulicami 
sąsiadującymi, że chcemy przebudować Klo-
nową, Buczynową, Topolową, to zakres pla-
nowanych inwestycji jest na tyle duży, że nie 
chciałbym składać takich deklaracji. Ponadto 
w tej chwili sprawą dla mnie priorytetową jest 
wybudowanie ścieżek rowerowych – w  kie-
runku Izdebna, w kierunku Henrykowa, 
wzdłuż ul. Montwiłła i Osowieckiej, a także 
połączenie ścieżek już istniejących. Rower 
staje się coraz bardziej popularnym środkiem 
lokomocji i musimy zapewnić rowerzystom 
bezpieczeństwo.  
Podobnie jak obwodnica przez wiele lat 
w  kategoriach marzeń traktowane były 
plany budowy drugiego toru WKD. Tym-
czasem plany nabierają realnych kształtów.  

– To też sprawa, którą zawsze popierałem 
i bardzo się cieszę, że ten drugi tor powsta-
nie. To efekt determinacji zarządu WKD 
i marszałka województwa. Grodzisk już teraz 
jest znakomicie skomunikowany ze światem, 
a  kiedy powstanie obwodnica i drugi tor 
WKD, to trudno wymarzyć sobie bardziej 
optymalne rozwiązanie.  
W kontekście tej inwestycji pojawiło się 
pismo środowisk ekologicznych, postulu-
jących, by wobec wycinki krzewów i drzew 
w pasie planowanego toru dokonać na-
sadzeń zastępczych. Gmina zamierza 
uczestniczyć w procesie odbudowy zieleni?

– Jak najbardziej. Nad tym zagadnieniem 
pracuje już zespół do spraw zieleni miej-

skiej. Natomiast warte podkreślenia jest to, 
że ekolodzy mają świadomość, iż budowa 
drugiego toru jest rozwiązaniem bardzo 
proekologicznym. 
Inną inwestycją oczekiwaną, choć nie tak 
długo jak obwodnica, jest budowa szkoły 
w Szczęsnem. Rozpoczęła się już realizacja 
pierwszego etapu. Na czym polega i z cze-
go wynika etapowanie tej inwestycji.

– Gdybyśmy wybudowali tę szkołę od razu 
w całości, to początkowo byłaby niewykorzy-
stana. Bo trudno by było przenosić po jednej 
klasie z Książenic i Adamowizny, w momen-
cie kiedy uczniowie są już w pewnym środo-
wisku, mają relacje z rówieśnikami. Szkoła 
w  Szczęsnem będzie zapełniana stopniowo 
od klas pierwszych, co na przestrzeni kilku 
lat spowoduje zmniejszenie liczby uczniów 
w  Książenicach i Adamowiźnie po ok. 200 
dzieci w każdej z tych placówek i w  efek-
cie szkoły te będą pracowały niemal jedno-
zmianowo. A ponieważ zdecydowaliśmy 
się na takie rozwiązanie, nie było potrzeby 
budowania całej szkoły od razu. Przetarg na 
budowę dalszej części nastąpi w 2022 roku, 
a cały obiekt oddamy do użytku w 2024 roku. 
Wtedy przeniesiemy wszystkich uczniów do 
nowego budynku, a ten obiekt, który budu-
jemy obecnie, będzie przedszkolem, tak jak 
przewidywał pierwotny projekt. Uważam, że 
to jest logiczne i sensowne.
Swego czasu równie bliski realizacji wy-
dawał się plan budowy przedszkola przy 
ul. Okrężnej. 

– Zmieniła się jednak sytuacja, bo dzięki 
temu, że jako gmina przejęliśmy zarządzanie 
częścią przedszkoli niepublicznych, znacznie 
zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolach. 
Oznacza to, że dzieci są tam przyjmowane na 
warunkach przedszkoli gminnych. Dlatego 
budowa nowego przedszkola jest potrzebna, 
ale nie jest to sprawa pilna. Dzisiaj kluczową 
sprawą jest poprawa sytuacji w szkołach, dla-
tego ogłosimy przetarg na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 1, gdzie dobudujemy cztery 
klasy. Wszystko po to, żeby przygotować się 
na fakt, że w centrum miasta powstaje około 
1000 nowych mieszkań, więc spodziewamy 
się, że w tym rejonie będzie znacznie wię-
cej dzieci. Na cele edukacyjne przeznaczona 
będzie też część hali sportowej. Dzięki temu 
dotychczasowa sala gimnastyczna w Szóst-

ce zostanie zaadaptowana na świetlicę, co 
pozwoli odzyskać kolejne pomieszczenia na 
zajęcia dydaktyczne. Przetarg na budowę 
przedszkola i żłobka przy Okrężnej ogłosimy 
w 2022 roku.
W połowie roku pojawiła się informacja 
o pomyśle budowy zbiornika wodnego 
w Chlebni. Jak dużo nas dzieli od wciele-
nia w życie tych planów?

– Mamy podpisaną umowę wstępną na 
zakup gruntu, wyjaśniamy kwestię ewen-
tualnego VAT-u od transakcji i w styczniu 
powinniśmy zawrzeć akt notarialny. Nato-
miast już teraz przygotowujemy się do tej 
inwestycji w  różnych aspektach. Jesteśmy 
po rozmowie z  Wodami Polskimi, które do 
naszego pomysłu odniosły się bardzo życz-
liwie i wyraziły chęć uczestnictwa w tym 
przedsięwzięciu. Zostały przeprowadzone 
badania geologiczne, przebadaliśmy również 
jakość wody w Mrownej. Jak wynika z ana-
lizy, Mrowna z gminy Żabia Wola wypływa 
bardzo czysta, natomiast już na terenie na-
szej gminy pojawiły się zanieczyszczenia. I to 
zła informacja, ale dobra jest taka, że bardzo 
szybko te nielegalne zrzuty zlikwidujemy. 
Sprawę budowy zbiornika w Chlebni koor-
dynuje prezes ZWiK-u Michał Klonowski, 
więc jestem przekonany, że realizacja będzie 
przebiegać bardzo sprawnie. Dzisiaj wiemy, 
że cały pomysł jest realny. A przypomnę, że 
chcemy wybudować zbiornik o powierzchni 
45 ha, który będzie spełniał funkcje rekre-
acyjną i retencyjną. I nie ukrywam, że bardzo 
liczymy na dotacje zewnętrzne.
W tym roku udało się wreszcie dopro-
wadzić do godnego stanu teren dawnego 
cmentarza żydowskiego. Obecny wygląd 
to efekt finalny?

– Dziękuję Bogu, że udało się to zrobić, 
bo tylko wielka determinacja moja i moich 
współpracowników spowodowała, że ten 
teren został uporządkowany. Problemem 
przez długie lata były nieuregulowane spra-
wy własnościowe, wynikające z wieloletnich 
sporów wokół Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska, która była właścicielem 
tego gruntu. Tu słowa podziękowania należą 
się likwidatorowi GS-u, z którym udało się 
wypracować porozumienie i gmina wydzier-
żawiła ten teren, dzięki czemu mogliśmy do-
prowadzić go do stanu przyzwoitości. Bo to 
był wielki wstyd dla miasta, że na cmentarzu 
było złomowisko, a potem jego pozostałości. 
Teraz to wygląda godnie. Być może w przy-
szłości ten teren zostanie kupiony przez gmi-
nę, ale trudno wyrokować, jak rozstrzygną 
się spory w GS-ie. Jak wielkie to nieszczę-
ście, najlepiej świadczy niewykończony blok 
mieszkalny w centrum miasta. W ogóle jest 
kilka lokalizacji, które psują estetykę miasta 
i niestety znaczna część to właśnie pozosta-
łości po GS-ie, jak choćby kamienica naprze-
ciwko dworca PKP czy tzw. wnęka przy ul. 
Sienkiewicza obok Centrum Kultury.
Pewnym echem odbiły się plany wyburze-
nia kamienicy przy ul. 3 Maja, gdzie w cza-
sie okupacji ukrywał się Marek Edelman. 
Jak zostanie zagospodarowany ten teren? 

cd. na str. 10
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– Niestety nie ma szans na uratowanie tego 
obiektu. Jest w tak złym stanie technicznym, 
że musieliśmy w trybie natychmiastowym 
wyprowadzić z niego lokatorów. Marzyło mi 
się, by tę kamienicę zachować albo odbudo-
wać, ale doszedłem do wniosku, że mamy 
już bardzo dużo obiektów na utrzymaniu 
i  w  pewnym momencie trzeba powiedzieć 
pas. Myślę, że gmina zadbała o najcenniej-
sze zabytki i uratowała przed zniszczeniem 
Dworek Skarbków, Willę Radogoszcz, Nie-
spodziankę, dworek w Adamowiźnie, Zakład 
Wodoleczniczy. Musimy pogodzić się z tym, 
że nie uratujemy wszystkiego. Jedną z koncep-
cji zagospodarowania działki przy ul. 3 Maja 
jest budowa nowoczesnego domu seniora dla 
osób w podeszłym wieku, które nie chcą bądź 
nie mogą mieszkać samodzielnie.
Placówka będzie również zapewniać opie-
kę wytchnieniową?

– Nie. Taki dom pobytu dziennego z opie-
ką wytchnieniową planujemy zrealizować 
w  Szczęsnem wraz z ośrodkiem stacjonar-
nym dla osób niepełnosprawnych. Jest już 
gotowa lokalizacja, złożyliśmy wniosek o do-
finansowanie i myślę, że niedługo rozpocz-
niemy realizację. Sprawa domu seniora przy 
ul. 3 Maja dotyczy nieco dalszej przyszłości.
Mieszkańcy mogą obserwować budowę ra-
tusza i hali sportowej. Postępy prac wyglą-
dają obiecująco. Można się spodziewać, że 
tak będzie do zakończenia inwestycji?
– Ratusz planujemy otworzyć 22 lipca przy-
szłego roku i to absolutnie realny termin. 
Jeżeli chodzi o halę, to wszystko idzie zgod-
nie z planem, a nawet lepiej. Bo na początku 
z uwagi na zbyt duże koszty zrezygnowaliśmy 
z budowy charakterystycznej wieży, a dzisiaj 
wracamy do tego tematu i wieża będzie bu-
dowana w ramach tego projektu. Jestem prze-
konany, że ten obiekt stanie się symbolem 
Grodziska ze względu na architekturę i skalę. 
Wierzę, że u nas będzie się odbywało dużo 
pięknych wydarzeń kulturalnych i mnóstwo 
emocjonujących wydarzeń sportowych. Jeśli 
chodzi o inwestycje, to wszystko idzie w bar-
dzo dobrym tempie. Z jednym wyjątkiem, 
czyli ulicą Langiewicza. Tu mamy pecha, bo 
firma, która zwyciężyła w przetargu, nie po-
dołała zadaniu i musieliśmy się rozstać. Ulica 

jest rozgrzebana, a my niestety musimy uru-
chomić znów procedury przetargowe, więc 
chwilę to potrwa, zanim wejdzie nowa firma 
i sfinalizuje inwestycję. 
Latem w Książenicach został otwarty ośro-
dek treningowy Legii, a Akademia Teniso-
wa w Kozerkach buduje Centralny Ośro-
dek Szkoleniowy PZT. Jakie korzyści mogą 
przynieść takie obiekty gminie?

– Prestiż i promocja są bezdyskusyjne. Je-
steśmy gminą, gdzie są dwa centralne spor-
towe ośrodki szkoleniowe. Ich bliskość dla 
naszych mieszkańców to korzyść sama w so-
bie, natomiast pamiętajmy, że takie ośrodki 
to nie tylko infrastruktura, ale przede wszyst-
kim ludzie, ich wiedza, doświadczenie, co 
bardzo wpływa na wzrost potencjału gminy. 
Spodziewam się, że powstanie tych obiektów 
będzie również impulsem do rozwoju ich 
najbliższej okolicy – zarówno w Książenicach 
i Urszulinie, jak i w Kozerkach. 
Niedawno gmina Grodzisk zajęła 5 miejsce 
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospo-
litej”. To dla Pana sukces, bo od lat utrzy-
mujemy się w czołówce, czy wynik poniżej 
aspiracji, bo nie wygraliśmy?

– Sukces! To jest piąte miejsce w ska-
li kraju, ale pierwsze miejsce na Mazow-
szu. My ten ranking wygrywaliśmy trochę 
wcześniej, kiedy byliśmy jednym z pierw-
szych samorządów, który prowadził na tak 
ogromną skalę inwestycje infrastrukturalne 
– wodociągi, kanalizację, oczyszczalnię ście-
ków. W  tym rankingu bardzo ważną rze-
czą jest procent wydatków inwestycyjnych, 
my nadal inwestujemy dużo, ale mamy też 
ogromne zaplecze kulturalne i rekreacyjne 
– 16 świetlic, Centrum Kultury, Mediatekę, 
parki, więc również spore pieniądze prze-
znaczamy na utrzymanie tej infrastruktury, 
której inni nie mają. A że od lat znajdujemy 
się w czołówce tego rankingu, bardzo cenio-
nego przez samorządy, to na pewno powód 
do dumy. Niedawno zajęliśmy też drugie 
miejsce w Polsce w rankingu „Bogactwo Sa-
morządów” czasopisma „Wspólnota”. W ka-
tegorii miast powiatowych wyprzedziliśmy 
Piaseczno, a wygrały z nami tylko Polkowice. 
Ale mam świadomość, że cały czas jest dużo 
do zrobienia. I cieszę się, że mimo pandemii 

gmina nie zwalnia tempa, że robimy rzeczy 
przepiękne, jak choćby dworek w Adamo-
wiźnie, który jest miejscem unikatowym. 
To jest cudo, które przyniesie nam jeszcze 
wiele radości. Ze względu na pandemię nie 
mogliśmy zrobić otwarcia i  udostępnić go 
publiczności, ale można skorzystać z parku 
i przekonać się, jak tam jest urokliwie.
Za półtora roku Grodzisk będzie święto-
wał 500-lecie praw miejskich. Rozpoczęły 
się już przygotowania?

– Miasto na jubileusz musi być eleganckie, 
więc czasu, żeby zrobić drogi, kamienice, 
jest bardzo mało. Projekt przebudowy placu 
Wolności jest już gotowy, wybraliśmy rów-
nież firmę, która wykona przebudowę placu 
Króla Zygmunta. Tam głównym zadaniem 
będzie likwidacja tej wyrwy, która jest w tej 
chwili na południowej pierzei. Od strony ul. 
Wólczyńskiej chcemy zaprojektować nową 
siedzibę szkoły muzycznej, natomiast sam 
teren parkingu, który obecnie jest wysypa-
ny tłuczniem, zostanie poprawiony, ale na 
razie nie zmieni swojej funkcji. Ten teren 
powinno się wykorzystać, jeśli powstanie 
jakiś bezdyskusyjnie znakomity pomysł. Ja 
dzisiaj takiego pomysłu nie mam. Na pewno 
będziemy przebudowywać trzy kamienice na 
placu Króla Zygmunta, a cały plac zostanie 
odnowiony i stanie się miejscem bardziej es-
tetycznym. Podobnie zresztą plac Wolności 
i cały deptak. Niektórym udało się wmówić, 
że deptak jest brzydki. A ja uważam, że nie 
jest brzydki, tylko trochę się zestarzał przez 
te 26 lat. Trzeba dodać trochę zieleni, małej 
architektury, zmienić oświetlenie i nad tym 
pracują już projektanci. Ale o przyszłości 
deptaka zadecyduje nie to, czy tam jest gra-
nit czy kostka bazaltowa, tylko jaki biznes się 
tam pojawi. Bo jak pojawi się fajny biznes, to 
przyciągnie ludzi. I to jest nasze największe 
zadanie, żeby wyzwolić ten potencjał. 
Czego by Pan życzył Czytelnikom i sobie 
na nadchodzące Święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok?

– Życzę nam wszystkim, byśmy w zdrowiu 
wytrzymali do szczepionki i żebyśmy wiosną 
mogli spokojnie planować wakacje.
Dziękuję za rozmowę.
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Etiuda o ulotności 
„Biały taniec” to tytuł etiudy studenckiej przygotowywanej m.in. 
przez Glorię Embradorę, mieszkankę Grodziska Mazowieckiego, 
która pełni funkcję reżysera i kierownika produkcji.
– Dwie dziewczynki poznają się w  sali 
szpitalnej, łączy ich wspólna pasja – ta-
niec. Jedna z nich opuszcza oddział, nie-
długo po tym, dziewczynki spotykają 
się ponownie, żeby wspólnie zatańczyć. 
Oczami małego bohatera pragniemy pod-
kreślić istotę i ulotność życia, a także po-
kazać jak cieszyć się chwilą – prezentuje 
fabułę Gloria Embradora, studentka orga-
nizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 
Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Etiuda, która jest elementem pracy 
licencjackiej, powstanie na podstawie 
scenariusza Gabrieli Andrzejewskiej, stu-
dentki Warszawskiej Szkoły Filmowej. 
Promotorem pracy jest reżyser i  scena-
rzysta Józef Gębski.

Film jest realizowany zgodnie z zasadą 
non profit, co oznacza, że studenci sami 
muszą zadbać o pozyskanie funduszy na 
produkcję. W tym celu skorzystali z po-
średnictwa portalu polakpotrafi.pl, gdzie 
do 7 stycznia trwa zbiórka na ich projekt. 

– Zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone m.in. na wypożyczenie sprzętu 
takiego jak: lampy, mikrofony, obiek-
tywy, statywy, licencje oraz na sceno-
grafię, taką jak łóżka szpitalne, sprzęt, 
stroje medyczne, bo w obecnej sytuacji, 
nie mamy możliwości nagrania tego na 
prawdziwym oddziale – mówi Gloria 
Embradora.

    Anna Redel

Szycie z odzysku
19-letnia Maria Węgrzyn, mieszkanka Grodziska, która zajmuje się 
projektowaniem i produkcją ubrań i związanych z nimi akcesoriów, 
została laureatką projektu HerStory, organizowanego przez Girls Future 
Ready, fundację przygotowującą młode dziewczyny z całego świata do 
międzynarodowej kariery.
Projekt ten zrzesza utalentowane kobiety, 
które pragną łączyć pasję, nowatorskie 
pomysły i rozwój biznesu. Pasję do two-
rzenia ubrań, szycia, haftowania i projek-
towania laureatka odkryła w szkole śred-
niej, kiedy każdą wolną chwilę spędzała 
u krawcowej, Beaty Żukowskiej, od której 
uczyła się rzemiosła artystycznego. Nauka 
szybko przyniosła efekty, bo już w wieku 
17 lat zaczęła szyć kostiumy dla aktorów 
do różnych produkcji filmowych. Obec-
nie specjalizuje się w produkcji zgodnej 
z ideą upcykling i zero waste.

– Przemysł tekstylny jest jednym z naj-
bardziej zanieczyszczających naszą pla-
netę. Według raportu Redress z 2019 r. co 
roku na rynek trafia ok. 100 miliardów 
sztuk nowej odzieży, z czego znaczna część 

w idealnym stanie jest później utylizowa-
na. Dlatego chcę dać ubraniom oraz kra-
wieckim ścinkom nowe życie. Staram się 
wprowadzać ekologiczne rozwiązania, nie 
rezygnując przy tym z jakości. Przerabiam 
materiały tak, aby zyskały nowe piękno. Na-
wet suwaki, paski czy kieszonki odzyskuję 
z niechcianych produktów. Staram się, aby 
wysyłka moich rzeczy była jak najbardziej 
ekologiczna – wykorzystuję papierowe 
opakowania, pudełka oraz do każdego za-
mówienia dołączam szyte przeze mnie, ba-
wełniane woreczki wielorazowe, np. na za-

kupy – m.in. na warzywa, aby nie zużywać 
plastikowych jednorazówek – mówi Maria 
Węgrzyn, która jest przekonana, że nawet 
największe zmiany zaczynają się od małych 
kroków i swoim działaniem ma wpływ na 
najbliższe środowisko.   (km)

Poszukuję zmotywowanego do pracy samodzielnego mechanika samochodowe-
go. Praca w Grodzisku Maz. w godz. 8-18 oraz 8-14 w soboty. Zapraszam do kon-
taktu pod numerem tel. 501 700 415

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą  
czas radości i zadumy, czas miłości 

 i chwil spędzonych w gronie najbliższych.
Życzymy Państwu, aby te Święta  

przepełnione były radosną rodzinną atmosferą,  
a Nowy Rok przyniósł spokój i zdrowie.

Wszystkiego Najlepszego!
Zespół 1 New  

- certyfikowany przedstawiciel  
systemów domów inteligentnych
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Historia rozwojowa
– W kontekście zbliżającej się rocznicy 500-lecia nadania praw miejskich po-
stanowiliśmy jako Ośrodek Kultury podzielić się z mieszkańcami zbiorami, które 
zostały zdigitalizowane w jakości pozwalającej na publikację – mówi Łukasz 
Nowacki, specjalista ds. historii miasta, przybliżając okoliczności powstania 
facebookowego profilu Historia Grodziska Mazowieckiego.

Publikowane na profilu archiwalia, które 
pochodzą ze zbiorów własnych Ośrodka 
Kultury, jak również zdeponowanych tu ar-
chiwów prywatnych oraz zbiorów dawnego 
Muzeum Regionalnego PTTK, cieszą się 
dużym zainteresowaniem obserwujących 
i stanowią dla nich bodziec do dzielenia się 
w komentarzach wspomnieniami, spostrze-
żeniami i skojarzeniami.   

– To rodzaj bardzo swobodnego pod-
ręcznika do historii Grodziska, nieustannie 
uzupełnianego, służącego także wymianie 
informacji. Starsi mieszkańcy mogą sobie 
przypomnieć, a młodsi uświadomić kluczo-
we miejsca, postaci i fakty z historii miasta 
– mówi zarządzający profilem Łukasz No-

wacki, który dodaje, że to również doskona-
ła okazja, by porównać dawny Grodzisk ze 
współczesnym krajobrazem miasta.

Znaczną część publikowanych mate-
riałów stanowią zdjęcia. A do ich autorów 
Grodzisk zdecydowanie miał szczęście, 
bo kronikarzami miejskiej rzeczywistości 
byli w latach 60. i 70. Stefan Deptuszewski, 
a w latach 80. i 90. Andrzej Kucharski. 

– Z osiągnięć tych dwóch artystów ko-
rzystamy do dziś. Natomiast są również 
wcześniejsze wizerunki miasta pochodzące 
z różnych źródeł – mówi Łukasz Nowacki. 

Fecebookowa Historia Grodziska Mazo-
wieckiego stanowi wartościowe preludium 
do wirtualnego muzeum, które docelowo 
powstanie jako podstrona Centrum Kultu-
ry. Sam profil w miarę upływu czasu rów-
nież powinien wzbogacić się o treści stricte 

merytoryczne. Choć i bez nich jest atrakcyj-
nie, bo zobaczyć dawne letniaki, lodowisko, 
jak wyglądała ul. 11 Listopada, gdy nie była 
deptakiem i nosiła nazwę Niepodległości, 
czy kapliczkę św. Krzyża w pierwotnej loka-
lizacji to nie lada gratka.   

– Na pewno będziemy się starali zacho-
wać proporcje między aspektem czysto 
sentymentalnym czy wręcz rozrywkowym, 
a aspektem merytorycznym, edukacyjnym 
i popularyzatorskim. Zamierzamy na pro-
filu zamieszczać fragmenty Polskiej Kro-
niki Filmowej, materiały nadesłane przez 
internautów, wszystko, co pokazuje, że 
Grodzisk w sensie historycznym i topogra-
ficznym to miasto wielowymiarowe – do-
daje Łukasz Nowacki. 

Krótko mówiąc Historia Grodziska Ma-
zowieckiego to historia rozwojowa.   (kb)

Najlepsze życzenia z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,  
aby przyjście na świat Chrystusa 
przyniosło ze sobą radość,  
pokój, nadzieję i miłość.

Życzy radna  
Powiatu Grodziskiego
Małgorzata Sędzińska

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia 
pozwoli zapomnieć o troskach i zaprowadzi 
w zdrowiu do Nowego 2021 Roku, a ten 
niechaj przyniesie radość z każdego dnia.

 życzą
 Zarząd i pracownicy

Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Grodzisku Maz. Sp. z o.o. 
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Gwałtowny wzrost wydawnictw 
Na przestrzeni zaledwie dwóch miesięcy 
katalog publikacji książkowych poświęconych 
Grodziskowi wzbogacił się o cztery pozycje. 
Iście ekspresowe tempo tego przyrostu to 
efekt aktywności wydawniczej Stowarzyszenia 
Nowa Kultura i Edukacja. 

„Polskie drogi do wolności. Znani i nie-
znani bohaterowie powiatu grodziskiego” 
stanowią swego rodzaju leksykon postaci 
związanych z regionem, które brały udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Ich dzia-
łalność niekoniecznie musiała dotyczyć 
służby wojskowej i spraw militarnych. Tym 
bardziej że sam Grodzisk nie znajdował się 
w bezpośrednim rejonie działań wojennych, 
natomiast pełnił funkcję przyfrontowego 
zaplecza. Równie ważne były zasługi na 
polu walki, co zasługi na polu organiza-
cyjnym, gdyż przez miasto przetoczyła się 
fala uchodźców z terenów objętych wojenną 
pożogą, tu trafiali również ranni żołnierze. 
Publikacja jest rezultatem wspólnego dzia-
łania Stowarzyszenia Nowa Kultura i Edu-
kacja i zaproszonych do realizacji projektu 
dofinansowanego z Programu Niepodległa 
partnerów: Biblioteki Publicznej i V Gro-
dziskiego Szczepu ZHP oraz ekspertów 
Janusza Sobieraja i Łukasza Nowackiego 
z Ośrodka Kultury, który wraz z prezesem 

stowarzyszenia Piotrem Strzemiecznym od-
powiedzialny był za opracowanie tekstu.

Do wspólnego polsko-żydowskiego 
dziedzictwa odwołują się dwie kolejne pu-
blikacje. „Żydowski ślad Grodziska Mazo-
wieckiego” powstał dzięki dofinansowaniu 
z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i jest 
dość udaną próbą stworzenia zarysu dzie-
jów społeczności żydowskiej, jaka istniała 
w Grodzisku przez cztery stulecia. „Jak na 
pięćset lat historii miasta to jest sporo” – 
mówi Łukasz Nowacki w stanowiącej su-
plement do książki rozmowie z autorem 
Piotrem Strzemiecznym. Lokalizację miejsc 
związanych z obecnością Żydów w mieście 
ułatwia bogata dokumentacja fotograficzna 
i informacje topograficzne. To zresztą walor 
wszystkich czterech publikacji, które sto-
warzyszenie przygotowało we współpracy 
z  Wydawnictwem Taurus. Z tego też wzglę-
du wartość dokumentacyjną ma katalog 
pofestiwalowy poświęcony wrześniowemu 
Festiwalowi Kultury Żydowskiej.

Podobną archiwizacyjną funkcję ma na-
pisany w formie przewodnika album „Jesz-
cze jest, za chwilę było. Szlakiem (niepisa-
nych) zabytków Grodziska Mazowieckiego”. 
W dofinansowanym przez Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa wydawnictwie Piotr Strze-
mieczny opisuje i przedstawia na zdjęciach 
leciwe obiekty stanowiące element miejskiej 
panoramy – zarówno te, które nie przetrwa-
ły zderzenia z dynamicznie zmieniającą się 
rzeczywistością, jak i te, które we współcze-
sne realia z powodzeniem się wkomponowa-
ły. Oczywiście można narzekać, że katalog 
jest to niekompletny, że chwilami niepo-
trzebnie autor uderza w tony publicystycz-
ne, niemniej żadna z czterech publikacji nie 
aspiruje do miana monografii, a  nad tego 
typu syntezami każda z nich ma tę przewa-
gę, że choć w skromnej, broszurowej formie 
zaistniały w rzeczywistości, w przeciwień-
stwie do opasłych naukowych dzieł, które 
pozostają w sferze potencjalności.

   Krzysztof Bońkowski 

13wydarzenia

Wielu radosnych chwil  
w ym wy ą kowym czasie  
Świąt Bożego Narodzenia

oraz nadchodzącym  
Nowym 2021 Roku 

życzy Pańs wu   
R N

Stacja Paliw BP    , ul. Matejki 6

Niech magia Świąt Bożego 
Narodzenia wypełni szczęściem 
ten szczególny czas. Spełnienia 
wszystkich świątecznych marzeń

życzy   
Porozumienie Samorządowe  

Ziemia Grodziska
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Z energią w kierunku 
szlachetności 
Z Jackiem Bonieckim, dyrektorem Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, z okazji jubileuszu 70-lecia działalności  
artystycznej zespołu rozmawiała Anna Redel.

Minął listopad, który jest szczególnym 
miesiącem dla Mazowsza, ponieważ to 
właśnie 8 listopada 1948 roku ówczesny 
Minister Kultury i Sztuki napisał pismo, 
w którym polecił zorganizować Tadeuszo-
wi Sygietyńskiemu zespół ludowy. Jak 
z  dostępnej Panu wiedzy wyglądały po-
czątki istnienia?

– Godnym podziwu jest, że już w trzy 
lata po zakończeniu zawieruchy wojennej 
budziło się do życia zjawisko, które w przy-
szłości miało pokazać, czym jest Polska. To 
zjawisko tworzyło się niezwykle mozolnie, 
bo wówczas warunki do organizowania cze-
gokolwiek były ekstremalne. W tej rzeczywi-
stości Tadeusz Sygietyński jeździł po wsiach 
i szukał zdolnych, młodych ludzi, którzy 
stworzyli pierwszy skład Mazowsza. To jego 
wielka praca, zdolności pedagogiczne, ener-
gia i upór sprawiły, że powstanie zespołu 
było w ogóle możliwe. To była karkołomna 
sztuka, aby z totalnych amatorów stworzyć 
świadomych artystów, jak również piękna 
historia budowania od zera swego rodzaju 
fenomenu. W  końcu od rodzącej się insty-
tucji, poprzez gromadzenie ludzi, doszło do 
sprawdzianu z tego początkowego okresu, 
mianowicie występu artystycznego.
Już po dwóch latach, 6 listopada 1950 roku, 
Mazowsze po raz pierwszy zaprezentowało 
się na scenie, na deskach Teatru Polskiego 
w Warszawie. Czy zespół zawsze był pozy-
tywnie odbierany przez widzów?

– Chociaż ten pierwszy program koncer-
towy był niezwykle skromny, to stanowił 
wstrząs. Nikt nie spodziewał się, że na kan-
wie sztuki ludowej we wszystkich jej obsza-

rach: muzyki, śpiewu, tańca i strojów można 
zbudować coś tak przepięknego i estetycz-
nego. Powstało coś unikalnego, czego ani 
przed wojną, ani kiedykolwiek wcześniej, 
nie było. To zrobiło kolosalne wrażenie, bo 
sam pomysł stylizacji i pokazania elemen-
tów sztuki ludowej na scenie był już ewene-
mentem. Dowodem na to, że był to sukces, 
były prawie od razu zorganizowane podróże 
Mazowsza. Najpierw w wiadomym kierun-
ku – do Związku Radzieckiego i pokrew-
nych krajów, ale później już i na Zachód. 
Ten zaczyn tak wspaniale przyjęty przez 
publiczność trwa do dziś.
Siedem dekad funkcjonowania na scenach 
świata to bardzo długi okres. Jak udało się 
Państwu przetrwać przez te wszystkie lata?

– To zasługa długowieczności Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej, która była z zespo-
łem przez ponad 40 lat. To ona ugruntowała 
jego pozycję i pilnowała, żeby żadne zawi-
rowania przy zmieniającym się otoczeniu 
nie zniweczyły tego dzieła. Przełom lat 80. 
i 90. i całe lata 90. to były bardzo trudne 
czasy ze względu na to, że mało kto patrzył 
na kulturę, wszyscy zajęli się gospodarką 
i  polepszaniem własnego bytu indywidu-
alnego. To było wręcz lekceważenie sztuki. 
Po odejściu Miry niewiele brakowało, żeby 
Mazowsze przestało istnieć, ale nie odwa-
żono się na likwidację. To hart ducha ludzi, 
dużo szczęścia oraz opieka życzliwych osób 
spowodowały, że zespół mógł przetrwać ten 
najgorszy i najtrudniejszy okres. Pomimo 
trudności, z każdą dekadą Mazowsze ewolu-
owało, poszerzało swój repertuar. Cały czas 
idziemy do przodu.
Zespół jest znany na całym świecie. Czy 
będąc wizytówką Polski, czują Państwo 
odpowiedzialność za przybliżanie ludziom 
naszego dziedzictwa narodowego?

– Rzeczywiście czujemy odpowiedzial-
ność, że tak, jak się zaprezentujemy, tak 
będzie odbierany nie tylko zespół, ale i Pol-
ska oraz ludzie, którzy przyjadą z naszego 
kraju do tych, którzy nas oglądali. Nasze 
działanie jest skuteczne, bo jak zauważa-

my, daje podwaliny do różnych działań 
międzynarodowych: dyplomatycznych czy 
gospodarczych. Jest impulsem do rozwo-
ju wzajemnych stosunków, np. miejscowej 
Polonii z mieszkańcami danego kraju. Sta-
ramy się, aby wizerunek Polski był jak naj-
lepszy. Tandeta jest nie do przyjęcia, dlate-
go zyskaliśmy status polskiej reprezentacji 
w dziedzinie kultury. Ale Mazowsze to nie 
tylko zespół eksportowy. Z  wielką pieczo-
łowitością, powagą i sztuką na najwyższym 
możliwym poziomie dbamy o to, by jeździć 
całym zespołem do najdalszych zakątków 
Polski. Nie tylko do wielkich miast.
W październiku Mazowsze zaprezen-
towało się w kościele Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy przy ul. Piaskowej 
w Grodzisku Mazowieckim z okazji 100. 
rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jaka 
przyświecała Państwu idea, aby uhono-
rować Papieża Polaka?

– Mazowsze kochało i kocha tego naszego 
wielkiego rodaka, który był tak wrażliwy na 
sztukę, że nie mogliśmy przejść obojętnie 
wobec tej rocznicy. Niesłychanie ukochał 
muzykę, teatr i Mazowsze, bo przecież nu-
cił nasze piosenki i znał Mazowsze bardzo 
dobrze. Spotkania w Rzymie, przy różnych 
okazjach bytności w Polsce i ostatnie w roku 
milenijnym, to przepiękna łączność papieża 
z zespołem. Dlatego cieszę się, że udało nam 
się w tak przyjaznym miejscu zorganizować 
ten koncert, by pokłonić się papieżowi i od-
dać mu hołd. Zagraliśmy utwory z repertu-
aru muzyki sakralnej, które rozbrzmiewają 
w  największych bazylikach i kościołach 
świata, wykonywane są przez największych 
artystów, a my chcąc dołączyć do tej pleja-
dy, pokazaliśmy nie tylko kunszt chóru, ale 
i naszych wspaniałych solistów.
Nie był to pierwszy występ zespołu w Gro-
dzisku. Pamiętamy, jak w 2018 roku 
uświetnili Państwo obchody 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jak przez pryzmat dotychczasowych do-
świadczeń w naszym mieście ocenia Pan 
naszą publiczność?
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– Grodzisk jest nam bliski, bo nie dość, 
że jesteśmy sąsiadami, to myślę, że mamy 
tu swoją publiczność. Ludzie nas oczekują, 
nasze wizyty są niezwykle entuzjastycznie 
przyjmowane, co sprawia, że czujemy się 
tu bardzo dobrze. Jak sobie przypominam, 
w  2018 r. w Parku Skarbków reakcja była 
taka, jaką spotyka się wśród publiczności, 
będąc na koncertach największych sław 
światowych. Czuliśmy się jak gwiazdorzy, 
którzy przyjechali do ukochanej publiczno-
ści, oddającej energię, którą staramy się jej 
przekazać. Dlatego gratuluję widowni, od 
której bije niezwykłe ciepło i życzliwość.
Grodzisk to jedno z ogromnej liczby 
miejsc, które Państwo odwiedzili. Któ-
rą z  tras koncertowych najbardziej Pan 
wspomina i dlaczego?

– Miejsce, do którego nie myślałem, że 
kiedykolwiek będę mógł zawitać i które jest 
bardzo mocno związane z Polską, to Syberia 
i Irkuck. Tam, poza wszystkimi walorami, 
które znajdujemy w każdej innej przestrzeni 
geograficznej, dotknęliśmy rdzenia polskiej 
historii. Historii mocnej, w zasadzie chwy-
tającej za gardło i wywołującej szybsze bi-
cie serca. Tam byli zsyłani nasi przodkowie 
jako skazańcy. Ludzie, którzy mieli podob-
ne spojrzenie na swoje korzenie jak czyni to 
Mazowsze, i ta łączność jest transcendentna, 
co mnie bardzo poruszyło. To, że byliśmy na 
tej ziemi, mogliśmy wystąpić, wspomina-
jąc tych, którzy tam zostali, tam ginęli, ale 
i tych, którzy dzisiaj budują tamto miejsce 
i współdziałają z miejscową ludnością zosta-
nie mi w pamięci do końca życia.
Czym powinien się wyróżniać idealny kan-
dydat na członka zespołu?

– Młodością, energią, świeżością i natural-
nością. Ta osoba musi mieć przede wszyst-
kim talent, a przynajmniej zdolności. Musi 
być dosyć wszechstronna i pokochać ten 
zespół, inaczej się nie sprawdzi. Nie bez zna-
czenia jest odpowiednia aparycja, pewien typ 
urody i to, co w zasadzie bez doświadczenia 
jest niemożliwe do stwierdzenia, czyli czy 
daną osobę lubi scena i czy dana osoba w ko-
stiumie wygląda tak jak trzeba. Liczy się, na 
ile osoba potrafi opanować tremę i przekazać 
swoje emocje publiczności. W chórze chodzi 
o  perlisty, pastelowy, mięciutki, przyjemny 
dla ucha, a jednocześnie ekspresyjny, ale nie 
drażniący głos wynikający tylko z czyste-
go brzmienia artysty. On nie jest specjalnie 
zniekształcany, tak jak w operze. W ruchu 
ma być naturalność, taka niewymuszona 
zbytnią dyscypliną. Podstawą jest klasyka 
baletowa, aby panować nad ciałem, ale ruch 
ma być poetycki, melancholijny, trochę głę-
boki, trochę z dystansem, ale dynamiczny. 
Chodzi o wydobycie walorów drzemiących 
w danym człowieku, które ma od urodzenia, 
i  energii zmierzającej w kierunku szlachet-
ności. Niełatwo jest dostać się do Mazowsza, 

ale jak już się tu jest, to satysfakcja jest nie-
samowita, czego ja osobiście jako dyrektor 
i jako dyrygent doświadczam każdego dnia.
To jak to jest być dyrektorem zespołu, który 
jest ambasadorem polskiej kultury?

– Nie chcę mówić rzeczy banalnych, bo 
można by powiedzieć tylko jednym słowem, 
że to zaszczyt. Ta rola wcale nie jest prosta, 
bo muszę być managerem, który umie za-
pewnić temu zespołowi byt, stwarzać wa-
runki do pracy artystycznej, i wreszcie robić 
to, co najbardziej kochamy, czyli występo-
wać. Dyrektor z zespołem i zespół z dyrek-
torem. Dobrze, że dyrektorem tego zespołu 
jest jednocześnie artysta, bo znam specy-
fikę pracy i potrzeby, co daje mi zupełnie 
inne możliwości i spojrzenie. Wiem, że im 
indywidualnie każdy z nas jest lepszy, tym 
bardziej w zespole jest to absolutnie zauwa-
żalne, co ma ogromne znaczenie dla odbioru 
i postrzegania instytucji. Ona nie jest słynna 
dlatego, że ma odpowiednią nazwę i historię, 
ale dlatego, że jest świetnym zespołem.
Czego zatem wymaga Pan od osób tworzą-
cych Mazowsze?

– Oczekuję tego, czego oczekuję od siebie. 
Ogromnej dyscypliny pracy. Skuteczności 
w ćwiczeniu, by to, co robimy, było jak naj-
piękniej wykonane. Jest to niezbędne do two-
rzenia dzieła nieprzeciętnego. Zespół, tak jak 
np. wojsko, musi mieć doskonałe morale. 
Wymagam pokory i prawdziwości wypowie-
dzi, bo jeżeli ktoś kłamie w sztuce, to ta sztu-
ka nigdy nie będzie wielka. Świadomości, że 
idziemy w tę samą stronę i potrafimy ze sobą 
współpracować. Jest to ciężka praca, ale to 
nas nie przeraża, tylko mobilizuje.
Jaka Pana zdaniem jest świadomość Po-
laków w zakresie bogactwa kulturalnego 
naszego kraju, które Państwo swoją dzia-
łalnością upowszechniają?

– Za mało prezentuje się tego, co dzieje 
się w polskiej kulturze. Chciałoby się, aby 
w przestrzeni publicznej było tego więcej, 
w szczególności w przekazie medialnym. 

Jesteśmy gotowi do współpracy. Telewizja 
czy radio mogłyby się pokusić o cykliczne 
pokazywanie Mazowsza, co dałoby impuls 
poznawczy dla młodszego pokolenia. Bo 
my cały czas szukamy nowych form. Po-
dróżujemy i dobrze, bo docieramy do ludzi 
i prezentujemy się na żywo. Nie jesteśmy 
zapomniani. Mamy co przedstawiać, np. 
w  przyszłości planujemy zaprezentować 
naszej publiczności piękne utwory między-
narodowe powstające w wyniku podróży 
Mazowsza po całym świecie.
Z podróżami ze względu na pandemię jest 
teraz kłopot. Jak jeszcze obecna sytuacja 
epidemiczna wpłynęła na funkcjonowanie 
Mazowsza?

– Borykamy się z zachorowaniami, cały 
czas drżymy, bo musimy przekładać lub 
odwoływać koncerty. Dla każdego artysty 
jest to nokaut. Niemożność wypowiedzi 
przy takiej energii drzemiącej ludziach to 
ogromna katastrofa, której staramy się nie 
poddawać. To przetrącenie kręgosłupa, które 
nas wszystkich boli. Artyści to ludzie o pew-
nej specjalnej wrażliwości, która musi mieć 
gdzieś swoje ujście. Dlatego realizujemy plan 
B. Tak jak sportowcy nie możemy ćwiczyć do 
niczego, bez finału. W związku z tym nagry-
wamy dwa filmy, które będą przeniesieniem 
naszych sztandarowych spektakli: „Betlejem 
Polskiego” według Lucjana Rydla i „Pielgrzy-
ma” z muzyką Stanisława Moniuszki do po-
ezji Adama Mickiewicza. W okolicach świąt 
Bożego Narodzenia będziemy prezentowali 
„Kolory”, czyli bajkę baletową dla dzieci. 
Jest to pierwsza w historii zespołu Mazow-
sze pozycja dla tak młodego widza, co nas 
ogromnie cieszy. Będziemy ją grali zarówno 
w siedzibie, jak i w sieci. A w święta Bożego 
Narodzenia, 26 i 27 grudnia, nasi widzowie 
będą mieli możliwość uczestniczenia online 
w spektaklach „Betlejem Polskie”. Chcemy 
być w kondycji, by gdy opadnie kurz pande-
mii – znowu wyruszyć w Polskę i w świat.
Dziękuję za rozmowę.

Książka dojedzie do domu
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki wprowadziła bezpłatną usługę 
adresowaną do osób niepełnosprawnych 
ruchowo, starszych (powyżej 70 roku ży-
cia) i przewlekle chorych, mających proble-
my z przemieszczaniem się, zamieszkałych 
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Warunkiem skorzystania z usługi jest 
bycie Czytelnikiem Biblioteki. Osoba może 
zostać zapisana podczas pierwszej wizyty 
bibliotekarza zgodnie z regulaminem. 

Zbiory biblioteczne (książki, filmy, au-
diobooki) można zamawiać telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

pracy Biblioteki Publicznej Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki przy ul. 3 Maja 57, 
nr. tel. 22 120 29 00  lub 798 956 923  lub 
mailowo: kontakt@biblioteka.grodzisk.pl 

Zbiory biblioteczne będą dostarczane 
na wskazany adres przez pracowników 
Biblioteki po wcześniejszym umówieniu 
terminu. Aby dowiedzieć się szczegółów – 
można zadzwonić i zapytać.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dy-
rektor oraz pracownicy Biblioteki Publicz-
nej Gminy Grodzisk Mazowiecki życzą 
zdrowych, spokojnych Świąt oraz chwili 
relaksu z dobrą książką.
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Online może być też OK

Konfrontacje w sieci

Jedynym plusem sytuacji związanej z zamknięciem instytucji kultury jest powiększenie zasobów cyfrowych pla-
cówek i wzrost ich aktywności w internecie. Bardzo udanie przestrzeń wirtualną wykorzystuje grodziski Ośrodek 
Kultury, który stworzył interesującą ofertę i mimo trudnych okoliczności realizuje rozmaite projekty, m.in. „Pociąg 
do kultury”, „Gmina wspiera swoich artystów” czy „Na tropie przeszłości”.  

Po raz pierwszy w historii Festiwal Muzyczne Konfrontacje 
organizowany w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów w Stawisku odbywa się w formule online. Ideą jubi-
leuszowej, dwudziestej edycji tego festiwalu jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na fenomen ponadczasowej obecności 
i żywotności Chopina w historii muzyki.

Na kanałach Centrum Kultury, takich jak 
YouTube i facebook, dostępne są fascynu-
jące rozmowy z grodziskimi artystami, 
których sława często wykracza nie tylko 
poza granice gminy, lecz także poza gra-
nice kontynentu, jak choćby w przypadku 
wybitnego trębacza Roberta Majewskiego, 
mieszkańca Grodziska i laureata Frydery-
ków. O operze, operetce i o muzyce w roz-
mowie z Łukaszem Nowackim opowiada 
mezzosopran Małgorzata Gałuszka-Arma-
ta, śpiewaczka operowa i solistka. Można 
się również dowiedzieć, jak rozpoczęta od 
nauki gry na akordeonie w Ognisku Mu-
zycznym przygoda z muzyką rozwinęła się 
w przypadku Mirosława Wardzińskiego, 
wokalisty zespołów rockowych. Również 
w ognisku, tyle że plastycznym, pierwsze 
kroki na artystycznej ścieżce stawiała per-
formerka i  malarka Małgorzata Serwatka-
-Kopacewicz.

Jak się okazuje, pasjonująco o historii 
można opowiadać nie tylko podczas spo-
tkań i lekcji, lecz także w internecie, gdzie 
kulisy nadania Grodziskowi praw miej-
skich, dzieje Willi Radogoszcz, a także losy 
dwóch braci: Adama i Józefa Chełmońskich 
przedstawia Łukasz Nowacki, echa melodii 
dawnych piosenek pozwala usłyszeć Maciej 
Klociński, a historię ubioru, która rozpo-
czyna się jeszcze w czasach neandertalczy-
ków, przybliża Aldona Józefowicz.

W przestrzeni wirtualnej z powodze-
niem odnajduje się również zespół Pocze-
kalni PKP, który zajmuje się obecnie rów-

nież dworem w Adamowiźnie. W formule 
online odbyło się ogłoszenie wyników kon-
kursu „Ptaki z mojej okolicy”, w którym 
wszystkie laury zgarnęli uczniowie SP nr 4. 
W kategorii klas I-IV zwyciężył Szymon 
Szewczyk przed Mateuszem Zimnym i Ga-
brysią Żelechowską, a w kategorii klas star-
szych – Nikodem Jarosiński przed Karoli-
ną Gałajdą i Oliwią Piotrowską. Ponadto 
w cyklu „Z pracowni rzemieślnika” Moni-
ka Samoraj zaprezentowała efekty wizyty 
w pracowni ramiarskiej Wiesława i Macieja 
Ponichterów, a także spotkania z Olgą Sa-
wicką-Ripper, która podzieliła się tajnika-
mi przygotowania naturalnych kosmety-
ków. Mimo braku możliwości zwiedzania 
dworku w Adamowiźnie, również i  ten 
obiekt zaczął już „służbę publiczną”, bo-
wiem tam właśnie zostały przeprowadzone 
przez florystkę Ewę Gołębiewską warsztaty 
przygotowania wieńców świątecznych, a po 
wnętrzach domu dr. Adama Chełmońskie-
go wirtualne oprowadzanie zrealizowała 
Monika Samoraj.  

Systematycznie publikowane są również 
wspomnienia poświęcone bohaterom li-
stopadowej wystawy w Mediatece, gdzie 
zaprezentowane zostały prace zmarłych 
artystów związanych z Grodziskiem: Ta-
deusza Łapińskiego, Szczepana Brozycha, 
Stanisława Dutkiewicza, Hanny Hensoldt, 
Jacka Siedleckiego i Kingi Staręgi.

Warte podkreślenia jest również to, że 
w porównaniu z materiałami tworzonymi 
nieco spontanicznie podczas pierwszej fali 

pandemii zdecydowanie sprofesjonalizo-
wała się produkcja filmów. Słowem, jest co 
oglądać. 

Odpowiedź na ograniczenia znalazł 
również dział promocji i reklamy Ośrodka 
Kultury, który coroczny jarmark bożonaro-
dzeniowy zaaranżował w sieci. W specjal-
nej zakładce na stronie centrumkultury.eu 
pojawiły się wirtualne stoiska w formie wi-
zytówek, na których zamieszczone są oferta 
i dane kontaktowe do autorów rozmaitych 
wyrobów świątecznych.   (kb)    

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy dzieciom z gru-
py Jeżyki oraz wychowawczyniom: 
Emilii Gajek i Karolinie Gasik z Przed-
szkola nr 5 za życzenia z okazji Euro-
pejskiego Dnia Seniora. Kwiaty i śliczne 
karty sprawiły nam ogromną radość 
i ociepliły nasze smutne nastroje w tym 
trudnym czasie. Wasza  przyjaźń i pa-
mięć o nas jest wzruszająca.

Danuta Dubielecka, Klub Seniora Łąki

Twórcą szczególnie eksponowanym jest rów-
nież Henryk Mikołaj Górecki, ponieważ 
w  tym roku mija 10. rocznica jego śmierci, 
stąd hasło festiwalu „Piękno liryki – od Cho-
pina do Góreckiego”. 

5 grudnia pieśni Chopina, Moniuszki, 
Karłowicza, Szymanowskiego i Góreckiego 
wykonały Urszula Kryger – mezzosopran, 
Jadwiga Rappé – alt, przy akompaniamencie 
Ewy Guz-Seroki na fortepianie. Dzień później 
do Stawiska zawitały rzeźby Juana Soriano 
ze zbiorów Marka Kellera – miłośnika sztuki 
i kolekcjonera, dzięki któremu również wiele 
cennych obiektów związanych z dziedzictwem 
Chopina znalazło się w Polsce. W otwarciu 

wystawy uczestniczył Ambasador Meksyku 
w Polsce. Utwory Chopina, Wieniawskiego 
i Góreckiego wykonali: Magdalena Bojanow-
ska – wiolonczela, Janusz Stanienda – skrzyp-
ce i Krzysztof Stanienda – fortepian. 

Festiwalowi towarzyszy wirtualna wystawa 
„Stawiskie odcienie liryzmu”. Zobaczyć na 
niej można wybrane rękopisy, fotografie oraz 
dzieła sztuki ze zbiorów muzeum. Warto zna-
leźć trochę czasu i na stronie internetowej mu-
zeum obejrzeć trzy krótkie filmy poświęcone 
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi jako poecie 
lirycznemu, jego żonie Annie oraz Stanisła-
wowi Wilhelmowi Lilpopowi – fundatorowi 
domu i fotografowi. 

7 grudnia br. miała miejsce premiera filmu 
z koncertem Włodka Pawlika (na zdjęciu), 
który w mistrzowski sposób zaprezentował 
jazzowe interpretacje utworów Chopina, Gó-
reckiego, ale także standardy jazzowe. Koncert 
zakończył bożonarodzeniowymi życzeniami 
i  tradycyjną, ale oczywiście improwizowaną 
kolędą. 

Wszystkie koncerty i spotkania odbywa-
jące się w ramach festiwalu zostały zareje-
strowane i są systematycznie udostępniane 
w postaci filmów umieszczanych na kanale 
YouTube muzeum, na stronie internetowej 
oraz na facebooku. 

  Sławomir Sadowski 
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Ludzie i bogowie, albo kilka 
uwag o powstaniu listopadowym
Minęła właśnie 190 rocznica wybuchu powstania listopadowego. Powstania, które mogło się udać. Powstania, 
które musiało upaść. Powstania, które na pokolenia określiło etos bojownika o wolność, zrodziło wielkie dzieła 
polskiej literatury, zainicjowało w kulturze nurt mesjanistyczny, skazało swoje dzieci na Wielką Emigrację, zdoby-
ło dla Polaków przychylność narodów Europy. Powstania, którego konsekwencje nie mogły ominąć Grodziska.

Ludzie i bogowie. W świetle utworów Mic-
kiewicza, Słowackiego, a później Wyspiań-
skiego, to właśnie oni odpowiadali pospołu 
za przebieg powstania. Dziejące się w do-
czesnym świecie zmagania były w  istocie 
rozgrywką sił boskich i demonicznych (bo 
i  „szatani byli tam czynni”), w równym 
stopniu angażującą walczących, co wkracza-
jące pomiędzy nich duchy, zjawy i bóstwa. 
Ten metafizyczny teatr – do dziś stanowią-
cy powód strapienia uczniów szkół śred-
nich, gnębionych „Dziadami”, „Kordianem” 
i  „Nocą listopadową” – miał jednak swoje 
jak najbardziej realne kulisy. Gdy wieczorem 
29 listopada 1830 r. porucznik Piotr Wysoc-
ki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty 
w warszawskich Łazienkach, przerwał zaję-
cia taktyki i wygłosił mowę: „Polacy! Wybiła 
godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć 
potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą 
Termopilami dla wrogów!”, wyprowadza-
jąc podchorążych na miejsce zbiórki, nie 
wiedział jeszcze, że uruchamia machinę 
dziejów, w której trybach zmiażdżone zo-
staną tysiące istnień. Będące wynikiem 
spisku niewielkiego grona wojskowych po-
wstanie, które początkowo przyjęło postać 
rebelii zbuntowanej młodzieży i ulicznych 
zamieszek, przerodziło się w wojnę polsko-
-rosyjską, która objęła Królestwo Polskie, 
a  także część Litwy, Żmudzi i Wołynia. 
Wojnę przedziwną, zważywszy na fakt, że 
kolejni wodzowie zbrojnego zrywu robili 
wiele, by batalii tej nie wygrać, a wskazany 
jako pierwszy cel spiskowców Wielki Ksią-
żę Konstanty otwarcie sprzyjał Polakom 
i oklaskiwał ich sukcesy na polu bitwy. Jakby 
tego było mało, społeczeństwo cieszącego się 
względną autonomią Królestwa Polskiego 
było tak podzielone w kwestii lojalności wo-
bec cara, że aby w ogóle wzniecić bunt trzeba 
było ściągnąć do Warszawy cztery kompanie 
wojska złożone z radykalnych zwolenników 
walki i  zatrudnić agitatorów, głoszących 
wśród warszawiaków hasła antyrosyjskie. 
Dopiero z pomocą zrewoltowanego plebsu 
udało się zrealizować drugi cel spiskowców 
i  zdobyć Arsenał (pierwszy, żywy cel, czy-
li Wielki Książę wymknął się atakującym 
Belweder powstańcom). Następnego dnia 
razem z ludnością cywilną, uzbrojoną po 
udanym szturmie na składnicę broni, uda-
ło się powstańcom opanować miasto. Kości 
zostały rzucone. 

Czy powstanie listopadowe mogło dopro-
wadzić do odzyskania niepodległego pań-
stwa? Wydaje się, że tak – gdyby tylko Polacy 
walczyli wedle strategii opracowanej przez 
swoich wybitnych taktyków, gdyby wyko-
rzystali przewagę wynikającą ze znakomite-
go wyszkolenia żołnierzy i  osłabienia armii 

rosyjskiej, trapionej przez epidemię cholery, 
gdyby dowodzący nie odwlekali strategicz-
nych decyzji, gdyby decydenci polityczni do-
prowadzili do uwłaszczenia chłopów i nadali 
powstaniu w pełni narodowy charakter, 
gdyby udało się zniwelować animozje w pol-
skim obozie władzy, gdyby… Pozostawmy 
te dywagacje badaczom oraz osobom, które 
zechcą zgłębiać ten temat i przenieśmy się do 
Grodziska, aby przekonać się, jak powstanie 
listopadowe odcisnęło się na dziejach miasta. 

Leżący 4 mile za Warszawą Grodzisk był 
w pierwszej ćwierci wieku XIX miastem 
niewielkim i niezwykle biednym. W 1820 r. 
w  granicach miasta zamieszkiwało 498 
osób, w tym 444 mieszczan pochodzenia 
żydowskiego, pięć lat później – zaledwie 
655. W  1828 r. Grodzisk liczył 44 domy, 
a cała powierzchnia miasta, wliczając rynek 
wraz z ulicami i posesjami, rozciągała się na 
5  morgach chełmińskich. Echa powstania 
docierały tu z niejakim opóźnieniem, jednak 
idea walki z rosyjskim zaborcą musiała trafić 
na podatny grunt, skoro na początku maja 
1831 r. wielu mieszczan Grodziska zadekla-
rowało na piśmie wierność Rządowi Naro-
dowemu – rotę przysięgi podpisało 63 oby-
wateli (w  tym 42 narodowości żydowskiej). 
Od maja do sierpnia tegoż roku grodziszcza-
nie brali udział w  pracach fortyfikacyjnych 
twierdzy Modlin oraz w przygotowaniach 
do obrony Warszawy. W związku z przywle-
czoną przez wojska rosyjskie cholerą, w Gro-
dzisku działał w tym okresie szpital dla żoł-
nierzy polskich zmagających się z tą groźną 
chorobą. Lekarzem opiekującym się chorymi 
był niejaki Daniel Morel. Zgodnie z wymo-
gami higieny ozdrowieńców umieszczano 
we wsiach opodal Grodziska. Nie wiadomo 
natomiast, gdzie chowano zmarłych – pew-
ne jest bowiem, że wielu żołnierzy tu zakoń-
czyło życie (na liście ofiar odnotowano m.in. 

kapitana Józefa Czerwińskiego, sierżanta 
Wincentego Zielińskiego czy Bartłomieja 
Grzelaka). Festiwal wolności zakończył się 
17 sierpnia 1831 r., gdy do miasta wkroczyły 
oddziały rosyjskie w sile „dwu pułków hu-
zarów i 4 armat” pod dowództwem generała 
Gerstenzweiga, które zajęły Grodzisk wła-
ściwie bez walki. Armia Królestwa Polskie-
go została zmuszona do odwrotu i wycofała 
się przez Błonie w kierunku Warszawy. 

Jedyną, a przez to bezcenną pamiątką po-
wstania listopadowego pozostaje znajdujący 
się na grodziskim cmentarzu parafialnym 
grób uczestnika walk o niepodległość, Ję-
drzeja Krysińskiego, urodzonego w 1812  r. 
Tenże absolwent Szkoły Wojewódzkiej Księ-
ży Pijarów w Piotrkowie Trybunalskim jako 
osiemnastoletni młodzieniec w randze Pod-
chorążego Wojsk Polskich wziął udział w po-
wstaniu, ba – jak głosi napis na nagrobku – 
został „ozdobiony Krzyżem Virtuti Militari 
na polu bitwy pod Boremlem” 19 kwietnia 
1831 r. walcząc u boku gen. Dwernickiego 
jako jego adiutant. Po upadku powstania 
zamierzał udać się na emigrację, powrócił 
jednak w granice Królestwa Polskiego i objął 
posadę rządcy dóbr swego towarzysza broni, 
hr. Tomasza Potockiego, stając się z czasem 
jego najbliższym współpracownikiem i  za-
ufanym doradcą. Na powierzonych sobie 
folwarkach Krysiński wprowadzał płodo-
zmian w miejsce tradycyjnej trójpolówki, 
budował gorzelnie i browary, zakładał go-
spodarstwa leśne, wydobywał rudę darnio-
wą i prowadził hodowlę owiec, w imieniu 
właściciela zawierając kontrakty handlowe. 
W  związku z planami założenia cukrowni 
na zlecenie pracodawcy podróżował do Sak-
sonii w celu poznania organizacji tamtejsze-
go przemysłu cukrowniczego, był budow-
niczym i  pierwszym dyrektorem Warzelni 
Cukru w Praszce. O swoich eksperymentach 
w tym zakresie pisał na łamach prasy rolni-
czej. Namawiał wreszcie swego chlebodawcę 
(bez powodzenia) do reformy włościańskiej 
i oczynszowania chłopów, prowadzącego do 
ich ostatecznego uwłaszczenia. Ten wybitny 
agronom i  administrator za swoje zasługi 
otrzymał zloty medal Towarzystwa Rolni-
czego w Królestwie Polskim. U schyłku ży-
cia przeniósł się do rodziny, która zdążyła 
już osiąść w Grodzisku. Zmarł 30 listopada 
1903  r. w  Jordanowicach. Jego skromna, 
nakryta kamienną płytą mogiła znajduje 
się tuż przy bramie cmentarnej od strony 
ul. Montwiłła. 

  Łukasz Nowacki
Dziękuję Katarzynie Podniesińskiej za 

przekazane materiały dotyczące jej przod-
ka Jędrzeja (Andrzeja) Krysińskiego. 
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Przemoc przez zaniechanie
Wydaje się, że w okresie świątecznym najlepiej mówić o samych 
dobrych rzeczach i sprawach. I zwykle tak jest. Jednak ostatnie 
miesiące zmieniają nasze widzenie świata. Uwypuklają wszystkie 
nasze dobre i złe cechy, ukazują całą naszą doskonałość, ale i nie-
doskonałość w każdej dziedzinie. Może niech tegoroczne święta, 
inne niż zwykle, zmobilizują nas do różnych życiowych refleksji? 
Jedną z niedoskonałości natury ludzkiej jest 
zdolność do przemocy w rozmaitych po-
staciach, również do przemocy w rodzinie. 
Form przemocy jest wiele – fizyczna, psy-
chiczna, emocjonalna, finansowa, seksu-
alna, przemoc poprzez zaniedbanie, która 
zamiennie nazywa się zaniechaniem. Jest 
to forma przemocy, którą często wpisuje 
się w zwyczaje czy nawet pewną formę ży-
cia. Przemoc otacza nas zewsząd, ale najdo-
tkliwsza bywa właśnie przemoc w rodzinie. 
Niestety, życie dowodzi, że sprawcą prze-
mocy w rodzinie może być każdy z jej człon-
ków wobec swoich bliskich. W tym krótkim 
tekście skupię się na przemocy poprzez za-
niechanie ukierunkowanej na seniorów.

Zaniedbanie wobec osoby starszej to 
niewypełnianie obowiązku opieki lub jej 
niewłaściwe wykonywanie oraz opuszcze-
nie osoby starszej, czyli całkowity brak od-
wiedzin przez opiekunów lub osoby, które 
do tej opieki są zobowiązane.

Podstawowe przejawy przemocy wobec 
osoby starszej poprzez zaniedbanie to:

   brak troski i pomocy w zakresie higieny 
osobistej,

   niewłaściwe odżywianie, nieadekwatne 
do stanu zdrowia, smaków, zwyczajów 
itp.,

   brak troski o zdrowie, np. brak kontak-
tu z lekarzem, niepodawanie leków itp.,

   izolacja od kontaktów z krewnymi, są-
siadami, przyjaciółmi itp.,

   brak zainteresowania potrzebami emo-
cjonalnymi i intelektualnymi seniora,

   brak zainteresowania tym, jak senior 
radzi sobie z codziennymi problemami.

Przemoc, której doświadczają seniorzy, 
jest przez nich ukrywana, bo albo nie mają 
świadomości, że to, co ich spotyka, to prze-
moc, a nie pewien zwyczaj społeczny, albo 
wstydzą się o tym powiedzieć, bo sprawca-
mi są najbliżsi członkowie rodziny. Często 
też senior ma zaburzenia demencyjne i nie 
umie powiedzieć o tym, co go spotyka. 
A ponieważ w naszej kulturze jeszcze po-
kutuje zwyczaj, że staramy się nie widzieć 
i nie słyszeć tego, co się dzieje za ścianą 
sąsiada, to wiele ofiar przemocy cierpi 
w  osamotnieniu i bez pomocy.

A jednocześnie otoczenie źle ocenia 
tych, którzy nie mając możliwości zapew-

nienia opieki swoim bliskim są zmuszeni 
skorzystać z usług domów opieki. Może 
gdybyśmy społecznie akceptowali taką 
formę opieki, to przemocy wobec seniorów 
w ich najbliższym otoczeniu byłoby mniej.

Każdy rodzaj przemocy w rodzinie 
w stosunku do każdego z jej członków bez 
względu na wiek ofiary i stopień pokre-
wieństwa jest karalny i są na to odpowied-
nie przepisy w kodeksie karnym. 

Pomoc ofiarom przemocy świadczy 
ośrodek pomocy społecznej, ale też jeżeli 
wiemy lub podejrzewany, że nasz znajomy 
senior może być ofiarą przemocy, sami, 
nawet anonimowo, możemy powiadomić 
odpowiednie służby. 

  Teresa Fifielska-Nowak 

Warszawska Kole j  Dojazdowa sp.  z  o .o .
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Nie przenośmy barier 
do internetu
Z laureatką Mazowieckiej Nagrody Inspiracji Kulturalnych „Impuls Kultury” 
Kingą Kunicką, która na co dzień zatrudniona jest w Mediatece przez 
Ośrodek Kultury, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
Kapituła doceniła zrealizowaną przez Cie-
bie wystawę fotograficzną Jacka Wierzej-
skiego pt. „Ptaki za oknem”. Na czym po-
legała niezwykłość tego przedsięwzięcia?

– Po pierwsze, była to wystawa online, 
a dotychczas ekspozycje odbywały się sta-
cjonarnie w placówkach kultury, ewen-
tualnie już wtórnie były udostępniane 
w sieci. Druga rzecz, to dźwięk. Ponieważ 
zdjęcia przedstawiają ptaki, wydało mi się 
naturalne, by obraz wzbogacić odgłosami 
prezentowanych gatunków. A jeśli mamy 
obraz i  dźwięk, to wystarczy krok, żeby 
sprawić, by wystawa była w pełni dostęp-
na dla osób z niepełnosprawnością wzro-
ku. Dodałam więc deskrypcję, czyli opis 
słowny zdjęć. Myślę, że splot tych trzech 
elementów stanowił o niezwykłości wysta-
wy i wywołał duże zainteresowanie. Pod 
komentarzami na profilu fb Mediateki, 
gdzie wystawa jest nadal prezentowana, 
pojawiały się głosy z całej Polski.
Dodałbym jeszcze jeden element: odpo-
wiednie rozplanowanie w czasie. 

– Wystawa wystartowała 9 maja, w Mię-
dzynarodowym Dniu Ptaków Wędrow-
nych. Ten termin był zakładany od samego 
początku, kiedy jeszcze planowaliśmy wy-
stawę stacjonarną z klasycznym wernisa-
żem. Kiedy się okazało, że wszystko trzeba 
przenieść do internetu, pomyślałam, że 
jeżeli umieszczę naraz cały materiał, to 
stanie się on trudny do przyswojenia. Dla-
tego powstał pomysł, żeby przez 21 dni pu-
blikować materiały dotyczące codziennie 
innego gatunku.
Swoją cegiełkę do projektu dołożył autor.

– Oczywiście! Bez Jacka Wierzejskiego 
tego projektu by nie było. Przede wszyst-
kim zgodził się, by nie robić wystawy fi-
zycznie, na co się wcześniej umawialiśmy, 
tylko przenieść ją do internetu. Ponieważ 
to był czas, kiedy zostaliśmy zamknięci 
w domach i świat obserwowaliśmy głównie 
przez okno, pan Jacek podpowiedział, że 
powinniśmy pokazać tylko te ptaki, które 
mamy szansę zobaczyć właśnie przez okno. 
Na bieżąco aktualizował materiał, wyko-
nując wiele nowych zdjęć. Zadbał też o do-
starczenie plików dźwiękowych, podzielił 
się rozmaitymi anegdotkami, które potem 
wykorzystywałam tworząc opisy.
Jak się czujesz jako laureatka Impulsu 
Kultury? Nagroda dała impuls?

– Przede wszystkim jestem zaskoczona. 
Zaczynając prace nad projektem nie spo-
dziewałam się, że on weźmie udział w kon-
kursie. Powstał z potrzeby chwili – wiosną 
przecież życie na chwilę zamarło. Pomysł 
wydawał mi się bardzo oryginalny, a to 
zawsze niesie niepokój, czy tylko mi się on 

podoba, czy rzeczywiście jest po prostu in-
teresujący, więc kiedy się okazało, że został 
nagrodzony, byłam tym bardziej szczęśliwa. 
„Ptaki za oknem” to najbardziej nowator-
ska, ale przecież nie jedyna wystawa pod 
Twoją opieką kuratorską. Którą z ekspozy-
cji wspominasz w sposób szczególny?

– Bardzo ciepło wspominam wystawę 
rzeźb Łukasza Krupskiego, a zwłaszcza po-
prowadzone przez artystę zwiedzanie dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku. To 
było niesamowite, bo nie spodziewaliśmy 
się dużej frekwencji, więc przygotowaliśmy 
kilka krzeseł w okręgu. W miarę zbliża-
nia się godziny rozpoczęcia, to koło rosło 
i rosło, a my dostawialiśmy kolejne krzesła. 
W  ogóle niezwykłym dla mnie doświad-
czeniem jest współpraca ze Stowarzysze-
niem 04-O, skupiającym środowisko osób 
z niepełnosprawnością wzroku. Od ponad 
roku spotykamy się w klubie filmowym 
dla osób niewidomych, zorganizowaliśmy 
„Koncert w ciemności”, którego ideą były 
integracja z osobami widzącymi i pokaza-
nie, że na przykład muzykę odbieramy zu-
pełnie tak samo. To środowisko fantastycz-
nych ludzi, bardzo otwartych i chętnych do 
udziału w kulturze. A mnie bardzo cieszy, 
kiedy mogę im kulturę udostępniać. Wy-
starczą tylko chęci z obu stron.
Jaki jest jeszcze niezrealizowany projekt 
Twoich marzeń?

– Obszarem, który chciałabym zbadać 
jako animator kultury, jest środowisko 
osób niesłyszących. Na razie zastanawiam 
się, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb 
na tak ukierunkowaną ofertę kulturalną. 
Ten pomysł zakiełkował podczas jednego 
ze szkoleń, gdzie spotkałam osobę niesły-
szącą, która opowiedziała o nurcie deaf 
art, czyli sztuce głuchych. Mam nadzieję, 
że to ziarenko zaowocuje ciekawym wyda-
rzeniem kulturalnym w Mediatece.
Kolejna nieszablonowa wystawa? 

– Nie wykluczam, ale w Mediatece moje 
zajęcia nie ograniczają się tylko do wystaw. 
Na co dzień jest to praca w impresariacie, 
czyli – przed pandemią – zajmowanie się 
tym wszystkim, co wiąże się z wydarze-

niami odbywającymi się w naszych salach 
– koncertami, spotkaniami, wystawami. 
Oczywiście sporo czasu poświęcam na 
przygotowywanie ekspozycji. Są wystawy, 
które są łatwe i szybkie w realizacji, a są 
takie, które wymagają pomysłu, zwłaszcza 
jeśli coś jest trudne do wyeksponowania. 
Ostatnie zamknięcie instytucji kultury dla 
publiczności spowodowało, że zaczęliśmy 
wykorzystywać naszą przeszkloną szybę 
jako przestrzeń ekspozycyjną, dzięki cze-
mu wystawy można oglądać również z uli-
cy, bez konieczności wchodzenia do bu-
dynku. Myślę, że jest to jedno z rozwiązań, 
które z nami zostanie również na później. 
Co jeszcze zostanie z nami, gdy świat wró-
ci do normalności?

– Na pewno aktywność w internecie. 
Wymusiła ją sytuacja, ale ważne, żeby spoj-
rzeć na internet jak na otwarcie nowych 
możliwości, a nie jak na ograniczenie. 
A  przede wszystkim, żebyśmy pamiętali, 
by z przenoszeniem kultury do internetu, 
nie przenieść również barier, które istnieją 
w świecie fizycznym. To zdanie, które nie-
dawno usłyszałam, stało się dla mnie taką 
złotą myślą. Więc kiedy publikujemy coś 
w  sieci, starajmy się nie zapominać o de-
skrypcji czy napisach dla osób ze specjal-
nymi potrzebami. Przez internet możemy 
dotrzeć do dowolnego miejsca i do dowol-
nej grupy, trzeba tylko chcieć.
Jaka była Twoja droga do Mediateki?

– Nieoczywista. Z wykształcenia jestem 
fotografem oraz menadżerem i anima-
torem kultury. Swego czasu pracowałam 
w Warszawie w agencjach fotograficznych, 
potem w związku z założeniem rodziny 
i  przeprowadzką przekwalifikowałam się 
i wiele lat pracowałam w jednym z gro-
dziskich przedszkoli. To było fantastyczne 
doświadczenie, ponieważ dzieci są tak kre-
atywne, że rozbiły wszystkie moje mury 
myślowe i stereotypy. Czułam jednak, że 
miejscem, w którym bym chciała praco-
wać, jest Ośrodek Kultury w Grodzisku. 
I jestem wdzięczna dyrektorowi Pawłowi 
Twardochowi, który dał mi szansę. Począt-
kowo pracowałam w Poczekalni PKP, a po-
tem zostałam przeniesiona do Mediateki, 
gdzie odnalazłam przestrzeń dla siebie.
Dziękuję za rozmowę.
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Serce rośnie, jak popatrzy się na tabelę 1 grupy III ligi. Na jej czele znajduje się 
Pogoń Grodzisk, która zgromadziła 39 pkt i ma 5 przewagi nad Świtem Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz Polonią W-wa, w dodatku mając rozegrany o jeden mecz mniej. 
Mimo, że runda jesienna dokończona zostanie wiosną, w dodatku są jeszcze mecze 
zaległe, to nasz klub jako jedyny zapewnił sobie już występy w czołowej ósemce, 
która rozstrzygnie między sobą kwestię awansu do II ligi.

Dwójka trzyma kciuki za jedynkę

u Ósemka już pewna u Poprawić  
wyjazdy i IV liga 
w zasięgu 
W trzech ostatnich spotkaniach rundy je-
siennej piłkarze Chlebni wywalczyli komplet 
punktów, dzięki czemu zakończyli rundę je-
sienną na najniższym stopniu podium, mając 
37 pkt na koncie i 4 straty do liderującego 
Orła Baniocha oraz wicelidera, Laury Chyli-
ce. Podopieczni trenera Tomasza Feliksiaka 
najpierw po dwóch golach Michała Ocipki 
oraz trafieniach Artura Muchina i Łukasza 
Gwardiaka pokonali u siebie zamykający 
tabelę Naprzód Brwinów 4:2. Następnie od-
nieśli cenne, wyjazdowe zwycięstwo 2:1 nad 
mającym aspiracje do awansu KS Teresin, 
gdzie ponownie do siatki trafili Gwardiak 
i  Ocipka. W ostatnim, zaległym meczu, nie 
dali szans Przyszłości  Włochy, gromiąc ją na 
własnym boisku 5:1, dzięki dubletowi Ocipki 
oraz bramkom Gwardiaka, Daniela Pacior-
kowskiego i Michała Gwiazdy.

Jak ocenić rundę jesienną w wykonaniu 
„Zielonych”? Myślę, że na ocenę dobrą. Ce-
lem klubu jest w tym roku walka o awans do 
IV ligi, bo na grę w tej klasie organizacyjnie 
i sportowo Chlebnia pracowała przez wiele 
sezonów. Żadnej z dwóch pierwszych lokat, 
gwarantujących promocję na wyższy szcze-
bel czy też baraże nie udało się zająć. Jednak 
strata do tych miejsc nie jest duża i można 
ją spokojnie zniwelować w rundzie wiosen-
nej. Zwłaszcza że Chlebnia niemal wszystkie 
czołowe zespoły, z wyjątkiem Milanu, będzie 
podejmować na własnym boisku, które jest 
jej wielkim atutem, o czym świadczy bilans 
spotkań: 10 zwycięstw i jeden remis. Trze-
ba jednak zdecydowanie poprawić grę na 
wyjazdach, bowiem zaledwie 6 zdobytych 
punktów to słaby dorobek jak na zespół biją-
cy się o najwyższe cele.    n (mś)

27 lutego w zaległym spotkaniu nasz klub 
zmierzy się na wyjeździe z Błonianką, a póź-
niej podejmować będzie najgroźniejszych 
rywali, czyli Polonię oraz Świt, z którymi po-
jedynki rozdzieli wyjazd do Elbląga na mecz 
z Concordią. Gdyby te spotkania udało się 
wygrać, to łatwo policzyć, jak dużą przewagę 
punktową zbudowałby nasz zespół przed run-
dą rewanżową. Do tego jeszcze długa i trudna 
droga, jednak nasza drużyna pokazała jesie-
nią wielką siłę i wlała w serca kibiców mnó-
stwo optymizmu, do tego stopnia, że coraz 
głośniej mówi się o awansie do II ligi, co by-
łoby wydarzeniem historycznym w dziejach 
grodziskiego sportu. Na razie, „lód na głowę” 
i myślenie wyłącznie o najbliższym meczu. 

W końcówce rundy jesiennej podopiecz-
ni trenera Krzysztofa Chrobaka najpierw po 
dwóch bramkach Michała Strzałkowskiego 
pokonali na wyjeździe 2:0 GKS Wikielec, dla 
którego była to pierwsza porażka na własnym 
boisku w tym sezonie. A warto dodać, że nie-
długo później poległa w tej mazurskiej gmi-
nie stołeczna Polonia W-wa, a wcześniej am-
bitni piłkarze z Wikielca wygrali w Nowym 
Dworze ze Świtem, co tym bardziej podnosi 
wartość wygranej naszego zespołu. Potem 

przyszła przerwa spowodowana pandemią. 
Wirus długo nas omijał, jednak dosięgnął 
naszą drużynę w końcówce rundy.

Pierwotnie mecze z Pelikanem Łowicz 
oraz Błonianką zostały przeniesione na wio-
snę, ale wskutek nacisków łowiczan Łódzki 
ZPN, prowadzący w tym sezonie rozgrywki, 
nakazał rozegrać mecz z Pelikanem w  Mi-
kołajki. Wszyscy kibice obawiali się, jak 
będzie się prezentował nasz zespół po tej 
przymusowej przerwie, pamiętając, jak inne 
zespoły straciły formę po przejściu pandemii. 
Rzeczywistość przerosła nawet najbardziej 
optymistyczne prognozy. Pogoń rozegrała 
kapitalne spotkanie, gromiąc rywali 4:0, co 
biorąc pod uwagę liczne sytuacje bramkowe, 
które stworzyła, można uznać za najniższy 
wymiar kary dla gości. Gole zdobyli: Pa-
tryk Szymański, Michał Wrzesiński, Michał 
Strzałkowski oraz wybrany MVP tego poje-
dynku Bartłomiej Urbański. Warto dodać, że 
było to pierwsze ligowe zwycięstwo naszego 
klubu nad Pelikanem w historii starć tych ze-
społów, w dodatku stanowiące udany rewanż 
za klęskę poniesioną z tą drużyna w poprzed-
nim sezonie, co cieszy podwójnie.

n  Michał Śliwiński

u Dobry  
całokształt
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Celem występujących w lidze okręgowej re-
zerw Pogoni Grodzisk jak co roku jest spo-
kojne utrzymanie na tym poziomie rozgryw-
kowym. W tym sezonie z powodu większej 
liczby spadkowiczów zadanie jest na pewno 
trudniejsze, jednak kolejne kroki w kierunku 
wspomnianego wcześniej celu ekipa trenera 
Macieja Przybylskiego z powodzeniem reali-
zuje. W ostatnich dwóch spotkaniach nasi pił-
karze najpierw pokonali na wyjeździe zawsze 
niewygodne dla nas rezerwy KS Ursus 2:0 po 
bramkach Szymona Leszczyńskiego i Jakuba 
Łabędy. Niestety, w kończącym rundę poje-
dynku na własnym boisku z liderem, Orłem 
Baniocha, doznali oni bolesnej porażki 0:7. 
Klęska w ostatnim spotkaniu nie może jednak 
wpływać na ocenę całokształtu dokonań pod-
opiecznych trenera Przybylskiego, bowiem te 
są naprawdę dobre. 9 miejsce i 26 pkt zdoby-
tych w 17 meczach, przy dodatnim bilansie 
bramkowym 36:30 dają na pewno powody 
do zadowolenia. Nasz młody i złożony niemal 
całkowicie z wychowanków zespół jak zwykle 
większość punktów (19) wywalczył na wła-
snym boisku, gdzie często był wspomagany za-
wodnikami z kadry pierwszej drużyny.  n (mś)

U
Ostatni mecz w rundzie jesiennej wy-
raźnie się nie udał piłkarzom rezerw 

LKS-u Chlebnia, bowiem ulegli oni na wyjeź-
dzie Promykowi Nowa Sucha aż 2:6 (bramki: 
Mateusz Piórkowski, Michał Firlej). Nie zmie-
nia to jednak faktu, że podopieczni trenera 
Pawła Żeglińskiego mogą zaliczyć półmetek 
rozgrywek na olbrzymi plus. Prowadzenie 
w tabeli A-klasy z 33 pkt na koncie, wywalczo-
nymi w 11 zwycięskich spotkaniach, przy zale-
dwie dwóch porażkach i bilansie bramkowym 
43:17, mówią same za siebie. W dodatku dość 

spora (5 i 8 pkt) przewaga nad grupą pościgową 
pozwala realnie myśleć o awansie do ligi okrę-
gowej. Zwłaszcza że bezpośrednio promocję 
uzyskają dwie ekipy. Problem leży jednak gdzie 
indziej. Dwie drużyny tego samego klubu nie 
mogą rywalizować na tym samym poziomie 
rozgrywkowym, dlatego aby myśleć o wystę-
pach w „okręgówce” w przyszłym sezonie, nie 
tylko trzeba utrzymać wysoką formę z jesieni, 
ale też kibicować kolegom z pierwszego zespo-
łu, aby zdobyli promocję do IV ligi. Nie są to 
zadania niewykonalne.  n (mś)

b

Najlepsza  
drużyna z MVP

Kozerki  
na podium

Reprezentantki Grodziskiego Klubu 
Koszykarskiego rocznik 2008 okazały 

się najlepsze w corocznym Ogólnopolskim Mi-
kołajkowym Turnieju o Puchar Starosty Powia-
tu Grodziskiego, na starcie którego stanęły eki-
py z województw mazowieckiego i łódzkiego. 
W fazie grupowej nasze koszykarki pokonały 
UKS Huragan Wołomin 42:27 oraz ŁKS KK 
Łódź 59:51. W finale okazały się lepsze od UKS 
„Trójka” Żyrardów, wygrywając 42:32. MVP 
turnieju wybrano Martynę Feligę, a obok niej 
barwy zwycięskiej drużyny reprezentowały: 
Kamila Dworowska, Iga Jesiołowska, Amelia 
Kędzierska, Marianna Łęgowska, Joanna Mar-
ciniak, Hanna Niewęgłowska, Pola Misiło, We-
ronika Polewska, Kaja Słowińska, Aleksandra 
Stelmasiak i Kinga Strzelecka.  n (mś)

Świetny występ zanotowały 
zawodniczki CKT Grodzisk 
Akademii Tenisowej Tenis 

Kozerki, które w Zielonej Górze wy-
walczyły brązowy medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski. W pojedynku o trze-
cie miejsce na podium nasze tenisistki 
pokonały 5:1 AZS Poznań, a na ten re-
zultat złożyły się zwycięstwa w poszcze-
gólnych meczach: Anastasiya Shoshyna 
– Anna Hertel 6:1, 6:2; Martyna Kubka 
– Zuzanna Krygier 6:1,6:1; Laura Stypu-
ła – Sylwia Zagórska 6:4, 6:2; Shoshyna/
Kubka – Hertel/Wiktoria Rutkowska 
6:2, 6:2; Stypuła/Zuzanna Witkowska –
Krygier/ Zagórska 6:4, 7:6.   n (mś)

z
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e Siła muszkieterów 

nWicelider, lider i pierwsze zwycięstwo

e W czołówce 
Zgodnie z przewidywaniami tenisiści stołowi 
Dartomu Bogorii Grodzisk w dwóch ostat-
nich meczach rundy zasadniczej Lotto Super-
ligi zanotowali dwa łatwe zwycięstwa, oddając 
rywalom zaledwie jednego seta. Dzięki temu 
podopieczni trenera Tomasza Redzimskiego za-
pewnili sobie 1 miejsce w tabeli, z 32 pkt zdoby-
tymi w 12 meczach, na które złożyło się 11 zwy-
cięstw i jedna porażka. W grupie mistrzowskiej, 
która rozstrzygnie między sobą sprawę tytułu 
Mistrza Polski, obok naszego klubu, zagrają: 
Dekorglass Działdowo, Dojlidy Białystok, So-
kołów SA Jarosław, Lotto Zooleszcz Gwiazda 
Bydgoszcz i KS AZS AWFiS Balta Gdańsk.

W związku z tym, że z powodu pandemii 
odwołano praktycznie wszystkie turnieje mię-
dzynarodowe, dla naszych 16 czołowych li-
gowców zorganizowano zawody Lotto TOP 16, 
które odbyły się w Gdańsku. Trójka naszych 
reprezentantów spisała się w nich świetnie. 
Wprawdzie żadnemu z nich nie udało się wy-
grać tego turnieju, bowiem Jakub Dyjas okazał 

się nieznacznie lepszy, ale drugie miejsce Pavla 
Sirucka, trzecie – Marka Badowskiego i czwarte 
Miłosza Redzimskiego muszą robić wrażenie 
i  pokazują siłę naszych trzech muszkieterów. 
Po wygraniu swych grup oraz pojedynków 
ćwierćfinałowych, w półfinale Sirucek pokonał 
4:3 Badowskiego, zaś Redzimski uległ 2:4 Dyja-
sowi. Nasz 15-latek w takim samym stosunku 
przegrał walkę o III miejsce z popularnym „Ba-
nym”, a w finale Czech w barwach grodziskiego 
klubu nie dał rady Dyjasowi, ulegając 3:4. Dobra 
forma naszych graczy cieszy, zwłaszcza że roz-
poczynają oni rywalizację w Lidze Mistrzów, 
miejmy nadzieję, że z dobrym skutkiem. 

Wyniki: Uczelnia Państwowa Zamość (w) 
3:0 (Marek Badowski – Ihor Zavadskyi 3:0, Pa-
vel Sirucek – Paweł Kozioł 3:0, Miłosz Redzim-
ski – Marcin Litwiniuk 3:0), Poltarex Pogoń 
Lębork (d) 3:0 (Sirucek – Marek Prądziński 
3:0, Badowski – Adam Dosz 3:0, Redzimski – 
Bogusław Koszyk 3:1.

n  Michał Śliwiński

e Mogą myśleć o awansie

3 Wołodyjowscy w Brzozie

Komplet zwycięstw w ostatnich spotkaniach za-
notowały występujące w niższych ligach tenisa 
stołowego pozostałe drużyny grodziskiej Bogorii.

Debiutujące w I lidze reprezentantki naszego 
klubu, po wygranych nad Energą Manekin Toruń 
oraz Luveną Luboń, z 9 pkt, plasują się na wyso-
kim 3 miejscu. Męskiej ekipie Bogorii II wygrana 
nad najgroźniejszym rywalem z Nowego Dworu 
Maz. pozwala z 12 pkt nie tylko zajmować pozy-
cję lidera II ligi, lecz także realnie myśleć o awan-
sie. Podobne szanse ma męski trzeci zespół, zaj-
mujący w III lidze 2 pozycję z 10 pkt na koncie, 
ale też mając dwa mecze zaległe. 

Wyniki. I liga kobiet: Energa Manekin To-
ruń (w) 8:2 (Aleksandra Falarz – Paulina Kny-
szewska 3:0 i Katarzyna Osińska 3:0, Katarzyna 
Trochimiuk – Maja Kurzawska 3:0 i Aleksandra 
Jarkowska 3:2, Milena Mirecka – Kurzawska 3:1, 
Martyna Lis – Osińska 3:1, Falarz/Lis – Knyszew-
ska/Osińska 3:2, Śliwka/Antonina Zembowicz 
– Jarkowska/Kurzawska 3:0), Luvena Luboń (d) 
6:4 (Trochimiuk – Anita Chudy 3:1 i Joanna Spy-

chała 3:0, Lis – Zuzanna Sułek 3:1, Falarz – Sułek 
3:0, Śliwka – Chudy 3:0, Śliwka/Antonina Ze-
mbowicz – Sułek/Spychała 3:2). II liga mężczyzn: 
GUKS Orzeł Siedlin (d) 9:1 (Patryk Pyśk, Mi-
chał Gawlas, Przemysław Sałaciński, Bartłomiej 
Skórko – po 2, Pyśk/Gawlas – 1), Spójnia W-wa 
(d) 8:2 (Pyśk, Gawlas, Sałaciński – po 2, Pyśk/
Gawlas – 1, Sałaciński/Skórko – 1), Tęcza Budki 
Piaseckie (w) 9:1 (Pyśk, Gawlas, Sałaciński, Skór-
ko – po 2, Pyśk/Gawlas – 1), KTS NOSiR Nowy 
Dwór Mazowiecki (d) 7:3 (Gawlas, Sałaciński – 
po 2, Jacek Mitas, Gawlas/Pyśk, Sałaciński/Mitas 
– po 1). III liga mężczyzn: Transluk SRS Łomna 
(w) 8:2 (Jacek Mitas, Zbigniew Grześlak, Adrian 
Majchrzak – po 2, Krzysztof Stąporek, Grześlak/
Majchrzak – po 1), KTS NOSiR II Nowy Dwór 
Mazowiecki (d) 8:3 (Grześlak – 3, Majchrzak, K. 
Stąporek – po 2, Grześlak/Majchrzak – 1), SKS 
40 W-wa (w) 10:0 (Majchrzak, Mitas, K. Stąpo-
rek – po 2, Aleks Pakuła, Adam Smoter, Mitas/
Stąporek, Pakuła/Smoter – po 1.   n (mś)

Trzy zwycięstwa i jedna porażka – oto dorobek 
siatkarzy grodziskiej Sparty w ostatnich spotka-
niach. Dzięki temu podopieczni trenera Grzego-
rza Rosy z 20 pkt zajmują 2 miejsce w tabeli, tra-
cąc 8 do liderującej Legii W-wa, która rozegrała 
jeden mecz więcej. Właśnie stołeczny klub jest 
jedynym, który dość wyraźnie pokonał Spartia-
tów, ale wyniki poszczególnych setów pokazują, 
że nie był to jednostronny pojedynek i w  re-
wanżu w Grodzisku wynik może być odwrot-
ny. Zwłaszcza jeśli mecze będą już rozgrywane 
z udziałem publiczności, bo ta jest dodatkowym 
zawodnikiem naszego zespołu. Z  pozostałymi 
rywalami nasi siatkarze radzą sobie znakomi-
cie i nawet jak pojedynek nie układa się po ich 

myśli, tak jak w Olsztynie, to potrafią wynik 
przechylić na swoją korzyść. Do końca rundy 
zasadniczej jest jeszcze daleko, ale Sparta jest na 
jak najlepszej drodze do gry w barażach, gdzie 
stawką będzie awans do I ligi.

Świetny sezon notują trzecioligowe reprezen-
tantki Sparty, które pod wodzą trenera Tomasza 
Lukowskiego, mają na koncie komplet zwy-
cięstw, dzięki czemu z 22 pkt prowadzą w tabeli. 
Szczególnie ważna okazała się wygrana nad wi-
celiderem z Kobyłki, która nie tylko pozwoliła 
utrzymać przodownictwo w klasyfikacji, ale też 
potwierdzić własną siłę. Występujący w  IV li-
dze drugi zespół mężczyzn, prowadzony przez 
trenera Grzegorza Szumielewicza, zanotował 

pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach, ponad-
to zdołał urwać punkt liderowi, dzięki czemu 
z 4 pkt plasuje się na 9 pozycji.

Wyniki. II liga mężczyzn: MKS MOS Wola 
(d) 3:0 (21,23,20), AZS UWM Olsztyn (w) 3:2 
(-18,-17,14,18,9), Legia W-wa (w) 0:3 (-18,-18,-
20), Centrum Augustów (w) 3:0 (21,15,20). III 
liga kobiet: MKS Olimp Mińsk Maz. (d) 3:0 
(17,17,22), WTS Warka (d) 3:0 (6,14,12), KS Hali-
nów (d) 3:0 (7,13,16), Easy Wrap Trójka Kobyłka 
(d) 3:2 (17,19,-23,-26,12). IV liga mężczyzn: SPS 
Radmot Jedlińsk (w) 0:3 (-15,-18,-14), Promotor 
Gózd (d) 3:0 (17,12,20), GKS Yabu Sadownik 
Błędów (w) 1:3 (-17,17,-17,-24), Bór Regut (d) 2:3 
(-20,19,20,-18,-10).  n (mś)

Zawodniczki Akademii Bogorii zdomi-
nowały Grand Prix Mazowsza Juniorek, 
które odbyły się w Piasecznie. W fina-
le tych zawodów Zofia Śliwka pokonała 
3:1 Milenę Mirecką. Z kolei w gronie ju-
niorów srebrny medal wywalczył Jacek 
Mitas. W rozegranym w  Wyszogrodzie 
Grand Prix Mazowsza Młodzików na 
drugim stopniu podium stanął Tomasz 
Fabisiak, a w przedziale miejsc 5-8 upla-
sowała się Zuzanna Gutkowska. Marcin 
Zieliński startujący w III Grand  Polski 
osób niepełnosprawnych w Krakowie, 
tym razem zajął 5 miejsce. n (mś)

Zamedalowani
Mnóstwo medali zdobyli w ostat-
nim czasie zawodnicy UKS Budo. 
W zawodach rozegranych w Ino-

wrocławiu grodziski klub zajął 5 miejsce 
w stawce 25 klubów, a medale zdobywali: 
złote – Szymon Budny (2), Kalina Kubacka, 
Zofia Knyziak; srebrne – Knyziak; brązo-
we – Budny (2), Kubacka, Marcel Gurgul 
(2), Bogumiła Zagrajek, Krzysztof Sarba, 
Borys Bortniak. Z kolei podczas Interna-
tional Wrocław Open Karate Adidas Cup 
grodziszczanie z 7 zdobytymi krążkami 
i  9  pozycją wśród 38 klubów, potwierdzili 
swą przynależność do krajowej czołówki. 
Na najwyższym stopniu podium stanę-
li Antonina Zembowicz i Szymon Budny, 
którzy dodatkowo zdobyli brązowe medale, 
na drugim – Marcel Gurgul, zaś na trzecim 
– Zofia Knyziak oraz sensei – Jakub Malic-
ki. Reprezentanci grodziskiego Raion Fight 
Club: Barbara Bulanda, Maciej Perzanow-
ski i Artur Berkowski zdobyli złote medale 
podczas Mazowieckiej Ligi Karate Trady-
cyjnego. Z kolei ich klubowa koleżanka Julia 
Lewandowska wywalczyła brąz w rozegra-
nych w Stargardzie III Mistrzostwach Polski 
w brazylijskim ju-jitsu No Gi. n (mś)

    Michałowi Witczakowi
wyrazy serdecznego współczucia 

w związku ze śmiercią

Ojca
składają

Przyjaciele z GKS Pogoń Grodzisk

j

Jak co roku nasi „Wołodyjowscy” z Grodziskie-
go Klubu Szermierczego wzięli udział w Ogólno-
polskim Turnieju Mikołajkowym rozgrywanym 
w podbydgoskiej Brzozie. Tym razem z licznego 

grona naszych reprezentantów najlepiej spisały 
się: Lidia Tabędzka, która w swej kategorii oka-
zała się najlepsza, oraz zdobywczyni srebrnego 
medalu Oliwia Dwornik.  n (mś)
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Krzyżówka świąteczna
Rozwiązanie hasła utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 16.

W krzyżówce zaszyfro-
wane było hasło „Janina 
Federowicz”. Zwy-
ciężczynią została 
p. Aneta Zimecka. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do siedziby 
redakcji: Cen-
trum Kultury, ul. 
Spółdzielcza 9, II p.

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

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

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

Zastrzega się prawo skracania i redagowania 
tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów UM i GRS.  

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 krzyżów-
ki czekamy do 21 stycz-
nia. Odpowiedzi pro-
simy nadsyłać na adres 

redakcji pocztą tra-
dycyjną bądź elek-

troniczną. Nagrodą 
jest ważne do koń-

ca 2021 roku 
zaproszenie dla 

dwóch osób do 
Kina Centrum Kul-

tury na dowolnie wybra-
ny seans filmowy.

Prawoskrętnie:
1. państwo w Afryce Północnej; 5. jeden z pro-
gramów informacyjnych w TVP; 8. Feichtin-
ger – jeden z Honorowym Obywateli Gro-
dziska; 9. port w Kanadzie; 12.  zuch, 
chwat; 13. pięćset arkuszy; 14. Bikila – 
maratończyk etiopski, zwycięzca dwóch 
olimpiad; 18.  dawniej: sypialnia; 
20.  jedna z liter alfabetu; 21.  ce-
dzak; 25. robocze, codzienne lub 
świąteczne; 26.  władza państwo-
wa; 27. nakrycie na stół; 29. ptak 
morski; 31.  indiańskie trofeum 
zdarte z  czaszki pokonanego 
wroga; 32.  drewniany stołek; 
35.  nudziarz, tetryk; 36.  ob-
raz na ekranie telewizora; 
38.  drzewo iglaste; 39. za-
mknięta grupa społeczna; 
41.  wigor; 42. najwyższe 
góry Europy.

Lewoskrętnie:
1. służy do przyklejania papy i klepek podłogo-

wych; 2. niedorzeczność, brednia; 3. zbrojna 
napaść jednego państwa na drugie; 4. spisek; 

6. rzecz zabytkowa; 7. dni bezpośred-
nio poprzedzające Środę Popielcową; 

10.  klub piłkarski z Madrytu; 11.  jedna 
sześćdziesiąta minuty; 15. wystawienie 

czegoś na pokaz; 16. ssak z  rodziny 
pustorożców; 17. drewniany, dęty 
instrument muzyczny; 19.  woreczek 
na pieniądze; 22. czasem trafia na ka-
mień; 23. przebój, szlagier; 24. przy-

brzeżna strefa dna morskiego; 
28. specjalność Adama Małysza; 

30. najmniejsza porcja energii; 
33. w kolędzie: pójdźmy tam 
wszyscy; 34. specjalny sys-

tem odżywiania; 37. Joanna 
– popularna polska piosen-
karka; 40. schodki na statek.

Bolesław Stępniewski
Rozwiązanie 
krzyżówki  
z nr. 303:

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

Fundatorem nagrody jest  9 10 11 12 13 14 15 16
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OGŁOSZENIA DROBNE

Osobno, ale razem
W Klubie Seniora Łąki nie ma 
miejsca na zmartwienia i nudę, 
bo zawsze coś się dzieje. Pan-
demia ograniczyła, a wręcz 
uniemożliwiła nasze bezpo-
średnie kontakty, ale jest wiele 
sposobów komunikowania się. 
Mimo tego że jesteśmy osob-
no, działamy wspólnie, podej-
mujemy wyzwania i na ile to 
możliwe pielęgnujemy kontakty 
koleżeńskie, współpracujemy. 
Przedszkolaki z Łąk pamiętały 
o Dniu Seniora i życzeniach dla 
nas. My zaś z okazji Dnia Misia 
Pluszowego przygotowaliśmy 
dla naszych zaprzyjaźnionych 
dzieci z  grup: Myszki, Jeżyki 
i Motylki w  Przedszkolu nr 5 

niedźwiadkowe ciasteczka oraz 
własnoręcznie wykonane ma-
skotki. Oczywiście musiały być 
milutkie, bo u misiów, jak twier-
dził Kubuś Puchatek, „liczy się 
puchatość”. Podobnie jak w roku 
ubiegłym przyłączyliśmy się ra-
zem z  Przedszkolem Pszczółki 
Mai do organizatorów Szlachet-
nej Paczki. Wykonaliśmy stroiki, 
aniołki i okolicznościowe karty. 
Mamy nadzieję, że uprzyjem-
nią obdarowanym te wyjątkowe 
Święta Bożego Narodzenia. Ży-
czymy wszystkim zdrowia, wielu 
radosnych chwil, jak najmniej 
trosk i dużo wiary w lepsze jutro. 

Danuta Dubielecka,  
Klub Seniora Łąki

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  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

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom  

gazety Bogoria   
zdrowych  i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz  

Szczęśliwego Nowego 
2021 Roku

 życzy   

Drodzy Seniorzy, niech te Święta pewnie dla wielu trudne  
będą spokojne, zdrowe i pogodne.  

Nadchodzący Nowy 2021 r. niech przyniesie lepszy czas,  
szczęście, pomyślność, spełnianie planów i marzeń.

W imieniu członków Gminnej Rady Seniorów
Stanisław Górecki

PS Wielka prośba – nie lekceważmy tego wirusa,  
stosujmy się do zaleceń i obostrzeń sanitarnych.  
Przyjdzie czas, że to minie i będzie można wrócić  

do naszych seniorskich działań,  
inicjatyw i aktywności.

Związek Kombatantów w Grodzisku Maz.  
życzy kombatantom oraz rodzinom  

zdrowych, miłych świąt oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2021.

Celina Skiba,
Koło Związku Kombatantów  

i Byłych Więźniów Politycznych  
w Grodzisku Maz.



– Od drugiej połowy maja zaczęliśmy 
wznawiać działalność – na początku wy-
łącznie prowadząc zajęcia kreatywne, po-
tem bloki zajęć wakacyjnych, aż w końcu 
od września, do zajęć kreatywnych do-
daliśmy szereg zajęć tematycznych, które 
zwykle od kilku lat prowadziliśmy w świe-
tlicach. Oczywiście nasza działalność jest 
przez sytuację z pandemią dosyć mocno 
ograniczona – mówi Agnieszka Wąsik 
z grodziskiego Ośrodka Kultury, która ko-
ordynuje działalność świetlic. 

Świetlice prowadzą swoją działalność 
w różnym zakresie. W jednych programy 
są bardziej urozmaicone w zajęcia tema-
tyczne, w innych bazuje się głównie na 
zajęciach kreatywnych z wychowawcami. 
Oferta zajęć jest bardzo bogata. Są to zaję-
cia muzyczne, w tym wokalne i nauka gry 
na instrumentach: gitarze i perkusji. Moż-
na poćwiczyć w ramach gimnastyki ko-
rekcyjnej, karate, zumby kids, tenisa sto-
łowego, tańca i akrobatyki. W wachlarzu 
różnych propozycji znajdują się również 
zajęcia edukacyjne, a także zajęcia teatral-

ne, plastyczne, ceramiczne, modelarskie 
czy zajęcia kreatywne, łączące zarówno 
zajęcia ruchowe, jak i plastyczne oraz gry 
planszowe.

– Wszystkie zajęcia są bezpłatne dla 
uczestników i prowadzone przez wykwali-
fikowanych instruktorów i wychowawców. 
W obecnej sytuacji na wszystkie zajęcia 
obowiązują wcześniejsze zapisy, ponie-
waż musimy kontrolować liczbę uczestni-
ków zgodnie z obowiązującymi limitami. 
W każdej świetlicy mamy podaną maksy-
malną liczbę osób, jaka może uczestniczyć 
w zajęciach. W przypadku świetlic, gdzie 
liczba chętnych przekracza podany limit, 
dzielimy ich na grupy, żeby uniknąć sytu-
acji, w której ktoś nie mógłby skorzystać 
ze świetlicy ze względu na brak wolnych 
miejsc – wyjaśnia Agnieszka Wąsik.

W okresie poprzedzającym Boże Naro-
dzenie nieodzownym elementem są zaję-
cia przedświąteczne.

– Są one realizowane głównie w ramach 
zajęć kreatywnych, ale nie tylko. Poza 
tym w kilku świetlicach organizujemy 

„warsztaty piernikowe”, czyli tworzenie 
ozdób świątecznych w kształcie pierników 
z różnych materiałów. Podczas warsztatów 
robimy dzieciom zdjęcia na fotościance 
z dużymi, filcowymi piernikami uszy-
tymi specjalnie na tę okazję – informuje 
Agnieszka Wąsik.

Więcej informacji na temat świetlic 
można pozyskać z facebooka, gdzie każda 
z placówek ma swój profil i zamieszcza po-
sty dotyczące bieżącej działalności.

– W styczniu miną 3 lata, od kiedy jestem 
odpowiedzialna za świetlice, a zapał do tej 
pracy jest tak samo duży jak na początku. 
Uwielbiam tę pracę, staram się w nią wkła-
dać jak najwięcej serca i zaangażowania, 
i sprawia mi ona wciąż dużo satysfakcji. 
Mam wspaniałych ludzi do współpracy, 
bardzo cenię sobie zaangażowanie wszyst-
kich naszych instruktorów oraz współpra-
cę z sołtysami. Mamy wciąż dużo nowych 
pomysłów, które zaczniemy realizować 
w  pełni, jak tylko pojawi się taka możli-
wość – podsumowuje Agnieszka Wąsik.     

n  Anna Redel

Świetlice w naszej gminie pełnią funkcje małych 
ośrodków kultury, w których toczy się życie lokalnych 
społeczności. Z powodu pandemii od połowy marca 
do połowy maja nie można było korzystać z tych 
przestrzeni. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło.

Limity nie  
przeszkadzają 
działać

fot
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PARTNERSKI DODATEK INFORMACYJNY

BOG    RIABOG    RIA
CENTRUM KULTURY, 05–825  GRODZISK MAZOWIECKI,  UL. SPÓŁDZIELCZA 9 

I

Nr 62  n    grudzień 2020

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

222 902 880
Lekarze specjaliści

Sylwester   
z Radiem Bogoria 

na 94,5 FM
Konkursy, niespodzianki  

i życzenia
aprasza ą  

Paulina Położyńska 
 i Wiola Biskup

Startujemy o 20.00
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Zapraszamy na grodziski deptak  

od strony PKP

Już otwarte

Grodzisk Maz. ul. 11 listopada 35 
– na deptaku przy PKP

Oryginalne produkty  

najwyższej jakości  
w promocyjnych cenach

Zapraszamy
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Strefa Dobrych Praktyk
Dochód Pasywny, co to takiego i jak
można go uzyskać?

Jeśli nie jesteś Królową Angielską to musisz się martwić o swoje dochody, 
zabezpieczyć przyszłość, odłożyć na emeryturę, gromadzić oszczędności. 
Jest to bardzo trudne, wymaga samodyscypliny i niestety część naszych 

oszczędności zjada inflacja.
Można też zainwestować i czerpać z tego korzyści. W co zainwestować zapytacie? Jed-
nym z najlepszych sposób jest inwestowanie w nieruchomości. Spośród wielu form in-
westowania np. w akcje giełdowe, sztukę albo kolekcjonerskie whisky jest to najbar-
dziej pewny i przynoszący bieżący dochód sposób inwestowania. Straty w inwestowaniu 
w nieruchomości zdarzają się dosyć rzadko. 

Jak to zrobić? Dosyć teorii teraz przykłady.
1. Na Flipa – Flip to określenie po-
chodzące z języka angielskiego (flip-
ping) i oznacza – przerzucanie.   Jest 
to  zakup nieruchomości i szybka jej 
odsprzedaż dla zysku. Często wiąże 
się z wcześniejszym wyremontowa-
niem nieruchomości, ale najcześciej 
zwykłe uprzątnięcie, wyrzucenie 
starych mebli. 
Jeśli chcesz tak działać raczej musisz 
mieć gotówkę za zakup nieruchomo-
ści, bo okazje nie czekają. Ile można 
zarobić? Pomiędzy 5-10% wartości 
zainwestowanej kwoty. 

2. Na Wynajmowaniu. Choć po-
prawnie mówiąc na Najmie (Najem-
ca – właściciel lokalu, Wynajmujący 
– biorący lokal do użytkowania). Je-
śli masz odpowiednią ilośc gotówki 
na zakup np. 2-3 pokoi i kupisz lokal 
w odpowiedniej lokalizacji, ładnie wy-
posażony (lub sam to zrobisz) to mo-
żesz liczyć na dobry czynsz najmu, 
który rocznie po opłaceniu kosztów 
administracyjnych pozwoli zarobić 
około 10% rocznie. 

3. Na kredycie. Jak to na kredycie? Przecież  kredyt to wydatki a nie zarobek. Tak, zgo-
dzę się, ale jeśli wykorzystamy kredyt do zarabiania pieniędzy zamiast konsumpcji to ... 
zaczynamy zarabiać i to sporo. 

Punkty 1 i 2 są dosyć proste i codziennie poznaję nowe osoby, które w ten sposób obra-
cają swoimi oszczędnościami. Punkt 3 jest już trudniejszy do zrealizowania samemu. 
Wymaga czasu, odpowiednio podjętych po sobie kroków,  zaplanowanych z wyprzedze-
niem. Pierwszy krok to zbadanie zdolności kredytowej, drugi krok zakup odpowiedniej 
nieruchomości, trzeci wynajęcie nieruchomości za czynsz, który zbilansuje koszty po-
niesionego kredytu i dodatkowo pozwoli nam coś zarobić. A ile można zarobić? Nie mniej 
niż 100% w czasie jaki wyznaczony jest na całkowitą spłatę kredytu. 

Wymienione sposoby osiągnięcia dochodu pasywnego, są tylko przykładami. 
Jeśli chcesz inwestować i dołączyć do grupy osób osiągających dochód pasywny, ko-
niecznie spotkaj się z doradcą lub ekspertem tak od nieruchomości jak i kredytów. Twoja 
sytuacja jest inna, wymaga indywidualnej oceny i planu. Zachęcam Cię, zrób pierwszy 
krok jeszcze w 2020 r. 

Kinga Valevsky 
współwłaściciel Strefa FiN

licencjonowana specjalistka ds. nieruchomości 
 i inwestowania w nieruchomości 

designer i  projektant wnętrz

Co możesz z nami zrobić:

FINANSE
n  uzyskać kredyt gotówkowy,
n  uzyskaćkredyt hipoteczny,
n  uzyskać kredyt inwestycyjny,
n  skonsolidować kredyty.

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

NIERUCHOMOŚCI
n  sprzedajemy nieruchomości dzięki 

naszej autorskiej strategii.
n  współpracujemy z inwestorami, 
świadczymy usługi od pozyskania 
nieruchomości, przez projekt, 
remont po sprzedaż a nawet  najem, 

n współpracujemy z deweloperami, 
n  podnosimy wartość nieruchomości 

przez profesjonalny home staging, 
n  wykonujemy profesjonalne 

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

STREFA FINANSÓW  
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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ROZPOCZNIJ NOWY ROK  
Z NOWĄ PRACĄ! 

Czekamy na Ciebie!  
Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim

Frito Lay to nie tylko jedna z największych firm 
na lokalnym rynku, ale przede wszystkim znana 
marka, która gwarantuje swoim pracownikom 
stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, 
pakiet dodatkowych benefitów i bezpieczne 
warunki pracy. Brzmi ciekawie? Dołącz do Nas! 

Poszukujemy osób do pracy na stanowiska:

OPERATOR MASZYN
  od kandydatów wymagamy posiadania  
doświadczenia w pracy przy obsłudze  
maszyn produkcyjnych
  na tym stanowisku nasi pracownicy  
odpowiedzialni są za obsługę maszyn  
używanych w całym ciągu produkcyjnym

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
  od kandydatów wymagamy posiadania 
uprawnień do kierowania wózkami  
widłowymi z UDT
   na tym stanowisku nasi pracownicy  
odpowiedzialni są za obsługę wózka  
widłowego, kompletację zamówień,  
załadunki, rozładunki, odbieranie palet

  UWAGA!
Pracujemy w systemie 3-zmianowym, 4-brygadowym. 
Praca w naszym zakładzie wiąże się z koniecznością 
wyrobienia tzw. „książeczki sanepid”

 
Kontakt: Malwina Pikiewicz 

605 650 641  
malwina.pikiewicz@pepsico.com 
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Wiadomo jednak, że trzeba się 
w jakiś sposób ustosunkować do 
zagadnienia, gdyż nic nie wskazuje 
na jego rychły koniec.

W dzisiejszym artykule zdradzimy 
sekret, jak działamy w naszym biurze, 
aby zminimalizować ryzyko złapania 
wirusa.

 Jest to o tyle istoty temat, gdyż cho-
dzi nie tylko o bezpieczeństwo nasze, 
ale i Klientów, którzy korzystają z na-
szych usług.

1. Tak więc podstawa to higiena. Na 
każdym biurku stoi środek do dezyn-
fekcji rąk, Dbamy o to, aby był najwyż-
szej jakości a zabijając wirusy, był jed-
nocześnie łagodny dla skóry.

2. Powierzchnia biurek, klamek, 
uchwytów jest systematycznie dezyn-
fekowana. Podzieliliśmy powierzchnię 
na strefy za które to jest odpowiedzial-
na jest konkretna osoba.

3. Od Klienów oddziela nas płyta 
plexi, mamy maseczki z filtrem hepa 
(nie takie przeciwpyłowe, tylko te wyż-
szej klasy) do tego jednorazowe ręka-
wiczki

4. Obok ekspresu leży pulsoksymetr 
– proste urządzenie do bezinwazyjne-
go sprawdzania natlenia krwi.

5. Kładziemy ogromny nacisk na 
ustalenie telefoniczne wszystkich 
szczegółów zawieranego ubezpiecze-
nia. Skraca to czas bezpośredniej ob-
sługi do sugerowanych przez eksper-
tów 15 minut.

6. Coraz więcej Towarzystw Ubezpie-
czeniowych, z którymi mamy umowy, 
rozszerzyło swoją ofertę o ubezpiecze-
nia wystawiane zdalnie, bez wychodze-
nia z domu. Proponujemy takie rozwią-
zanie, gdyż jest ono proste i wygodne. 
Jednakże wiele osób nie posiada do-
stępu do poczty elektronicznej, stąd 
cały czas jesteśmy do Państwa dyspo-
zycji również stacjonarnie.

7. Polecamy płatności kartą. Nie wy-
sztkie TU mają taką możliwość, jednak 
coraz więcej Firm skłania się ku takie-
mu rozwiązaniu. Stąd asortyment po-
lis, które można opłacić kartą, sukce-
swnie się zwiększa.

8. Jednakże najważniejsza zmiana, 
którą wprowadziliśmy to hybrydowy 
system pracy, który polega na stwo-
rzeniu dwóch niewidujących się ze 

sobą zespołów. Podczas gdy jeden ze-
spół obsługuje Państwa w biurze, dru-
gi pracuje zdalnie z domu.

Takie rozwiązanie jest bardzo bez-
pieczne, gdyż nawet w przypadku 
kwarantanny, jeden z zespołów nadal 
będzie do Państwa dyspozycji. A jak 
powszechnie wiemy kwarantanna  jest 
obecnie wysoce  prawdopodobna.

Nie chcemy dopuścić do sytuacji, 
w której nasze biuro musiałoby zostać 
zamknięte. Naszą dewizą jest DYSPO-
ZYCYJNOŚĆ przy jednoczesnym za-
pewnieniu maksymalnej ochrony Ze-
społu i Klientów.

W kolejnym artykule napiszemy jak 
sprawdza się taki system pracy i co 
o nim myślą nasi klienci.

Serdecznie zapraszamy do na-
szego biura w Grodzisku Maz. przy  
ul. Sienkiewicza 51, tel. 22 734 50 90, 
91 04 00 04, do biura w Żyrardowie 
przy ul. De Girarda 1b, tel. 783 308 875

Dorota Błaszczak
www.przezorny.pl

Jedni wierzą w Covida,  
inni ignorują wszelkie  
informacje na ten temat

VV
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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
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Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków
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n lekarze specjaliści dla dzieci i dorosłych
n badania USG pełen zakres, RTG
n medycyna pracy

TEL. 22 755 15 00, 22 755 15 01

LECZNICA LIFE-MED ZAPRASZA:

OKULISTA DZIECIĘCY  
od stycznia

Lecznica LIFE-MED
ul. Kościuszki 29
Grodzisk Mazowiecki

             


