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Powrót dziesiątej muzy
„Ogromnie się cieszymy, że po ponad trzech miesiącach izolacji ponownie otwieramy 
dla Was salę kinową, by serwować filmowe emocje na najwyższym poziomie!” 
– tak Kino Centrum Kultury dzieliło się w mediach społecznościowych radością, że od 
12 lutego może powrócić do działalności wskutek złagodzenia obostrzeń pandemicznych. 
A że radość to powszechna, pracownicy Ośrodka Kultury przygotowali w foyer wystawę 
skrywanych do tej pory w archiwach OK plakatów filmowych z lat 1973-2005. Niestety, na 
razie nieczynne pozostaje Kino Wolność w Willi Radogoszcz.

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

– Myślę, że to będzie duża atrakcja w naszej 
gminie i kolejne miejsce do wypoczynku 
i  relaksu – powiedział burmistrz Grzegorz 
Benedykciński na antenie Radia Bogoria. 

Na zakupionej od Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej działce ma powstać zbiornik 
o powierzchni lustra wody ok. 45 ha. Dla po-
równania – Stawy Walczewskiego, których 
popularność przyczyniła się do decyzji o dą-
żeniu do budowy nowego akwenu, zajmują 
łączną powierzchnię ok. 5 ha.

O tym, że gmina jest zdeterminowana 
do realizacji tego przedsięwzięcia, najlepiej 
świadczy fakt, że już kilka dni po podpisa-
niu aktu notarialnego rozstrzygnięty został 
przetarg na opracowanie kompleksowej do-
kumentacji projektowej na budowę zbiorni-

ka wodnego wraz z regulacją Mrownej i uzy-
skaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń 
na realizację inwestycji. Najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma Zeneris Projekty 
z Poznania i to ona będzie musiała zmierzyć 
się z takimi wytycznymi Urzędu Miejskiego, 
jak np. częściowe powydzielanie zbiorni-
ka groblami z uwzględnieniem możliwości 
ruchu pieszych, zapewnienie możliwości 
wydzielenia części rekreacyjnej z przezna-
czeniem na kąpielisko oraz części portowej, 
głębokość zbiornika w przedziale ok. 2–3 m 
z możliwością lokalnych przegłębień i wy-
płyceń, ponadto projektanci będą musieli 
uwzględnić budowę pagórków z ewentual-
nym wzmocnieniem tak, aby zapewnić moż-
liwość obciążenia ich ruchem pieszych. Jest 

szansa na to, że prace budowlane rozpoczną 
się już w przyszłym roku.

Warto dodać, że pomysł zakupu terenu 
w  Chlebni i wybudowania tam zbiornika 
wodnego cieszy się poparciem Rady Miej-
skiej, która jeszcze latem wyraziła na ten 
temat pozytywną opinię. Informacja o do-
konaniu transakcji opublikowana przez 
Urząd Miejski w mediach społecznościo-
wych spotkała się również z entuzjastyczny-
mi komentarzami ze strony mieszkańców. 
Natomiast ciekawostką jest fakt, że na tym 
położonym tuż przy Górkach Szwedzkich 
(ich fragment widoczny na zdjęciu, z prawej) 
terenie w nieodległej przeszłości znajdowały 
się stawy hodowlane, które z pewnością pa-
miętają starsi mieszkańcy Grodziska.   (kb)

Retencja i rekreacja 
Zapowiadana od kilku miesięcy transakcja zakupu przez gminę Grodzisk Mazowiecki 
ponadpięćdziesięciohektarowej działki w Chlebni została pomyślnie sfinalizowana. Oznacza to,  
że można przystąpić do działań związanych z przygotowaniami do budowy w tym miejscu zbiornika 
retencyjnego, który będzie służył również celom rekreacyjnym.
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9 stycznia minęły 23 lata od 
momentu, gdy w eterze za-
brzmiały słowa „Tu Radio Bo-
goria z Grodziska Mazowiec-
kiego na częstotliwości 70,37 
MHz”, które zainaugurowały 
działalność samorządowej 
rozgłośni. „Dziękujemy, że je-
steście z nami od tylu lat. Dzię-
kujemy za wszystkie wyrazy 
wsparcia, uznania, ale także 
za merytoryczne uwagi, dzięki 
którym zmieniamy się stale dla 
Was na lepsze” – napisali z tej 
okazji radiowcy na swojej stro-
nie internetowej. A my z oka-
zji urodzin dziękujemy im za 
obecność, szybkość i precyzję 
komunikatów, a także dobro-
sąsiedzkie relacje, wszak nasze 

redakcje dzieli jedna ściana, 
a łączy znacznie więcej niż 
wspólny korytarz. Życzymy, 
by Radio Bogoria nadal pły-
nęło na dobrej fali – od lat nie-
zmiennie na 94,5 FM!     (kb)

Z uwagi na wysoki poziom 
zachorowalności na CO-
VID-19, odnotowany na 
przełomie roku w powiecie 
grodziskim, Ośrodek Kultu-
ry zmuszony był do rezygna-
cji ze stacjonarnej formy za-
jęć zaplanowanych dla dzieci 
w czasie ferii. W  związku 
z tym wszystkie zajęcia trans-
mitowane były na kanałach 
społecznościowych Centrum 

Kultury, gdzie na taneczne 
poranki zapraszały instruk-
torki Studia Tańca MW 
oraz Anna Asińska, twórcze 
warsztaty plastyczne prowa-
dziła Marta Zawadzka, zaś 
Willa Niespodzianka przygo-
towała cykl warsztatów, pod-
czas których można było do-
wiedzieć się, jak malować na 
szkle, zrobić wianek, a nawet 
ogród w słoiku.    (kb)

Urodziny u sąsiadów  Atrakcyjnie choć zdalnie
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Mieszkańcy Milanówka Danu-
ta i Zbigniew Kijewscy zostali 
odznaczeni Medalem Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości, 
nadawanym przez Prezydenta 
RP „jako dowód wdzięczności 
oraz wyraz szacunku dla osób, 
które położyły szczególne za-
sługi w służbie Państwu Pol-
skiemu i społeczeństwu”. Da-
nuta Kijewska, prezes Fundacji 
Homo-Homini, była działacz-
ką „Solidarności” w milanow-
skich zakładach pracy – Mifam 
i w fabryce Jedwabiu. Współ-
pracowała z Niezależną Oficy-
ną Wydawniczą NOWA, a na 
nielegalną drukarnię udostęp-

niła własny dom. Zbigniew 
Kijewski jest emerytowanym 
żołnierzem. Służył jako nawi-
gator lotnictwa wojskowego 
więc współpraca z  opozycją 
antykomunistyczną była dla 
niego szczególnie ryzykowna. 
Uroczystość wręczenia odzna-
czeń odbyła 9  grudnia w  mi-
lanowskim Urzędzie Miasta, 
a  oprócz laureatów, ich przy-
jaciół i burmistrza Milanów-
ka Piotra Remiszewskiego, 
uczestniczył w niej poseł Bar-
tłomiej Wróblewski, któremu 
przyszedł zaszczyt wręczenia 
odznaczenia w imieniu Prezy-
denta RP.    (kb)

Dowód wdzięczności 
Za 1 250 000 złotych na gru-
dniowej aukcji online sprze-
dano „Targ wiejski”, obraz Jó-
zefa Chełmońskiego, powstały 
w 1882 r., w okresie paryskim, 
nawiązujący do wspomnień 
artysty z objazdu po Kresach 
i Ukrainie. W Paryżu nazywa-
no Chełmońskiego barbarzyń-
cą, ponieważ jako jeden z nie-
wielu przebywających wówczas 
tam artystów nie uległ w swej 

twórczości wpływom innych 
prądów. Mimo sukcesów i po-
wodzenia w sprzedaży swoich 
dzieł malarz tęsknił za oj-
czyzną. Krajobrazy, wiejskie 
sceny codziennego życia ma-
lował z pamięci. Uwieczniona 
chwila to znak rozpoznawczy 
mistrza. W przypadku „Targu 
wiejskiego” to chwila bardzo 
drogocenna.

    Sławomir Sadowski

Chełmoński w cenie 

Kwintet we czwórkę 

Przez Szkołę Morską na scenę– Zaczęło się od tego, że ku-
piłem sobie pierwszą gitarę w sklepie zabawkowym. Ona spowodowała zainteresowanie muzyką, sceną. I tak od gra-
nia na gitarze zainteresowałem się estradą – mówił Krzysztof Bartłomiejczyk, aktor musi-
calowy i dubbingowy, reżyser i pedagog, który był gościem kolejnego spotkania w ramach cyklu „Gmina wspiera swoich artystów” realizowanego przez Ośrodek Kultury. Jak wspomi-

nał artysta w rozmowie z Łu-

kaszem Nowackim, jego droga na scenę wiodła przez… Szkołę Morską.   (kb)
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Połączony z transmisją onli-
ne koncert „Chopin Sympho-
ny Jazz Project” w wykonaniu 
Warsaw/Paris Jazz Quintet 
odbył się 27 grudnia na scenie 
grodziskiego Centrum Kultury.

– Nazwa sugeruje, że jest 
nas pięciu, natomiast gramy 
we czwórkę. Stało się tak dlate-
go, że w 2009 roku nagraliśmy 
płytę z repertuarem chopinow-
skim, który dziś będziemy grać, 
i do nagrania zaprosiliśmy 

naszego kolegę, znakomitego 
paryżanina, grającego na sak-
sofonie i śpiewającego. Niestety 
Marc Thomas, bo o nim mówię, 
zmarł kilka lat temu, ale my 
postanowiliśmy zachować na-
zwę – mówił Robert Majewski 
zapowiadając koncert. Znako-
mitemu trębaczowi z Grodziska 
na scenie towarzyszyli Paweł 
Perliński (fortepian),  Andrzej 
Łukasik (kontrabas) i Sebastian 
Frankiewicz (perkusja).    (kb)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
czas pandemii przynosi wiele nowych sy-
tuacji. Do takich m.in. należy zwiększona 
o 20 proc. ilość śmieci wytwarzanych przez 
mieszkańców. Jest to wyraźnie związane 
z  dłuższym przebywaniem w domu pod-
czas pracy zdalnej czy zdalnego nauczania. 
Gmina znalazła się więc w trudnej sytuacji, 
ponieważ obowiązujące opłaty za odbiór 
odpadów nie wystarczają na zapłacenie za 
ich zbiórkę i utylizację. Obserwujemy także, 
że choć wzrasta liczba naszych mieszkań-
ców (w ciągu ostatnich dwóch lat przybyło 
2500 osób), niestety nie zwiększa się liczba 
deklaracji o wysokości opłat za gospodaro-
wanie odpadami, co jeszcze pogłębia defi-
cyt. Oczywiście niezmiernie cieszę się, że 
tak wiele osób chce u nas mieszkać i każde-
go serdecznie witam, ale apeluję do wszyst-
kich, którzy jeszcze nie dopełnili obowiąz-
ku wypełnienia tzw. deklaracji śmieciowej, 
aby jak najszybciej tego dokonali. Można to 
zrobić w punkcie na Targowisku Miejskim, 
w Urzędzie Miejskim, a także online. Przy-
pominam także, że opłatę płacimy zarówno 
od dorosłych, jak i od dzieci. 

Trwa budowa nowej szkoły w miejsco-
wości Szczęsne. Prowadzimy z wykonawcą 
rozmowy, by inwestycja ta została zakoń-
czona do 1 września, jednak trudna zima, 
która prawdopodobnie jeszcze trochę po-
trwa, może to uniemożliwić. Jeśli nawet 
budowa zostanie zakończona później, np. 
w październiku, to szkołę uruchomimy 
jeszcze w tym roku, ponieważ zależy nam 
na jak najszybszej poprawie warunków na-
uczania poprzez zmniejszenie liczby dzieci 
w szkołach w Adamowiźnie i Książenicach.

W ciągu najbliższego miesiąca ogło-
szony zostanie też przetarg na rozbudo-
wę i  remont Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul.  Bartniaka. Musimy się bowiem 
przygotować na zwiększoną liczbę dzieci, 
w związku z budową nowych obiektów 
mieszkalnych w centrum miasta. Przepro-
wadzimy również duży remont w Szkole 
Podstawowej nr 4 przy ul. Zielony Rynek.

Otrzymujemy wiele pytań, dotyczących 
ulicy Okrężnej. Szczególnie odcinek od ul. 
Piaskowej do torów WKD jest w bardzo 
złym stanie, ponieważ znajdują się tam 
płyty, które zostały położone już dawno. 
Będzie to duża inwestycja, wymagająca 
m.in. przebudowy instalacji elektrycznej 
czy budowy kanalizacji deszczowej. Zaraz 
po ogłoszeniu naboru na dofinansowanie 
budowy dróg złożymy wniosek na budowę 
Okrężnej wraz z uliczkami sąsiadującymi. 
Jeżeli dofinansowanie uzyskamy, to realiza-
cję całości przewidujemy na 2022 rok, jeśli 
natomiast nie zostaniemy zakwalifikowani 
do dofinansowania, to w przyszłym roku 
zrealizujemy przebudowę samej Okrężnej, 
bez ulic bocznych. W tym roku spodziewa-
my się też dofinansowania do budowy dro-
gi, która będzie łączyła ul. Daleką z ul. Ra-
dońską. Obecnie trwa bardzo duża i ważna 
dla Gminy inwestycja w postaci budowy 
Akwarelowej i Żwirowej. 

Spotykamy się z wieloma pytaniami 
w  sprawie przedłużenia obwodnicy, która 
planowo będzie dochodzić do Kałęczyna. 
Pierwotnie zakładano, że będzie ona do-
prowadzona do Turczynka w Milanówku, 
jednak z powodu protestów plany te zostały 
zaniechane. Dlatego aby poprawić komu-
nikację na terenie naszej gminy, połączy-
my obwodnicę z ul. Nadarzyńską. Jeszcze 
w tym roku rozpoczynamy projektowanie, 
tak by w następnych latach możliwa była 
budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową.

Sporo mieszkańców interesuje się kwe-
stią rewitalizacji deptaka. Planujemy nie 
tylko przebudowę ul. 11 Listopada, ale 
także placu Wolności i placu Króla Zyg-
munta Starego. Projekt placu Wolności 
jest już praktycznie gotowy, czekamy na 
analogiczne opracowanie dotyczące placu 
Króla Zygmunta Starego, a także zleciliśmy 
projekt rewitalizacji deptaka. Gdy będzie-
my mieli już wizualizację, udostępnimy ją 
mieszkańcom, aby poznać Państwa opinię.

W ostatnim czasie zakupiliśmy prawie 
51 ha gruntu w miejscowości Chlebnia. 
Teren ten zostanie przeznaczony na bu-

Wstępniak od Burmistrza

dowę zbiornika wodnego, który będzie 
spełniał dwa zadania. Po pierwsze, będzie 
miał funkcję retencyjną, czyli gromadze-
nia wód opadowych, a po drugie, funkcję 
rekreacyjną. Pojawiła się szansa na uzy-
skanie dużego dofinansowania unijnego. 
Jeśli je otrzymamy, to planowana inwe-
stycja będzie stanowiła nie lada atrakcję, 
ponieważ będzie można u nas pożeglo-
wać. Zbiornik, zasilany wodami z rzeki 
Mrownej, będzie miał ok. 1,7 km długości 
i w najszerszym miejscu ok. 700 m. Można 
go więc porównać do Jeziora Sztynorckie-
go. Natomiast z ziemi, którą pozyskamy 
z wykopu, planujemy usypanie górki, która 
latem będzie stanowiła miejsce widokowe, 
a w zimie służyła do uprawiania sportów. 
Gdy w tym roku spadł śnieg, obserwowa-
łem, jak dzieciaki wykorzystywały każde 
wzniesienie, by pojeździć na sankach czy 
nartach, dlatego bardzo chciałbym spra-
wić im radość i stworzyć górkę z prawdzi-
wego zdarzenia. Mamy już wyłonionego 
projektanta inwestycji i wszystko wskazuje 
na to, że w 2022 r. rozpoczniemy budowę 
obiektu. Mam nadzieję, że to będzie duża 
atrakcja nie tylko dla dzieci, ale i dla na-
szych dorosłych mieszkańców.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Zmiany, zmiany, zmiany 
Zwrot „udał się na zasłużoną emeryturę” 
z  reguły bywa wyświechtaną formułką. 
Od tej reguły są jednak wyjątki i tak jest 
w przypadku Piotra Galińskiego, któ-
ry 15 stycznia udał się na jak najbardziej 
zasłużoną emeryturę po ponad 30 latach 
pracy w Urzędzie Miejskim – w latach 
1990-94 był naczelnikiem wydziału wiej-
skiego, a od 1994 roku pełnił funkcję za-
stępcy burmistrza. Mimo iż zajmował tak 
eksponowane stanowiska, ze świecą szu-
kać osoby, która sformułowałaby nega-
tywną opinię na jego temat. O swojej pra-
cy w magistracie i planach na emeryturę 
wieloletni wiceburmistrz opowiada w wy-
wiadzie opublikowanym na str. 10-11.

Wakat w Urzędzie Miejskim był tylko 
chwilowy, bowiem tego samego dnia sta-
nowisko zastępcy burmistrza objął Michał 
Klonowski (na zdjęciu), dotychczasowy 

prezes ZWiK. 44-letni absolwent Poli-
techniki Warszawskiej ukończył studia 
podyplomowe na Wydziale Instalacji Bu-
dowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska, a na Polskiej Akademii Nauk 
zdobył tytuł MBA. Jest rodowitym gro-
dziszczaninem. W  latach 2002-15 zdoby-
wał doświadczenie w sektorze niepublicz-
nym, a jako prezes ZWiK-u między innymi 
nadzorował realizację wartego 85  mln  zł 
projektu uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy. 

Ponieważ życie nie znosi próżni, a ZWiK 
jako spółka samorządowa do skutecznego 
funkcjonowania potrzebuje prezesa, rów-
nież i tu nastąpiła błyskawiczna zmiana na 
stanowisku. Nowym prezesem ZWiK-u od 
15 stycznia jest Maciej Mański, dotychcza-
sowy dyrektor operacyjny. n  (kb)
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Od czasu wydania poprzedniego numeru „Bogorii” grodziscy radni spotkali się na 
dwóch sesjach – 21 grudnia 2020 r. i 27 stycznia 2021 r. Przedmiotem obrad były m.in. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa, budżet, pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego 
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Podczas grudniowych obrad w ramach 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
skarbnik Piotr Leśniewski zwrócił uwa-
gę na zmniejszenie w 2020 roku dotacji 
unijnych i krajowych i przeniesienie tych 
środków na 2021 rok. Taka sytuacja jest 
skutkiem pandemii, co spowodowało, że 
instytucje zarządzające działają wolniej. 
W związku z tym w ramach zmian w bu-
dżecie na 2020 rok zmniejszono dochody 
z przeznaczeniem m.in. na budowę ście-
żek rowerowych, Zielone płuca Mazow-
sza, dworek Chełmonie. Z drugiej strony 
w 2020 r. zwiększona została np. subwen-
cja oświatowa (1,5 mln zł), w ramach 
której znalazły się środki na bon nauczy-
cielski. Po stronie wydatków zmniejsze-
niu uległy wydatki związane m.in. z bu-
dową dróg (o  2 mln zł), promocją gminy 
(o  100  tys.  zł), dowozem dzieci do szkół 
(o 600 tys. zł), dotacją dla Ośrodka Kultu-
ry (o 300 tys. zł). Zwiększono za to wydatki 
dotyczące opieki społecznej (o 120 tys. zł). 
Zmiany zarówno w WPF, jak i w budżecie 
zostały uchwalone jednogłośnie.

Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na 
pomoc finansową dla powiatu grodziskie-
go. Tym razem chodziło o przesunięcie 
kwoty 26  tys. zł, która nie będzie wydat-
kowana na komunikację na terenie gminy 
Grodzisk, na nowe zadanie poświęcone 
rozbudowie drogi powiatowej nr 1503W. 
Inwestycja polegać będzie na budowie 
chodnika w Książenicach w rejonie ronda 
i skrzyżowania z ul. Korzenną.

Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części miasta Grodzisk Maz. Jednostka E1. 
Jest to obszar złożony z działek firmy Dan-
foss i  chodziło o umożliwienie przedsię-
biorstwu dalszego rozwoju. Wszyscy radni 
głosowali za.

Na styczniowej sesji radni 19 głosami za 
przy 2 wstrzymujących przyjęli Wieloletnią 
Prognozę Finansową. Jak poinformował 
skarbnik Piotr Leśniewski WPF w 2021 r. 
jest uchwalana do 2033 r. i założona na 

tyle lat, aby dojść do momentu spłaty zo-
bowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy 
obligacji. 2022 rok to ostatni rok, w którym 
gmina planuje zaciągnąć nowe zobowiąza-
nia. Zadłużenie gminy, które ma być wy-
zerowane w 2033 r., jak prezentował skarb-
nik na podstawie danych finansowych, 
jest bezpieczne. W Wykazie Przedsięwzięć 
Wieloletnich na lata 2021-2024 najdłużej 
trwające, bo do 2024 r., zadania inwestycyj-
ne to: budownictwo mieszkaniowe, kolejne 
etapy budowy szkoły w Szczęsnem oraz bu-
dowa przedszkoli w Grodzisku.

Rada Miejska przyjęła uchwałę budżeto-
wą na 2021 rok. Za było 19 radnych, 2 rad-
nych się wstrzymało.

W uchwale dochody zaplanowano w wy-
sokości 385 mln zł, wydatki w wysokości 
410 mln zł, w związku z czym powstanie de-
ficyt w wysokości 25 mln zł. Deficyt zostanie 
pokryty przychodami, które mają wynieść 
44 mln zł i pochodzić z pożyczek i kredytów 
oraz niewykorzystanych środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu.

Jeśli chodzi o dochody, to największą 
pozycją jest udział gminy w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 
– 92  mln  zł (jak przedstawił w prezenta-
cji multimedialnej skarbnik, planowany 
wzrost w  porównaniu do stanu na III kw. 
2020 r. o 10 proc.). Następnie uplasowały się: 
świadczenia wychowawcze – ponad 67 mln 
zł (wzrost o 11 proc.) i subwencja oświatowa 
– ponad 56 mln zł (wzrost o 11 proc.). 

W strukturze wydatków wydatki bieżą-
ce będą stanowiły 77 proc., a wydatki ma-
jątkowe 23 proc. W ramach wydatków bie-
żących, które ogółem zamkną się w kwocie 
318 mln zł, można wyróżnić wydatki na 
oświatę i wychowanie (ponad 100 mln zł) 
oraz rodzinę (ponad 87 mln zł). Wydatki 
inwestycyjne – 92 mln zł – przeznaczone 
zostaną m.in. na budowę hali widowisko-
wo-sportowej (25 mln zł), budowę dróg 
(20  mln zł), budowę szkoły w Szczęsnem 
(10 mln zł), Zielone płuca Mazowsza 
(6,5 mln zł) i budowę ratusza (6 mln zł).

Stosunkiem głosów: 19 za, 2 przeciw na 
sesji podjęto decyzję o zaciągnięciu w 2021 
roku kredytu długoterminowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  ty-
tułu pożyczek, kredytów i obligacji oraz 
na sfinansowanie planowanego deficytu. 
Kredyt w wysokości ponad 33 mln zł ma 
być spłacany w latach 2022-2032. Również 
w 2021 roku ma być zaciągnięta pożycz-
ka długoterminowa w wysokości ponad 
3 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfi-
nansowanie planowanego deficytu z prze-
znaczeniem na budowę hali widowiskowo-
-sportowej. Radni głosowali tak samo, jak 
w przypadku uchwały dotyczącej kredytu.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę o udzie-
leniu pomocy finansowej dla powiatu gro-
dziskiego.

– Planujemy przekazać 4,05 mln zł na 
następujące cele: 1,4 mln zł na budowę dro-
gi w Chlebni, 100 tys. zł na budowę ścież-
ki rowerowej w Urszulinie, 550 tys. zł dla 
Szpitala Zachodniego na modernizację po-
mieszczeń oraz zakup sprzętu medycznego 
i niemedycznego, 2 mln zł na komunikację 
miejską realizowaną przez powiat na rzecz 
naszej gminy – mówił Piotr Leśniewski.

Uchwalono miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Urbanista Anna 
Markert zaprezentowała radnym uwagi 
wniesione do planów wraz z uzasadnie-
niami do ich nieuwzględnienia. Radni 
odrzucili wszystkie uwagi, w zdecydowa-
nej większości przypadków jednogłośnie. 
Ostatecznie dla części terenu miasta Gro-
dzisk Maz. Jednostka A1 – etap II plan 
przyjęto 20 głosami za (jeden z radnych nie 
brał udziału w głosowaniach uwag do tego 
planu i samego planu), a dla części wsi Od-
rano-Wola w rejonie ul. Akwarelowej i Pa-
stelowej plan zatwierdzono jednogłośnie.

n  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 
transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań można zapoznać się na stro-
nie bip.grodzisk.pl.

WieśCi z Ratusza

            
Panu  

Janowi Morwińskiemu
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
Dyrektor i pracownicy  

Biura Oświaty

Panu Janowi Morwińskiemu
radnemu VI i VII kadencji

w latach 2010-2018
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Ojca

składają
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

wraz z Radnymi

Wieloletniej radnej
Alicji Pytlińskiej

Przewodniczącej Rady Miejskiej  
w latach 2002-2010

wyrazy serdecznego współczucia
w związku ze śmiercią

Ojca
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
wraz z Radnymi
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Remont po całości

Wahadła dwa

Asfalt  
zamiast płyt

Siedemnastka 
za siódemkę

Nie tylko 
Przemysłowa

    Pani  
Barbarze Nowakowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

Pani Żanecie Michalskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  

i Pracownicy Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Magdalenie Okrasie

pracownikowi Urzędu Miejskiego
z powodu śmierci

Mamy
w imieniu mieszkańców

gminy Grodzisk Mazowiecki 
składają 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński
Koleżanki i Koledzy  
z Urzędu Miejskiego
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    Drogiemu Koledze 
Witkowi

wyrazy serdecznego współczucia
w związku ze śmiercią

Mamy
składają

Dyrekcja i pracownicy 
 Ośrodka Kultury

Gruntowną modernizację przejdzie budy-
nek OSP w Kłudnie Starym. Remontem 
za kwotę blisko 450 tys. zł zajmie się fir-
ma WIG-DAR Dariusz Kozłowski, która 
szczególnie dobrze zapisała się w kronikach 
gminnych inwestycji jako solidny wyko-
nawca budowy kilku świetlic wiejskich. 
Lifting strażnicy w Kłudnie Starym doty-
czyć będzie zarówno wnętrz, jak i elewacji 
oraz nawierzchni przed budynkiem. Całość 
inwestycji powinna zakończyć się w ciągu 
dziewięciu miesięcy.  n  (kb)

Do listopada potrwa przebudowa ulicy 
Źródlanej w Radoniach. Mocno wysłużone 
płyty żelbetowe na 200-metrowym odcinku 
przebiegającym przez las zastąpi nawierzch-
nia asfaltowa, powstanie chodnik i ścieżka 
rowerowa oraz oświetlenie uliczne. Inwesty-
cja, której realizacją zajmie się warszawska 
firma Fal-Bruk, kosztować będzie 861 tys. 
zł i jest częścią większego projektu dotyczą-
cego rozbudowy ciągu komunikacyjnego 
łączącego ul. Mazowiecką w Książenicach 
z ul. Widokową w Radoniach. Umowę na tę 
inwestycję burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski podpisał 29 stycznia.   n  (kb)

Z początkiem roku gminna linia au-
tobusowa nr 7 została zastąpiona 
linią powiatową nr 17, która swoim 
przebiegiem obejmuje nie tylko trasę 
dotychczasowej „siódemki”, lecz tak-
że została wydłużona do Milanówka 
oraz obsługuje ulice Na Laski i Okręż-
ną. Zwiększyła się także częstotliwość 
kursowania.  n  (kb)

W ciągu dwunastu miesięcy przebu-
dowy swojej ulicy doczekają się miesz-
kańcy ul. Przemysłowej, gdzie zostanie 
wykonana kanalizacja deszczowa i re-
mont nawierzchni jezdni. Umowę na 
to przedsięwzięcie burmistrz Grzegorz 
Benedykciński podpisał z krakowską 
firmą GruntBudowa, która w ramach 
zadania wykona również remonty na-
wierzchni i odwodnienia ulic Zacisze 
w Grodzisku oraz Dobrej i K. Szoslan-
da w Adamowiźnie.   n  (kb)

W związku z budową obwodnicy w okolicy 
skrzyżowań z dwiema ważnymi arteriami 
w gminie Grodzisk w styczniu wprowadzo-
no czasową organizację ruchu – ruch wa-
hadłowy pojawił się na ul. Radziejowickiej 
w Kałęczynie oraz na ul. Wspólnej w Wólce 
Grodziskiej.  n  (kb)

fo
t. 

kb

fo
t. 

kb

fo
t. 

kb

fo
t. 

kb
 (2

)

fo
t. 

kb

fot. kb



BOGORIA nr 305 styczeń-luty 2021

miasto i gmina
6

Wywiad godny wyróżnienia 

Maja jest pierwsza 

– W związku z wybudowaniem przejścia 
podziemnego kładka miała zostać zde-
montowana. Otrzymywałem wiele sygna-
łów od mieszkańców, w szczególności Łąk, 
że ten obiekt jest w dalszym ciągu potrzeb-
ny. Dlatego podjęliśmy rozmowy z koleją – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Występujący w imieniu dyrekcji zakła-
du linii kolejowych w Warszawie Marian 
Jarosz, poinformował, że remont kładki 
kosztował ok. miliona złotych. – Wyasy-
gnowaliśmy odpowiednie środki, ponie-
waż Grodzisk jest jednym z nielicznym 
miast, które w sposób wzorcowy współ-
pracuje z koleją. Dlatego przychyliliśmy się 
do wniosku władz o odstąpienie od kasacji 
kładki, której konstrukcja była w fatalnym 
stanie, ale która wrosła w panoramę mia-
sta – mówił Marian Jarosz, naczelnik sek-
cji Warszawa Centrum.

Mirosław Niedźwiadek, zawiadowca 
grodziskiej stacji, nie krył zadowolenia 
z  powodu pozostawienia kładki. Podkre-
ślał, że dalsza jej eksploatacja w polepszo-
nym standardzie zapewnia bezpieczeń-
stwo użytkownikom obiektu, co jest dla 
niego sprawą nadrzędną.

n Tekst i fot. Anna Redel 

Celem konkursu, cieszącego się patro-
natem Polskiej Agencji Prasowej, jest  
docenienie dziennikarzy, którzy inte-
resują się edukacją w wymiarze euro-
pejskim, a  w  szczególności programami 
zarządzanymi przez FRSE. Czujemy się 
docenieni i  dumni, że mamy tak bogate 
zainteresowania.

Nagrodzony wywiad został opubliko-
wany w 2020 r. w majowym numerze, 
a  jego bohatetem jest Piotr Pielaszek. 
Pochodzący z Kozerek lutnik mimo mło-
dego wieku zdobywa laury wielu presti-
żowych konkursów, a swą mistrzowską 

klasę zawdzięcza pracowitości, determi-
nacji, konsekwencji, a także odrobinie 
szczęścia, które pozwoliło mu spotkać na 
swojej drodze odpowiednich ludzi. Waż-
nym dla jego rozwoju epizodem był wy-
jazd na trzymiesięczny staż do Angers we 
Francji, co możliwe było dzięki progra-
mowi Erasmus.

Tych, którzy jeszcze nie poznali tej in-
spirującej historii, zachęcamy do lektury. 
Wywiad jest dostępny na stronie interne-
towej www.gazetabogoria.pl w zakładce 
„Wydania” – numer 298 (str. 15-17).

n  Redakcja

– Córka ważyła 3880 gramów i mierzyła 
57 cm, kiedy przyszła na świat. Otrzymała 
10 punktów w skali Apgar, więc superzdro-
wa dziewczynka. To nasze pierwsze, wysta-
rane dziecko – mówiła Magdalena Pyrek, 
mama Mai, mieszkanka Grodziska.

W związku z tym, że wózek został prze-
kazany 21 stycznia, czyli w Dzień Babci, 
warto podkreślić, że podczas wręczenia 
upominku obecna była babcia Mai. – To 
jest wyczekane maleństwo. Dla nas to wiel-
ki prezent – mówiła Marzena Łapińska.

Jak informuje Urząd Miejski na swojej 
stronie internetowej, akcja ufundowania 

wózka została przeprowadzona po raz 
dwunasty z rzędu.

– Rodzinność dla Grodziska jest bardzo 
ważna. Od lat staramy się budować dobry 
klimat wokół rodzin. Ten symboliczny mo-
ment ma skłaniać do radości ze wzrostu 
dzietności w gminie. To inwestycja w przy-
szłość – mówił wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, który wraz z burmistrzem Grze-
gorzem Benedykcińskim wręczył rodzinie 
pierwszej w 2021 roku nowej obywatelki 
gminy wózek, fotelik, wyprawkę oraz spe-
cjalny dyplom.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Długo wyczekiwane oddanie do 
użytku po generalnym remoncie 
kładki nad torami PKP nastąpiło 
18 grudnia. Pierwotnie kolej pla-
nowała obiekt zlikwidować, jednak 
dzięki staraniom władz Grodziska, 
nie tylko zdecydowała się go pozo-
stawić, lecz także znalazła niemałe 
środki na modernizację. 

Na co dzień staramy się doceniać osiągnięcia grodziskich mieszkańców 
i instytucji, a tym razem przychodzi nam pochwalić się własnym sukcesem. 
Otóż 18 grudnia w formule online odbyła się gala wręczenia nagród Fundacji 
Rozwoju Systemu edukacji. W konkursie eDUinspiracje Media 2020 
nasza redakcja została wyróżniona za artykuł „Jestem lutnikiem. Tworzę 
instrumenty” autorstwa redaktora naczelnego Krzysztofa Bońkowskiego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją gmina Grodzisk przygotowała prezent dla 
pierwszego dziecka urodzonego w 2021 roku. Tym razem wózek otrzymała 
Maja Pyrek, która przyszła na świat 3 stycznia w Szpitalu Bródnowskim.

Powrót do 
świetności 
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Projekt zaowocuje projektem
Trzyosobowy zespół przedstawicielek 
Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej 
zakwalifikował się do projektu „Młodzi 
Liderzy w społeczności w czasach kry-
zysu”, 8-miesięcznego programu roz-
wojowego dla młodych realizowanego 
przez Fundację Edukacja dla Demokra-
cji. Katarzyna Wojciechowska, Zuzanna 
Lewandowska i Natalia Lewandowska 

będą miały okazję zrealizować swój au-
torski projekt społeczny, do czego przy-
gotuje je cykl szkoleń, podczas których 
będą mogły rozwijać swoje kompetencje 
liderskie, dowiedzieć się, jak mocniej 
angażować rówieśników i społeczności 
lokalne, a także jak wykorzystywać do-
stępne narzędzia i mechanizmy party-
cypacji młodzieży.   (kb)

„eBiblioteka liderem cyfryzacji na Mazowszu” – tytuł projektu Urzędu Miejskiego realizowanego  
przez grodziską Bibliotekę Publiczną okazał się proroczy. To właśnie dzięki temu przedsięwzięciu 
Grodzisk zwyciężył w czwartej edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” organizowanego  
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
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– To efekt naszej wieloletniej działalności 
i przygotowań. Już w starej siedzibie praco-
waliśmy nad komputeryzacją, zakupiliśmy 
karty, kody kreskowe, skanery, aby móc 
przetwarzać informacje. Dzięki kodom na 
książkach wiemy, gdzie wydawnictwa sto-
ją na półkach, kto je wypożyczył, na jaki 
okres. To taki chip. Po ustaleniach kon-
cepcyjnych, wprowadzaniu ręcznym, wy-
korzystywaniu nowego sprzętu nadszedł 
czas na systemy informatyczne. Choć nie 
jesteśmy dużą biblioteką, to jesteśmy pre-
kursorami w przemyślanych wdrożeniach. 
Wiele placówek z naszego sektora odzy-
wa się do nas z pytaniami – mówi Dorota 
Olejnik, dyrektor Biblioteki Publicznej.

Rozwiązania, za które doceniono biblio-
tekę, służą ułatwieniu dostępu do korzy-
stania z placówki. Chodzi np. o możliwość 

zapisania się do biblioteki i rezerwacji 
książek za pośrednictwem strony interne-
towej. Gdy książka jest już gotowa do od-
bioru, czytelnik otrzymuje powiadomienie 
SMS-em i na adres mailowy. Funkcjonuje 
wrzutnia w ścianie budynku Mediateki, 
która pozwala na zwrot książek przez całą 
dobę, działa samoobsługowe stanowisko 
biblioteczne, a na dworcu kolejowym stoi 
książkomat – to wszystko sprawia, że ko-
rzystanie z zasobów Biblioteki Publicznej 
jest bardzo dogodne.

– Usługi, które wprowadziła biblioteka, 
są związane z nowoczesnymi technolo-
giami. To rozwiązania kompleksowe, bo 
wdrożone całościowo, a nie wyrywkowo. 
Usługi, które są na końcu procesu, nie 
mogłyby być wdrożone bez usług na po-
czątku. Nie byłoby indywidualnych kont 

czytelnika i nie można by było wyszuki-
wać książek w bazie, gdyby nie zostały 
zelektronizowane. Nie byłoby katalogu 
i formularza online, płatności PayU, gdyby 
nie wprowadzenie systemu bibliotecznego. 
Nie byłoby karty czytelnika w telefonie, 
gdyby nie było systemu odpowiedniego do 
wdrożenia tej karty. Mieliśmy wizję, prze-
szkoliliśmy personel, śledziliśmy nowinki 
technologiczne, pozyskaliśmy odpowiedni 
sprzęt – to wszystko zadecydowało o na-
szym sukcesie – dodaje dyrektor biblioteki.

W konkursie za Grodziskiem uplaso-
wały się: Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie (II miejsce), Urząd Miasta Ostrołęki 
(III miejsce), Urząd Miasta Płocka i Urząd 
Miasta Otwocka (wyróżnienia).

    Tekst i fot. Anna Redel

– To jedno z najtragiczniejszych wyda-
rzeń w historii Grodziska Mazowieckiego. 
Będziemy o nim pamiętać przez kolejne 
lata. W tym roku szczególnie pamiętamy 
o nieobecnych z nami z powodu pandemii 
kombatantach, świadkach tamtych dni. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
możliwe spotkanie z nimi i wspólne wspo-
mnienie tego, co tragiczne i co na zawsze 
powinno być lekcją – mówił wiceburmistrz 
Tomasz Krupski, który wraz z reprezentu-
jącym Ośrodek Kultury Łukaszem Nowac-
kim, w przededniu 76. rocznicy tragiczne-
go w skutkach nalotu sowieckiego, złożył 
kwiaty przed tablicą upamiętniającą ofiary 

bombardowania, znajdującą się na pomni-
ku Miejsce Straceń.

Do nieuzasadnionego militarnie ataku 
doszło 16 stycznia 1945 roku, dzień przed 
wkroczeniem do Grodziska Armii Czerwo-
nej. W mieście przebywały wówczas rzesze 
warszawiaków, wysiedlonych ze stolicy 
przez Niemców po powstaniu warszaw-
skim. Sowieckie bomby spadły m.in. na za-
tłoczony rynek. Liczba ofiar nigdy nie zo-
stała jednoznacznie określona, ale ostrożne 
szacunki mówią, że podczas nalotu zginęło 
ok. 200 osób, a drugie tyle zmarło wkrótce 
z powodu odniesionych ran. – Niewątpli-
wie tak tragiczne wydarzenie zasługuje na 

odrębne upamiętnienie i mam nadzieję, że 
w najbliższych latach pojawi się odpowied-
nia inicjatywa, która pozwoli nam zreali-
zować ten postulat – mówił wiceburmistrz 
Tomasz Krupski.    (kb)

Pamięć o tragedii,  
troska o kombatantów 

Nie byłoby końca bez początku 

miasto i gmina

Drodzy Seniorzy!
Wirus SARS-CoV-2 jest groźny, 
nie  lekceważmy go. Stosujmy się do 
zaleceń sanitarnych. Zapiszmy się na 
szczepienie. Lekarze proszą i apelują! 
Zaszczepmy się!

Gminna Rada  
Seniorów
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Historia Hanny Stefańskiej (z domu Po-
łczyńskiej) rozpoczęła się w Łąkach, przy 
Szosie Błońskiej, dziś ul. Traugutta, na te-
renie fabryki „olejkowej” należącej do Die-
sel Oil Co., gdzie córka Franciszka i Anieli 
z Mayów przyszła na świat 14 listopada 
1925 r. Rodzina wkrótce przeprowadziła 
się na ul. Kościuszki, by ostatecznie znaleźć 
lokum w budynku miejskiej ubezpieczalni, 
gdzie ojciec Hani otrzymał pracę. Jej dzie-
ciństwo upływało w środowisku lekarzy 
i  związanych ze służbą zdrowia osób, re-
prezentujących lokalną elitę, a czas dzielo-
ny był między naukę w Szkole Podstawo-
wej nr 1, seanse w kinie (z ojcem), wyjazdy 
nad morze (z  matką), wycieczki bryczką, 
a także bale, rauty, fajfy i brydże – tymcza-
sem zarezerwowane dla rodziców – orga-
nizowane w sali K.K.O. lub pobliskim „ka-
synie”, skupiające wytworne towarzystwo.

W 1936 r. dziadkowie Hani wystawi-
li dom przy ul. Przejazdowej, stanowią-
cej wówczas szlak wozaków i dojazd do 
przeprawy kolejowej, położony na da-
lekich przedmieściach. Od pierwszego 
dnia wojny dom ten stał się także domem 
Hani. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
Hanna trafiła do Szkoły Handlowej utwo-
rzonej w  warunkach okupacyjnych przez 
dyrektora Witolda Westfala. Placówka 
często zmieniała siedzibę (w budynkach 
szkolnych przy ul. 3 Maja stacjonowali 
Niemcy), zajmując m.in. dawną kuchnię 
Zakładu Wodoleczniczego. Tam właśnie, 
w otaczającym sanatorium parku zdro-
jowym, miała miejsce przygoda, która 
o  mały włos nie zakończyła się tragedią. 
Niemiecki żołnierz pilnujący koni zapro-
ponował uczennicom „handlówki” prze-
jażdżkę. Wyzwanie podjęła Hania, która 
dosiadła konia i pogalopowała w kierunku 
dworca kolejowego. Wierzchowiec okazał 

Zmarła Hanna Stefańska. Była postacią organicznie związaną z naszym miastem, znającą Grodzisk od podszewki, 
a zarazem kimś, kto za sprawą swojej iście królewskiej aparycji, niesłabnącej charyzmy, daru zjednywania sobie ludzi, 
szerokich horyzontów i obycia w świecie dalece wykraczał poza granice lokalności. Dla wielu pozostawała uosobieniem 
kobiecej klasy, siły i wewnętrznej wolności, dla kręgu bliskich – niezawodną przyjaciółką, uroczą towarzyszką spotkań, 
zabaw i podróży, dla wszystkich zaś była pięknym, życzliwym i wielkodusznym człowiekiem.  

Królowa z przedmieścia  

    
11 stycznia 2021 roku

zmarła
śp. Hanna Stefańska

w latach 1989-90 uczestniczka 
prac Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność” w Grodzisku 
Mazowieckim.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia 

składa
Wojciech Hardt

się nieskory do współpracy, a szaleńczy ga-
lop skończył się na ulicznym bruku. Koń 
wrócił do pachnącej sianem stajni pozo-
stawiając na ulicy poturbowaną i oszoło-
mioną amazonkę. Dzięki temu ocalona od 
śmierci Hania mogła jeszcze wziąć udział 
w tajnych kompletach, które prowadził 
Andrzej Wróblewski (późniejszy „Ibis”), 
otarła się o wielką historię w postaci gen. 
Leopolda Okulickiego, ostatniego dowód-
cy AK, ukrywającego się u rodziny Redlów 
przy ul. Przejazdowej 8, obserwowała ra-
dziecki nalot na miasto 16 stycznia 1945 r. 
i przyglądała się wkroczeniu Armii Czer-
wonej. W latach powojennych znalazła na 
krótko posadę w warszawskim oddziale 
ZUS, by następnie zapałać miłością do 
Jana Stefańskiego, który został jej mężem, 
i do podróży, które od 1965 r., mimo trud-
ności powodowanych polityką władz PRL, 
wypełniały jej barwne i ciekawe życie. 

Gdyby tylko zechciała, mogła zamieszkać 
pod każdą szerokością geograficzną – cechy 
charakteru w połączeniu ze znajomością 
języków i umiejętnością nawiązywania ser-
decznych relacji z napotykanymi ludźmi 
umożliwiały jej nawet w zgrzebnych latach 
komuny pokonywanie granic, tych istnie-
jących na mapie i w ludziach. Hart ducha, 
wrodzona przekora, rodzinne koligacje 
i  łut szczęścia, które często jej dopisywało, 
otwierały przed nią drzwi wiodące w świat. 
Wybrała jednak Grodzisk Mazowiecki 
i dom dziadków przy ul. Przejazdowej. Była 
nieocenioną skarbnicą wiedzy o mieście 
i tworzących je ludziach, cierpliwą prze-
wodniczką po zaułkach przeszłości. Z jej 
anegdot o konspiracyjnym radiu ukrytym 
w psiej budzie czy perypetiach związanych 
z uzyskaniem paszportu potrzebnego, by 
wyjechać nad morze, dałoby się stworzyć 
kapitalną komedię omyłek (właśnie po-
myłka urzędnika sprawiła, że część jej ro-
dziny, w tym sławny kuzyn, prof. Zbigniew 
Pełczyński, nosi inne nazwisko rodowe). 
Z jej opowieści o czułej przyjaźni z Elżunią 
Gorfinklówną i Basią Globusówną, córka-
mi grodziskich lekarzy żydowskiego po-
chodzenia, które nie przeżyły wojny, moż-
na utkać przejmującą historię dziecięcego 
przywiązania i niezawinionego cierpienia. 
Co znamienne, nie epatowała osobistymi 
wyznaniami, nie dominowała otoczenia, 
hołdując wynikającej ze znakomitego wy-
chowania cnocie umiaru i szlachetnej po-
wściągliwości, która nie przeszkadzała jej 
wszakże cieszyć się kontaktami towarzyski-
mi – pełnymi życzliwego zainteresowania, 
uśmiechu i szczodrości. Proszona o pomoc, 
nawet w błahej sprawie, nie odmawiała 
nigdy. Każde spotkanie z panią Hanią – 
najlepiej przy kawie i kawałku wybornego 
makowca – było wizytą w świecie inteli-
gentnego humoru, elegancji, stylu, niena-
gannych manier, erudycji i uroku, którymi 
to przymiotami zdobywała każdego.

Trudno stwierdzić, na czym polegał fe-
nomen Hanny Stefańskiej, najpewniej na 
tym, że była właśnie taka, jedyna i niepo-
wtarzalna, silnie obecna w swoich sądach 
i promieniującej na otoczenie osobowości 
– światowa i bliska zarazem, dystyngowa-
na i bezpośrednia, wierna swoim poglą-
dom i otwarta na innych, nic nie tracąca 
ze swojej urody i wdzięku mimo upływu 
lat, zanurzona w przeszłości i na wskroś 
współczesna. W listopadzie minionego 
roku obchodziła 95. urodziny, w grudniu 
trafiła do szpitala, a 11 stycznia 2021 r. 
wyruszyła w swą ostatnią podróż – poza 
horyzont doczesności. Odeszła spokojnie, 
z poczuciem zamknięcia swoich ziemskich 
spraw, jak na prawdziwą damę przystało. 

n  Łukasz Nowackiko
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Grodziska Szóstka może się poszczycić tytułem Najlepszej Kreatywnej Szkoły na Mazowszu. 
Placówka zwyciężyła w kategorii szkół podstawowych z gmin i miast powyżej 20 tys. mieszkańców 
w iV edycji organizowanego przez samorząd wojewódzki konkursu „edukreator na Mazowszu”. 

edukacja

Jak można dowiedzieć się z ko-
munikatu wojewódzkich służb 
prasowych, zadaniem szkół było 
ukazanie osiągnięć dotyczących 
kreatywnego rozwoju ucznia 
poprzez upowszechnianie kul-
tury, a także wsparcie nauko-
wo-pedagogiczne nauczycieli, 
stworzony system zajęć pozalek-
cyjnych, zbudowaną infrastruk-
turę oraz zastosowanie pomocy 
dydaktycznych. I można powie-
dzieć, że Szóstka wywiązała się 
z tych zadań na szóstkę.

– To uhonorowanie działań 
w trzech obszarach: dydaktyka, 
wychowanie i kultura – mówi 
dyrektor SP nr 6 w Grodzisku 
Agnieszka Rutecka, przypo-
minając, że w  placówce zostały 
stworzone ligi przedmiotowe, 

w ramach których uczniowie 
przez cały rok zbierają punkty 
w poszczególnych etapach, a ca-
łość przedsięwzięcia wieńczy fi-
nał. – Na przykład w przypadku 
ligi matematycznej jest to Dzień 
Liczby Pi, który organizujemy 
podczas tygodnia matematycz-
nego. Wówczas wybieramy naj-
lepszego matematyka w szkole, 
a  sam finał jest również okazją 
do wspólnej zabawy – dodaje 
pani dyrektor. Podkreśla też, że 
w obszarze wychowania cenna 
jest współpraca z harcerzami 
oraz relacje z  kombatantami. 
Wszak patronem szkoły są Sza-
re Szeregi. – Szczególnie wzru-
szająca była akcja „Przerwany 
marsz”, z okazji 80. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. Wów-

czas symbolicznie dokończyli-
śmy przerwany przez wybuch 
wojny marsz uczniów do szkoły. 
A  swoją obecnością zaszczycili 
nas kombatanci, którzy na moje 
ręce przekazali opaskę Armii 
Krajowej – mówi Agnieszka 
Rutecka, dodając, że uczniowie 
w ciągu roku szkolnego biorą 
udział w tygodniu życzliwości, 
dniu wrażliwości, poświęco-
nym osobom z autyzmem dniu 
niebieskim, a także w dniu to-
lerancji. – Nie zapominamy też 
o kulturze. Mamy pierwsze na 
Mazowszu uczniowskie radio, 
organizujemy obowiązkowe 
wycieczki do miejsc nieodle-
głych, a wartościowych, ta-
kich jak Galeria Instrumentów 
Folkowych, Muzeum Figur 

Stalowych, Poczekalnia PKP, 
Radziejowice czy Adamowizna 
– zapewnia pani dyrektor.  

Kapituła konkursu oceny 
dokonywała na podstawie do-
starczonych w postaci elektro-
nicznej przez szkoły prezentacji 
zawierających krótki opis dzia-
łań oraz zdjęcia dokumentujące 
różne wydarzenia.

W ślad za nagrodą oprócz pre-
stiżu podążyły również bardziej 
wymierne korzyści – Szóstka 
otrzymała 10 tys. zł, które spo-
żytkowała na zakup mobilnego 
ekranu i    specjalnego rzutnika, 
dzięki czemu będzie mogła or-
ganizować seanse i prezentacje 
w sali gimnastycznej dla więk-
szej liczby uczniów.  

    Krzysztof Bońkowski

Od 2006 r., w styczniu, dzięki 
przychylności władz, były orga-
nizowane spotkania noworocz-
ne dla emerytowanych pracow-
ników oświaty wywodzących 
się z placówek, dla których or-
ganem prowadzącym są gmina 
Grodzisk Maz. i starostwo po-
wiatu grodziskiego.

Aktualnie, ze względu na sy-
tuację, jest to niemożliwe.

W tym miejscu serdecznie 
Wszystkich pozdrawiam, ma-
jąc nadzieję, że Nowy Rok 2021 
będzie lepszy.

Scenariusz był zwykle po-
dobny: życzenia, krótka in-
formacja o gminie, występ 
nauczycielskiego chóru Viva 
La Musica pod kierunkiem Sta-
nisława Wiśniewskiego, przy 
akompaniamencie kol. Elżbiety 
Bartosiak. A potem najważ-
niejsze: przy herbacie spotkanie 
po latach, odżywały wspomnie-
nia, na moment ubywało lat…

Od pewnego czasu stało się 
tradycją przypomnienie Tych, 

co odeszli w minionym roku. 
W  tym szczególnie trudnym 
2020 r. byli to śp. śp.: Anna Jan-
kowska (była inspektor), Ma-
ria Truszyńska, Paweł Sęczek, 
Bogumiła Krekora, Ewa Wy-
szyńska, Marianna Osiadacz 
ze Szkoły Podstawowej nr 4, Ja-
nusz Witczak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Maria Wierzbicka 
ze Szkoły Podstawowej w Ada-
mowiźnie, Wiesława Chmie-
lewska ze Szkoły Podstawowej 
nr 5, Teresa Piórkowska ze 
Szkoły Podstawowej w  Izdeb-
nie, Zofia Chmielewska z Przed-
szkola nr 7, Paweł Brzeziński 
z  Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych nr 2 w Grodzisku, 
Jadwiga Kwiatkowska, Anie-
la Dunaj z  Zespołu Szkół nr 1 
w  Grodzisku, Stanisława Pon-
tus, Zofia Obrębska z Zespołu 
Szkół nr 2 w Milanówku, Ewa 
Lenart z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej.

Proszę o chwilę zamyślenia.
    Wiesława Śliwińska 

A nadzieja znów 
wstąpi w nas…

Początek roku tradycyjnie związany był z prze-
miłym spotkaniem z emerytowanymi pracow-
nikami oświaty. Spotkaniem pełnym ciepła, 
przyjaźni i wzruszających wspomnień. W tym 
roku bardzo tego brakuje, ale czas pandemii 
odebrał nam możliwość bezpośredniego spo-
tkania z Państwem.

Pragniemy przekazać Państwu serdeczne 
pozdrowienia, złożyć życzenia i podkreślić, jak 
bardzo jesteście ważni. Wasza wieloletnia pra-
ca w placówkach oświatowych i kształtowanie 
nowych pokoleń bez wątpienia przyczyniły się 
do rozwoju Gminy i Powiatu.

Pozostajemy z nadzieją na możliwość szyb-
kiego spotkania w bezpiecznym czasie i życzy-
my Państwu, aby ten Nowy 2021 Rok przyniósł 
nam wszystkim wiele radości i pozwolił na po-
wrót do normalnego życia.

Życzenia

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Grzegorz Benedykciński 
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Zadania na szóstkę 
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Zabieram bagaż  
pozytywnych doświadczeń 

Rozmawiamy w pierwszym dniu po Pana 
przejściu na emeryturę. Za Panem ponad 
30  lat pracy w magistracie, ponad 26 lat 
urzędowania jako wiceburmistrz Gro-
dziska. Pamięta Pan swój pierwszy dzień 
w Urzędzie Miejskim?

– Pamiętam doskonale, bo moja droga do 
zatrudnienia się w urzędzie wcale nie była 
oczywista. Po skończeniu studiów na wy-
dziale ogrodniczym SGGW i odbyciu służby 
wojskowej podjąłem pracę w szkole zasad-
niczej i technikum ogrodniczym w  Błoniu. 
Jednocześnie prowadziłem gospodarstwo rol-
ne, później ogrodnicze. Ponieważ dla branży 
lata były bardzo dobre, nie rozglądałem się 
za innym zajęciem. Załamanie koniunktu-
ry przyniósł przełom lat 80. i 90., czyli okres 
przemian społeczno-gospodarczych. Które-
goś dnia szedłem ulicą Kościuszki i ktoś mnie 
woła z balkonu Urzędu Miejskiego. Okazało 
się, że to mój serdeczny kolega z liceum Witek 
Konieczny, z którym również studiowaliśmy 
na SGGW. Wówczas był zastępcą Euzebiu-
sza Sowy, pierwszego po 1989 roku burmi-
strza Grodziska. Chwilę porozmawialiśmy, 
zaprosił mnie do urzędu i od słowa do słowa 
zaproponował, bym objął stanowisko naczel-
nika wydziału wiejskiego. Zaskoczony, odpo-
wiedziałem, że na dłuższą metę to nie widzę 
siebie za biurkiem, ale na rok-dwa, czemu nie. 
I 1 października 1990 roku rozpocząłem pracę 
w gminie jako naczelnik wydziału wiejskiego, 
który obejmował również geodezję i planowa-
nie przestrzenne, więc wyzwanie spore.  
Zatem można powiedzieć, że trafił Pan do 
urzędu przez… balkon.

– To były czasy, kiedy dopiero powstawał 
samorząd. Wcześniej przychodził z Warsza-
wy rozdzielnik, wykonywało się polecenia 
z centrali. Kiedy w 1990 roku w wolnych wy-
borach zostały wybrane pierwsze władze sa-
morządowe, nikt nie miał doświadczenia ad-
ministracyjnego. Potrzeba więc było ludzi, do 
których się ma zaufanie i których zaufaniem 
obdarzą mieszkańcy. Sprawy wsi zawsze były 

mi bliskie, rodzice byli społecznikami, ja też 
często rozmawiałem z ludźmi, chodziłem 
na zebrania wiejskie, działałem w spółdziel-
czości ogrodniczej, w spółdzielczości ban-
kowej, nigdy też nie uznawałem podziałów 
na komunistów i antykomunistów. A wobec 
ogromu zadań trzeba było ludzi łączyć, a nie 
dzielić.
Jak się Pan odnalazł za biurkiem?

– Początek lat 90. to były bardzo ciekawe 
czasy. Każdy dzień przynosił coś nowego. 
W gminie mieszkało wówczas znacznie wię-
cej rolników, którzy przychodzili ze swoimi 
problemami. Każdemu starałem się pomóc. 
Czasami wystarczyło kogoś wysłuchać i skie-
rować w odpowiednią stronę, bo rzeczywi-
stość gwałtownie się zmieniała i ludzie nie 
zawsze potrafili się w niej odnaleźć. Ale to 
były też takie czasy, że jechaliśmy na wybory 
sołeckie i okazywało się, że nie ma kandydata 
na sołtysa. Teraz to nie do pomyślenia. A jak 
nie ma sołtysa, to nie ma samodzielnego 
sołectwa i trzeba je było połączyć z innym. 
W  ten sposób powstało sołectwo Janinów-
-Mościska i Adamów-Żuków. 
Był Pan świadkiem i uczestnikiem tworze-
nia się samorządu. Jakie są największe róż-
nice w działaniu gminy między początkiem 
lat 90. a trzecią dekadą XXI wieku? 

– Stąpało się po kruchym lodzie, po te-
renach nieznanych. Teraz są wypracowane 
ścieżki realizacji spraw, są standardy, do-
świadczenia, do których zawsze można się 
odwołać, więc jest zdecydowanie łatwiej 
pod tym względem. Nie zmieniło się jedno: 
wszystko zależy od mieszkańców danej gmi-
ny. Oczywiście pod warunkiem, że władze 
wybrane przez mieszkańców chcą ich słuchać 
i nie odrywają się od swoich wyborców. 
Być może niewielu pamięta, że w 1994 roku 
był Pan jednym z kontrkandydatów Grze-
gorza Benedykcińskiego w wyborach na 
burmistrza. Początki 26-letniej współpracy 
były w związku z tym trudne?

– Z obecnym burmistrzem poznaliśmy 
się w 1990 roku, bo w pierwszej kadencji 
był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
i przewodniczącym komisji wiejskiej. A  ja 
z kolei uczestniczyłem w komisji wiejskiej 
najpierw jako czynnik społeczny, bo wów-
czas taka funkcja istniała, a później z racji 
zajmowanego stanowiska. Wspólne doświad-
czenia i współpraca z tego okresu zaowoco-
wały w  drugiej kadencji. Wówczas, w 1994 
roku, burmistrza wybierała jeszcze Rada 

Miejska i było czterech kandydatów. Ustali-
liśmy z Grzegorzem Benedykcińskim, że kto 
zdobędzie mniej głosów w pierwszym głoso-
waniu, ten się wycofuje. Szliśmy w jednym 
kierunku, rozumieliśmy się i myślę, że efekt 
naszej współpracy jest nie najgorszy.
Charakterologicznie trudno znaleźć podo-
bieństwa. Przez ponad 26 lat nie było tarć 
w tym tandemie? 

– Grzegorz jest wulkanem energii, czło-
wiekiem niezwykle ekspresyjnym, który 
momentalnie przechodzi od pomysłu do re-
alizacji. Z reguły ma bardzo dobrą intuicję 
i trafia z pomysłami. Ja natomiast zawsze 
potrzebowałem chwili zastanowienia, więc 
wydaje mi się, że dobrze się uzupełnialiśmy. 
Po pierwszej wizycie u  notariusza, szybko 
ustaliliśmy, że na następne będę już chodził 
ja, bo u notariusza konieczna jest osobista 
obecność, notariusz musi swoje czynności 
wykonać i tak bywało, że spędzałem tam pół 
dnia, więc trzeba było wykazać się cierpliwo-
ścią. Nie przypominam sobie, by były między 
nami jakieś konfliktowe sytuacje, natomiast 
zdarzało się, że ktoś próbował nas poróżnić. 
Ale bezskutecznie i wydaje mi się, że w skali 
kraju to ewenement, by tyle lat przepracować 
wspólnie jako burmistrz i wiceburmistrz.
Przez ten czas gmina Grodzisk bardzo się 
zmieniła. Ma Pan poczucie, że w którymś 
z  obszarów tych zmian Pana rola była 
szczególnie istotna? Co przyniosło osobistą 
satysfakcję?

– Zajmowałem się przede wszystkim ob-
szarami wiejskimi i tutaj zmiany są ogrom-
ne. Wśród tych, które przyniosły mi najwię-
cej satysfakcji, wyróżniłbym trzy elementy. 
Przede wszystkim stan dróg wiejskich. Pa-
miętam lata 80., kiedy jeździłem po naszych 
wsiach i nierzadko w okresie jesiennym lub 
wiosennym trzeba było prosić gospodarza, 
żeby konikiem wyciągnął samochód z błota. 
W tej chwili wszystkie drogi są przejezdne, 
choć pamiętajmy, że wobec zasiedlenia tere-
nów wiejskich liczba dróg gminnych, które 
przybyły na przestrzeni tego ćwierćwiecza, 
jest ogromna. Zdecydowana większość jest 
wykonana w sposób trwały. Owszem, czasem 
zdarza się, że na drodze jest błoto, ale w ni-
czym nie zakłóca to poruszania się tymi dro-
gami. A przypomnijmy sobie połowę lat 90., 
kiedy droga w Chrzanowie w kierunku Hen-
rykowa czy we Władkowie wiosną i jesienią 
były całkowicie nieprzejezdne. 
A jakie są dwa pozostałe elementy?

– Dużą satysfakcję mam z bogatej sieci 
świetlic wiejskich. Kiedy zaczynałem pracę, 
można je było policzyć na palcach jednej ręki, 
w dodatku ich standard pozostawiał wiele do 
życzenia. Podobnie było z siedzibami OSP 
w Izdebnie, Kłudnie, Książenicach. To były 
obiekty zazwyczaj wzniesione siłami spo-
łeczeństwa z takich materiałów, jakie uda-
ło się zdobyć. I poza świetlicami i drogami, 

Z wieloletnim zastępcą bur-
mistrza Grodziska Piotrem 
Galińskim, który 15 stycznia 
zakończył pracę w Urzędzie 
Miejskim, rozmawiał Krzysz-
tof Bońkowski.  
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tym trzecim elementem, który przyniósł mi 
szczególną radość, była poprawa warunków 
działalności ochotniczych straży pożarnych. 
Bo to nie tylko zmodernizowane i rozbu-
dowane budynki, ale także wyposażenie 
w sprzęt. OSP Książenice miała tylko stare-
go żuka, więc jak udało się kupić używanego 
mercedesa, to było święto. Dzisiaj służy jako 
pojazd zabytkowy, a każda straż ma co naj-
mniej dwa wozy bojowe i busa, który może 
służyć jako lekki pojazd gaśniczy lub pojazd 
gospodarczy.
Przez ponad dwie i pół dekady zmieniła 
się struktura społeczna gminy Grodzisk, 
znaczna część ludności sprowadziła się tu 
stosunkowo niedawno. Ma Pan poczucie, 
że nowi mieszkańcy przystosowali się do 
miasta czy też miasto przystosowało się do 
nowych mieszkańców?

– Gmina musi się trochę przystosować 
do nowych mieszkańców, bo nowi miesz-
kańcy wnoszą nowe pomysły, nową energię, 
nowe inicjatywy. Ale nowi mieszkańcy rów-
nież adaptują się w naszej gminnej tkance. 
Włączają się z zaangażowaniem w  rozmaite 
aktywności, co widać choćby po strażach, 
w których są już dzieci nowych mieszkańców. 
Czegoś Pan żałuje, czegoś nie udało się do-
konać?

– Może nie żałuję, ale odczuwam pewien 
dyskomfort z powodu tempa budowy infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej. Spodzie-
wałem się, że będzie przebiegać znacznie 
sprawniej. W tej chwili niemal cała gmina 
jest objęta wodociągiem, są jakieś niewiel-
kie obszary, gdzie wody miejskiej jeszcze 
nie ma, ale to już nie są całe miejscowości, 
tylko grupy domów. Dużo zostało zrobione 
w kwestii kanalizacji, ale wciąż nie dotarła do 
niektórych miejscowości. To nie tylko duży 
dyskomfort dla mieszkańców, lecz także za-
grożenie dla środowiska. Niezadowalająca 
jest również sprawa gazyfikacji, mimo że to 
nie jest zadanie gminy, każdemu powinno 
zależeć, by jak najwięcej domostw korzysta-
ło z gazu ze względu na jakość powietrza. Bo 
jednak zwłaszcza na wsi nie wszyscy dbają 
o  to, czym palą w piecu. Czasami nie mają 
pieniędzy, czasami wiedzy, a czasami brakuje 
po prostu wyobraźni. 
Jak można wyczytać w „Bogorii” z 1994 
roku, 26 lat temu czytywał Pan z przyjem-
nością literaturę batalistyczną, ulubionym 
bohaterem był Szwejk, uwielbiał Pan wę-
drówki i marzył o podróży dookoła świata. 
Coś się zmieniło?

– Szwejk jest postacią, do której zawsze się 
chętnie wraca. Chętnie zaglądam do książek 
Janusza Meissnera. Udało mi się zwiedzić 
Europę i część Azji, ale podróż dookoła świa-
ta wciąż przede mną. Podstawowy problem, 
który te plany komplikuje, jest jeden: korona-
wirus.
Jakie emocje towarzyszyły Panu w ostatnim 
dniu pracy?

– Przez tyle lat uzbierał się ogromny ba-
gaż pozytywnych doświadczeń. W ostatnich 
dniach dzwonili ludzie, mieszkańcy, przed-
stawiciele różnych podmiotów, żeby podzię-
kować za współpracę. To były przyjemne 
momenty. Mam świadomość, że to najlep-

szy czas na zmianę pokoleniową w urzędzie. 
Niech wchodzą nasi następcy i niech konty-
nuują, to, co my zaczęliśmy. A może zrobią po 
swojemu, lepiej? Drugą połowę kadencji mają 
na zbieranie doświadczeń, by w kolejnej pro-
wadzić gminę w odpowiednim kierunku. Bo 
najważniejsze jest dobro gminy, której jestem 
mieszkańcem od urodzenia, nie zamierzam 
się wyprowadzać, więc tym mocniej zależy 
mi, by się rozwijała.
Ma Pan jakąś radę dla następców?

– Trzeba słuchać mieszkańców, trzeba 
z nimi rozmawiać, bo z tych rozmów zawsze 
coś wynika. Nikt nie ma recepty na mądrość, 
dlatego bardzo dużo czasu spędzałem na 
spotkaniach wiejskich, środowiskowych, 
strażackich i z tych zebrań zawsze wyciąga-
łem wnioski. A jeśli będzie taka potrzeba, to 
zawsze służę radą. 
Jakie wrażenia z pierwszego dnia emerytury?

– Na razie nie mam na nic czasu! To oczy-
wiście moment, kiedy muszę uporządkować 
wszystkie formalności, ale również buduję 
plany. Bo oprócz podróży, zawsze jest coś do 
zrobienia koło domu. Wprawdzie większość 
gospodarstwa wydzierżawiłem na duże upra-
wy, ale mam kawałek ziemi na uprawy mniej-
sze, których muszę doglądać. A mam solidną 
motywację, bo wnuczek mówi: „dziadek, jak 
pomidorek twój, to ja zjem, a taki ze sklepu to 
mi nie smakuje”. 
Jest Pan prezesem powiatowej i gminnej 
ochotniczej straży pożarnej. W tym obsza-
rze działalności również szykuje się Pan na 
emeryturę?

– Na razie takich planów nie mam. Rów-
nież dlatego, że w związku z pandemią to bar-
dzo trudny rok dla OSP. Nie we wszystkich 
strażach odbyły się walne zebrania, w  tym 
roku te terminy są wydłużone, bo powinny 
się odbyć zebrania sprawozdawczo-wyborcze. 
O  ile część sprawozdawczą da się przepro-
wadzić online, o tyle z  tajnym głosowaniem 
może być problem. Dlatego przesuwamy 
zebrania na okres letni, kiedy będzie można 
przeprowadzić je w otwartej przestrzeni. Ale 
w straży… też szukamy następców.
Dziękuję za rozmowę. 

Podziękowanie 
Bardzo dziękuję za wieloletnią 

życzliwą współpracę wszystkim rad-
nym miejskim kolejnych kadencji, 
pracownikom Urzędu Miejskiego, soł-
tysom i radnym sołeckim, strażakom, 
przedstawicielom instytucji i  firm, 
z  którymi miałem przyjemność spo-
tkać się na drodze zawodowej. Szcze-
gólnie dziękuję burmistrzowi Grze-

gorzowi Benedykcińskiemu za 
długoletnią wspólną pracę na 
rzecz naszej Gminy. A przede 
wszystkim dziękuję Miesz-
kańcom naszej Gminy – za 
okazane mi zaufanie i serdecz-
ność, jaka towarzyszyła mi z ich 
strony przez wszystkie dni pracy 
w Urzędzie Miejskim. 

Piotr Galiński
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161 044,87 zł – to grodziski 
wkład w tegoroczną zbiórkę na 
rzecz oddziałów dziecięcej laryn-
gologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy w ramach Wielkiej 
Orkiestry świątecznej Pomocy. 
Zbiórkę, która połączyła wiele 
osób, instytucji i firm.

– Cel każdego kolejnego finału jest równie 
ważny. Tym razem jednak pandemia spowo-
dowała, że nie mieliśmy występów na żywo. 
Dlatego poza wolontariuszami, urucho-
miliśmy działania w sieci. Realizowaliśmy 
transmisje online zabawy „Kto da więcej” na 
naszym profilu na Facebooku. Interesującą 
rzeczą była figurka Jurka Owsiaka wydzier-
gana ręcznie. Zabawa została naprawdę do-
brze odebrana, mieliśmy bardzo dużo licy-
tujących – mówiła Eliza Dudzińska, szefowa 
sztabu WOŚP w Grodzisku.

WOŚP jest wszędzie
31 stycznia, w dniu 29. Finału WOŚP, na 
ulicach miasta i okolicznych miejscowości, 
można było spotkać ponad 100 wolontariu-
szy, którym niska temperatura powietrza 
nie przeszkadzała w kwestowaniu. Niektó-
rzy w sposób szczególny byli zmobilizowani 
do działania.

– Zbieram już od 5 lat, bo Wielka Orkie-
stra sprawia, że sprzęt jest praktycznie w każ-
dym szpitalu w Polsce. Wiem coś na ten te-
mat, bo miałem operację i na sali, na której 
byłem, był sprzęt orkiestry. Znam też dużo 
osób, które korzystały ze sprzętu zakupione-
go przez WOŚP, w tym np. mój brat – mówił 
Kuba Kucharski, mieszkaniec Książenic.

Nie tylko wśród wolontariuszy znalazły 
się osoby, które miały do czynienia z urzą-
dzeniami oznaczonymi charakterystycznym 
serduszkiem.

– Wspieram tę inicjatywę, bo od 6 roku 
życia choruję przewlekle na nerki i jak by-
łam dzieckiem, to byłam leczona na sprzę-
cie WOŚP-u. Chcę, aby z takiej możliwości 
mogły korzystać kolejne pokolenia. Aby inne 
dzieci miały taką samą szansę, jaką miałam 
ja – mówiła Paulina Jakubowska, mieszkanka 
Grodziska Mazowieckiego.

Pół na pół
WOŚP-owe puszki znajdowały się nie tylko 
w rękach wolontariuszy, lecz także w formie 
stacjonarnej zainstalowane były w różnych 

miejscach, np. bibliotece czy restauracjach. 
W przestrzeni wirtualnej prym wiodły 
eSkarbonki.

– WOŚP to ewenement na skalę światową. 
Będąc jej wolontariuszem jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych, a później jako ojciec 
wcześniaków, które korzystały ze sprzętu za-
kupionego przez Fundację, planowałem, aby 
wrócić. Zaproponowałem to dzieciom i wspól-
nie ruszyliśmy w miasto z puszkami. Zdając 
sobie sprawę, że czas pandemii to nie najlepszy 
okres na duże zbiórki uliczne, uruchomiliśmy 
także dwie eSkarbonki. Ich promocja, zachę-
canie znajomych, specjalnie przygotowane 
grafiki sprawiły, że połowa z zebranych przez 
nas 5002,45 zł pochodziła z  wpłat elektro-
nicznych. Gratuluję swoim dzieciom i jestem 
dumny z całej trójki moich młodych wolonta-
riuszy: Tosi, Oli i Staśka – mówił Daniel Pręd-
kopowicz, mieszkaniec Radoń.

I w pandemii gra muzyka
Grodziski sztab mieścił się w Centrum Kultu-
ry, które od lat jest zaangażowane w organi-
zację finału na naszym terenie. Co roku w sali 
widowiskowej przeprowadzano licytacje, a na 
scenie prezentowany był bogaty program ar-
tystyczny. I choć koncerty na żywo ze wzglę-
du na panujące obostrzenia nie mogły się 
odbyć, to fani muzyki nie zostali zapomniani. 
Na Facebooku i YouTube Ośrodka Kultury 
można było online obejrzeć występy takich 
zespołów jak Saletra, TT Band, Crimson Roc-
kets i Positive Reggae Rockers.

– W związku z zakazem organizowania 
imprez powyżej 5 osób sztab dał nam na-
miary do zespołów, które zgodziły się bez-
płatnie zagrać, i my je wcześniej pojedynczo 
nagrywaliśmy w  sali widowiskowej. Zostało 
to zmontowane i właśnie tymi zespołami 
zapowiadaliśmy finał – od środy do soboty 
publikowaliśmy po jednym filmiku. Dla ze-
społów to zawsze nobilitacja, że mogą zagrać 
dla WOŚP – mówiła Marta Kowalczyk z gro-
dziskiego Ośrodka Kultury.

Mobilnie,  
stacjonarnie  
i wirtualnie

wydarzenia12
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Na fali, w szkole i z motocyklem
Załoga Radia Bogoria jak co roku również włą-
czyła się do akcji poprzez organizowanie licy-
tacji na antenie. Radiowcom, którzy z dużym 
zaangażowaniem, ale przede wszystkim skutecz-
nie, zachęcali dzwoniących słuchaczy do przebi-
jania proponowanych kwot, udało się uzbierać 
w sumie 4434 zł.

– Przed finałem zbieramy fanty od różnych 
darczyńców. Podczas licytacji staramy się zawsze 
tak zmobilizować i nakręcić słuchaczy, aby się 
udało zebrać jak najwięcej. Za najwyższą kwo-
tę wylicytowano w tym roku zestaw sportowy, 
a największą popularnością cieszyły się podkowy 
– widać było, że na szczęściu ludziom po roku 
covidowym bardziej zależy. Robimy to z pasji, bo 
ta akcja uczy, że warto pomagać bezinteresownie 
– mówił Tomasz Sikorski, redaktor programowy 
Radia Bogoria, który podkreślił również rolę in-
formacyjną realizowaną przez radio – dziennika-
rze zbierali i na bieżąco przekazywali wiadomo-
ści dotyczące przebiegu finału.

Na parkingu przy CK kwestowali motocykli-
ści klubu Boruta MC oddział Grodzisk. – Gramy 
5 rok z rzędu i wystawiamy się z motocyklami, 
koksownikiem. Uczestnicząc w akcji charytatyw-
nej, dzielimy się swoją pasją – mówił Maciek Ro-
gala, członek klubu.

W przedsięwzięcie zaangażowały się też gro-
dziskie szkoły. Szereg aktywności zrealizowała 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Grodzisku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo chcieliśmy 
pobić rekord, ale nie podejrzewaliśmy, że rekord 
z zeszłego roku przebijemy 3-krotnie. Jako szkoła 
zbieraliśmy w dwie puszki stacjonarne, eSkar-
bonkę oraz mieliśmy naszych wolontariuszy, 
co przełożyło się na 20 tys. zł. Przygotowaliśmy 
m.in. przedstawienie i teledyski online, warsztaty 
artystyczne. Wzięliśmy udział w WOŚP-owym 
15. biegu „Policz się z cukrzycą”, którego celem 
jest zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży 
– mówiła Agnieszka Rutecka, dyrektor SP nr 6. 
Każdy, kto chciałby się zapoznać z działaniami 
placówki, np. zobaczyć teledyski, znajdzie je na 
stronie placówki: www.sp6grodzisk.pl.

Otwartość serc
Jak można wyczytać z oficjalnej strony interneto-
wej fundacji WOŚP, Finał z głową, bo takie było 
hasło przewodnie tegorocznej zbiórki, miał na 
celu zebranie pieniędzy na zakup takich sprzętów 
jak m.in. zestawy endoskopów laryngologicz-
nych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów 
sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, 
egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne 
otolaryngologiczne, koblatory do operacji mig-
dałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, 
lampy czołowe, lampy operacyjne, polisomno-
grafie do diagnostyki bezdechu sennego.

– Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, 
jak przebiegał finał. Uważam, że udało nam się 
osiągnąć sukces, w szczególności jeśli chodzi o ze-
braną kwotę, bo mimo niesprzyjających czasów, 
zebraliśmy bardzo zbliżoną sumę w stosunku do 
poprzedniego roku. Co prawda było więcej pracy 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa wolontariu-
szom, ale nie było problemu z zastosowaniem się 
przez nich do narzuconych zasad, więc nie musie-
liśmy interweniować. Nie wydarzyły się również 
żadne nieprzyjemne sytuacje. Dlatego bardzo 
dziękuję wszystkim za otwartość serc. Jestem 
wdzięczna zarówno mieszkańcom, jak i wolon-
tariuszom za to, że po prostu byli razem z nami 
w  tym wyjątkowym dniu – podsumowała akcję 
szefowa grodziskiego sztabu Eliza Dudzińska.
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„Ja To Nie Ty” – to tytuł najnowszej płyty grodziskiego ze-
społu Rock Union. Produkcja zakończyła się w styczniu, 
a album dostępny będzie zarówno w formie tradycyjnego 
krążka, jak i na internetowych platformach muzycznych. 

Mimo pandemicznych ograniczeń systematycznie pracują 
zespoły działające przy Ośrodku Kultury. Dokumentacją tych 
działań jest płyta DVD, na której można usłyszeć i zobaczyć, 
że wspólne muzykowanie jest możliwe nawet, jeśli wykonaw-
ców dzieli przestrzeń i czas. 

Zespół nagrał album w składzie: 
Grzegorz Kudyba – gitara, Ja-
cek Banasiak – klawisze, Woj-
tek Płociński – perkusja, Paweł 
Wardziński – bas, Michał i Mi-
rek Wardzińscy – wokal.

– Ta płyta będzie dla nas za-
wsze wyjątkowa, bo to ostatnia 
płyta z Wojtkiem Płocińskim, 
który zginął w wypadku w paź-
dzierniku 2020 r. Nie zagra już 
nigdy, a z nami zrobił swój ostat-
ni muzyczny krok. Był świetnym 
kumplem, maszyną na perkusji 
i na zawsze będzie z nami w na-
graniach – mówi lider Rock 
Union Mirek Wardziński. 

Grupa powstała w 1979 roku 
i zwłaszcza działalnością kon-
certową zapracowała na miano 
nie tylko lokalnej legendy mu-

zyki rockowej. Na przestrzeni 
lat zmieniał się skład zespołu, 
nie zmieniło się za to brzmienie, 
oparte na klasycznym rocku. 

– Na płycie są kompozycje po-
wstałe dawniej, niemniej aran-
żacja i pomysły na wykonanie 
mamy współczesne, określone 
już w obecnym składzie. Ponad-
to są również zupełnie świeże 
utwory – dodaje wokalista. 

O tym, że stary dobry rock 
w wykonaniu grodziskich ar-
tystów ma się bardzo dobrze, 
świadczy choćby promujący 
płytę singiel „Lepiej żyć”, które-
go można posłuchać w ogólno-
dostępnych kanałach interne-
towych. By zdobyć tradycyjną 
płytę, należy skontaktować się 
z zespołem. n (kb)

– Pomysł nagrania płyty wyszedł 
bardzo spontanicznie. Począt-
kowo miały to być tylko filmy 
kolędowe orkiestry z solistami 
z okazji świąt Bożego Narodze-
nia. Rejestracja wyszła bardzo 
dobrze, zarówno jeśli chodzi 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą, 
Małą Akademię Orkiestrową, 
jak i solistów. W tej roli wystą-
pili Dagmara Jaworska, Amelia 
Iwanowska i Krystian Embrado-
ra. W nagraniach wzięły udział 
również nasze tamburmajorki 
– mówi kierujący zespołami in-
strumentalnymi Tomasz Kirsz-
ling, który wspólnie z Marcinem 
Łukaszem Mazurem, dyrygen-
tem Grodziskiego Chóru Bogo-
rya, wpadli na pomysł, by swoje 
działania nie tylko połączyć, lecz 
także utrwalić.

W efekcie powstała płyta 
z  kolędowym repertuarem, 
w której do ścieżki instrumen-
talnej wykonanej przez zespoły 

pod dyrekcją Tomasza Kirsz-
linga oprócz solistów swoje 
partie dograł też Grodziski 
Chór Bogorya.  

– Dziewczęta dogrywały swo-
je partie indywidualnie w  do-
mach. Potem te ślady zostały na-
łożone na nagranie orkiestry. To 
wspólna produkcja, która stano-
wi również dowód przeciwsta-
wiania się pandemi. Mimo że 
nie możemy razem muzykować, 
to możemy zrobić wspólną płytę 
– mówi Marcin Łukasz Mazur, 
dyrygent chóru Bogorya. n (kb)

Rock ma się dobrze 

Ponadczasowe  
i ponadprzestrzenne

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO WYSOKIEGO SKŁADOWANIA  
/ PRACOWNIK MAGAZYNu

Miejsce pracy: Chlebnia k. Grodziska Mazowieckiego

Jesteś gotów na nowe wyzwania? 

Oferujemy
n Gwarancję stabilnego zatrudnienia – umowa o pracę 
n Możliwość rozwoju i zdobywania nowej wiedzy
n 25% zniżki na zakupy w sklepach H&M dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby 
n Okazjonalne kupony i bonusy w ciągu roku
n Posiłek w miejscu pracy za 3,5 zł – obiad dwudaniowy
n Prywatna opieka medyczna – pakiet rozszerzony 100% płatny przez pracodawcę
n Dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
n Dofinansowanie do pakietu sportowo – rekreacyjnego
n Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nasze wymagania 
n Gotowość do pracy III-zmianowej oraz w wybrane weekendy
n  Jako warunek konieczny w przypadku Operatorów Wózka Widłowego Wysokiego Składowania,  

wymagane są uprawnienia uDT do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego z kabiną  
unoszącą (osoba obsługująca podnoszona z ładunkiem – dawne WJO I).

…reszty nauczysz się u nas...  

Aplikuj teraz i zacznij pracę w swoim stylu! 
Więcej informacji uzyskasz na stronie www.hm.com lub pod numerem telefonu: 693 500 447

 Czekamy na Ciebie w H&M!

Kolędy
W Wykonaniu zespołóW, solistóW  

i pedagogóW działających W ośrodku  
kultury gminy grodzisk mazoWiecki

1  Jezus malusieńki – chór opr. Łukasz Langer
2 Mędrcy świata – chór muz. Zygmunt Odelgiewicz, opr. Łukasz Langer
3  Lulajże, Jezuniu opr. Jacek Cielibała
4 Jest taki dzień muz. Seweryn Krajewski, opr. Krzysztof Procek
5 O, gwiazdo betlejemska muz. Zygmunt Odelgiewicz, opr. Jacek Cielibała
6 Feliz Navidad muz. José Feliciano, opr. Krzysztof Procek
7 Let it snow muz. Jule Styne, opr. Krzysztof Procek
8 Jezus malusieńki – solo opr. Łukasz Langer
9 Mędrcy świata – solo muz. Zygmunt Odelgiewicz, opr. Łukasz Langer
 

Wykonawcy:
1-9  Młodzieżowa Orkiestra Dęta – dyr. Tomasz Kirszling
1-2  Grodziski Chór Bogorya – dyr. Marcin Łukasz Mazur, Anna Asińska
6-7  Zespół Tamburmajorek – kier. Dorota Lach-Antczak
6-9  Krystian Embradora – śpiew
3  Amelia Iwanowska – śpiew
8-9  Dagmara Jaworska – śpiew
1-9  Tomasz Kirszling – dyrygent
1-2, 8-9  Marcin Łukasz Mazur – fortepian
1-9  Wojciech Ruciński – gitara basowa

Kolędy:

Płyta wydana pod honorowym patronatem  
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego
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– Architektura to dla mnie królowa sztuk. 
Od zawsze byłam wrażliwa na formy obec-
ne w przestrzeni wokół mnie. Zasłyszane 
kiedyś hasło, że rewolucję powinno się 
zaczynać od rewolucji w sztuce, dziś ro-
zumiem bardziej niż kiedykolwiek. My-
ślę, że sztuka ma mieć przede wszystkim 
funkcję intelektualną, a nie dekoracyjną, 
jej przekaz jest najważniejszy. Karton jest 
materiałem, który trafnie swoją teksturą 
i możliwościami obrazuje obecną sytuację 
w Polsce i na świecie – mówiła Grażyna 
Bartnik w jednej z rozmów z Łukaszem 
Nowackim, które ukazały się na interneto-
wej stronie grodziskiego Centrum Kultury.

Czteroodcinkowa seria krótkich filmów 
„Państwo z kartonu”, o artystce i jej karto-
nowych inspiracjach w sztuce konceptual-
nej, zrealizowana została w ramach cyklu 

„Spotkania z Kulturą” i swoją premierę 
online miała między 23 a 26 stycznia. 
Grażyna Bartnik uprawia sztukę zaliczaną 
do nurtu Minimal Art, obecnego w sztu-
ce współczesnej od początku lat 60. XX 
wieku. Jego cechą charakterystyczną jest 
stosowanie wyłącznie elementarnych form 
geometrycznych, dzięki którym dzieło 
staje się prostą, rygorystyczną strukturą. 
Piękno wyraża się w harmonii i prostocie. 
Ulubionym materiałem artystki jest… kar-
ton i tektura.

– Materiały całkowicie płaskie są mało 
ciekawe. Za to tektura jest kompatybilna, 
niezależnie od strony świata, z której po-
chodzi. Do jej faktury nie trzeba prawie 
nic dodawać. Najczęściej korzystam z kar-
tonów po owocach i warzywach, bo jestem 
weganką – opowiadała Grażyna Bartnik, 

której prace wyróżnia własna innowacyjna 
technika. Wykorzystuje wysokiej jakości 
tekstury, z których wydobywa symbolicz-
ne obrazy. Łączy technikę rzeźby i malar-
stwa, a dzieła wypełnia farbami olejnymi, 
akrylowymi, złotą folią oraz wielością 
znaczeń i motywów, głównie zwierzęcych. 
Tworzy nowoczesne grafiki, odwołując się 
do precyzyjnej techniki sztuk plastycz-
nych – drzeworytów. Zachwycające efekty 
uzyskuje przy pomocy żywicy i luster. Je-
den z  grodziskich murali, pt. „Bezmiar”, 
znajdujący się przy ul. 3 Maja, jest jej au-
torstwa. Jej znakiem rozpoznawczym jest 
jednak karton, dzięki któremu tworzy wi-
zjonerskie kompozycje i trafia w gust mię-
dzynarodowych projektantów wnętrz.

n Katarzyna Mandes 

Dworek Adama Chełmońskiego wspólnie 
ze Strefą Aktywnego Seniora w ramach pro-
jektu: „,Pociąg do kultury. Europejska strefa 
kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazo-
wieckim” przygotowały w grudniu przed-
świąteczną niespodziankę w postaci zapre-
zentowania w odcinkach opowieści ,,Dziadek 
do orzechów” Ernesta Teodora Amadeusza 
Hoffmanna. Interpretacji podjęli się seniorzy, 
a na finał w dziele głośnej lektury wsparli ich 
wiceburmistrz Tomasz Krupski i burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. Całość poprzedziła 
opowieść koordynatora SAS Marcina Łuka-
sza Mazura na temat baletu Piotra Czajkow-
skiego i Ernesta Hoffmanna.

– Strefa Aktywnego Seniora powróciła do 
swojej działalności w końcu września, nie-
stety po miesiącu musiała tę działalność za-
wiesić z powodu pandemii i większość zajęć 
przeszła na formę internetową. W tej formie 

odbywają się ćwiczenia wzmacniające, ćwi-
czenia odmładzające, rozciągające, gimna-
styka rehabilitacyjna, tai chi, pilates, joga, 
tańce terapeutyczne i tańce latino, a także 
lektoraty językowe, trening pamięci, zaję-
cia komputerowe, jak również artystyczne: 
malarstwo, ceramika, tworzywa plastyczne, 
rękodzieło i  teatr. Więc ta oferta jest dość 
bogata – mówi Marcin Łukasz Mazur, który 
podkreśla, że choć forma zdalna nie może 
w pełni zastąpić zajęć stacjonarnych, to ko-
nieczność korzystania z platform cyfrowych 
pozytywnie wpłynęła na umiejętności senio-
rów związane z przestrzenią wirtualną. – Ob-
serwujemy olbrzymi postęp, seniorzy, którzy 
dotychczas w ogóle nie korzystali z  inter-
netu, są coraz bardziej aktywni w mediach 
społecznościowych, zakładają pocztę elek-
troniczną, stając się uczestnikami świata wir-
tualnego – dodaje koordynator SAS. n (kb)

Karton z wizją trafia w gust

Internet i literatura

Efektowne  
archiwalia
Sylwestrowa noc była okazją do przypo-
mnienia fenomenalnego koncertu Gro-
dziskiej Orkiestry Rozrywkowej, który 
odbył się 11 stycznia 2020 roku w sali 
widowiskowej Centrum Kultury. Zespo-
łowi pod dyrekcją Tomasza Kirszlinga 
towarzyszyli soliści Iwona Kmiecik i Ja-
kub Jurzyk, a zarejestrowany wówczas 
materiał został udostępniony na kanałach 
internetowych Centrum Kultury właśnie 
w ostatnich godzinach starego roku.

– Nie mogę się spotkać z wami przed 
Centrum Kultury i cieszyć się wspólnie, 
że witamy Nowy Rok. Na pewno za rok 
będzie to zupełnie inna impreza, zrobi-
my ją szczególnie radosną, żebyśmy sobie 
odbili, że przez długi czas nie mogliśmy 
się cieszyć w pełni – powiedział bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński, składając 
mieszkańcom noworoczne życzenia za 
pośrednictwem nagrania poprzedzające-
go archiwalny koncert. n (kb)
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Wieloletnią tradycję Grodziskiego Kolędowania, koncertu, podczas którego swoje interpretacje pieśni bożonaro-
dzeniowych prezentują lokalne chóry i zespoły wokalne, oklaskiwane przez liczną widownię, zaburzyła pandemia 
i związane z nią ograniczenia. Choć kolędy tym razem nie wybrzmiały jak w latach ubiegłych – na kilkaset głosów, 
to pojawiły się w kulturalnej przestrzeni publicznej w formie online. 
Taką też postać miało samo Grodziskie 
Kolędowanie, tym razem ograniczone do 
koncertu laureatów ogłoszonego przez 
Ośrodek Kultury konkursu dla dzieci 
i  młodzieży zamieszkałych lub uczących 
się w gminie Grodzisk.

– Stworzyliśmy regulamin, który zakła-
dał podział na cztery grupy wiekowe. Każ-
da z nich miała do wykonania inną kolędę 
do playbacku zamieszczonego na stronie 
internetowej Ośrodka Kultury. Najmłodsi 
zaśpiewali „Pójdźmy wszyscy do stajen-
ki”, uczniowie klas IV-VI „Wśród nocnej 
ciszy”, siódmo- i ósmoklasiści zmierzy-
li się z  kolędą „Gdy się Chrystus rodzi”, 
a  uczestnicy ze szkół ponadpodstawo-
wych z utworem „Bóg się rodzi” – mówi 
Marcin Łukasz Mazur, założyciel i dyry-
gent Grodziskiego Chóru Bogorya, a tak-
że inicjator Grodziskiego Kolędowania. 

Ogłoszenie wyników połączone z jak 
najbardziej realnym wręczeniem dyplo-

mów odbyło się 2 lutego. Wśród uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej zwyciężyła 
Kalina Kubacka, drugą nagrodę zdobyła 
Oliwia Pastuszka, trzecią – Iga Mirkow-
ska, a wyróżnieniem nagrodzona została 
Natalia Skuba. Największa liczba laure-
atów znalazła się w kategorii wiekowej 
klas IV-VI: zdobywczynią pierwszej na-
grody została Adrianna Kosiorek, drugiej 
– Nadia Jankowska, a trzecia nagroda po-
wędrowała do Mateusza Jarzębskiego, Mai 
Michalskiej i  Mai Romaniuk, natomiast 
wyróżnienie do Krystiana Rechcińskie-
go. Jury w składzie: Magdalena Grabska, 
Anna Asińska, Marcin Łukasz Mazur, 
zdecydowało, że w kategorii klas VII-VIII 
druga nagroda zostanie przyznana Natalii 
Spinek, zaś zwyciężczynią wśród uczniów 
klas szkół ponadpodstawowych została 
Zuzanna Kajka. 

Kolędy były również tematem przewod-
nim konkursu wiedzy, który Ośrodek Kul-

tury skierował do uczniów szkół muzycz-
nych z Grodziska i Giżycka. Laureatami 
nagród zostali przedstawiciele PSM w Gro-
dzisku Adrianna Kosiorek, Franciszek Kra-
szewski, Helena Krawczykiewicz, Piotr 
Krawczykiewicz i Dominik Szczepański 
oraz giżycczanie: Nadia  Łepkowska, Joan-
na Michalak, Weronika Smołka, Mikołaj 
Budrewicz i Hanna Gruca. Podstawowym 
źródłem wiedzy potrzebnej do osiągnięcia 
dobrego wyniku w konkursie były „Gawę-
dy o kolędach”, cykl opublikowanych w in-
ternecie przez Ośrodek Kultury opowieści, 
podczas których Marcin Łukasz Mazur 
dzieli się swoją ogromną wiedzą na temat 
kolęd, będących od lat przedmiotem jego 
zainteresowań i pracy naukowej. Jeśli ktoś 
jeszcze nie zdążył zaznajomić się z „Gawę-
dami o kolędach”, ma dziesięć miesięcy do 
kolejnych świąt, by nadrobić to niedopa-
trzenie i sięgnąć do materiałów zamiesz-
czonych w internecie.  n (kb)

Kolędy zabrzmiały w sieci
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Po raz drugi wręczone zostały Żurawie Powiatu Grodziskiego. 
Nagroda została ufundowana przez Stowarzyszenie europa 
i My w celu promocji aktywności obywatelskiej i docenienia lo-
kalnych liderów, organizacji i firm, szczególnie wyróżniających 
się na polu działań społecznych. 

II Gala Aktywności Lokalnej za nami. Po 
raz drugi Żurawie Powiatu Grodziskiego, 
wykonane przez rzeźbiarza Jerzego Jucz-
kowicza, trafiły to tych, którzy szczególnie 
na nie zasługują. Nagrodzone zostały oso-
by i organizacje, które swym działaniem, 
empatią, zaangażowaniem i poświęceniem 
dla innych każdego dnia dają przykład do 
naśladowania. Wszystkim nagrodzonym 
ogromnie gratuluję. Jednocześnie bardzo 
mocno pragnę podziękować tym, bez któ-
rych to przedsięwzięcie, szczególnie w tym 
trudnym czasie, by się nie powiodło. 

Dziękuję Panu Marszałkowi Adamowi 
Struzikowi za patronat honorowy i wspar-
cie finansowe. Pani Izabeli Stelmańskiej 
z  Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Maz. oraz dyrekcji i pracownikom 
Narodowego Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego, które dofinansowało projekt 
w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich. 

Dziękuję niezawodnemu Centrum Kul-
tury w Grodzisku Maz., szczególnie dy-

rektorowi Pawłowi Twardochowi i Marci-
nowi Krupie.

Ogromne słowa podziękowań kieruję 
do  naszych patronów i członków kapi-
tuły: Starosty Grodziskiego Marka Wież-
bickiego, Burmistrza Grodziska Maz. 
Grzegorza Benedykcińskiego, Burmistrza 
Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego, 
Wójta Baranowa Agaty Trzop-Szczy-
piorskiej, Wójta Żabiej Woli Piotra Rybki 
i  Wójta Jaktorowa Macieja Śliwerskiego, 
a także Sławomira Kamińskiego, Tomasza 
Krupskiego, Wojciecha Hardta, Adriany 
Skajewskiej, Pawła Łukasiaka, Magdaleny 
Podsiadły. Dziękuję za Państwa zaufanie, 
czas, wsparcie duchowe i finansowe, któ-
re pozwoliło uwierzyć w moc wydarzenia, 
przeprowadzić galę w takiej formie, jak 
widzieliśmy, a także zakupić wspaniałe 
nagrody dla laureatów.

Dziękuję partnerom: LGD „Zielone 
Sąsiedztwo”, LING BRETT Studio gra-
ficzne, Grodziskie Pismo Społeczno-
-Kulturalne „Bogoria”. Patronom medial-
nym: GTV Twoja okolica, Radio Bogoria, 

Grodzisk News, WPR24.pl, Obiektywna 
Gazeta Mazowsza Zachodniego, Flesch 
Mazowsza.

Sponsorami i darczyńcami byli: Zakład 
Usługowy „JP” Jarosław Paćko, Lajk Taxi 
Marek Omieciński, ArKone, Wytwórnia 
Cukierków L. Pomorski i Syn, VILLA 
AQUA ART, JR Jana Rytelewska, Andrzej 
Gosik Watercolours, Agnieszka Foręc 
Mandala Art, Sylwia Kalinowska oraz 
Magdalena Jaworska. Dziękuję.

Na koniec kłaniam się zespołowi w skła-
dzie: Magda Trawińska, Gabriela Szpot, 
Grzegorz Nawrocki, Paweł Przewoźny, 
Łukasz Nowacki, Krzysztof Bońkow-
ski, Marcel Samecki. Wolontariuszkom: 
Agnieszka Oracka, Martyna Komoszka 
i Tosia Prędkopowicz. Artystom: Ania 
Krysiak, kwintet Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej oraz BARANOVSKI. A także Mar-
cinowi Masalskiemu, Ewie Golis, Krzysz-
tofowi Jaworskiemu, Tomaszowi Szołtyso-
wi, firmie Primevision i White Studio. 

n Daniel Prędkopowicz
Stowarzyszenie Europa i My

Gala wręczenia statuetek odbyła się 28 grud-
nia w Centrum Kultury. Niestety ze względu 
na ograniczenia pandemiczne niemożliwa 
była obecność publiczności, wobec czego ce-
remonia transmitowana była w internecie. Ci, 
którzy zasiedli przed monitorami, by śledzić 
uroczystość, mogli być usatysfakcjonowani 
znakomitym poziomem realizacji. O właści-
wą dynamikę zadbał prowadzący galę dzien-
nikarz Grzegorz Nawrocki, najwyższej próby 
była również część muzyczna – na scenie 
zaprezentowali się ubiegłoroczna laureatka 
Żurawia Powiatu Grodziskiego Ania Krysiak 

z zespołem, działająca przy Centrum Kultury 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a także gwiaz-
da wieczoru – Baranovski.

– Organizacje pozarządowe i aktyw-
ność społeczna firm stanowią fundament 
współczesnej demokracji – przekonywał za 
pośrednictwem internetowego łącza Adam 
Struzik, marszałek województwa mazo-
wieckiego. 

Wręczenie statuetki, którego dokonywał 
Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzy-
szenia Europa i My, poprzedzał każdora-
zowo krótki film przybliżający działania 

laureatów, którzy zostali wybrani spośród 
74 kandydatur przez kilkunastoosobową 
kapitułę. Zasiedli w niej przedstawiciele 
organizatora, jak również patronujących 
konkursowi samorządów oraz partnerów 
przedsięwzięcia, wśród których znalazło się 
także nasze czasopismo. 

Sylwetki laureatów Żurawi Powiatu Gro-
dziskiego 2020 prezentujemy na kolejnych 
stronach. Galę Aktywności Lokalnej oraz 
szczegółowe informacje na temat konkursu, 
laureatów i wyróżnionych można znaleźć na 
stronie internetowej zurawie.org.pl. n (kb)

Podziękowanie

Żurawie odleciały  
w dobre ręce 
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Jakie były początki Kwazaru? 
– Firma zawsze mieściła się tutaj, 
czyli w Budach-Grzybku w gmi-
nie Jaktorów. Na przełomie lat 
80. i 90. założyli ją moi rodzice, 
którzy wcześniej prowadzili tu 
gospodarstwo rolne – najpierw 
zajmowali się uprawą roślin, 
więc cały teren zajmowały tunele 
foliowe i szklarnie, a w połowie 
lat 80. zaczęli hodować trzodę 
chlewną. Ale ojciec chyba nie 
chciał być rolnikiem i wpadł na 
pomysł produkcji opryskiwacza 
ogrodowego, wobec czego czwo-
ronożni lokatorzy musieli ustą-
pić miejsca maszynom do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych.
Firma działa na rynku kra-
jowym i międzynarodowym, 
a jednocześnie jest mocno osa-
dzona w środowisku lokalnym. 
– Wszystkim kamieniom mi-
lowym w rozwoju firmy zawsze 
towarzyszyła empatia i uwrażli-
wienie na to, co się dzieje w oko-
licznych wsiach czy miastecz-
kach. To się nie wzięło znikąd, 
bo ojciec w młodości należał 
do harcerstwa, zawsze wspierał 
też inicjatywy harcerskie. Nigdy 
nie pozostawaliśmy obojętni 
na spływające do nas prośby 
o  wsparcie zarówno z okolicy, 
jak i z najróżniejszych stron Pol-
ski. I tak jest do dzisiaj.
Jest jakiś klucz, według którego 
wybieracie Państwo beneficjen-
tów tej pomocy?
– Nie mamy sztywnego planu 
działań społecznych. Wszystko 
odbywa się naturalnie z dużą 
dozą spontaniczności. Ten ob-
szar dzielimy na wewnętrzny 
i zewnętrzny. Wiele działań mo-
żemy wykonać wewnątrz firmy, 
bo nasi pracownicy są dla nas 
ważni. Cieszy, że sami pracow-

nicy zgłaszają różnego rodzaju 
akcje, które warto by wesprzeć. 
Na stałe do naszego kalendarza 
społecznych akcji wpisały się 
Szlachetna Paczka czy WOŚP.
Jak przez te ponad 30 lat zmie-
niało się postrzeganie koncep-
cji społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu?
– Na początku lat 90. nikt nie wie-
dział, że to się tak nazywa. Nasza 
działalność prospołeczna rozwi-
jała się tak jak firma – w sposób 
organiczny, krok po kroku.
Co przynosi największą satys-
fakcję w działalności charyta-
tywnej?
– Przeświadczenie, że oprócz 
tego, że jesteśmy tu dla zarabia-
nia pieniędzy, a generowanie 
zysku jest nadrzędnym elemen-
tem działalności każdego przed-
siębiorstwa, dobrze jest patrzeć 
w lustro i mieć poczucie niesie-
nia dobra. 
A co przyniósł Żuraw Powiatu 
Grodziskiego?
– Stres, że mam mówić o tym, 
co robimy jako firma, bo nie 
jest w naszym charakterze, żeby 
się chwalić. Aczkolwiek ponoć 
trzeba to robić, żeby zarażać in-
nych, więc jeśli nasz przykład 
kogoś zarazi, to jest to argument 
za. Traktujemy tę nagrodę jako 
wyróżnienie za całość naszej 
działalności, chociaż na pewno 
miniony rok był wyjątkowy, jeśli 
chodzi działania charytatywne 
związane z COVID-19. W tym 
roku w dużej mierze koncen-
trowaliśmy się na wspieraniu 
tych, którzy walczą z pandemią 
– przekazaliśmy mnóstwo opry-
skiwaczy do dezynfekcji szpita-
lom, ratownikom medycznym 
i strażakom.  

Z Cezarym Łosiakiem, 
członkiem zarządu Kwa-
zar Corporation, laureata 
Żurawia Powiatu Grodzi-
skiego w kategorii firma 
przyjazna społeczno-
ści lokalnej, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski. 

Empatia  
częścią 
rozwoju

W uzasadnieniu Pani kandy-
datury wymienione zostało 
mnóstwo aktywności –  od po-
zyskiwania środków, po szycie 
maseczek. Od czego zaczęła 
się Pani przygoda z działalno-
ścią społeczną?
– Prapoczątki związane były 
z różnymi akcjami na rzecz 
zwierząt. A jakieś 4 lata temu 
założyliśmy grupę nieformalną 
Żabiowolscy Geocachingowcy, 
by rodzinnie realizować swoje 
geocachingowe pasje. I od tego 
zaczęła się działalność z własny-
mi pomysłami i energią. 
Czym jest geocaching?
– To gra terenowa, polegająca na 
poszukiwaniu skrytek schowa-
nych przez innych uczestników 
zabawy w różnych, niekoniecz-
nie znanych, a ciekawych miej-
scach.
Od geocachingu do edukacji, 
działań kulturalnych i pozy-
skiwania środków droga nie 
taka bliska. 
– Po dwóch latach grupę prze-
kształciliśmy w Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Żabiowol-
skiej GeoŻaba. To dawało więk-
szą możliwość pozyskiwania 
środków i rozszerzenia dzia-
łalności. Zawodowo jestem 
instruktorem rzemiosła arty-
stycznego, więc działalność ar-
tystyczna jest mi bardzo bliska. 

„Każdy społecznik ma za sobą 
mnóstwo osób, które mu po-
magają. Ja mam to szczęście, 
że wokół mnie też jest wiele 
osób” – powiedziała Pani od-
bierając statuetkę.
– Przez dwa lata udało nam się 
przekonać do działań bardzo 
dużo osób i instytucji – poma-
gają nam radni, sołtysi, panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich, 
OSP Żelechów czy OSP Skuły, 
a także osoby prywatne, rodziny. 
Które z działań przyniosło 
Pani najwięcej satysfakcji?
– Niesamowity zastrzyk energii 
dała mi koordynacja akcji szy-
cia maseczek, która zrodziła się 
dość spontanicznie. W sumie 
wykonaliśmy 3 tysiące mase-
czek. Czułam dumę i z efektu, 
i z licznego zaangażowania ludzi. 
Jakie przedsięwzięcie stano-
wiło największe wyzwanie?
– Staram się nie skupiać na wy-
zwaniach i problemach, tylko 
zabieram się za ich rozwiązanie. 
Ma Pani receptę na pogodze-
nie działalności społecznej 
z  życiem rodzinnym, życiem 
zawodowym?
– Dobre ułożenie grafiku. A naj-
lepiej w działalność społeczną za-
angażować się rodzinnie – moje 
dzieci też biorą udział w naszych 
akcjach, szyły maseczki, zbierały 
śmieci, malowały obrazy. 
Żuraw Powiatu Grodziskiego, 
to chyba najlepsze zwieńcze-
nie roku, w którym zabrzmia-
ło „Ptasie radio”?
– Do końca nie wierzyłam, że 
statuetka zostanie wręczona 
właśnie mnie! Rzeczywiście, 
w ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
akcję „Halo, halo! Tutaj ptasie 
radio w Żabiej Woli, czyli geo-
podglądanie ptasiego świata”. 
Projekt realizowany był wspól-
nie z panami z Ośrodka dla Bez-
domnych Mężczyzn w Pieńkach 
Zarębskich i polegał na zrobie-
niu i zamontowaniu karmni-
ków, a następnie  wyposażeniu 
ich w fotopułapki. Materiał fil-
mowy i zdjęciowy jest właśnie 
w montażu i gdy będzie gotowy, 
przekażemy go do szkół.

Z Karoliną Zarembą, laureatką Żurawia Powiatu Gro-
dziskiego w kategorii społecznik roku 2020, rozma-
wiał Krzysztof Bońkowski.

Nie wyzwania, 
lecz rozwiązania 
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Podczas odbierania nagrody 
powiedział Pan, że harcerskie 
hasło „Czuwaj” to gotowość 
do trwania w służbie.
– Służba jest jednym z podsta-
wowych elementów wycho-
wawczej metody skautowej 
opracowanej przez Roberta Ba-
den Powella. Jest ona rozumia-
na nie tylko jako czynne dzia-
łanie, ale też gotowość do bycia 
potrzebnym. To ciągłe szukanie 
miejsca, gdzie możemy pomóc.
Zostaliście zaangażowani 
w  dystrybucję kilkunastu ty-
sięcy maseczek.
– O pomoc poprosiły nas wła-
dze gminy Jaktorów. Mieliśmy 
już tzw. listę alarmową, na któ-
rej były osoby, które mogliśmy 
zaangażować w działania anty-
covidowe. Zgłosiło się prawie 
40 instruktorów z hufca. Szyko-
waliśmy pakunki po kilka ma-
seczek, odpowiadające liczbie 
osób w danych domostwach. 
Po przygotowaniu pakietów, 
zaczęliśmy je roznosić. Robili-
śmy to od popołudnia w piątek, 
do późnych godzin wieczor-
nych w niedzielę.
Jakie inne działania podej-
mowali Państwo w minionym 
roku?
– Przez cały rok prowadzili-
śmy działalność wychowawczą. 
W  okresie letnim udało nam 

się zorganizować 5 półkolonii 
i 1  obóz wyjazdowy. Szyliśmy 
maseczki na potrzeby różnych 
podmiotów. Roznosiliśmy 
pla katy dotyczące zasad sani-
tarnych, godzin dla seniorów. 
Dostarczaliśmy produkty żyw-
nościowe dla osób starszych. 
Braliśmy udział w Szlachetnej 
Paczce. Przekazaliśmy Betle-
jemskie Światło Pokoju. Pro-
wadzimy akcję „Usiądź z nami 
przy ognisku”.
Jak pandemia wpłynęła na 
funkcjonowanie organizacji?
– Pandemia wymogła na nas 
dostosowanie form i narzędzi 
do działania oraz zmobilizo-
wała do pracy. ZHP jest na tyle 
dojrzałą, dużą i dobrze zorgani-
zowaną organizacją, że szybko 
udawało się znaleźć rozwiąza-
nia problemów, które się po-
jawiały. Decyzje były dobrze 
przemyślane i ugruntowane po-
glądem nie jednej osoby, tylko 
sztabu ludzi, często ekspertów.
Kapituła zwróciła uwagę na 
wartościowe wychowywanie 
dzieci i młodzieży w harcer-
stwie. Jak to się robi w hufcu 
w Jaktorowie?
– Stosujemy wszędzie, we 
wszystkich działaniach progra-
mowych, metodę harcerską. 
Jej cechami są: pozytywność, 
indywidualność, wzajemność 
oddziaływań, dobrowolność, 
pośredniość i neutralność. Po-
stępujemy zgodnie z Prawem 
i Przyrzeczeniem Harcerskim. 
Wykorzystujemy system ma-
łych grup, który jest bazą do 
uczenia w działaniu. Mamy sta-
le doskonalony i pobudzający 
do rozwoju program.
Co daje Państwu zdobycie 
nagrody w tegorocznym kon-
kursie?
– To miłe, że ktoś zauważył 
naszą pracę. To dobre podsu-
mowanie pracy instruktorów 
i osób pełniących funkcje in-
struktorskie w hufcu. Jako or-
ganizacja jesteśmy ciałem zbio-
rowym, więc każdy dołożył do 
tego swoją cegiełkę. To także 
zachęta na przyszłość.

Z czego wynikało zaanga-
żowanie grodziskiego hufca 
w różne akcje związane z prze-
ciwdziałaniem pandemii?
– Z potrzeby serca. Na tym po-
lega nasza służba. Zaczęliśmy 
działać, bo czuliśmy się w obo-
wiązku wobec naszych współ-
mieszkańców. Dla nas to była 
po prostu oczywista reakcja na 
zaistniałą sytuację.
W filmie prezentowanym 
podczas gali znalazła się in-
formacja, że w kulminacyj-
nym momencie w akcji szycia 
maseczek brało udział około 
100 osób.
– Połowa z tych osób jest zwią-
zana z naszym hufcem. Ale 
druga połowa to ludzie, którzy 
usłyszeli o akcji i sami się do 
nas zgłaszali. Byli to zarówno 
profesjonaliści, jak i osoby, któ-
re razem z nami uczyły się szyć.
Przez blisko cztery miesiące 
uszyliście ponad 15 tys. mase-
czek. Liczba robi wrażenie…
–  Na początku materiał otrzy-
maliśmy z Komendy Chorągwi 
Stołecznej ZHP. Potem wspie-
rały nas kolejne firmy i osoby, 
np. z pasmanterii na deptaku. 
Jak transportowaliśmy ma-
seczki, to praktycznie całe sa-

mochody były zapakowane. 
My, Polacy, mamy to w DNA 
– w  chwilach zagrożenia po-
trafimy wspólnie działać. A tu 
mieliśmy wspólnego wroga – 
COVID-19.
Czego ten 2020 rok Was na-
uczył?
– Musieliśmy przestawić się 
całkowicie z naszą pracą śród-
roczną, duża odpowiedzialność 
spadła na drużynowych. Od-
prawy instruktorskie odbywały 
się online. Udało nam się zro-
bić, przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności, tygo-
dniową akcję letnią dla każde-
go ze środowisk, dwa szkolenia 
instruktorskie i jeden kurs dla 
naszej najmłodszej kadry, czyli 
zastępowych i przybocznych.
Co wyróżnia Hufiec ZHP 
Grodzisk na tle innych orga-
nizacji?
– Nasz hufiec stoi rodziną. I tak 
było zawsze. Nie zauważamy 
dużego odpływu członków, 
bo nawzajem się motywuje-
my. Staramy się zaangażować 
w nasze działania jak najwięk-
szą liczbę mieszkańców. Na 
11 listopada przygotowaliśmy 
audycję w Radiu Bogoria, 
bo tradycyjne śpiewanki nie 
mogły się odbyć. Słuchało jej 
dużo ludzi. W grudniu w  nie-
standardowej oprawie zorga-
nizowaliśmy przekazanie Be-
tlejemskiego Światła Pokoju 
– przez 2 godziny na pl. Króla 
Zygmunta odwiedziło nas tyle 
osób, że byliśmy w szoku. 
Czym jest dla Was tytuł Żura-
wia Powiatu Grodziskiego?
– To niesamowity zaszczyt. My 
nigdy nie oczekujemy poklasku 
z tytułu naszej służby. To miłe, 
że ktoś to docenił, a kapituła 
postanowiła nagrodzić. To wy-
różnienie dla wszystkich na-
szych członków i naszych przy-
jaciół. Jestem niesamowicie 
dumny, że mogę reprezentować 
tę organizację, jak również, 
a może przede wszystkim oso-
by, które ją tworzą i wspierają.

Ze Stanisławem Firlejem, komendantem Hufca ZHP 
Jaktorów, laureata Żurawia Powiatu Grodziskiego 
w kategorii organizacja pozarządowa roku, rozma-
wiała Anna Redel.

Z Piotrem Skubą, komendantem Hufca ZHP Gro-
dzisk Maz., laureata Żurawia Powiatu Grodziskiego 
w kategorii organizacja pozarządowa roku, rozma-
wiała Anna Redel.

Nauka w działaniu Oczywista  
reakcja na sytuację
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W ubiegłym roku Związek 
Podkowian obchodził jubile-
usz 20-lecia. Jak na przestrzeni 
dwóch dekad zmieniły się idee 
i priorytety stowarzyszenia?
Beata T. Tarłowska: – Idee 
i  priorytety nie zmieniały się – 
to przede wszystkim zapisana 
w statucie ochrona dziedzictwa 
historycznego miasta ogro-
du Podkowa Leśna. Impulsem 
do powstania stowarzyszenia 
w  2000 roku był sprzeciw wo-
bec miejskich planów sprzedaży 
Pałacyku Kasyno. Ostatecznie 
pozostał on własnością miasta, 
przeszedł rewitalizację i służy do 
dziś jako centrum kultury.
Jak postulat dbałości o dzie-
dzictwo miasta był realizowa-
ny po pomyślnym zakończeniu 
batalii o Pałacyk?
BTT: – By upowszechniać wie-
dzę o niepowtarzalnym ukła-
dzie przestrzennym miasta, or-
ganizujemy otwarte spotkania 
urbanistyczne, a dla młodzieży 
warsztaty architektoniczne. 
Wśród naszych członków są 
osoby z ogromną wiedzą histo-
ryczną i naukową oraz umie-
jętnością wykorzystania jej na 
lokalnym gruncie.
Ważnym obszarem działalno-
ści jest tworzenie przestrzeni 
do dyskusji.
Barbara Podogrodzka: 
–  Oprócz warsztatów, wystaw 
i  otwartych spotkań poświęco-
nych ważnym dla mieszkańców 
sprawom, współorganizowali-
śmy debaty oksfordzkie z udzia-
łem młodzieży. Chcemy kształ-
tować umiejętność prowadzenia 
dialogu, dyskusji od najmłod-
szych lat. W ostatniej debacie 
wzięli udział uczniowie podko-

wiańskiego liceum i słuchacze 
Uniwersytetu Otwartego Poko-
lenia. Byliśmy pod wrażeniem 
ogromnej kultury dyskusji. 
Związek Podkowian gru-
puje seniorów, ale stara się 
również dotrzeć do młodego  
pokolenia.
BTT: – Jednym z pomysłów na 
umożliwienie dyskursu między-
pokoleniowego jest włączanie 
młodzieży do działań Teatru 
Między Słowami, którego trzon 
stanowią seniorzy. W  naszym 
najnowszym programie „Wy-
dobyte z pamięci” wzięło udział 
piętnastu wykonawców, wśród 
których pięcioro to osoby w wie-
ku 16-19 lat.
BP: – Teatr działa od 2008 roku, 
a swój początek miał na UTW. 
W 2011 roku powstała Grupa 
Teatralna Między Słowami, któ-
ra jest afiliowana przy naszym 
Związku.
Co jest największym osiągnię-
ciem stowarzyszenia?
BTT: – Uświadamianie miesz-
kańcom, w  jakim miejscu 
mieszkają, jak wielką wartością 
jest to, że Podkowa Leśna prze-
trwała w takim kształcie. Poka-
zywanie odmienności i wartości 
tej odmienności. I integracja: nie 
tylko pokoleniowa, lecz także 
terytorialna, bo z racji podwar-
szawskiego trójmiasta ogrodów 
współpracujemy z organizacja-
mi z Brwinowa i Milanówka. 
BP: – Jesteśmy obecni w dysku-
sji publicznej. Wyrażając swoje 
merytoryczne opinie unikamy 
wchodzenia w konflikty, które 
uruchamiają niepotrzebne emo-
cje i niestety nie prowadzą do 
rozwiązania problemów nasze-
go miasta.

Z Barbarą Podogrodzką, przewodniczącą, i Beatą 
T.  Tarłowską, wiceprzewodniczącą Związku Podko-
wian, który za całokształt działalności otrzymał Żura-
wia Powiatu Grodziskiego w kategorii organizacja po-
zarządowa roku, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

W obronie  
dziedzictwa 

społeczeństwo

 

Uzasadnieniem do przyzna-
nia Pani nagrody było m.in. 
poświęcenie czasu w leczeniu 
ludzi z afazją. Dlaczego zde-
cydowała się Pani podjąć ta-
kie wyzwanie?
– Sama przez to przechodzi-
łam i pomyślałam, że ludziom, 
którzy też mieli udar, trzeba 
pomóc. Oni często nie chcą 
rozmawiać z innymi, bo jest 
to dla nich trudne. A ja, będąc 
z tej samej grupy, gdy próbowa-
łam ich czegoś nauczyć, samej 
zdarzało mi się pomylić. To 
powodowało wzajemne zrozu-
mienie.
Na co trzeba zwrócić szcze-
gólną uwagę podczas pracy 
nad przywracaniem mowy 
pacjentom?
– Nie oczekiwać, że człowiek, 
który nie potrafi mówić, od 
razu będzie to robił dobrze. Dla 
mnie najgorsze było to, że ro-
zumiałam, co ktoś do mnie po-
wiedział, wiedziałam, co chcę 
przekazać, ale nie potrafiłam 
tego zakomunikować. W takiej 
sytuacji nie ma w ogóle kon-
taktu. Trzeba być cierpliwym 
i uśmiechać się do takich osób, 
aby czuły się zaakceptowane.
Jak to doświadczenie wpłynę-
ło na Pani życie?
– Jestem wdzięczna za opie-
kę w szpitalu w Grodzisku 
i  16-tygodniową rehabilitację 
w Konstancinie, ale strasz-
nie się bałam powrotu. Byłam 
świadoma, że wróci kobieta zu-
pełnie inna niż była wcześniej. 
Rozpłakałam się, bo nie wie-
działam, czy będę potrafiła się 
odnaleźć w normalnym środo-
wisku. Ale wszyscy mi bardzo 
pomagali.
Co chciałaby Pani przekazać 
ludziom, którzy są po udarze?
– W naszym mieście jest spo-
ro osób po udarze. Marzy mi 
się miejsce, gdzie mogliby się 
spotykać. Ktoś, kto nie potrafi 
posmarować sobie chleba, nie 
zawsze jest w stanie obcować 

ze zdrowymi ludźmi. Byłoby 
wspaniale, gdyby powstał klub, 
gdzie mogłyby się np. odbywać 
różne zajęcia usprawniające 
i  przystosowujące do normal-
nego życia.
Jest Pani od lat związana 
z ZHP.
– Członkinią tej organizacji 
jestem od 50 lat. Byłam zu-
chem, harcerzem, harcerzem 
starszym, drużynową groma-
dy zuchowej. Należałam do 
namiestnictwa zuchowego, 
byłam zastępcą komendan-
ta hufca, komendantką hufca 
Grodzisk. Zostałam członkiem 
komendy chorągwi stołecznej, 
zastępcą komendanta chorą-
gwi. Współpracowałam z Nie-
przetartym Szlakiem w  Głów-
nej Kwaterze. Obecnie w hufcu 
Grodzisk jestem w komisji 
stopni instruktorskich.
Czy spodziewała się Pani, 
że zostanie wolontariuszką 
roku?
– Byłam zaskoczona samą no-
minacją. Ale doszłam do wnio-
sku, że to dobrze, bo może in-
formacja o tym, jakiej pomocy 
potrzebują ludzie po udarach, 
się rozniesie. W Grodzisku nie 
ma logopedy na NFZ, który 
by pracował z  ludźmi z afa-
zją, a  nie każdego stać na to, 
by mieć prywatne lekcje, bo 
ci ludzie są na rencie albo na 
zasiłku. Może gdzieś w przy-
chodni albo szpitalu mogliby 
być przyjmowani dorośli nie-
mówiący. To jest niezwykle 
potrzebne.

Z elżbietą Pokropek, 
laureatką Żurawia Po-
wiatu Grodziskiego 
w  kategorii wolonta-
riusz roku, rozmawiała 
Anna Redel. 

Trudne rozmowy 
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Kapituła przyznała Paniom 
nagrodę za heroizm po-
zostania w DPS-ie w Gro-
dzisku, w momencie gdy 
w placówce zaistniało ogni-
sko COVID-19. Dlaczego, 
narażając własne zdrowie, 
zdecydowała się Pani nie 
opuszczać DPS-u?
– Mottem, które towarzyszy mi 
przez całe życie, są słowa Mał-
gorzaty Stolarskiej, że „są takie 
chwile, kiedy czyjaś pomoc-
na dłoń jest niezbędna, czyjaś 
obecność jest ratunkiem, wy-
bawieniem, otuchą, pociesze-
niem”. Dlatego wiedziałam, że 
tu jest moje miejsce.
Towarzyszyły Pani trzy 
ochotniczki: Martyna Bed-
narz, Ela Majofer, Jolanta 
Rybkowska. Opiekę nad 
mieszkańcami DPS-u spra-
wowałyście Panie przez 
24 godziny na dobę. 
– Kiedy 1 listopada okazało się, 
że mieszkańcy mają dodatnie 
wyniki, musiałyśmy się sku-
pić na tym, aby odpowiednio 
o  nich zadbać. Stan naszych 
podopiecznych z godziny na go-
dzinę się pogarszał i 4 listopada 
pożegnaliśmy pierwsze osoby. 
Cały czas byłyśmy w kontakcie 
telefonicznym z  naszym leka-
rzem POZ, wzywałyśmy karet-
kę pogotowia. Pracowałyśmy 
tak 5 tygodni, do 5 grudnia.
Jak na zaistniałą sytuację 
reagowali mieszkańcy?
– Ci, którzy byli bardzo chorzy, 
nie myśleli o tym, co będzie. Ci, 
którzy przechodzili chorobę 
lżej, starali się nam pomagać. 
Jesteśmy ze sobą bardzo zżyci 
i tworzymy rodzinę. Mamy do 
siebie wiele empatii.

Stanęły Panie oko w oko ze 
śmiercią. Jak pokonały Panie 
lęk o własne życie?
– Zmarło aż 9 osób – jak na 
taki mały dom, to bardzo 
dużo. To trudne doświadcze-
nie, ale byłyśmy skoncentro-
wane na tym, aby nasi miesz-
kańcy wyzdrowieli. Działając 
na rzecz drugiego człowieka, 
nie myślałyśmy o sobie. Mu-
siałyśmy być silne i nie mo-
głyśmy okazać słabości, żeby 
podbudować tym pozostałych 
pensjonariuszy i  stworzyć im 
atmosferę poczucia spokoju 
i bezpieczeństwa.
Ponoć każde doświadczenie, 
nawet najtrudniejsze, jest 
nauką. Zgadza się Pani z taką 
tezą?
– Tak, bo nas rozwija, buduje 
i  wzmacnia. Miejmy nadzieję, 
że nie będzie kolejnej takiej 
sytuacji, ale jeżeli będzie taka 
potrzeba, to wszystkie stanie-
my ramię w ramię i będziemy 
ze zdwojoną siłą pracować.
Jak odbiera Pani uhonoro-
wanie statuetką Pań postępo-
wania?
– Nie oczekiwałyśmy, że bę-
dziemy za to wynagrodzone. 
To była wielka niespodzianka. 
Cieszę się wraz z moim ze-
społem, bo dedykowałyśmy tę 
nagrodę wszystkim pracowni-
kom. Niektórzy ciężko prze-
chodzili zakażenie, ale całym 
sercem byli z nami i starali się 
jak najszybciej dojść do zdro-
wia, by nas zmienić. Dziękuję 
też wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób nas wsparli – 
to było dla nas bardzo cenne.

Z Teresą Ciszewską, dyrektorem Domu Pomocy Spo-
łecznej w izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku, 
która wraz z trzema pracownicami otrzymała Żurawia 
Powiatu Grodziskiego – nagrodę specjalną – w kate-
gorii wolontariusz roku, rozmawiała Anna Redel.

Musiałyśmy  
być silne

Często Pani powtarza „Nie 
trzeba się nas bać”. Z czego to 
wynika?
– Mój syn, Adrian, ma 25 lat, 
przez wszystkie lata, od kiedy 
wiem, że jest chory, spotyka-
łam się często z niekoniecznie 
dobrymi reakcjami ze strony 
społeczeństwa. Ludzie mało 
wiedzą na temat autyzmu. Dla-
tego chciałam, by mieli okazję 
poznać nas, rodziców i nasze 
dzieciaki, i przekonali się, że… 
nie trzeba się nas bać.
Wyjątkowo długa była lista 
osób i instytucji rekomendu-
jących kandydaturę „…Inne-
go Skrawka Świata” do nagro-
dy. Fundacja ma chyba wielu 
przyjaciół?
– Mam nadzieję! Przed odebra-
niem nagrody zastanawiałam się, 
komu powinnam podziękować, 
i byłaby to długa lista osób i in-
stytucji. Mieszkam w Milanówku 
od 19 lat, więc w różnych mo-
mentach życia poznałam mnó-
stwo życzliwych osób w okolicy. 
Bardzo wspiera nas burmistrz 
Milanówka Piotr Remiszewski, 
MCK oraz Krystyna Kott, kie-
rownik OPS-u w Milanówku, 
w partnerstwie, z którym otrzy-
maliśmy dofinansowanie na re-
mont domu treningowego dla 
osób ze spektrum autyzmu.
Scenariusz imprezy, która 
odbyła się we wrześniu na te-
renie przyszłego domu trenin-
gowego, spowodował, że nie 

było klasycznego podziału na 
wykonawców i odbiorców.
– Udało mi się zaprosić do 
współpracy dwie ekspertki 
i  wspólnie zastanawiałyśmy 
się, jak przybliżyć ludziom co-
dzienność osób z autyzmem. 
I  dziewczyny wymyśliły różne 
eksperymenty: można było 
popatrzeć na świat przez znie-
kształcające okulary, założyć 
grube rękawice i spróbować 
zasznurować but, były też słu-
chawki z dziwnymi dźwiękami.
Jednym z celów było zapre-
zentowanie uczestnikom 
domu treningowego.
– Dom powstanie przy ul. Wy-
lot w Milanówku, gdzie wła-
dze miasta na ten cel użyczyły 
fundacji nieruchomość. W na-
szej okolicy nie ma miejsca, 
ukierunkowanego wyłącznie 
na terapię i opiekę młodzieży 
oraz osób dorosłych ze spek-
trum autyzmu. Planujemy, że 
dom powinien zacząć działać 
w kwietniu 2022 roku.
Co Panią skłoniło do założe-
nia Fundacji Radośni?
– Świadomość, że nie ma roz-
wiązań systemowych, które 
gwarantowałyby odpowiednią 
opiekę naszym dorosłym dzie-
ciom po zakończeniu eduka-
cji. Oni potrzebują przyjazne-
go miejsca, do którego mogą 
pójść, pobyć razem i ciekawie 
oraz pożytecznie spędzić razem 
czas. Jedynym rozwiązaniem 
był pomysł, aby powstał dom 
treningowy. To jest cel fundacji.
Jakich emocji dostarczył Pani 
Żuraw Powiatu Grodziskiego?
– Jestem zaszczycona i szczęśli-
wa, że nasz wspólny wysiłek zo-
stał dostrzeżony. Cieszę się, że 
temat autyzmu jest ciepło i  ze 
zrozumieniem przyjmowany 
przez lokalną społeczność. Za-
wsze brakowało nam poczucia 
zrozumienia i wsparcia. A na-
groda to namacalny dowód, że 
nie jesteśmy już sami i że warto 
działać, nawet w pandemii.

Z Agnieszką izdebską, prezesem Fundacji Radośni, 
która zorganizowała „Poznaj inny Skrawek świata”, 
imprezę wyróżnioną Żurawiem Powiatu Grodziskie-
go w kategorii wydarzenie społeczne roku 2020, roz-
mawiał Krzysztof Bońkowski. 

Autyzm  
mniej nieznany
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Przywoływanie nieobecnych

Podobno „Żydzi są w Grodzisku od 500 lat 
z górą” – pisał w swojej monografii poświę-
conej tutejszej parafii ks. Mikołaj Bojanek, 
proboszcz i dziejopis grodziski. Słowa kre-
ślone przez duchownego w 1917 r., jakkol-
wiek mające postać przypuszczenia, nieko-
niecznie dalekie były od prawdy. Pierwsze, 
dosyć enigmatyczne wzmianki o daninie 
żydowskiej płaconej na rzecz parafii, dato-
wane są na II połowę XVI w. Można sądzić, 
że już wówczas w granicach miasta przeby-
wali wyznawcy judaizmu, wszak lokowany 
w 1522 r. na prawie niemieckim Grodzisk 
należał do grona miast prywatnych, wyłą-
czonych spod jurysdykcji królewskiej. Nie 
był tedy objęty przywilejem „de non tole-
randis Judaeis”, przynależnym znaczniej-
szym miastom, na terenie których Żydom 
przebywać nie było wolno. Ponadto szlach-
ta sama zabiegała, by na swoich ziemiach 
osiedlać Żydów uważanych za znakomitych 
kupców, rzemieślników czy arendarzy.

Nie inaczej musiało być i w Grodzisku, 
szczególnie, że obiecujący wzrost miasta 
został powstrzymany przez pożar, który 
w 1540 r. strawił większą część zabudowy 
miejskiej. Z dużą dozą prawdopodobień-
stwa należy przyjąć, że właśnie wówczas 
właściciele ośrodka podnoszonego ze 
zgliszcz sprowadzili doń Żydów, by odno-
wić jego potencjał gospodarczy. Dokumen-
ty kościelne z 1590 r., sugerujące obecność 
przedstawicieli Narodu Wybranego w Gro-
dzisku, nie pozwalają jednak oszacować 
liczby osadników żydowskich, najpewniej 
ograniczonej do kilku osób. Niezmiernie 
ciekawe w tym kontekście wydaje się opi-
sane przez ks. Bojanka odkrycie dokonane 
w nasypie dawnego grodu obronnego, „za 
miejscowością zwaną Łąki” – znaleziono 
tam lichtarz określony jako „honokiełach” 
(właściwie chanukija, świecznik chanuko-
wy). „Znaleziony przedmiot świadczy, że 
tam mieszkali Żydzi, dla ludności zaś ro-
botniczej, rzemieślniczej, podatniejszy był 
teren na wzgórku, gdzie mieści się kościół 
parafialny, niż miejsce na bagnach, błotach 
pod Chlewnią” – twierdzi uczony kapłan, 
a nam pozostaje zastanowić się, czy w tym 
geograficznym rozróżnieniu miejscowej 

ludności i mieszkańców żydowskiej osady 
nie brzmi echo autentycznych stosunków 
z – bagatela – XIII wieku. 

„Grodziscy (…) Żydzi oddawali do ko-
ścioła łoju kamieni dwa, wosku funtów 24, 
a na Boże Narodzenie i Wielkanoc po sto 
funtów mięsa” – to znów ks. Bojanek, któ-
ry z kronikarską dokładnością nadmienia, 
iż pierwsza wzmianka o rocznej daninie 
żydowskiej składanej w naturze poja-
wia się w pokwitowaniach za dziesięciny 
w 1752 r., sporządzona ręką proboszcza ks. 
Jana Klemensa Mokronoskiego, pełniącego 
posługę w latach 1750-1769. On to zezwo-
lił – jak wynika z opisu wizytacji biskupiej 
w 1759  r. – pobudować Żydom dom mo-
dlitwy w oddalonym od kościoła miejscu 
i dał prawo grzebania zmarłych „za mia-
stem, na polu wyznaczonem, skromnie, bez 
pompy i przepychu”. A zatem nie budząca 
już wątpliwości informacja o pobycie w ob-
rębie parafii większej grupy żydowskich 
przybyszów odnotowana została w połowie 
XVIII w., zwiastując organizowanie się roz-
proszonej, liczącej w 1767 r. 191 osób spo-
łeczności w samodzielną gminę żydowską, 
która z pewnością zaistniała w Grodzisku 
w 1793 r. Na podstawie zgody udzielonej 
przez ks. Mokronoskiego, w stosownej od-
ległości od katolickiego centrum miasta, 
stanęła synagoga, cmentarz zaś założony 
został na gruntach wsi Wólka Grodziska, 
między drogami wiodącymi do Błonia 
i  Rokitna, do czasu powstania nekropolii 
warszawskich służąc jako miejsce wieczne-
go spoczynku także dla Żydów z Warszawy 
i okolic. Wiele wskazuje na to, że wydane 
przez proboszcza pozwolenie – spisane 
przez urzędowego kancelistę i wciągnięte 
do akt magistratu – było potwierdzeniem 
wcześniejszych przywilejów, regulujących 
sprawy kultu i pochówku na ziemiach na-
leżących do dziedzicznych właścicieli tych 
okolic, czyli Mokronoskich (zbieżność na-
zwisk nieprzypadkowa). Musieli oni liczyć 
się z rosnącym znaczeniem wyznawców ju-
daizmu, skoro oddali im tereny na poczet 
bóżnicy i cmentarza, a także zadbali o to, 
by w wyjednanych w 1758 r. u króla Augu-
sta III Sasa dodatkowych przywilejach dla 

miasta znalazł się zapis o przełożeniu dnia 
targowego z soboty na niedzielę (sto lat póź-
niej był to piątek). Obowiązek spoczynku 
szabatowego wykluczałby Żydów z handlu, 
narażając kasę miejską na brak wpływów 
z tytułu opłaty targowej.

Podczas gdy w końcu wieku XVIII za-
mieszkiwało w mieście 125 przedstawicieli 
Narodu Wybranego, u progu XIX wieku 
było ich już 301, zaś w 1820 r. Grodzisk 
zamieszkiwało 444 obywateli żydowskich, 
co stanowiło niemal 90 proc. ogólnej licz-
by mieszczan. Do tak intensywnego wzro-
stu liczby grodziskich Żydów przyczynił 
się tzw. patent króla pruskiego (po trze-
cim rozbiorze Polski Grodzisk znalazł się 
w  granicach Prus), który zezwalał Żydom 
osiadłym w mieście zajmować się rzemio-
słem i handlem oraz ograniczał osadnictwo 
żydowskie na wsi. Jakby tego było mało, 
z  zachodnich dzielnic pruskiego mocar-
stwa ruszyły zastępy synów Izraela, niosąc 
poza skromnym dobytkiem nadzieję na 
lepsze życie w  nieodkrytej jeszcze „ziemi 
obiecanej”. Nic dziwnego, że cyfry w reje-
strach notujących stan liczebny grodziskich 
Żydów rosły lawinowo. Stała migracja i wy-
soki przyrost naturalny spowodowały prze-
ludnienie, a warunki, w jakich przyszło żyć 
nowym mieszkańcom miasta, były wprost 
opłakane. W 1828 r. Grodzisk mieścił 44 
domy, zaś samych rodzin żydowskich było 
136. Nie reagowały władze, które pomimo 
przepisów nakazujących tworzenie dla Ży-
dów oddzielnych rewirów, zezwalały na 
swobodne osiedlanie się przybyszów. Tym 
samym przez cały wiek XIX Grodzisk przy-

W lutym przypada 80. rocznica likwidacji grodziskiego getta, z którego na rozkaz niemieckiego okupanta wywiezionych 
zostało do Warszawy blisko sześć tysięcy obywateli żydowskich, w tym licząca ponad trzy tysiące osób grupa miesz-
kańców Grodziska Mazowieckiego. Wielu z nich zmarło w getcie warszawskim z powodu chorób i wycieńczenia, więk-
szość zgładzono w obozach śmierci, wszyscy mieli imiona, nazwiska, twarze, wolę życia. Powracając do tragicznych 
lutowych dni 1941 roku, które na zawsze odmieniły oblicze miasta, warto choć na chwilę wskrzesić pamięć o grodzi-
skich Żydach, którzy przez wieki współtworzyli tożsamość i koloryt naszego miasta oraz przyczyniali się do jego rozwoju. 
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pominał typowe miasteczko żydowskie 
– sztetl, w którym poza synagogą i cmen-
tarzem, nie brakowało łaźni (mykwy), rzeź-
ni, szkół religijnych oraz licznych sklepów, 
warsztatów i kramów żydowskich. Z tego 
powodu miasto zaczęto powszechnie na-
zywać „żydowskim”, a jego mieszkańców 
tytułować Żydami. 

O sile mniejszości wyznaniowej, któ-
ra w Grodzisku okazała się większością, 
świadczyły w owym czasie zasięg gminy 
żydowskiej, obejmującej mieszkańców 
okolicznych wsi i osad w promieniu 10 ki-
lometrów, a także miejscowości tak odległe 
jak Powązki, dominacja na polu rzemiosła 
i handlu (w 1810 r. było tu 30 kupców i 32 
rzemieślników żydowskich, 13 chrześci-
jańskich, w 1827 r. 48 kupców żydowskich, 
5  chrześcijańskich), a także szereg inwe-
stycji podjętych przez gminę, do której 
należały: bóżnica (w 1821 r. wymagająca 
remontu), łaźnia, szkoła z domem rabina 
i cmentarz. Ten ostatni udało się w 1851 r. 
otoczyć ogrodzeniem, które zaprojektował 
Adolf Adam Loewe, budowniczy powiatu 
warszawskiego. Ruszyła także budowa no-
wej synagogi, nadzorowana przez społecz-
ny komitet złożony z przedstawicieli dwu 
narodów, w tym burmistrza Jana Wolframa 
– ukończona w 1864 r. W 1853 r. z Mogiel-
nicy przybył do Grodziska cadyk Elimelech 
Szapiro, który objął urząd rabina i stał się 
protoplastą słynnej dynastii (jego syn Kal-
man, sławny kaznodzieja i autor pieśni, był 
ostatnim rabinem getta warszawskiego) 
oraz przywódcą szerzącego się lokalnie ru-
chu chasydzkiego. Gdy umierał w 1892  r. 
jako nestor polskich rabinów, w uroczy-
stościach pogrzebowych wzięło udział od 
10 do 15 tysięcy jego wyznawców. 

Przełom wieków przyniósł uszczuplenie 
liczby potomków Dawida, przenoszących 
się w poszukiwaniu lepszej przyszłości do 
większych miast (a nawet za ocean), oraz 
wykształcenie się żydowskiej elity o wyraź-
nych ambicjach intelektualnych i kultural-
nych, podkreślającej swój patriotyzm. Do-
wodem udziału tej grupy w życiu Grodziska 
było otwarcie w 1900 r. prywatnej szkoły 
żydowskiej, w której uczono języka polskie-
go. Żydzi nie stronili także od członkostwa 
w formujących się organizacjach, takich jak 
Grodziskie Towarzystwo Ogniowe, założo-
ne w 1897 r. Pamiątką po czasach narodo-
wych powstań, podczas których żydowscy 
obywatele Grodziska dali świadectwo swo-
jej lojalności wobec polskiej ojczyzny, był 
wymalowany w synagodze orzeł biały. 

Wybuch I wojny światowej przerwał 
nabierający tempa proces uczestnictwa 
wyznawców judaizmu w rozwoju Grodzi-
ska. W 1915 r. władze rosyjskie z pomocą 
wojska dwukrotnie deportowały ludność 
żydowską z miasta. Dotkliwej dewastacji 
uległ cmentarz, który „ograbiono i  zbez-
czeszczono”. Po ustaniu działań wojen-
nych Żydzi stanowili niecałe 25  proc. 
mieszkańców, co nie przeszkodziło jed-
nak w  czynnym włączaniu się w działa-
nia o charakterze publicznym. Podczas 
formowania I  Rady Miejskiej, wybranej 
w styczniu 1917  r. i uzupełnionej w roku 
następnym, otrzymali oni 1/3 wszystkich 
mandatów. Mnożyły się w mieście organi-
zacje żydowskie i oddziały partii politycz-
nych, powstał klub sportowy, ukazywał się 
tygodnik w języku jidysz „Dos Grodzisker 

Wort”, wyremontowano zniszczony pod-
czas wojny cmentarz. Znakomitą renomą 
cieszyła się szkoła powszechna dla dzieci 
wyznania mojżeszowego, która w 1938 r. 
zyskała siedzibę przy ul. Wólczyńskiej – 
wybudowaną ze składek społecznych. 

Kres obecności społeczności żydowskiej 
w Grodzisku położyła II wojna światowa. 
Niemal od razu po zajęciu miasta oku-
panci niemieccy wszczęli represje wobec 
ludności żydowskiej. Mieszkania i skle-
py należące do Żydów oznaczone zosta-
ły napisem „Juden”, osoby zaliczone do 
„rasy semickiej” zmuszono do noszenia 
opaski z gwiazdą Dawida, powołano Ju-
denrat (Żydowską Radę Starszych), odpo-
wiedzialny za przygotowanie kompletnej 
listy obywateli pochodzenia żydowskie-
go – przedstawiony w  końcu 1939 r. spis 
zawierał 3255 nazwisk. Do Grodziska na-
pływać poczęli Żydzi przesiedleni z woj. 
poznańskiego i łódzkiego oraz pochodzą-
cy z pobliskich miejscowości: Milanówka, 
Brwinowa, Podkowy Leśnej i Nadarzyna. 
1 grudnia 1940 r. Żydzi zostali wyrzuceni 
ze swoich mieszkań i umieszczeni w getcie, 
ich mienie przejął Komisaryczny Zarząd 
Nieruchomości Żydowskich. Na niewiel-
kim obszarze ograniczonym ulicami Berka 
Joselewicza (dziś Obrońców Getta), 11 Li-
stopada, Limanowskiego, pl. Piłsudskiego 
(ob. pl. Wolności) i pl. Legionów (pl. Króla 
Zygmunta Starego) zamkniętych zostało 
ok. 6000 ludzi. Zgodnie z rozporządzeniem 
władz okupacyjnych getto w Grodzisku zli-
kwidowano w dniach 10-14 lutego 1941 r. 
(wg raportów powojennych wywózki trwa-
ły od 12 do 20 lutego). W mieście pozostała 
jedynie grupa 50 rzemieślników, lecz i oni 
podzielili wkrótce los współbraci. Zimą 
1940 r. runęła synagoga, zapowiadając nie-
jako zagładę żydowskiego świata. 

Epilogiem wspólnej, trwającej stulecia 
historii dwóch narodów okazał się fakt 
ukrywania przez mieszkańców Grodzi-
ska i okolic uciekinierów z getta warszaw-
skiego. W rozsianych na przedmieściach 
domach, na strychach, w piwnicach i za-
maskowanych skrytkach schronienie zna-
lazło wielu zbiegłych przed nazistowskim 
terrorem Żydów, którym udało się docze-
kać końca wojny. W listopadzie 2010 r. ty-
tuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata 
otrzymała pośmiertnie Stanisława Sławiń-
ska, mieszkanka Grodziska Mazowiec-
kiego, która ocaliła 10 osób pochodzenia 
żydowskiego. 

  n  Łukasz Nowacki

1 lutego br. otrzymaliśmy oficjal-
ną wiadomość, że wszyscy idziemy 
do Warszawy […], około 5400 dusz. 
Naraz zniknęły codzienne kłopoty. 
Gonitwę za kawałkiem chleba za-
stąpiła ta jedyna myśl: jak dostać się 
do Warszawy i tam przeżyć. Do tego 
celu prawie automatycznie zostały 
wciągnięte 10–12-letnie dzieci, które 
niezauważone przez władze, systema-
tycznie przewoziły mały bagaż ręczny 
do Warszawy. Odbywały się drama-
tyczne sceny, gdy zapłakani rodzice 
odprowadzali swoich jedynych zbaw-
ców, życząc sobie, by jak najszybciej 
zobaczyć ich znowu zdrowych, po 
czym znów zaryzykować wolnością 
swoich najbliższych. 

Osobny rozdział rozpoczął się wraz 
z przymusowym wygnaniem. W cią-
gu 15 minut wszyscy zostali ustawie-
ni na rynku do dyspozycji władzy 
(pozwalającej im zabrać tylko 25 kg 
bagażu ręcznego), która ich wszyst-
kich umieściła w zamkniętych wa-
gonach towarowych i przewiozła do 
Warszawy. Ci musieli w Warszawie 
przejść przez kwarantannę i do chwili 
obecnej znajdują się w punktach dla 
przesiedleńców, bez środków do życia. 
Część z nich jest po prostu spuchnięta 
z głodu i zimna. Rezultaty takich wa-
runków nie dają na siebie długo cze-
kać. Jest znaczna liczba chorych i było 
nawet kilka śmiertelnych wypadków.

Anonimowa relacja przesiedleńca  
z Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk, 1916 r. Żydowscy mężczyźni odpoczywający 
w czasie szabatu (zbiory ŻIH) Uczniowie szkoły żydowskiej w synagodze, 1931 r.
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Trudności z powodu pan-
demii koronawirusa doty-
kają całe społeczeństwo. 
W  szczególnie trudnej 
sytuacji jesteśmy my, se-
niorzy. Wszystkie ogra-
niczenia, izolacja, której 

musimy przestrzegać, wpływają nie tylko na 
stan naszego ducha, ale i na nasz stan fizycz-
ny. Każdy z nas radzi sobie, jak umie, a co za 
tym idzie, szuka sposobów na podniesienie 
nastroju. W taki sposób trafiłam na książkę 
Antoniego Huczyńskiego „Dziarski dzia-
dek”, której podtytuł brzmi „mój sposób na 
długowieczność”.

Zapewne niektórzy z czytelników zetknęli 
się z autorem prezentowanej książki, ponie-
waż był on częstym gościem programów te-
lewizyjnych, w których namawiał seniorów 
do podejmowania różnych form aktywno-
ści, a ponadto miał swój kanał na YouTu-
be, gdzie omawiał i prezentował cele, które 
powinniśmy sobie wyznaczać do realizacji, 
choćby wydawały się szalone czy nieosią-
galne, ale dla każdego z nas stawać się mogą 
pretekstem do rozwoju i dążenia do bycia 
lepszym człowiekiem.

Antoni Huczyński był lekarzem wetery-
narii. Miał bogate doświadczenie życiowe, 
które pozwoliło mu opracować szereg in-

dywidualnych zasad, pomagających mu po-
konywać przeciwności życiowe i utrzymać 
dobrą kondycję fizyczną i psychiczną przez 
całe swoje długie życie. Przeżył 98 lat – żył 
w latach 1922 – 2020.

Jego główne cele pozwalające dbać o samo-
rozwój, które omawia w swojej książce, to:
l  hartowanie ducha, czyli konsekwentne 

dążenie do zrealizowania celu i niezraża-
nie się trudnościami,
l  poszukiwanie motywacji, czyli podejmo-

wanie walki o siebie, swoją siłę i zdrowie, 
żeby nie być ciężarem dla innych,
l  pozytywne myślenie, czyli odnalezienie 

szczęścia nawet w przemijaniu,
l  sprawność fizyczna jako filozofia życia – 

jej przejawem jest codzienna gimnastyka 
i różnorodny wysiłek fizyczny,
l  pobudka dla ciała, czyli ćwiczenie wszyst-

kich mięśni ciała oraz dbałość o prawidło-
wy oddech, a jeżeli się uda, to i bieganie.
Antoni Huczyński opracował i przedsta-

wił w swojej książce „Dekalog Dziarskiego 
Dziadka”. Jest to bardzo ciekawy zestaw 
przemyśleń, które każdy z nas powinien 
postarać się poznać i spróbować wcielić 
w swoje życie.

Ale żeby to zrobić, należy zacząć od lektu-
ry książki, którą gorąco polecam.

 n Teresa Fifielska-Nowak

Dziarska  
długowieczność

– Ze względu na sytuację nie możemy się 
spotykać w dużym gronie, nad czym bardzo 
ubolewamy, bo szczególnie seniorom braku-
je tych spotkań – mówi Aleksandra Pierz-
chała z Klubu Seniora w Łąkach i Zabłotni, 
który nawet w niesprzyjających okoliczno-
ściach stara się podtrzymywać więź między 
licznymi klubowiczami. Jednym ze sposo-
bów na przypomnienie, że seniorzy choć 
osobno wciąż są razem, są „serca przyjaźni”, 
wykonane przez pięcioosobowy zespół dla 
pozostałych członków klubu oraz jego przy-
jaciół. – Serduszka wykonane są z  tkaniny, 
seniorki szyły je indywidualnie w  domu. 
Następnie zgromadziliśmy wszystkie 
w świetlicy w Zabłotni i stąd dystrybuujemy 
je na ile to możliwe do wszystkich naszych 
seniorów. Każde z serc jest udekorowane 
karteczką z napisem „Jesteśmy z Tobą!”, na 
znak, że wciąż pamiętamy i myślimy o sobie 
wzajemnie. A to chyba teraz najważniejsze – 
przekonuje Aleksandra Pierzchała. A opie-
kunka klubu Danuta Dubielecka (na zdjęciu)
dodaje: – Staramy się utrzymywać z wszyst-
kimi kontakt telefoniczny, ale to nie zastąpi 
zwykłego osobistego spotkania. A serdusz-
ko to taki materialny znak, że tęsknimy za 
momentem, kiedy znów będziemy mogli się 
zobaczyć wszyscy razem.   n  (kb)

fo
t. 

kb 
z sercem
Przesłanie  

Z okazji Święta zakochanych 

Wukadka wysyła walentynkowe uśmiechy 

do wszystkich pasażerów 

życząc wiele miłości każdego dnia.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

„Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe,

Uwierzyć w miłość. 

Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień,

Nie ważne to, co było.

Ty możesz wszystko, możesz wszystko,

Gdy bardzo tego chcesz.

Dziś zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko,

Bo bardzo tego chcesz.”

Tabb & Sound’n’Grace pt. „Atom”

Możesz wszystko
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W grudniu i styczniu w parku Muzeum 
A. i J. iwaszkiewiczów w Stawisku 
można było oglądać wystawę rzeźb 
meksykańskiego rzeźbiarza i rysownika 
Juana Soriano w stulecie jego urodzin. 
Plenerowa wystawa okazała się 
znakomitym sposobem na obcowanie 
ze sztuką, gdy muzea były zamknięte 
albo organizowały wydarzenia online.

Między słowami Okudżawy

Meksykańskie ptaki  
w stawiskim parku

Z szuflady Angusa 

Z dużym zainteresowaniem spotkał się 
wystawiony rok temu w grodziskiej Wil-
li Niespodzianka spektakl Nieformal-
nej Grupy Teatralnej „Między Słowami” 
z  Podkowy Leśnej „Zrzędność i przeko-
ra” według Aleksandra Fredry. Sytuacja 
w  kraju uniemożliwiła zaproszenie wi-
dzów na prezentację spektaklu „Wydobyte 
z pamięci – świat Bułata Okudżawy” przy-
gotowanego przez tę grupę w grudnio-
wym terminie, ale został on zarejestrowa-
ny i udostępniony na kanale YouTube. 

Bułat Okudżawa największą sławę zdo-
był jako poeta i bard. Początkowo jego 
wiersze były dostępne tylko w drugim 
obiegu, powielane w samizdacie, dopiero 
później artysta miał możliwość oficjalne-
go wykonywania swoich dzieł. W poezji 
Okudżawy dominuje klimat zadumy, 
smutku i refleksji nad ludzkim losem. Ar-
tysta pierwszy raz poza granice Związku 
Radzieckiego wyjechał w 1964 roku wła-
śnie do Polski i od tego czasu nazywał ją 
swoją pierwszą miłością. Przyjaźnił się 

z Agnieszką Osiecką, czemu wyraz dał 
w piosence „Pożegnanie z Polską”.

Związek Podkowian, przy którym dzia-
ła grupa „Między Słowami”, na realizację 
spektaklu pozyskał środki m.in. z progra-
mu Działaj Lokalnie. Wyboru tekstów do-
konała Beata T. Tarłowska, kierownictwo 
muzyczne zapewniła Aleksandra Kopp, 
zaś scenariusz i reżyseria były dziełem 
Marcina Masztalerza.

  n  Sławomir Sadowski  

Rzeźby pochodzą z Ogrodu Rzeźb Juana So-
riano znajdującego się w nieodległej Owczar-
ni i prowadzonego przez wieloletniego przy-
jaciela rzeźbiarza i marszanda Marka Kellera. 
Kluczem do ogrodu jest rzeźba „Torreador”, 
która w 2014 roku stanęła w Warszawie 
u zbiegu ulic Emilii Plater i Świętokrzyskiej.

Juan Soriano to jeden z najważniejszych 
meksykańskich artystów XX wieku, przez 
niektórych nazywany „Mozartem malar-
stwa”. Ilustruje wigor i witalność meksy-
kańskiej kultury. W biografii Juana Soria-
no nie ma jakiś niesamowitych wydarzeń. 
W porównaniu z życiem jego przyjaciół-
ki – Fridy Kahlo – było to życie normal-
ne. Urodził się  w 1920 r. w Guadalajarze 
w  Meksyku. Bardzo wcześnie rozpoczął 
swoją przygodę ze sztuką. Dlatego jego 
pierwsza indywidualna wystawa odbyła 
się już w 1936 roku. Jego prace wystawiano 
w najważniejszych galeriach świata. Zdobią 
również przestrzeń publiczną wielu miast. 
O jego twórczości z uznaniem pisał laure-
at literackiej Nagrody Nobla Octavio Paz 
oraz meksykańska pisarka i dziennikarka 

polskiego pochodzenia Elena Poniatowska, 
która nazwała go „tysiącletnim dzieckiem”. 
Kiedyś Soriano powiedział: „Chciałbym, 
aby cała moja twórczość zniknęła. I żebym 
pozostał znany tylko z tego, co o mojej 
twórczości napisał Paz”. Artysta odwiedzał 
Polskę, która znalazła szczególne miejsce 
w jego sercu. Zmarł w 2006 r.

Wystawa zorganizowana została przy 
współpracy Ambasady Meksyku w Polsce 
oraz Fundacji Juana Soriano prowadzonej 
przez Marka Kellera.

Także twórczość Jarosława Iwaszkiewi-
cza nie jest w Meksyku nieznana. Jak pod-
kreślił podczas otwarcia wystawy Ambasa-
dor Meksyku w Polsce Alejandro Negrin 
Muñoz, do jej popularyzowania przyczynił 
się przyjaciel Juana Soriano i Marka Kellera 
Sergio Pitol.

A ptaki zawsze były obecne w życiu Sta-
wiska, o czym mówiła we wspomnieniach 
m.in. Maria Iwaszkiewicz. Teraz do na-
szych ptaków dołączyły te bardziej egzo-
tyczne, będące wytworem ludzkich rąk.

  n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

12 grudnia 2020 r. w Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 
odbyło się otwarcie wystawy online Angusa 
Graya Burbridge’a „Brytyjski humor w Ga-
lerii Kasyno”. Autor jest mieszkańcem Mila-
nówka. Pracował dla wydawnictw i agencji 
brandingowych w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, na Cyprze i w USA. W Wielkiej Bry-
tanii ilustrował dla „The Sunday Telegraph” 
i  Radio Thames, w Niemczech m.in. dla 
„Playboy Deutschland” i „Sterna”. Współpra-
cował z wydawnictwem Bertelsmann projek-
tując serie okładek m.in. do powieści Stephe-

na Kinga. Jego ilustracje przyczyniły się do 
rozpoznawalności wielu znanych marek. 

Choć Angus jest ilustratorem komercyj-
nym, to na wystawie dostępnej na stronie in-
ternetowej CKiIO zobaczyć można jego prace, 
które wykonywał dla siebie. Tworzył do szu-
flady, ale zdecydował się ją otworzyć i poka-
zać publiczności. A tematyka prac jest róż-
norodna. Interesują go zwierzęta, stąd praca 
„United Collies of Benetton” i jelonek Bambi 
jak z plakatu rzeźnika, polityka, także w pol-
skim wydaniu, Brexit i wiele innych.  

  n  Sławomir Sadowski  

fo
t. 

CK
iIO

fo
t. 

N
AC

fo
t. 

Yo
uT

ub
e (

2)



BOGORIA nr 305 styczeń-luty 2021

listy

Wsparcie  
z Otrębus

Święta Bożego Narodzenia to czas szczegól-
ny, spędzony z rodziną i w gronie najbliż-
szych. Niestety wiele osób chorych i osób 
starszych musiało ten okres spędzić z dala 
od swoich bliskich. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Otrębusach postanowili sprawić osobom 
chorym na COVID-19 oraz seniorom prze-
bywającym w Szpitalu Zachodnim w Gro-
dzisku Mazowieckim małą niespodziankę.

W porozumieniu z lekarzami zorganizo-
waliśmy akcję robienia kartek świątecznych 
i zbiórki darów. W niespełna dwa tygodnie 
nasi uczniowie stworzyli ponad 150 kartek. 
Rodzice, znajomi i przyjaciele przekazali 
dla chorych mnóstwo rzeczy: wodę z dziób-
kiem, kawę, herbatę, mokre i suche chus-
teczki, żele pod prysznic, szampony, środki 
pielęgnacyjne, słodycze i ciepłe skarpetki.

Naszą akcję wspierało Radio Bogoria, 
które na antenie mówiło o naszej akcji, i te-
lewizja TVN24, która opublikowała relację 
na temat naszych działań.

Dary dla pacjentów covidowych i senio-
rów, którzy spędzali Święta Bożego Naro-

dzenia w szpitalu, przekaza-
liśmy na ręce doktora Pawła 
Basiukiewicza i ratownika 
medycznego Jakuba Wiśniew-
skiego we wtorkowy, słoneczny 
poranek, 15 grudnia.

W przygotowanie kartek włączyli się 
też uczniowie ze Społecznej Szkoły Podsta-
wowej im. Władysława Grabskiego w Ursu-
sie. Kartki zostały przekazane również dla 
pacjentów z Narodowego Instytutu Kar-
diologii w Warszawie i dla osób starszych 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Księży 
Orionistów w Łaźniewie.

Nasi uczniowie cieszyli się, że mogą zro-
bić coś dobrego dla innych, zwłaszcza w tym 
pięknym czasie bożonarodzeniowym.

Pozdrawiamy chorych i osoby starsze 
oraz dziękujemy dyrekcji obu szkół, rodzi-
com, nauczycielom, szczególnie Pani Joan-
nie Łodygowskiej, redaktorom i dziennika-
rzom oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do powodzenia akcji.

Akcja z kartkami już za nami, ale nasi 
uczniowie ze szkoły w Otrębusach nakrę-

cili się na pomaganie i jak tylko usłyszeli, 
że ich kolega Filip Siczek z klasy II ma bar-
dzo chore serce i potrzebna jest operacja 
w  Stanford w Ameryce, a Rodzice Filipa 
muszą zebrać prawie 5.000.000 złotych, po-
stanowiliśmy działać. W szkole są prowa-
dzone zbiórki do puszek, uczniowie zaczęli 
robić prace plastyczne, które przekażemy 
na Licytacje dla Filipka „Lwie serce” pro-
wadzone na facebooku i siepomaga.pl przez 
grupę mocno zaangażowanych ludzi dobrej 
woli. Uczniowie mają świadomość, że każ-
da złotówka jest na wagę złota!

Nauczycielka SP w Otrębusach  
Joanna Nazarczuk wraz z uczniami

26

„Biblioteka Pedagogiczna  
– dobre miejsce dla każdego człowieka”
Szanowni Mieszkańcy, niezależnie od wa-
runków pandemicznych i  pogodowych je-
steśmy otwarci na Wasze potrzeby. 

Nasza biblioteka gromadzi w szczegól-
ności zbiory z dziedziny pedagogiki, psy-
chologii, socjologii oraz innych nauk hu-
manistycznych. Jednak od zawsze jesteśmy 
nastawieni na potrzeby lokalnej społecz-
ności i uzupełniamy księgozbiór zgodnie 
z Państwa sugestiami. Codziennie dokłada-
my starań, aby na półki trafiało jak najwię-
cej nowych, atrakcyjnych pozycji. Obecnie 
trwa opracowanie zbiorów, które zostały 
zakupione pod koniec roku 2020. Każdego 
dnia zapełniamy magazyny nowościami 
wydawniczymi. Oferujemy  Czytelnikom 
dużo książek „do poczytania” m.in. biogra-
fii, powieści obyczajowych, kryminałów,  

baśni i bajek dla dzieci, ale oczywiście nie 
brakuje też poważniejszych publikacji. Każ-
dy znajdzie u nas coś dla siebie. Ofertę zbio-
rów można przeglądać i wyszukiwać w za-
kładce „Integro katalog on-line” na stronie 
internetowej www.pbw.waw.pl. 

Ponadto zapewniamy bezpłatną usłu-
gę skanowania artykułów z czasopism 
i  fragmentów książek, które znajdują się 
w  naszych zbiorach. Nasi Czytelnicy mogą 
korzystać z wykupionych przez bibliotekę 
publikacji poprzez cyfrową czytelnię IBUK 
libra oraz ACADEMICA – hasła do zdal-
nego logowania można bezpłatnie uzyskać 
w naszej bibliotece.

Nauczycieli wspieramy w rozwoju za-
wodowym umożliwiając udział w sieciach 
współpracy i samokształcenia, dostarczamy 

literaturę, która będzie inspiracją do reali-
zacji nowatorskich pomysłów. Proponujemy 
także współpracę przy realizacji projektów 
edukacyjnych i konkursów czytelniczych, 
które organizujemy w przedszkolach i szko-
łach powiatu grodziskiego.

Zachęcamy zatem do zapisu i  rezerwa-
cji wszystkich zainteresowanych, którzy 
ukończyli 16 lat za pośrednictwem in-
ternetu lub osobiście w bibliotece. Znaj-
dziecie nas również na  Facebooku, gdzie 
zamieszczamy codziennie fotorelacje  
– polubcie nas! 

 Znajdujemy się przy ulicy 11 Listopada 
48 – IV piętro (wejście od strony przychodni 
Medica – vis a vis stacji PKP). 

Jesteśmy z Wami już 75 lat!
Kierownik biblioteki Sylwia Bąbik
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Półfinał wciąż krok za daleko

Udany początek w grupie mistrzowskiej

Występ w tegorocznych rozgrywkach, które 
odbyły się w formie turnieju zorganizowa-
nego w grudniu w niemieckim Dusseldor-
fie, należy uznać za szczególnie udany. Po-
wodem tego jest choćby skład, w jakim do 
rywalizacji przystąpił nasz klub. Swoją szan-
sę otrzymał 14-letni Miłosz Redzimski, a re-
zerwowym był niewiele od niego starszy Pa-
tryk Pyśk. Pewnie z Panagiotisem Gionisem 
i którymś z Japończyków szanse na najlep-
szą czwórkę byłyby większe, ale postawienie 
na młodzież było świetnym ruchem, który 
zaprocentuje w niedalekiej przyszłości.

Rywalizację w fazie grupowej podopiecz-
ni trenera Tomasza Redzimskiego rozpo-
częli od łatwego zwycięstwa nad hiszpańską 
Leką Enea i planowych wygranych całej 
trójki naszych zawodników. Później przy-
szła „wkalkulowana” porażka z czołowym 
klubem Europy, jakim jest bez wątpienia 

rosyjski Orenburg. Spotkanie rozpoczęło 
się sensacyjnie, bo od wygranej Marka Ba-
dowskiego z utytułowanym Władymirem 
Samsonowem. Kluczowy w kwestii awansu 
do najlepszej ósemki, był trzeci mecz, w któ-
rym rywalem naszego zespołu był fawory-
zowany niemiecki Mühlhausen. Zawodnicy 
trenera Redzimskiego przegrywali już 1:2, 
jednak potrafili przechylić szalę zwycię-
stwa na swoją stronę, wygrywając 3:2. Na 
największe brawa zasłużył Badowski, który 
pokonał medalistów różnych imprez – Io-
nescu i Habesohna. Trzeci punkt dorzucił 
Pavel Sirucek, pokonując doświadczonego 
reprezentanta Rumunii. 

Pojedynek o najlepszą czwórkę w Europie 
rozpoczął się dla naszego klubu znakomicie, 
bowiem w meczu otwarcia Sirucek zwycię-
żył gwiazdę angielskiego tenisa stołowego 
Liama Pitchforda i w tym momencie za-

pachniało sensacją. Jednak w kolejnych 
grach nieco lepsi okazali się faworyzowani 
gracze z rosyjskiego Jekaterynburga i to oni 
zapewnili sobie awans do półfinału.

Wyniki:  (faza grupowa) Leka Enea TDM 
3:0 (Marek Badowski – Daniel Palacios 3:0, 
Pavel Sirucek – Endika Diez 3:1, Miłosz 
Redzimski – Oriol Monzo 3:2), Fakel Gaz-
prom Orenburg 1:3 (Badowski – Władimir 
Samsonow 3:2, Sirucek – Marcos Freitas 1:3, 
Redzimski – Aleksiej Liwencow 2:3, Badow-
ski – Freitas 0:3), Post SV Muhlhausen 3:2 
(Sirucek – Daniel Habesohn 2:3, Badowski 
– Ovidiu Ionescu 3:0, Redzimski – Steffen 
Menegl 0:3, Sirucek – Ionescu 3:1, Badow-
ski – Habesohn 3:2), (ćwierćfinał) TTSC 
UMMC Jekaterynburg 1:3 (Sirucek – Liam 
Pitchford 3:1, Badowski – Jonathan Groth 
1:3, Redzimski – Tomislav Pucar 1:3, Ba-
dowski – Pitchford 1:3).    (mś)

Znakomicie rozpoczęli rywalizację w gru-
pie mistrzowskiej zawodnicy Dartomu 
Bogorii Grodzisk, notując w dwóch wyjaz-
dowych spotkaniach komplet zwycięstw. 
W pierwszym meczu podopieczni trenera 
Tomasza Redzimskiego, zgodnie z przewi-
dywaniami, pokonali AZS Balta Gdańsk 
3:1. W drugim pojedynku zadanie mieli 
znacznie trudniejsze, bowiem ich rywa-
lem był Dekorglass Działdowo, z którym, 
jak wiele wskazuje, Dartom Bogoria wal-
czyć będzie o tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski. Nasi tenisiści stołowi spisali się 
znakomicie, bowiem mimo że przegrywali 
1:2, potrafili odwrócić losy tego spotkania. 
Bohaterem w naszych szeregach okazał się 
zwycięzca swoich obydwu gier singlowych 
Panagiotis Gionis. Wielkie brawa nale-

żą się duetowi Miłosz Redzimski – Pavel 
Sirucek, którzy wywalczyli decydujący 
punkt w rywalizacji deblistów. Gra po-
dwójna jak dotąd była piętą achillesową 
naszego zespołu. Miejmy nadzieję, że oka-
że się, iż w Działdowie trener Redzimski 
znalazł wreszcie optymalne rozwiązanie.

Wyniki: KS AZS AWFiS Balta Gdańsk 
(w) 3:1 (Pavel Sirucek – Patryk Chojnow-
ski 1:3, Panagiotis Gionis – Tomasz To-
maszuk 3:1, Miłosz Redzimski – Szymon 
Malicki 3:0, Gionis – Chojnowski 2:1), 
Dekorglass Działdowo (w) 3:2 (Redzim-
ski – Jakub Dyjas 0:3, Gionis – Jiri Vrablik 
3:0, Sirucek – Andrej Gacina 1:3, Gionis 
– Dyjas 2:1, Redzimski/Sirucek – Gacina/
Vrablik 2:1).

   Michał Śliwiński

Po raz kolejny na ćwierćfinale zakończyli swoje zmagania w rozgrywkach elitarnej Ligi Mistrzów tenisiści stołowi Dartomu Bogoria 
Grodzisk. Każdy awans do najlepszej ósemki klubów Starego Kontynentu należy traktować jak sukces, choć wiadomo, że chciałoby 
się więcej, jednak półfinał, jak dotąd, pozostaje dla grodziskiego klubu nieosiągalny. Do czasu!
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Podopieczni trenera Krzysztofa Chrobaka 
z 39 pkt są liderem swojej grupy III  ligi, 
mając 5 przewagi nad Polonią W-wa i Świ-
tem Nowy Dwór, w dodatku z jednym 
meczem zaległym, w którym zmierzą się 
27 lutego na wyjeździe z Błonianką. Trzeba 
dodać, że w fotelu lidera zasiadają w peł-
ni zasłużenie. Pogoń zdobyła najwięcej 
bramek w  rundzie jesiennej (42), a na to 
osiągnięcie złożyło się 10 trafień Michała 
Strzałkowskiego, po 8 – Patryka Szymań-
skiego i Michała Wrzesińskiego, po 4 – Da-
miana Jaronia i Jakuba Kołaczka, 2  – Se-
bastiana Kobiery oraz po jednym – Kacpra 
Gzieły, Adriana Grabowskiego, Kacpra 
Łosia, Bartosza Broniarka, Piotra Maślan-
ki oraz Bartłomieja Urbańskiego. Nasza 
drużyna straciła też najmniej bramek (15) 
spośród trzecioligowców z grupy I, w czym 
wielka zasługa naszych golkiperów Seba-
stiana Przyrowskiego i Piotra Zielińskiego.

W rozegranym jeszcze w grudniu 
pierwszym sparingowym meczu grająca 
w mocno rezerwowym składzie Pogoń po 
bramkach Eryka Rakowskiego i testowa-
nego zawodnika z Kolumbii, zremisowała 

na własnym boisku 2:2 ze swym ligowym 
rywalem – Ursusem. W styczniowym po-
jedynku z Polonią W-wa, która wydaje się 
głównym rywalem w walce o awans do 
II ligi, nasz klub przegrał 0:2. Miejmy jed-
nak nadzieję, że w wiosennych meczach 
z tym zespołem wyniki będą korzystne dla 
nas. W kolejnych sparingach nasi piłkarze 
mieli możliwość porównania się z pierw-
szoligowcami. Wprawdzie w obydwu 
ponieśli porażki: 1:3 z Widzewem Łódź 
(Damian Jaroń) i 1:4 ze Stomilem Olsztyn 
(Jakub Kołaczek), jednak swojej postawy 
w tych spotkaniach nie muszą się wsty-
dzić. Jednocześnie cieszy fakt, że osiągnę-
liśmy poziom, dzięki któremu tak znane 
na piłkarskiej mapie Polski kluby uważają 
nas za wartościowych sparingpartnerów. 
Pierwsza wygrana przyszła dopiero w star-
ciu z Lechią Tomaszów Mazowiecki – po 
golach Kacpra Gzieło oraz Damiana Jaro-
nia Pogoń zwyciężyła 2:1.

Jeśli chodzi o ruchy kadrowe, to nasz 
klub poniósł niestety bardzo dużą stratę, 
bowiem Patryk Szymański ze względów 
rodzinnych postanowił powrócić do Łom-

ży. Kibice najlepiej wiedzą, jak ważną rolę 
w naszym zespole odgrywał ten doświad-
czony piłkarz, przez kilka sezonów należą-
cy do czołowych strzelców drużyny. W mi-
nionej rundzie był najlepszy w punktacji 
kanadyjskiej, zdobywając 8 bramek i notu-
jąc 10 asyst. Miejmy nadzieję, że lukę po 
popularnym „Szymku” uda się wypełnić. 
Być może uczyni to pozyskany z Pelikana 
Łowicz Filip Kowalczyk, mający na koncie 
występy w II lidze oraz reprezentacji Polski 
do lat 18. W rundzie wiosennej kibice nie 
zobaczą też w barwach Pogoni Jakuba Ła-
będy oraz Macieja Pietraszka, którzy na za-
sadzie wypożyczenia postarają się pomóc 
Chlebni w uzyskaniu awansu do IV ligi.

Dwa sparingi rozegrały rezerwy Pogoni. 
Z Wrzosem Międzyborów po bramkach 
Michała Pindora oraz Tomasza Kołodziej-
skiego rezerwiści zanotowali remis 2:2, 
a z Gromem W-wa ponieśli porażkę 0:3.

Dwie ligowe drużyny Chlebni również 
rozpoczęły treningi, jednak dotąd, nie 
licząc gier wewnętrznych, nie rozegrały 
żadnych meczów kontrolnych.

    Michał Śliwiński
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Debiutantki bez tremy,  
obiecujące zaplecze

Już 7 stycznia wznowili treningi piłkarze trzecioligowej Pogoni Grodzisk, rozpoczynając przygotowania do 
rundy wiosennej, która może okazać się historyczną, nie tylko dla klubu, ale też dla grodziskiego sportu.

Znakomitym finiszem na koniec 
I  rundy rozgrywek popisały się te-

nisistki stołowe pierwszoligowej Bogorii 
Grodzisk (na zdjęciu). Po porażce z ekipą 
z Chełmna podopieczne trenera Zbignie-
wa Grześlaka odniosły dwa pewne zwycię-
stwa w zaległych meczach, dzięki czemu 
z 13 pkt zajmują 2 miejsce w tabeli ze stra-
tą dwóch do liderującego ATS-u Białystok. 
To doskonały rezultat, biorąc pod uwagę, 
że nasz młodziutki, oparty na wychowan-
kach klubowej akademii zespół debiutuje 
na tym szczeblu. Widać, że dla naszych 
dziewcząt trema, która na ogół towarzyszy 
w takich sytuacjach, jest zjawiskiem ob-
cym. Już dziś zajmują pozycję dająca pra-
wo gry w  barażu o ekstraklasę. I oby ten 
progres w ich wykonaniu trwał.

Na dobrej drodze do zwycięstwa w roz-
grywkach II ligi i uzyskania prawa do gry 
w barażu o awans na zaplecze Lotto Super-

ligi są zawodnicy drugiej drużyny Bogo-
rii, którzy z kompletem 16 pkt prowadzą 
w  swej grupie. Równie dobrze spisują się 
w III lidze reprezentanci Bogorii III, któ-
rzy wprawdzie plasują się na drugiej pozy-
cji, ze stratą 6 pkt do KS Lima Pruszków, 
ale na koncie maja komplet 12 pkt i 3 me-
cze rozegrane mniej.

Wyniki. I liga kobiet: LUKS Agro Sieć 
Chełmno (w) 4:6 (Aleksandra Falarz – 
Agata Szczuka 3:2 i Agnieszka Piłat 3:2, 
Martyna Lis – Piłat 3:0, Zofia Śliwka – 
Marta Drąg 3:2), MKS Jedynka Łódź (w) 
10:0 (walkower, w meczu 8:2), Stella Nie-
chan Gniezno (d) 7:3 (Lis – Emilia Kijok 
3:1 i Agnieszka Lipska 3:0, Falarz – Kijok 
3:2 i Lipska 3:0, Śliwka – Magdalena Dran-
kiewicz 3:0, Trochimiuk – Drankiewicz 
3:1, Falarz/Lis – Lipska/Kijok 3:0). II liga 
mężczyzn: MUKS Beinteractive Gąbin (w) 
9:1 (Patryk Pyśk, Michał Gawlas, Przemy-

sław Sałaciński – po 2, Bartłomiej Skórko, 
Pyśk/Gawlas, Sałacinski/Skórko – po 1), 
MUKS Start Nadarzyn (w) 7:3 (Sałaciński, 
Skórko – po 2, Pyśk, Gawlas, Pyśk/Gaw-
las – po 1), Return Piaseczno (d) 7:3 (Pyśk, 
Sałaciński – po 2, Gawlas, Skórko, Pyśk/
Gawlas – po 1). III liga mężczyzn: Spójnia 
II W-wa (d) 8:2 (Krzysztof Stąporek, Jacek 
Mitas – po 2, Adrian Majchrzak, Adam 
Stąporek, Majchrzak/Mitas, K. Stąporek/
Mikołaj Giereło – po 1).

  Michał Śliwiński

Przygotowania do wiosny
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Panczeniści 
na Stegnach

Dziewczyny  
bez porażki 

Nieźle sobie poczynają v

v

Do końca rundy zasadniczej pozostały 
jeszcze dwie kolejki spotkań, jednak Spar-
tiaci bez względu na wyniki są już pewni 
udziału w fazie play off, dającej prawo gry 
o awans do I ligi. Patrząc na poziom spor-
towy i organizacyjny, dotychczasowe wy-
niki oraz pracę, jaką wykonali zawodnicy, 
sztab szkoleniowy i zarząd klubu, Sparta 
może okazać się czarnym koniem tej decy-
dującej fazy rozgrywek i mocno liczyć się 
w walce o awans na zaplecze Plus Ligi.

Wciąż istnieje szansa na zajęcie pierwsze-
go miejsca w grupie, jednak strata dwóch 
punktów w wygranych po tie-breaku me-
czach z Camperem Wyszków oraz MOS 
Wola, spowodowała, że do osiągnięcia tego 
celu nie wystarczy już wygrana u siebie 
w pojedynku na szczycie z Legią. Trzeba też 

liczyć na stratę punktów przez warszawian 
w starciu z Centrum Augustów. Ale czy to, 
poza kwestiami prestiżowymi, ma jakieś 
znaczenie? Chyba nie. Ważne, że postawio-
ny przed sezonem cel, jakim było włączenie 
się do walki o awans do I ligi, został zre-
alizowany. I miejmy nadzieję, że nie jest to 
ostatnie słowo naszych siatkarzy.

Wyniki: II liga mężczyzn – AZS UWM 
Olsztyn (d) 3:0 (16,15,18), SMS PZPS II 
Spała (d) 3:0 (21,18,15), UKS Trójka Mię-
dzyrzecz Podlaski (d) 3:1 (-20,15,20,21), KS 
Camper Wyszków (d) 3:2 (22,-22,-22,22,7), 
KS Metro W-wa (w) 3:1 (23,20,-23,23), Be-
stios Białystok (d) 3:1 (-23,17,21,21), MOS 
Wola W-wa (w) 3:2 (22,-23,-23,24,7). 

  Michał Śliwiński

Pomyślnie zakończyli minio-
ny rok panczeniści UKS Sparta 
Grodzisk, startując w Ogólno-

polskich Zawodach dzieci w łyżwiarstwie 
szybkim „I Ty zostaniesz mistrzem”, które 
odbyły się na warszawskim torze Stegny. 
Indywidualnie Przemysław Kocan zdobył 
srebrny i brązowy medal, Andrzej Grze-
lak – dwa brązowe, zaś Mateusz Mam-
carz – jeden brąz. Ponadto w wyścigach 
4x400 m trzykrotnie na drugim stopniu 
podium stanęły sztafety Sparty – dziew-
częta (10-11 lat): Wiktoria Dzienisiewicz, 
Nikola Domagała, Martyna Mamcarz, 
Maria Wodzyńska, chłopcy (10-11): 
Mateusz Mamcarz, Przemysław Kocan, 
Marcel Węcławek, Stanisław Chmura, 
chłopcy (12-13): Mikołaj Klonowski, 
Andrzej Grzelak, Wojciech Tomiczak, 
Kryspin Węcławek. Udane występy pod-
opiecznych trenera Sławomira Chmury, 
spowodowały, że w klasyfikacji klubowej, 
chłopcy zostali sklasyfikowani na trzeciej 
pozycji, zaś dziewczęta – na piątej.    (mś)

Młodzieżowe drużyny Grodziskie-
go Klubu Koszykarskiego, które 

oparte są na uczniach klas sportowych 
ZSP nr 2 w Grodzisku Maz., zakończyły 
rozgrywki ligowe I rundy. Zgodnie z prze-
widywaniami najlepiej spisały się dziew-
częta z rocznika 2008, które z kompletem 
9 zwycięstw, zdecydowanie prowadzą 
w swej grupie, będąc głównym faworytem 
do końcowego zwycięstwa. Warto dodać, 
że od momentu startu w rozgrywkach 
ligowych, czyli od 2018 roku, podopiecz-
ne trenera Tomasza Pierca nie poniosły 
żadnej (!) porażki. Jeśli chodzi o pozo-
stałe zespoły, to dziewczęta 2005 zajmują 
2 miejsce, ich koleżanki z rocznika 2009 
– czwarte, zaś drużyny chłopców 2007 
i 2008 plasują się odpowiednio na pozy-
cjach czwartej i piątej. W lutym do roz-
grywek Pierwszego Kroku Koszykarskie-
go przystąpią najmłodsi, czyli dziewczęta 
i chłopcy z rocznika 2010.    (mś)

Gratyfikacje z certyfikacji 
Jeśli chodzi o piłkę w wydaniu młodzieżo-
wym, to akademie Pogoni i Chlebni w ubie-
głej rundzie z sukcesem wzięły udział we 
wprowadzonym po raz pierwszy przez 
PZPN programie certyfikacji. Udało im 
się wywiązać ze wszystkich narzuconych 
przez związek wytycznych, przejść wszyst-
kie niezapowiedziane kontrole i pozytywnie 

przebrnąć weryfikację, co stało się udziałem 
jedynie 350 klubów i szkółek piłkarskich 
z  całego kraju. Nagrodą za bardzo dobrą 
pracę były też gratyfikacje pieniężne dla  
naszych klubów. Wiosną Akademia Pogoni 
będzie kontynuować udział w tym przedsię-
wzięciu, co do Chlebni, to nie weźmie ona 
ponownie udziału w tym projekcie.    (mś)

Przykład ze swoich kolegów, znakomicie 
radzących sobie na drugoligowych parkie-
tach, biorą trzecioligowe siatkarki Sparty, 
które wciąż nie zwalniają tempa i jak na 
razie reszta rywalek stanowi dla nich tło. 
Dość powiedzieć, że podopieczne trene-
ra Tomasza Lukowskiego w 12 meczach 
zanotowały komplet zwycięstw i z 34 pkt 
zdecydowanie prowadzą w tabeli, mając 
7  „oczek” przewagi nad drugą w klasyfi-
kacji ekipą z Kobyłki.

Coraz lepiej poczynają sobie w IV li-
dze zawodnicy drugiej drużyny Sparty, 
prowadzeni przez trenera Grzegorza Szu-

mielewicza. Porażka po tie-breaku z  fa-
woryzowaną ekipą z Mszczonowa oraz 
wygrane z Belskiem i Jastrzębią pozwoliły 
młodym Spartiatom z 10 pkt awansować 
na 7 miejsce w tabeli.

Wyniki. III liga kobiet: UKS Esperanto 
W-wa (d) 3:0 (16,22,23), SPS Konstancin- 
-Jeziorna (d) 3:0 (21,23,20), GLKS Nada-
rzyn (w) 3:1 (16,20,-21,18), UKS Leszno-
wola (d) 3:0 (22,9,16). IV liga mężczyzn: 
UKS Olimpijczyk Mszczonów (d) 2:3 
(21,-22,-19,15,-9), Volley SKK Belsk Duży 
(d) 3:2 (-19,20,18,-15,11), GKS Jastrzębia 
(w) 3:0 (17,23,16).    (mś)

u

b

Kierunek: I liga
Znakomitą passę kontynuują siatkarze grodziskiej Sparty, którzy w siedmiu 
ostatnich spotkaniach zanotowali komplet zwycięstw. Dzięki temu podopiecz-
ni trenera Tomasza Rosy z 39 pkt zajmują 2 miejsce w tabeli grupy 2 rozgrywek 
II ligi, tracąc 4 „oczka” do liderującej Legii W-wa.

Udanie zamknęli stary rok pingpon-
giści Akademii Bogorii Grodzisk. 

Podczas rozegranego w Solcu Kujawskim 
Ogólnopolskiego Turnieju Świątecznego 
Jakub Dobosz okazał się najlepszy w gro-
nie żaków. Z kolei w kategorii kadetów na 
drugim stopniu podium stanął Aleks Pa-
kuła, który na co dzień występuje wśród 
młodzików i tym razem rywalizował ze 
starszymi przeciwnikami.    (mś)

W Solcu  
świątecznie 
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Krzyżówka z Honorowym Obywatelem
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego utworzą 
litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 16.
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Poziomo:
1. grecka nimfa, którą Zeus zamienił 
w drzewo laurowe; 4. samotnik; 8. Peter 
(1577-1640) malarz, jeden z największych 
artystów epoki baroku; 9.  w  szkołach 
trwają zwykle po 45 minut; 10. gatunek 
drapieżnej ryby; 11. wypadek drogowy, 
zderzenie; 13. stukot, łomot; 16. semicki 
bóg ognia utożsamiany z  greckim Kro-
nosem; 19. słodki napój alkoholowy; 
20. używany w starożytności dwukołowy 
pojazd konny; 21. miejsce kwaterunku 
żołnierzy; 22. działo; 25. słodki sok wy-
dzielany przez kwiaty; 28. znany pilot, 
razem z Franciszkiem Żwirką jest patro-
nem jednej z grodziskich ulic; 29. zapiski; 
30. sztuczne złoto; 31. przewlekła choro-
ba oczu; 32. obiadowe naczynia stołowe; 
33. szereg występujących po sobie czyn-
ności lub zdarzeń.

1     2    3     4    5    6    7    7     8    9    10   11   12   13   14  15   16  17   18    19  20

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem  
nagrody jest  

Pionowo:
1. końcowy fragment lotu; 2. muzuł-
mański asceta; 3. Jerzy – kompozytor 
przeboju „Gdy mi ciebie zabraknie”; 
4. ostra choroba zakaźna; 5. w mu-
zyce bardzo wolne tempo; 6. ładnie 
ubarwiona rybka akwariowa; 7. ban-
kructwo, upadek, niepowodzenie; 
8.  pani kierująca wyższą uczelnią; 
12.  najmniejszy dzwon kościelny; 
14. powściągliwość; 15. koteria, sitwa; 
16.  mięso konserwowane w occie; 
17.  figurka wyobrażająca człowie-
ka; 18. łamaga, niezdara; 22.  krewny 
w  linii męskiej; 23. hotel przy szo-
sie; 24.  potrawa z  surowego mięsa; 
26.  ogół środków transportowych; 
27.  Pola – niezapomniana Marusia 
z  serialu „Czterej pancerni i pies”; 
28. stawonogi o ciele robakowatym.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki 
czekamy do 10 marca. Od-
powiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji pocztą tra-
dycyjną bądź elektroniczną. 
Nagrodą jest ważne do koń-
ca 2021 roku zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Cen-
trum Kultury na dowolnie 
wybrany seans filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 304:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Dzisiaj w Betle-
jem”. Zwyciężczynią została 
p. Krystyna Bączyńska. Po 
odbiór nagrody zapraszamy 
do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul.  Spółdziel-
cza 9, II piętro. 

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

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

d.staniaszek@centrumkultury.eu, tel. 660 540 169 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

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 

www.gazetabogoria.pl
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100% Druk: DB PRINT
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OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

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

n  AGD i 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. Tel. 693 285 954

n  Młode małżeństwo kupi mieszkanie do remontu za 
gotówkę. Tel. 669 924 940

n  Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni  
5700 m2, położoną we wsi  Budy-Grzybek, w bliskości 
centrum Jaktorowa, na nowym osiedlu za kościołem.  
Dla działki jest założona księga wieczysta, media są 
w drodze. Cena 90,00 zł za m2 do negocjacji (dla rolników 
z Baranowa objętych wykupem pod CPK specjalny upust). 
Tel. 793 440 163

„SPOŁEM” PSS w Grodzisku Mazowieckim  
zatrudni:

Sprzedawcę z doświadczeniem  
do sklepu branży spożywczej

Oferujemy:
n stałą umowę o pracę  
n możliwości rozwoju zawodowego 
n świadczenia socjalne 
n pracę w stabilnej firmie

Kontakt: karolina.gastal@pssgrodzisk.pl
tel. 22 755 51 09

Najświeższych informacji lokalnych słuchaj 
o pełnych godzinach od 7.00 do 17.00 
oraz w godz. 7.30, 8.30, 15.30 i 16.30

W naszej świetlicy 
fajnie jest 
Spełnione marzenia są ważną mo-
tywacją do działania i my w  Za-
błotni dobrze o tym wiemy. Od 
dawna pragnieniem mieszkańców 
był nowy budynek świetlicy, bo ten 
stary, zaadaptowany po sklepie GS, 
nie wystarczał na potrzeby wsi. 
Wreszcie w  2019 roku świętowali-
śmy oddanie do użytku nowocze-
snego i funkcjonalnego obiektu. To 
nas zdopingowało do działania, 
staraliśmy się zadbać, żeby wszy-
scy czuli się tu dobrze. Założyli-
śmy Klub Seniora, Koło Gospodyń 
Wiejskich, rozwinęliśmy współ-
pracę z  Centrum Kultury, Media-
teką i wieloma instytucjami oraz 
sąsiednimi wsiami. Przyjmowali-
śmy gości z  innych miast, a także 
z zagranicy. Dużym powodzeniem 
cieszyły się warsztaty z rękodzieła 
artystycznego, szkolenia, zajęcia 
ruchowe, animacyjno-edukacyjne 
i inne. Włączaliśmy się do różnych 
akcji, np. Serce na dłoni, Szlachet-
na Paczka itp. Niestety, na drodze 
prężnego funkcjonowania świetli-
cy stanęła pandemia z wszelkimi 
obostrzeniami sanitarnymi. W tej 
niezwykle trudnej sytuacji szcze-
gólną opieką otoczyliśmy najmłod-

szych. Dla nich organizowane są 
zajęcia z opiekunką świetlicy, ani-
matorami i instruktorami. Dzieci 
mogą ciekawie i  bezpiecznie spę-
dzać popołudnia z rówieśnikami 
i cieszymy się, gdy mówią „w naszej 
świetlicy fajnie jest”. Staramy się 
też zadbać o ich marzenia i tu z po-
mocą przyszła Fundacja Pociecha 
z akcją charytatywną „Grudniowe 
prezenty”. Najpierw dzieci pisały 
listy do św. Mikołaja, a 22  grud-
nia otrzymały upominki, na któ-
re czekały. Dziękujemy paniom 
z  Fundacji za zaangażowanie 
w tych trudnych warunkach, bo ich 
bezinteresowny wysiłek dostarczył 
ogromną porcję radości. Marze-
nia dzieci się spełniły, a  teraz ko-
lej na nasze. Mamy nadzieję, że 
bezpieczny czas szybko nadejdzie 
i będziemy mogli wrócić do ulubio-
nych zajęć. Marzymy o możliwości 
wspólnego spędzania wolnego cza-
su, ciekawych wycieczkach, spotka-
niach, o   aktywności. Pragniemy, 
żeby w  każdej rodzinie panowało 
zdrowie i spokój. A  w  Zabłotni… 
marzenia się spełniają.

Danuta Dubielecka,  
Sołtys wsi,  wraz z Radą Sołecką
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Przestrzeń, 
kolor,  
światło

Artystka w latach 1989-1995 studiowała na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na 
Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztu-
ki, gdzie pobierała nauki w zakresie technologii 
malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosiel-
skiego, rysunek doskonaliła u prof. Mariana 
Nowińskiego, a malarstwo w pracowni prof. 
Danuty Makowskiej.  Jeszcze na studiach pra-
cowała w terenie przy konserwacji zabytkowe-
go kościoła w Lubawie. Brała udział w pople-
nerowych wystawach na uczelni i praktykach 
konserwatorskich z zakresu malarstwa ścien-
nego w Wilanowie i w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie. Po ukończeniu studiów zajmo-
wała się konserwacją malowideł na płótnie 
i malowaniem kopii obrazów innych artystów.

Obecnie maluje duże obrazy olejne i małe 
formy akwarelowe, portrety na zamówienie 
i  kopie znanych artystów. Inspiracje znajduje 
przeważnie w przyrodzie. Uwielbia przestrzeń, 
kolor i światło w obrazie. Często maluje w ple-
nerze, co widać na jej obrazach.

Z Ogniskiem Plastycznym w Grodzisku Ma-
zowieckim Katarzyna Bukowska jest związana 
od 2014 roku, kiedy to po raz pierwszy wyje-
chała na wspólny plener malarski.

    Sławomir Sadowski

Zamknięcie dla publiczności galerii mia-
ło swoje pozytywne skutki uboczne 
w postaci ekspozycji online. Z tej formy 
prezentacji skorzystał również Popkolor, 
czyli galeria grodziskiego Ogniska Pla-
stycznego, organizując wystawę prac 
Katarzyny Bukowskiej. Takiej liczby ob-
razów pewnie nie pomieściłby budynek 
przy ulicy Żyrardowskiej, a tak w  inter-
necie mamy ich dużo więcej.

fo
t. 

Po
pk

ol
or



BOGORIA nr 305 styczeń-luty 2021

kultura 35

Nr 63   styczeń-luty 2021PartNerSki dodatek iNforMacyjNy

Bog    riaBog    ria
CentRum KultuRy, 05–825  GRodzisK mazowieCKi,  ul. spółdzielCza 9 

I

www.ameds.pl

lekarze specjaliści – kardiologia 
i wiele więcej

Oddaj swoje serce 
w dobre ręce

222 902 880

To miejsce czeka 
na Twoją reklamę

605 838 751 
603 589 233
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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:

Leczenie żylaków  
- zabiegi: laser, RF
Lecznica LiFe-Med
ul. Kościuszki 29
Grodzisk Mazowiecki
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Strefa Dobrych Praktyk
Czy warto działać na rynku
nieruchomości „bezpośrednio”?

Bezpośrednio, czyli bez prowizji dla pośrednika.  
Wygląda jak super okazja, ale czy na pewno?

A może bezpośrednio to sygnał – UWAŻAJ!

Bardzo często słyszę w słuchawce pytanie – czy to agencja? (choć wszystkie nasze 
ogłoszenia mają na zdjęciach logo i są opisane jako oferta biura), po odpowiedzi – 
tak, jeśtesmy biurem pośrednictwa, słyszę – a to dziękuję. Zawsze mnie zastanawia, 
dlaczego kupujący boją się pośredników. To prawda, że jest to branża, w której działa 
wielu przypadkowych agentów, są nimi głównie bardzo młodzi ludzie, bez wiedzy 
i doświadczenia, ale za nimi stoją właściciele agencji, którzy tę wiedzę i doświad-
czenie posiadają i OC.

OC – jak to OC, pewnie wielu z Was to 
zdziwi. Tak, każda profesjonalna agencja 
ma obowiązek wykupić swoje OC, które 
chroni Klienta agencji przed niestaran-
nym działaniem agencji. I myślę, że to jest 
kluczowy punkt w odróżnieniu obrotu nie-
ruchomościami samemu (bezpośrednio) 
od zatrudnienia agencji.
Jeśli działając bezpośrednio popełnisz 
błąd, płacisz za to sam. Jeśli ten błąd 
zdarzy się agencji, jesteś ubezpieczony 
masz możliwość odzyskania pieniędzy 
właśnie dzieki OC Agencji. Warto?
Bezpośrednio – nie przekreślam tej for-
my zakupu nieruchomości, ale podkre-
ślam, że sprawdzenie Ksiąg Wieczystych 
wcale nie gwarantuje spokoju. W Księgach 
często są błędy, a z natury rzeczy, nie 
wszystkie działy są objęte rękojmią. Nie 
każda nieruchomość ma KW i co wtedy, 
jak sprawdzić legalność i stan prawny nie-
ruchomości. A jeśli jest ujwanione w KW 
dożywocie na rzecz osoby trzeciej, co wte-
dy? A służebność przejścia lub przejazdu?

Z Agencją – w audycjach radiowych w Radio Bogoria była mowa też o tym, jak zna-
leźć dobrą agencję, możecie też odsłuchać ponownie te audycje zaglądając na nasz 
Blog, zbieramy tam dla Was wszystkie audycje. Wierzcie mi, dobry pośrednik działa 
tak, że sami chcecie zapłacić za jego pracę, bo widzicie wyraźnie korzyści, które 
do Was płyną z działań pośrednika. Mnie wczoraj spotała wielka przyjemność, po-
nieważ Pani, która kupowała mieszkanie a miała z tym po drodze kilka przeszkód, 
w których pomogłam, miała łzy szczęścia w oczach jak dostała do ręki klucze od 
nowego mieszkania. Jestem przekonana, że to jest jeden z najlepszych dni w Jej 
życiu i  jestem równie szczęśliwa, że dzięki Strefie FiN – naszej pracy od aranżan-
cji wnętrza, pięknych zdjęć i ogłoszenia, ta Klientka mogła to ogłoszenie zobaczyć, 
mieszkanie pokochać i spełniły się Jej marzenia.
Wiem, że wcześniej szukała bezpośrednio, że była sfrustrowana tym co odwiedza, 
nieszczerością sprzedających, obojętnością innych agentów. Dzień w którym ukaza-
ło się nasze ogłoszenie (piątek o 16.00) był ostatnim, kiedy miała szukać w ogłosze-
niach swojego domu. Chciała dać sobie spokój na pół roku i wrócić do poszukiwań na 
wiosnę 2021. I przez cały ten czas mijała nasze biuro idąc do pracy, nigdy nie weszła. 
Nie róbcie tego błędu, zajrzyjcie do nas, szkoda tracić cenny czas.
Zapraszam do nas, spotkajmy się

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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Zdążyliśmy już trochę  przywyknąć do sensacyjnych doniesień 
w temacie pandemii. Na jednych robi to jeszcze wrażenie, inni z 
premedytacją zamykają oczy i uszy, gdyż poziom stresu związanego 
z tematem Covid 19 jest dla nich nie do zniesienia. Jedni chcą się 
szczepić, a nie mogą, inni się boją, że zostaną zaszczepieni na siłę... 

Wszystkim zalecamy spokój i rzeczo-
wą analizę różnych środków zarad-
czych. Media czasami przesadzają 
z  doniesieniami,  gdyż strach jest 
najlepszym elementem do przykucia 
uwagi czytelników, słuchaczy, widzów.

Co możemy zrobić, aby nie dać się 
wkręcić w spiralę stresu?

1. Po pierwsze zapoznać się z facho-
wymi informacjami. Jak je odróżnić od 
tych, które mają na celu manipulację? 
Jeśli ktoś wyolbrzymia, straszy, uka-
zuje beznadziejność sytuacji, najlepiej 
trzymać się od niego z daleka.

2.  Po drugie zadbajmy o swoją od-
porność – ruch na świeżym powietrzu, 
zdrowa dieta, sen i spokój ducha.

3.  Człowiek jest istotą społeczną 
i do życia potrzebuje innych ludzi. Jeśli 
boisz się spotykać z rodziną i przyja-
ciółmi, utrzymuj z nimi kontakt wirtu-
alny. Dzisiajsza technologia umożliwia 
bliskość na wiele sposób. Telefony, 
media społecznościowe, mogą zaspo-
koić nasze potrzeby wspólnotowości.

4.  Mówi się, że „pieniądze nie dają 
szczęścia” – ale uspokajają. Firmy 
ubezpieczeniowe proponują produkty 
obejmujące zakresem ryzyka związa-
ne z Covidem.

Na co należy zwrócić uwagę przy 
zakupie takiego uibezpieczenia?

1. Przede wszystkim  na fakt, czy 
to ryzyko nie jest wyłączone z ubez-
pieczenia, lub czy nie należałoby go 
wykupić za opłatą dodatkowej składki.

Do naszego biura trafił Klient, który 
chciał zgłosić taką szkodę, przeko-
nany, że ma wykupioną odpowiednią 
polisę. Niestety przeoczył fakt, że za 
ryzyko związane z koronawirusem na-
leżało opłacić dodatkową składkę...

2. Ważną kwestią jest „Dzienne 
Świadczenie Szpitalne Ubezpieczone-
go na Covid-19”. W ciężkich przypad-
kach i przedłużającej się hospitalizacji 
jest to bardzo cenna opcja.

3. Do tego dochodzi zagadnienie jak 
bezproblemowo zgłosić ewentualną 
szkodę oraz kto może to zrobić, gdy 
stan zdrowia ubezpieczonego nie po-
zwala mu osobiście wypełnić wszyst-
kich formularzy.

4. Kolejna sprawa to inne wyłącze-
nia odpowiedzialności Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego, terminy zgłosze-
nia szkody, udziały własne, itp. tema-
ty zapisane w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia.

Chociaż w ostatnich latach bardzo 
poprawiła się sytuacja na polskim ryn-
ku ubezpieczeń,  wciąż można spotkać 
Firmy, którym bardziej zależy na wła-
snych zyskach niż komforcie Klienta.

W naszej Agencji mamy oferty wielu 
towarzystw ubezpieczeniowych i może-
my obiektywnie ocenić ich przydatność.

Jedną z nich jest odpowiednik gru-
powego ubezpieczenia na życie, które 
można u nas zawrzeć w formie indy-
widualnej. Często korzystają z niej 
klienci, którzy przechodząc na eme-
ryturę otrzymują bardzo niekorzystne 
warunki od dotychczasowych ubez-

pieczycieli lub tacy którym zakład pra-
cy nie oferuje takiej polisy.

Warta dla Ciebie i Rodziny (WDCIR) 
– to praktyczne ubezpieczenie życia, 
które oferuje znacznie więcej, niż tyl-
ko wsparcie finansowe dla Twoich bli-
skich na wypadek, gdyby Cię zabrakło. 
To także ochrona w ponad 50  życio-
wych sytuacjach i assistance medycz-
ny, dzięki którym szybciej powrócisz 
do formy na przykład po wypadku 
lub nagłej chorobie. Warta dla Cie-
bie i Rodziny to ubezpieczenie proste 
i elastyczne – dostępne w gotowych 
wariantach i z możliwością rozsze-
rzenia zakresu ochrony w wybranych 
obszarach, aby jak najlepiej sprostać 
Twoim oczekiwaniom.

Ponadto PamiĘtajmy!!!
Życia i zdrowia nie można wycenić. 

Dlatego mając kilka polis ubezpiecze-
nia na życie z każdej otrzymamy wy-
płatę świadczenia.

W razie pytań zapraszamy
Pozdrawiamy

Zespół Agencji „Centrum”

Covid 19  
– jak żyć z tym 
tematem? 


