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Drodzy Czytelnicy,
niech ten nadchodzący wielkanocny czas napełni Wasze serca nadzieją na 
lepsze jutro i wiarą w zwycięstwo medycyny nad wirusem. Święta Wielkiej 
Nocy niech upłyną w zdrowiu, z pogodą ducha i przekonaniem, że to, co 
najlepsze, jeszcze przed Wami. Niech te dni będą wolne od smutku i niepokoju, 
za to wypełnione radością i prawdziwie świąteczną atmosferą. 

Redakcja 
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Gwałtowny wzrost zachorowań spowodował 
reakcję gminnych władz samorządowych 
w  Grodzisku, które wyprzedzając decyzje 
rządowe wprowadziły lokalny lockdown. 
„W związku z utrzymującym się od kilku ty-
godni wzrostem zachorowań na COVID-19 
w gminie Grodzisk Mazowiecki muszę 
podjąć kroki mające na celu ograniczenie 
wzrostu zakażeń. Zawieszenie działalności 
grodziskich obiektów sportowych i kultural-
nych pozwoli na zmniejszenie liczby zacho-
rowań” – przekonywał burmistrz Grzegorz 
Benedykciński w komunikacie informują-
cym o wprowadzeniu ograniczeń od 5 do 
14 marca. Działania te odbiły się szerokim 
echem w mediach ogólnopolskich.

Jak czas pokazał, nie były to decyzje na 
wyrost – od 15 marca ograniczenia wprowa-
dzane przez rząd dla najbardziej dotkniętych 
pandemią regionów zaczęły obowiązywać 
na Mazowszu, a od 20 marca dotyczą całe-
go kraju. W momencie oddawania numeru 
do druku obostrzenia, takie jak m.in. na-
uka zdalna również dla uczniów klas I-III, 

zamknięte hotele, kina, baseny, placówki 
kulturalne i częściowo galerie handlowe, 
mają obowiązywać do 9 kwietnia. Ale sytu-
acja jest tak dynamiczna, że nie wiadomo, 
czy w  momencie, gdy wydanie trafi do rąk 
Czytelników, ograniczenia nie będą jeszcze 

głębsze. W powiecie grodziskim 19 marca 
zanotowano 140 przypadków nowych zacho-
rowań. To oznacza 14,48 zakażeń na 10 tys. 
mieszkańców, co niestety sytuuje nasz po-
wiat w krajowej czołówce.

Recepta na powstrzymanie rozprzestrze-
niania się nieproszonego gościa, jakim jest 
towarzyszący nam od roku koronawirus, 
brzmi niezmiennie: dystans, dezynfekcja, 
maseczka. Dlatego Urząd Miejski poinfor-
mował o kolejnej akcji dostarczania mase-
czek do skrzynek pocztowych mieszkańców. 

 Przed nami Wielkanoc, w trakcie której 
znów przyjdzie nam zmierzyć się z ograni-
czeniem możliwości rodzinnych spotkań. 
To  dla chrześcijan święto nadziei i odro-
dzenia, więc chociaż trzecia fala pandemii 
przybiera na sile, spójrzmy z nadzieją na stale 
rosnącą liczbę osób zaszczepionych, jak rów-
nież informacje o kolejnych grupach, które 
mogą na szczepienia się zapisywać. I pomyśl-
my, że w  porównaniu do marca 2020 jeste-
śmy o rok bliżej końca pandemii. 

  Krzysztof Bońkowski 

Nieproszony gość 
Niedawno wyglądaliśmy kolejnych etapów odmrażania i powrotu do normalności, teraz już wiadomo, że 
zmierzamy w całkiem przeciwną stronę. Trzecia fala pandemii uderzyła szczególnie mocno w kilka rejonów, 
niestety również w powiat grodziski, który w ostatnich tygodniach znalazł się w krajowej czołówce, jeśli 
chodzi o współczynniki dotyczące liczby zakażeń.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzymy Państwu zdrowia  

i wszelkiej pomyślności.
Niech tegoroczne święta  

staną się okazją do wyciszenia,  
wzmocnienia ducha i zebrania sił

w pokonywaniu trudności.

Joanna 
Wróblewska

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

Grzegorz 
Benedykciński

Burmistrz 
Grodziska 

Mazowieckiego

Mapa zakażeń odnotowanych  19 marca. Im ciemniejszy 
kolor, tym wyższy współczynnik zachorowalności



BOGORIA nr 306 marzec 2021

    

                 

Ginące zawody stały się tema-
tem kolejnego spotkania filmo-
wego przygotowanego przez 
Centrum Kultury. Bohaterem 
realizacji pod tytułem „Na 
tropie przeszłości” jest Adam 
Szczepanik, rzeźbiarz ludowy 
z  Grodziska. Kto miał przy-
jemność poznać pana Adama, 
wie, że artysta jest uosobieniem 
skromności, mimo niezliczo-
nych dowodów swojego kunsz-
tu. Urodzony w  1941 roku 
rzeźbiarz należy do Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych 
i  ma na koncie m.in. nagrodę 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego oraz prestiżową 
Nagrodę Oskara Kolberga, jest 
również Honorowym Obywa-
telem Grodziska Mazowiec-
kiego. Odgrywany przez niego 

hejnał na własnoręcznie wyko-
nanej ligawce stał się znakiem 
rozpoznawczym inauguracji 
wielu imprez kulturalnych. 
Oprócz małych form rzeź-
biarskich, realizuje się również 
w większych formatach, jak 
również w malarstwie na szkle 
i płótnie. Czteroczęściowa 
rozmowa z Adamem Szczepa-
nikiem dostępna jest w inter-
necie na kanałach Centrum 
Kultury.      (kb)

Rzeźbiarz z ligawką
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O Grodzisku zmarły w 2016 
roku Tadeusz Łapiński zwykł 
mawiać „moje miasto”. Choć był 
obywatelem świata, głęboko za-
korzenionym w realiach Stanów 
Zjednoczonych, gdzie nie tylko 
tworzył i zdobywał sławę, lecz 
także prowadził wykłady dla 
studentów jako profesor Uni-
wersytetu Maryland, to jedynie 
przyjazdy do Grodziska nazy-
wał powrotem do domu. Za ten 
szczególny sentyment miasto 
odwdzięczyło mu się honoro-
wym obywatelstwem i wdzięcz-
ną pamięcią, której kolejnym 
dowodem jest ponadgodzinna 

opowieść o wybitnym artyście, 
z którą można się zapoznać na 
YouTube Centrum Kultury. 
Jeden z wielkich wizjonerów 
sztuk plastycznych, wymienia-
ny w  jednym szeregu z Andym 
Warholem i Markiem Rothko, 
mistrz litografii, wynalazca 
druku tęczowego, który zrewo-
lucjonizował sztukę litografii 
barwnej, przywołany został we 
wspomnieniach Krzysztofa Wa-
silewskiego, kuratora wielu wy-
staw Mistrza, pracownika Cen-
trum Kultury, którego Tadeusz 
Łapiński określił mianem repre-
zentanta swojej sztuki.     (kb)

Grodziski obywatel świata
Sam o sobie mówi, że jest z za-
wodu wędkarzem, a muzyka to 
jego hobby, a ponieważ przed-
stawia się również jako odludek, 
który lubi być sam, rzadko kiedy 
można posłuchać, jak opowiada 
o swojej drodze życiowej i  za-
wodowej. Taką niepowtarzalną 
okazję, by dowiedzieć się, że 
Wojciech Gogolewski, jest nie 
tylko znakomitym muzykiem, 
lecz także niezrównanym gawę-
dziarzem, przyniosła rozmowa, 
jaką z  mieszkającym w  Rado-
niach pianistą, kompozytorem, 
aranżerem, saksofonistą, lide-
rem zespołów jazzowych, dy-

rygentem przeprowadził Łu-
kasz Nowa cki, a opublikowało 
na YouTube Centrum Kultury 
w ramach projektu „Pociąg do 
Kultury”.

– Zacząłem grać w wieku 
pięciu lat, ponieważ byłem na 
to skazany. Mój ojciec był sym-
fonicznym muzykiem w  Fil-
harmonii Łódzkiej i nikt się 
mnie nie pytał czy chcę grać, 
czy nie. Zostałem zapisany do 
szkoły muzycznej – mówi arty-
sta, który do Radoń trafił dzię-
ki… ogłoszeniu w „Życiu War-
szawy”, zauważonemu przez 
jednego ze znajomych.   (kb)

Do Radoń z ogłoszenia 

Zarażony Gombrowiczem

Światowy poziom

Wraz z trwaniem pandemii 
i  ograniczeniami w organizo-
waniu wydarzeń kulturalnych 
wzbogaca się multimedialna 
biblioteka Ośrodka Kultury, 
którą instytucja chętnie dzieli 
się z publicznością w przestrze-
ni wirtualnej. Jedną z najnow-
szych perełek tych zbiorów jest 
spotkanie z legendą kina, zna-
komitym aktorem i grodzisz-
czaninem Bohdanem Łazuką. 
W pierwszej części artysta 
wraca wspomnieniami do ro-
dzinnego Lublina.

– Byłem w Zespole Pieśni 
i Tańca Ziemi Lubelskiej. Mie-
liśmy tam dział teatralny, sek-
cję taneczną, mieliśmy orkie-
strę, chór, a z czasem doszedł 
taniec klasyczny. Może to nie-
eleganckie dydaktycznie, ale 
ja naprawdę wolałem chodzić 
tam na zajęcia niż na klasów-
kę z  matematyki – wspomina 
aktor, który również zdradził, 

kto zaraził go Gombrowiczem, 
a kto widział go w Czecho-
wie. Nie zabrakło też refleksji 
na temat współczesnej sztu-
ki filmowej. – W tej chwili 
wszystko wolno, ale czasem 
ze zdumieniem dostrzegam, 
że przekracza się pewne nor-
my estetyczne. Na poziomie 
wulgaryzmu są pewne sprawy, 
skojarzenia czy okoliczności, 
a nawet całe fabuły – stwierdza 
artysta w rozmowie z Łuka-
szem Nowackim.    (kb)

„Piękny koncert, tylko stanow-
czo za krótki”, „Jesteście rewela-
cyjni!”, „Poziom światowy” – to 
tylko niektóre z komentarzy, ja-
kie ukazały się pod opublikowa-
nym na kanałach internetowych 
Centrum Kultury zapisem kon-
certu walentynkowo-ostatko-
wego w wykonaniu Grodziskiej 
Orkiestry Rozrywkowej pod 
dyrekcją Tomasza Kirszlinga. 
Premiera miała miejsce 14 lute-
go, a wraz z instrumentalista-
mi wystąpili młodzi grodziscy 

wokaliści: Amelia Iwanowska, 
Magdalena Piątek i Krystian 
Embradora. Solo na saksofonie 
w jednym z utworów zagrała 
Elżbieta Kawka.

– Mimo że z oczywistych 
względów nie możemy się spo-
tkać bezpośrednio z publicz-
nością w sali widowiskowej 
grodziskiego Centrum Kultury, 
wierzymy, że jesteście państwo 
z  nami w ten cudowny walen-
tynkowy wieczór – mówił To-
masz Kirszling.    (kb)

Folk wędrowny
Szczególna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, skłania muzy-ków do poszukiwania różnych sposobów dotarcia do pu-bliczności. Orkiestra Macieja Kierzkowskiego z okazji Dnia Kobiet postawiła na koncert wędrowny ulicami Milanów-ka. Na kobiety wracające np. z pracy czy zakupów czekał miejski folk zagrany na akor-deonie, saksofonie i bębnie hu-culskim. Pogoda nie skłaniała do tańczenia tanga czy walca, 

no i o  dystans byłoby trudno, ale posłuchać zawsze warto.    Tekst i fot. Sławomir Sadowski

fot
. Y

ou
Tu

be

fot
. Y

ou
Tu

be

fot
. Y

ou
Tu

be



BOGORIA nr 306 marzec 2021

miasto i gmina 3

 

M
AT

ER
IA

Ł 
UM

 W
 G

RO
DZ

IS
KU

 M
AZ

.

Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
tym razem chcę zacząć od przeprosin dla 
najmłodszych mieszkańców Grodziska 
i  wyjaśnienia, dlaczego musiałem podjąć 
decyzję o wstrzymaniu wszelkiego rodza-
ju zajęć kulturalnych i sportowych. Przez 
ponad dwa tygodnie Grodzisk Mazowiecki 
utrzymywał się w gronie gmin, w których 
występowało najwięcej zakażeń koronawi-
rusem. Przez jakiś czas byliśmy nawet naj-
wyżej notowaną gminą na Mazowszu w nie-
chlubnym „rankingu” zachorowań i dalsze 
trwanie tej sytuacji mogło doprowadzić do 
wielkiej tragedii. Zmuszony więc byłem do 
podjęcia decyzji, która powinna przyczynić 
się do spadku zakażeń. Miałem nadzieję, że 
tygodniowa przerwa w zajęciach okaże się 
wystarczająca, ale teraz zostaliśmy objęci 
rządowym lockdownem dla całego woje-
wództwa mazowieckiego. Być może wielu 
z Państwa nie ma bezpośredniego kontaktu 
z ciężkimi skutkami COVID-19, ale peł-
niąc funkcję burmistrza osobiście stykam 
się z nimi nieustannie i praktycznie nie ma 
tygodnia, bym nie uczestniczył w pogrzebie 
osoby, która zmarła z powodu tej choroby. 
Dlatego widząc skalę problemu zmuszony 
jestem do podejmowania niepopularnych 
decyzji, jednak są one podyktowane wiel-
kim szacunkiem dla mieszkańców gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, a  szczególnie 
dla tych, którzy są najbardziej zagrożeni. 
Wstrzymanie zajęć ogranicza wspólne 
przebywanie, co powinno spowodować za-
hamowanie procesu zachorowań, związa-
nych z bardzo rozwiniętą w naszej gminie 
aktywnością sportową i kulturalną. To, co 
w normalnych warunkach powoduje naszą 
radość – wielka liczba klubów sportowych 
i  świetlic, gdzie młodzi ludzie uczestniczą 
w zajęciach – teraz niestety przyczynia się 
do wzrostu zakażeń. Dlatego musiałem 
zdecydować o ograniczeniu działalności 
tych obiektów.

Od ponad miesiąca w Mediatece trwają 
szczepienia przeciw COVID-19. Udostęp-
niliśmy na ten cel nasz obiekt, aby uspraw-
nić przebieg całej akcji. Ponadto podanie 

szczepionki w miejscu zapewniającym wa-
runki do spokojnego oczekiwania z możli-
wością zachowania dystansu, czyli zmniej-
szenia ryzyka zakażeń, zapewnia komfort 
psychiczny zarówno osobom szczepionym, 
jak i pracującemu tam personelowi me-
dycznemu. Bardzo się cieszę, że Mediateka 
może w tym pomóc, i jestem przekonany, 
że dzięki temu zdołamy szybko i bezpiecz-
nie zaszczepić jak największą liczbę osób. 
Mam nadzieję, że w kwietniu pojawi się 
więcej dawek szczepionki i nasz obiekt bę-
dzie jeszcze intensywniej wykorzystywany.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej 
nie ustajemy w pracy. W ostatnim okresie 
rozstrzygnęliśmy przetarg na ul. Langie-
wicza i ul. Świeżą. Bardzo się z tego cieszę, 
ponieważ mieliśmy problem z poprzednim 
wykonawcą, ale wyłoniliśmy nowego i te-
raz prace pójdą sprawnie. W tym tygodniu 
również wybraliśmy wykonawcę na zro-
bienie ulic Buczynowej, Klonowej i Jesio-
nowej, wkrótce podpiszemy więc umowę 
i ruszą prace. Jest to bardzo ważny ciąg ko-
munikacyjny, łączący ul. 3 Maja z ul. Kró-
lewską. Zgodnie z zapowiedzią ogłosiliśmy 
także przetarg na rozbudowę SP nr 1 przy 
ul. Bartniaka. Przygotowujemy się w ten 
sposób na spodziewaną zwiększoną liczbę 
dzieci, w  związku z inwestycjami budow-
nictwa mieszkaniowego w centrum miasta.

Rozpoczęliśmy remont strażnicy w Kłud-
nie Starym, ale to nie jedyna inwestycja dla 
ochotniczej straży pożarnej, ponieważ wy-
remontujemy wszystkie strażnice. Doko-
naliśmy długoletniej dzierżawy działek na 
potrzeby sołectw: Urszulin, Wężyk, Wład-
ków i Zapole, a  wkrótce zakupimy działki 
dla Chrzanowa Dużego, Kozer i Książenic. 
Sfinansowaliśmy też budowę pięknej wiaty 
na działce sołectwa Janinów. Modernizuje-
my wiaty autobusowe w całej gminie i suk-
cesywnie wymienimy je na nowe. Ostatnio 
był to Żuków oraz ulice w Grodzisku: Kró-
lewska i Orzeszkowej. Obecnie ogłosiliśmy 
przetarg na przystanki, m.in. wzdłuż dróg 
powiatowych w stronę Izdebna, Józefiny, 
przy ulicy Jowisza oraz w Kłudnie. Również 
przystanek przy Szpitalu Zachodnim zosta-
nie zastąpiony nową wiatą autobusową.

Wstępniak od Burmistrza

Wielkimi krokami zbliżamy się do roku 
wspaniałych rocznic: 500-lecia Grodziska 
Mazowieckiego oraz i 100-lecia GKS Po-
goń. Musimy przygotować miasto i gmi-
nę na te wydarzenia. Zwracam się więc 
do Państwa z prośbą o przyjrzenie się 
swoim posesjom pod kątem tego, czy nie 
wymagają odnowienia. Przypominam, 
że za zrobienie elewacji gmina daje dwu-
letnie zwolnienie z podatków. Zbliżają-
ca się rocznica jest doskonałą okazją, by 
poprawić estetykę swojej nieruchomości. 
Zadbajmy wspólnie o to, aby na jubileusz 
500-lecia miasto wyglądało przepięknie.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, 
jak bardzo się cieszę, że piłkarze Pogoni po 
raz pierwszy w historii mają szansę grać 
w drugiej lidze. Ogromną radością napa-
wa mnie też duża szansa naszych siatkarzy 
na pierwszą ligę. Gdyby tak się stało, by-
łyby to przepiękne prezenty na 500-lecia 
Grodziska Mazowieckiego, czego z całego 
serca życzę nie tylko naszym wspaniałym 
sportowcom i ich klubom, ale też wszyst-
kim mieszkańcom.

Życzę Państwu zdrowych, spokojnych 
i radosnych Świąt Wielkiej Nocy oraz na-
dziei na przepiękny czas, który wkrótce 
nastąpi.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych 
przepełnionych poczuciem bezpieczeństwa i obecności bliskich, 

a także nieustającego optymizmu i pogody ducha
życzą

wraz z pracownikami Spółki

Maciej Mański
Prezes Zarządu

Magdalena Mamcarz
Członek Zarządu
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XXXII sesja Rady Miejskiej odbyła się  24 lutego, kiedy to m.in. uchwalono nową stawkę  opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych. 10 marca radni spotkali się  podczas sesji nadzwyczajnej, by zająć  się  
dwoma tematami. W obu terminach obrady odbywały się  w sposób zdalny.
Wybór metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenie wysokości stawki tej opłaty był 
tematem dominującym podczas lutowej se-
sji. Burmistrz Grzegorz Benedykciński za-
proponował nową cenę w  wysokości 32 zł, 
a więc wyższą o 3 złote od dotychczas obo-
wiązującej kwoty. 

Uwarunkowania tej decyzji szczegółowo 
omówił wiceburmistrz Michał Klonow-
ski, który w swojej prezentacji przedstawił 
m.in. strukturę odpadów, porównanie licz-
by śmieci z roku 2020 w stosunku do roku 
2019, porównanie z cenami obowiązującymi 
w innych gminach, prowadzone i planowa-
ne działania mające na celu np. zwiększenie 
liczby deklaracji śmieciowych.

– Cena 32 zł jest ceną, która gwarantuje 
nam bilansowanie kosztów i przychodów 
od mieszkańców, a jest to jedyny wymagany 
układ – że z jednej strony gmina nie może do-
płacać, a z drugiej strony nie może zarabiać 
na śmieciach – mówił wiceburmistrz Michał 
Klonowski, dodając, że podejmowano różne 
działania: kampania medialna, weryfikacja 
i  analiza deklaracji, porównanie deklara-
cji z systemem meldunkowym i z zużyciem 
wody w ZWiK-u, kontrole Straży Miejskiej, 
które już przełożyły się na wzrost liczby de-
klaracji. Zgodnie z sugestią radnych prezen-
tacja została udostępniona w internecie, aby 
mieszkańcy mogli się z nią zapoznać. Rad-
ny Janusz Okurowski zawnioskował m.in. 
o opracowanie szczegółowej kalkulacji kosz-
tów odbioru, wywozu i składowania śmieci. 
Natomiast radny Łukasz Lewandowski pod-
niósł np. wątek informowania mieszkańców 
z większym wyprzedzeniem o tak ważnych 
kwestiach jak podwyżka cen śmieci. Radny 
Andrzej Okurowski zwrócił uwagę m.in. na 
proces obsługi oraz aspekt formalno-prawny 
dotyczący dyscypliny finansów związane ze 
śmieciami. Radny Stanisław Pietruczuk pod-
kreślił, że ludzi, którzy oszukują w zakre-
sie śmieci, trzeba dyscyplinować. Uchwała 
została przyjęta stosunkiem głosów: 18 za, 
2 przeciw i 1 wstrzymujący.

Wszyscy radni byli za przyjęciem progra-
mu „Grodziska Karta Mieszkańca”. Jak po-
informował wiceburmistrz Tomasz Krupski, 
uchwała miała na celu dostosowanie zapisów 
do nowej usługi, w związku z wyłonieniem 
nowego operatora karty, czyli wprowadze-
niem możliwości użytkowania karty miesz-
kańca także w formie zbliżeniowej, mobilnej 
z poziomu telefonu. 

Radni jednomyślnie zagłosowali za utwo-
rzeniem i przyjęciem statutu Związku Po-
wiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodzi-
skie Przewozy Autobusowe”. O  szczegółach 
informował Jarosław Jankowski z Wydziału 
Zarządzania Drogami Gminnymi. – Zwią-
zek ma zajmować się transportem publicz-
nym na terenie powiatu, planujemy włączyć 

w to gminę Błonie. W związku będą wszyst-
kie gminy powiatu grodziskiego oprócz Pod-
kowy Leśnej, która nie była zainteresowana 
przystąpieniem. Dzięki temu, że utworzony 
zostanie związek, będziemy mogli łatwiej 
pozyskiwać dofinansowanie z  Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych – mó-
wił Jarosław Jankowski.

Rada Miejska jednogłośnie zgodziła się 
na nabycie części nieruchomości gruntowej 
w Książenicach. – Obecnie na terenie gminy 
funkcjonuje 16 świetlic wiejskich i 1 świetli-
ca miejska, a największa po Grodzisku miej-
scowość – Książenice – nie dysponuje tego 
typu ośrodkiem. Nieruchomość jest położo-
na przy ul. Marylskiego, w samym centrum 
miejscowości, w pobliżu szkoły, w środku 
osiedla mieszkaniowego – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski.

Radni 21 głosami za wyrazili zgodę na 
nabycie nieruchomości gruntowej w Gro-
dzisku przy ul. Mickiewicza. – Działka 
położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
nieruchomości gminnej, na której znajdu-
je się budynek komunalny ul. 3 Maja 50, 
o szczególnych walorach historycznych. 
Burmistrz informował o  wycofaniu z pla-
nu jego rozbiórki, uratowaniu tego obiektu 
i pozostawieniu go dla potomnych, ale także 
o utworzeniu w tym miejscu w przyszłości 
domu spokojnej starości – podkreślał wice-
burmistrz Tomasz Krupski.

Radni byli również jednomyślni w kwestii 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej w Chrzanowie Dużym. – Stara-
my się tworzyć warunki do rozwoju, zwięk-
szania oferty w grodziskich sołectwach. 
Jest to lokalizacja wskazana w uzgodnieniu 
z sołtysem, radą sołecką  w celu pozyskania 
gruntu na potrzeby sołeckie i  zapewnienie 
społeczności możliwości integracji – pod-
kreślił wiceburmistrz Krupski.

W programie marcowej sesji zaplanowa-
ne były jedna uchwała i jedno stanowisko do 
rozpatrzenia. Uchwała, która została przyjęta 
jednogłośnie, dotyczyła miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodziska Jednostka E1. Projekt 
planu był już uchwalany przez Radę Miejską, 
ale w związku z rozstrzygnięciem wojewody 
wymagał poprawienia i ponownego uchwa-
lenia. Chodzi o tereny Danfossu i możliwość 
rozbudowy tej firmy. – Ze względu na to, że 
pierwsza część inwestycji już jest realizowana, 
firmie bardzo zależy na czasie, a dla nas też to 
jest korzystne, dlatego poprosiłem, żeby sesję 
zrobić szybciej niż w  przewidzianym termi-
nie, bo nawet dwa tygodnie ma znaczenie dla 
tego procesu inwestycyjnego – wyjaśnił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

W porządku obrad znalazło się także wy-
rażenie stanowiska w sprawie podziału środ-
ków unijnych w Umowie Partnerstwa na lata 
2021-2027, dokumencie określającym współ-

pracę UE z Polską, realizowanych w ramach 
polityki spójności. W stanowisku zwrócono 
uwagę, że podział statystyczny wojewódz-
twa mazowieckiego na dwa regiony: region 
warszawski stołeczny i region mazowiecki 
regionalny doprowadzi do drastycznego 
spadku środków finansowych pochodzących 
z funduszy unijnych do pierwszego z wymie-
nionych regionów, w skład którego wchodzi 
powiat grodziski. Radny Łukasz Lewandow-
ski wyraził swoje wątpliwości co do formy 
stanowiska oraz postulował szerszą dysku-
sję na ten temat. – Stanowisko pozycjonuje 
gminę w kontrze do rządu. Gdyby to było 
w formie wniosku z pytaniami, to ja z wielką 
chęcią bym się pod tym podpisał. Uważam, 
że można by to wypracować na komisjach. 
Chciałbym mieć pogłębioną wiedzę na ten 
temat – mówił radny. W związku z  tym 
głosem burmistrz Grzegorz Benedykciński 
poprosił o zdjęcie tego punktu z  porządku 
obrad w celu omówienia projektu stanowiska 
na komisji budżetowej.

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

WIEŚCI Z RATUSZA

    Wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani Małgorzacie Bugale
wieloletniemu pracownikowi

Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim

z powodu śmierci
Męża
składają 

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński
oraz pracownicy UM

    Koleżance
Małgorzacie Bugale

oraz Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy  
z powodu śmierci

Męża Andrzeja
składają

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej, Radni  

oraz Biuro Rady Miejskiej
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Razem dla Asi Jedynka  
będzie większa 

Autobus  
w telefonie

Seniorzy nie poddają się smutkom

Kablowanie w planie Wielkanoc  
na wynos

Z ogromnym odzewem w mediach spo-
łecznościowych spotkała się akcja „Razem 
dla Asi”, rozpoczęta 11 lutego przez grupę 
koleżanek i przyjaciółek Joanny Pawlikow-
skiej, znakomitej fotografki, z której zdjęć 
niejednokrotnie korzystaliśmy również na 
łamach „Bogorii”. „Jeśli jeszcze nie mieli-
ście okazji poznać Asi, to koniecznie prze-
czytajcie te kilkanaście zdań. Joanna Paw-
likowska – kobieta, która swoim dobrem, 
uważnością i ogromnym talentem od wielu 
lat wydobywa z innych piękno, wzmac-
nia w trudnych momentach, towarzyszy 
w najważniejszych w naszym życiu chwi-
lach. Zawsze ze swoim aparatem. (…) My 
zawsze mogłyśmy na nią liczyć. Teraz Asia 
potrzebuje nas.” – piszą organizatorki akcji. 
Jej celem jest zbiórka środków potrzebnych 
na leczenie i rehabilitację Joanny Pawli-
kowskiej, którą kilka miesięcy temu nie-

spodziewanie zaatakowała choroba nowo-
tworowa. Więcej informacji na temat akcji 
oraz historii Joanny Pawlikowskiej, która 
wielokrotnie uwieczniała rozmaite imprezy 
charytatywne w swoim obiektywie, a teraz 
sama potrzebuje wsparcia, można uzyskać 
w internecie. Pomysłowość osób zaanga-
żowanych w zbiórkę jest godna podziwu, 
na różnych aukcjach można wylicytować 
np. lekcje tenisa, misę ceramiczną, tomik 
wierszy, lot widokowy nad Warszawą, a na-
wet… pasztet.   n  (kb)

W marcu obchodzilibyśmy piątą rocz-
nicę utworzenia Klubu Seniora Łąki. 
Niestety, z powodu pandemii i zale-

ceń sanitarnych nie mogliśmy się spotkać. 
Z  nostalgią wspominamy ubiegłoroczną 

uroczystość, bo 9  marca 2020 roku rado-
śnie, tanecznie, a co najważniejsze wspólnie 
celebrowaliśmy cztery lata istnienia naszej 
wspaniałej grupy. Trzy dni później otrzy-
maliśmy zalecenie, aby pozostać w domach. 
Ten smutny czas odosobnienia trwa już rok, 
ale my, seniorzy, nie poddajemy się smut-
kom i z optymizmem patrzymy w przyszłość. 
Dlatego życzmy sobie wzajemnie zdrowia 
i wytrwałości. Do szybkiego spotkania!
  n  Danuta Dubielecka, opiekunka Klubu 

Nieco ponad 234 tys. zł zamierzała prze-
znaczyć gmina na wykonanie dokumen-
tacji projektowej przebudowy napowietrz-
nych linii energetycznych na linie kablowe 
oraz zaprojektowanie oświetlenia uliczne-
go i monitoringu w ciągu ulicy Radońskiej 
w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyska-
niem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wy-
gląda jednak na to, że koszt będzie niższy, 
gdyż spośród trzech ofert, jakie wpłynęły 
od chętnych na wykonanie tego zadania, 
najdroższa propozycja opiewała na kwotę 
223 tys. zł, a najtańsza – na 149 tys. zł. Pra-
ce projektowe dotyczyć będą odcinka od 
skrzyżowania ul. Radońskiej z Montwiłła 
w Grodzisku, aż do skrzyżowania ul. Orlej 
z ul. Słodką w Szczęsnem.  n  (kb)

Jak informuje Urząd Miejski gmina Gro-
dzisk Mazowiecki dopłaca mieszkańcom 
do wymiany starych pieców węglowych. 
Dotacja może pokryć 70 proc. kosztów 
zakupu nowego kotła gazowego lub elek-
trycznego, jednak dofinansowanie nie 
może przekroczyć 6 tys. zł. O dotację mogą 
się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty 
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsię-
biorcy, jednostki sektora finansów publicz-

nych będących 
gminnymi lub 
powiatowymi 
osobami praw-
nymi. By ubiegać 
się o dofinanso-
wanie, konieczne jest 
posiadanie tytułu praw-
nego do nieruchomości. Więcej informacji 
można znaleźć na grodzisk.pl.  n  (kb)

Ośrodek Kultury zorga-
nizował drugą edycję te-
matycznych warsztatów 
na wynos. Animatorki 
Dominika Staniaszek 
i  Mariola Goździkowska 
przygotowały 200 kre-
atywnych pakietów, z których można 
stworzyć barwną, wielkanocną ozdobę. 
Zawartość kopert pozwala zrobić pracę 
zarówno samodzielnie przez dziecko, 
jak również wykonanie jej w gronie ro-
dzinnym. Efektami twórczych działań 
odbiorcy pakietów będą mogli podzie-
lić się na Facebooku Centrum Kultury 
pod okolicznościowym postem, który 
zostanie opublikowany przed świętami.  
n  (ar)

O blisko 500 metrów kwadratowych po-
większy się powierzchnia użytkowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 dzięki pierwszemu eta-
powi rozbudowy budynku przy ul.  Bart-
niaka 13a. Na realizację tego zadania 
Urząd Miejski ogłosił przetarg 8 marca. 
Wszystkie roboty budowlane wykonawca 
będzie musiał zakończyć do 31 sierpnia 
2022 roku, by nazajutrz szkoła była gotowa 
na przyjęcie uczniów. Ponadto budowlańcy 
będą prowadzić prace tak, by nie zakłócić 
prowadzenia zajęć szkolnych. Rozbudowa 
i nadbudowa istniejącego obiektu doty-
czyć będzie strony północno-zachodniej 
budynku. Na piętrze powstaną dodatkowe 
sale lekcyjne, a komunikację zapewni nowa 
klatka schodowa, zaprojektowana zgodnie 
z aktualnymi przepisami. W zakresie za-
mówienia znalazły się również zakup, do-
stawa i montaż wyposażenia.   n  (kb)

Kasa do pieca

PKS Grodzisk Mazowiecki uruchomił 
aplikację, w której można znaleźć loka-
lizacje przystanków i rozkłady odjaz-
dów autobusowych, a także informacje 
o ewentualnych opóźnieniach. Narzędzie 
dostępne jest dla telefonów z systemem 
Android w sklepie Play. n  (kb)
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Samodzielne spisanie się przez internet to 
metoda podstawowa, ale nie jedyna. Pozo-
stałe dwie możliwości są po stronie rach-
mistrza spisowego, który będzie przepro-
wadzał wywiad bezpośrednio lub przez 
telefon. Forma zależna będzie od sytuacji 
epidemicznej i preferencji rachmistrzów.

Formularz spisowy będzie podzielony 
na dwie części: osobową i mieszkaniową 
i będzie miał jeden wzór. Drobne różnice 
pojawią się jedynie np. w pytaniach doty-
czących warunków mieszkaniowych w za-
leżności od tego, czy respondent mieszka 
w budynku jednorodzinnym czy wielo-
mieszkaniowym. Należy odpowiedzieć na 
wszystkie pytania, ale przy niektórych bę-
dzie dostępna opcja „nie chcę odpowiadać 
na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach 
dotyczących kwestii zdrowotnych, wyzna-
nia oraz związków niesformalizowanych.

Spis pozwoli na gruntowne poznanie 
sytuacji demograficznej polskiego społe-

czeństwa. Urodzenia, dzietność, starzenie 
się ludności, wykształcenie, narodowości 
– między innymi te zagadnienia zostaną 
przeanalizowane w badaniu. W  imieniu 
osób niepełnoletnich spisu mają dokony-
wać rodzice lub prawni opiekunowie.

Spisy powszechne odbywają się w Pol-
sce co 10 lat. Więcej informacji na temat 
tegorocznego spisu można uzyskać na 
stronie internetowej spis.gov.pl, poprzez 
infolinię spisową (tel. 22 279 99 99) lub 
w Gminnym Biurze Spisowym w Grodzi-
sku (tel. 22 755 55 34 wew. 139 lub wew. 
236, e-mail: marta.lominska@grodzisk.
pl, beata.sajak@grodzisk.pl). 

Korzystając ze strony internetowej bądź 
infolinii będzie można np. zweryfikować 
tożsamość rachmistrza terenowego. War-
to zwrócić uwagę na to, że rachmistrzowie 
będą wyposażeni w  legitymację wydaną 
przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

n Anna Redel 

– To niewątpliwie czas trudny dla wszyst-
kich: uczniów, nauczycieli i rodziców. Co 
prawda odnajdujemy się w tej rzeczywi-
stości zdecydowanie lepiej niż na począt-
ku pandemii, to jednak mamy świado-
mość, że nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu uczeń – nauczyciel. W szczegól-
nie trudnej sytuacji znaleźli się ucznio-
wie klas ósmych, którzy zobowiązani są 
przystąpić do egzaminu. Co prawda prze-
sunięto termin egzaminu o miesiąc oraz 
ograniczono nieco treści programowe, 
jednak brak możliwości weryfikacji po-
ziomu wiedzy w bezpośrednim kontakcie 
to dodatkowy stres zarówno dla ucznia, 
jak i dla nauczyciela – mówi Ewa Burzyk, 
dyrektor Biura Oświaty Gminy Grodzisk 
Mazowiecki, podkreślając, że troska 
o poziom nauczania w warunkach nauki 
zdalnej to nie jedyny priorytet. – Najważ-
niejszym zadaniem kadry pedagogicznej 
w obecnej sytuacji jest monitorowanie 
kondycji psychicznej, szczególnie uczniów 
klas starszych. Tylko ścisła współpraca 
i bieżący kontakt wychowawców, psycho-
logów i pedagogów szkolnych z rodzicami 
dają szansę na szybką reakcję w sytuacji, 

kiedy dziecko wymaga wsparcia – przeko-
nuje Ewa Burzyk.

Od 15 do 19 marca nauka w klasach  
I-III odbywała się w systemie hybrydowym. 
W praktyce oznaczało to, że w budynkach 
szkolnych mogła w tym samym czasie prze-
bywać tylko połowa ogólnej liczby uczniów 
tych klas, w efekcie połowa klas przez ty-
dzień uczyła się zdalnie, połowa stacjonar-
nie. Do planowanej w kolejnym tygodniu 
zmiany nie doszło z uwagi na decyzje rządu 
o całkowitym  powrocie nauki zdalnej.

Stacjonarnie pracują przedszkola, choć 
podobnie jak w przypadku młodszych 
klas szkół podstawowych w organizacji 
pracy pojawiają się utrudnienia związane 
z problemami kadrowymi wynikającymi 
z konieczności odbywania izolacji lub 
kwarantanny.  

– Najtrudniejszy jak dotąd był czas szcze-
pień nauczycieli, bo zdecydowana więk-
szość z nich nie była w stanie podjąć pracy 
w następnym dniu po szczepieniu. Do po-
łowy marca zaszczepiono ponad 61 proc. 
spośród 670 uprawnionych pracowników 
gminnych placówek oświatowych. Zgodnie 
z informacjami, które spływały do nas od 

dyrektorów szkół i przedszkoli, organizacja 
szczepień przebiegała bardzo sprawnie – 
informuje dyrektor Biura Oświaty. 

Niezależnie od pandemii trwa rekru-
tacja do gminnych placówek oświato-
wych. Wszystkie niezbędne informacje, 
dotyczące terminów, zasad i procedur, 
dostępne są na stronie internetowej Biura 
Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki:  
www.grodzisk-oswiata.pl.

– Wnioski o przyjęcie dziecka do pla-
cówki wychowania przedszkolnego ro-
dzice wypełniają elektronicznie, następ-
nie wydrukowane i podpisane składają 
w placówce pierwszego wyboru, czyli tej, 
która jest na pierwszym miejscu na liście 
preferencji. Jeśli chodzi o rekrutację do 
klas pierwszych, to w pierwszym etapie 
możliwe jest jedynie zgłoszenie dziecka 
do szkoły obwodowej, czyli właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka. 
Ubieganie się o przyjęcie do innej placów-
ki będzie możliwe w rekrutacji uzupełnia-
jącej, przewidzianej w sierpniu, jeśli dana 
szkoła będzie dysponowała wolnymi miej-
scami po przyjęciu dzieci zamieszkałych 
w obwodzie – mówi Ewa Burzyk.  n  (kb)

Oczekiwany przez wielu z niecierpliwością powrót do szkół uczniów wszystkich roczników zamiast 
się przybliżyć, w ostatnich tygodniach stał się perspektywą jeszcze bardziej odległą. Korzystający od 
stycznia z edukacji stacjonarnej uczniowie klas I-III na Mazowszu od 15 marca musieli przystosować 
się do nauki w systemie hybrydowym, a od 22 marca w całym kraju obowiązuje wyłącznie nauczanie 
zdalne. Jak grodziska oświata radzi sobie w warunkach pandemii?

1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Na stronie spis.gov.pl będzie można dokonać 
samospisu internetowego. Obowiązkowi spisowemu podlega każda 
osoba mieszkająca w Polsce, więc w  czasach pandemii taki sposób 
wydaje się bardzo wygodny i bezpieczny.
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Oświata to nie tylko nauka 

Wszyscy zostaną spisani
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12 lutego w Mediatece został uruchomiony punkt szczepień Szpitala Zachodniego. Do 28 lutego 
zostało tam zaszczepionych 1199 nauczycieli. Łącznie w Mediatece i samym szpitalu do końca  
lutego zaszczepiono 7296 osób.
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– W Mediatece aktualnie szczepimy około 
200 osób dziennie, jednak potencjał tego 
miejsca jest większy, nawet do 500 osób. Jego 
wykorzystanie uzależnione jest od dostaw 
szczepionek przeciwko COVID-19. Istot-
nym elementem jest również niedobór per-
sonelu medycznego. Lekarze i pielęgniarki 
Szpitala Zachodniego delegowani do pracy 
przy szczepieniach otrzymali dodatkowe 
zadanie, czasem trudne do pogodzenia 
z  realizacją podstawowych obowiązków 
w oddziałach szpitalnych. Dyrektor szpitala 
Krystyna Płukis zaplanowała rekrutację do-
datkowego personelu medycznego. Chętne 
osoby zapraszamy do kontaktu z działem 
kadr Szpitala Zachodniego w  Grodzisku – 
informowała na początku marca Agnieszka 
Galbierczyk, koordynatorka szczepień prze-
ciwko COVID-19 ze Szpitala Zachodniego.

Na szczepienie do Mediateki powin-
ny zgłaszać się wyłącznie osoby, które są 
uprawnione do szczepień i mają wyzna-
czony na dany dzień termin szczepienia. 
Wszystkich obowiązują restrykcyjne proce-
dury: przy wejściu dokonywany jest pomiar 
temperatury, w poczekalni wypełniany jest 
kwestionariusz, a następnie, w odrębnej sali 
odbywa się kwalifikacja lekarska. Osoba za-
kwalifikowana przechodzi do sali szczepień, 
gdzie wykonywana jest iniekcja, najczęściej 
w prawe ramię. Po zaszczepieniu jest czas na 
15-minutową obserwację w przygotowanej 
w tym celu sali, monitorowanej przez pra-
cowników punktu szczepień. Czas umilają 
oczekującym programy rozrywkowe wy-
świetlane na telebimie. Jeżeli nie wystąpią 
żadne objawy niepożądane, osoba zaszcze-
piona po kwadransie opuszcza budynek od-
rębnym wyjściem.

– Organizacja punktu szczepień poza 
szpitalem ma wiele zalet. Przede wszyst-
kim jest to bezpieczniejsze dla osób szcze-
pionych, ponieważ osoby zdrowe nie kon-
taktują się z chorymi. W Mediatece, we 
współpracy z władzami samorządowymi, 
stworzyliśmy bardzo dobre warunki do 
realizacji tego zadania. Kwestia organiza-
cji jest efektem burzy mózgów dużej grupy 
osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. 
Należy zauważyć, że jest to wyjątkowa sy-
tuacja nie mająca miejsca nigdy wcześniej 
w  historii. Na taką skalę nie było dotąd 
szczepień populacyjnych w tak dużym 
tempie. Placówki medyczne nie są przysto-
sowane do szczepień na taką skalę, dlate-
go wszystkie punkty szczepień stoją przed 
wielkim wyzwaniem organizacyjnym, 
a rozwiązania są tworzone na bieżąco – do-
dwała Agnieszka Galbierczyk.

W Mediatece szczepione są osoby upraw-
nione zgodnie z harmonogramem Narodo-
wego Programu Szczepień. W marcu poza 
nauczycielami planowane jest szczepienie 
osób z grupy zero, przewlekle chorych, osób 
w wieku 69 lat oraz służb mundurowych, 
natomiast w kwietniu grupy 65-69 lat. Jako 
że szczepienie przeciwko COVID-19 jak 
dotąd nie jest szczepieniem obowiązko-
wym, w tym zakresie każdy podejmuje de-
cyzję samodzielnie.

– W przeważającej większości osoby 
szczepiące się w Grodzisku to mieszkańcy 
naszego miasta, powiatu, jednak podczas 
końcowego etapu szczepienia nauczycie-
li musieliśmy wesprzeć ościenne powiaty 
i  przyjąć dużą grupę nauczycieli z powia-
tów pruszkowskiego, piaseczyńskiego, 
żyrardowskiego i kilku innych. Niewielka 

grupa osób nie stawia się na szczepienie 
w  wyznaczonym terminie. Powodem są 
często problemy zdrowotne, wypadki lo-
sowe lub inne okoliczności, które uniemoż-
liwiają osobie przybycie do punktu szcze-
pień. Istnieje możliwość zawnioskowania 
w urzędzie miasta o transport do punktu 
szczepień w dniu szczepienia. Niewielka 
liczba osób korzysta z tego udogodnienia – 
wyjaśniała koordynatorka.

Wszystkie zdarzenia niepożądane są na 
bieżąco monitorowane, a organizator szcze-
pień jest w stałym kontakcie z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

– W momencie gdy okazało się, że jeste-
śmy w stanie wpłynąć na tempo szczepień, 
udostępniając Szpitalowi Zachodniemu Me-
diatekę, burmistrz zadecydował, że stanie 
się ona punktem szczepień.  Była to decyzja 
słuszna. To obiekt, który spełnił wszelkie 
normy bezpieczeństwa, a podczas odbioru 
przez NFZ Mediateka przygotowana na ten 
cel przez pracowników Ośrodka Kultury, 
nie tylko spełniała wszelkie normy, ale i zo-
stała określona mianem wzorcowego punktu 
szczepień. Zespołowi Szpitala Zachodniego 
pomaga 11  pracowników OK, którzy oso-
by szczepiące się obsługują od strony nie-
medycznej – rejestrują, pomagają wypełnić 
ankietę, informują, a także prowadzą prace 
porządkowe.  Należą im się wielkie słowa 
szacunku, uznania i podziękowania. Od po-
czątku pandemii wykonujemy różne działa-
nia, jesteśmy otwarci i reagujemy na wszelkie 
potrzeby. Jesteśmy w pewnym sensie „Ośrod-
kiem do Zadań Specjalnych” – mówił Paweł 
Twardoch, dyrektor Ośrodka Kultury, w któ-
rego strukturach znajduje się Mediateka.

     Tekst i fot. Anna Redel

Szczepienia pod kontrolą

miasto i gmina

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
wypełnionych radością, życzliwością,  

a także obecnością wiary, nadziei i miłości
życzą 

 Zarząd i pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Grodzisku Maz. Sp. z o.o. 
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Z Michałem Klonowskim, który 15 stycznia został powołany na stanowisko zastępcy 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
Jakie refleksje po pierwszych tygodniach 
pracy na nowym stanowisku?

– Zaskoczeniem jest dla mnie ogromna 
liczba zadań do realizacji i tempo działania. 
Spodziewałem się, że tych przedsięwzięć jest 
nieco mniej. I nie mówię tego w kategoriach 
utyskiwania na nadmiar obowiązków, raczej 
w kategoriach zachwytu, że gmina jest tak 
aktywna. Duża część przedsięwzięć związa-
na jest z przygotowaniami do przypadające-
go za półtora roku 500-lecia miasta. 
Zdążył się Pan już oswoić z nowym miej-
scem pracy?

– Ponieważ nie przyszedłem do Urzędu 
Miejskiego z zupełnie innego środowiska, 
do działania mogłem przystąpić bez etapu 
adaptacji. Przez pięć lat pracowałem w Za-
kładzie Wodociągów i Kanalizacji, który 
jest istotnym elementem dla rozwoju gmi-
ny, jako prezes uczestniczyłem w sesjach 
Rady Miejskiej, od listopada na zaprosze-
nie burmistrza Grzegorza Benedykcińskie-
go brałem też udział w spotkaniach koor-
dynacyjnych.
Przed rozpoczęciem pracy w ZWiK-u zdo-
bywał Pan doświadczenie w sektorze nie-
publicznym. Co skłoniło Pana do rozpo-
częcia przygody zawodowej w strukturach 
samorządowych?

– Przełomowym dla mnie miejscem była 
praca w Danfossie. Zajmowałem się m.in. 
inwestycjami, a także byłem odpowie-
dzialny za transfer całej linii produkcyjnej 
z Danii do Polski. Wówczas nigdy bym 
nie pomyślał, że odejdę z przemysłu i za-
cznę pracować w samorządzie. Z Danfossu 
przeniosłem się do TCL, gdzie zarządza-
łem ponadczterystuosobowym zespołem 
i odpowiadałem za produkcję wartą mi-
liony złotych, ale… w ZWiK-u czteroletni 
budżet inwestycyjny wynosił 100 mln zł, 
więc uznałem, że jest to jeszcze ciekawsze 
wyzwanie. Bardzo szybko sam poczułem, 
że realizowanie inwestycji, które służą sze-
rokiemu gronu odbiorców daje mi ogromną 
satysfakcję. A stanowisko wiceburmistrza 
przyniosło jeszcze szerszy zakres obowiąz-
ków i możliwości. Te półtora miesiąca, któ-
re pracuję w Urzędzie Miejskim, traktuję 
jako mój najlepszy czas zawodowy. Chcę tu-
taj być potrzebny, chcę realizować zadania, 
chcę zwiększać potencjał Grodziska.
Nie tęskni Pan za ZWiK-iem?

– Kontakt ze ZWiK-iem mam cały czas, 
choćby z racji obowiązków służbowych. 

To na pewno szczególne dla mnie miejsce, 
bo sporo udało się tam zrobić. Rozpoczę-
liśmy ogromny projekt, w ramach którego 
m.in. powstało kilkadziesiąt kilometrów 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wy-
konaliśmy nowe obiekty technologicz-
ne na oczyszczali ścieków, jesteśmy na 
końcu etapu budowy drugiego reaktora 
biologicznego, powstała największa w wo-
jewództwie, wybudowana przez spółkę 
samorządową farma fotowoltaiczna. Po-
wołaliśmy do działania biuro projektowe, co 
spowodowało, że mogliśmy taniej i szybciej 
realizować projekty i dostosowywać się do 
potrzeb. Każdy, kto przyszedł do ZWiK-
-u i zadeklarował chęć podłączenia się do 
wodociągu, wychodził z zapewnieniem, że 
takie działania z naszej strony zostaną bez-
zwłocznie podjęte. 
Wróćmy zatem do zadań  na nowym stano-
wisku…

–  Jak podsumowaliśmy ostatnio liczbę 
zadań inwestycyjnych przewidzianych na 
najbliższe lata, to jest ich kilkaset. Jeżeli by 
się udało to wszystko zrealizować w ciągu 
pięciu lat, to byłoby pięknie.
Da się w skrócie opowiedzieć o kilku z tych 
kilkuset zadań ? 

– Ograniczę się tylko do ostatnich tygodni. 
Oprócz dużych inwestycji, które już trwają, 
jak budowa hali, szkoły, ratusza, cały czas 
są przygotowywane nowe przedsięwzięcia. 
Zaawansowanie tych prac jest na różnym 
poziomie – rozstrzygnęliśmy  przetarg na 
budowę ulic Klonowej, Buczynowej, Jesio-
nowej, już w realizacji jest przebudowa ul. 
Batorego wraz z uliczkami bocznymi, na 
rozstrzygnięcie czeka przetarg na budowę 
kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego. 
I z tą inwestycją łączy się kolejne zadanie, 
czyli remont ul. Kościuszki i Kilińskiego. 
W związku z przyszłorocznym 500-leciem 
chcemy zrewitalizować centrum miasta, 
poprawić estetykę ulic znajdujących się po 
zachodniej stronie deptaka, gdzie wszyst-
kie przewody energetyczne napowietrzne 
zostaną przebudowane w linie ziemne. 
Część prac leży w gestii PGE, ale jesteśmy 
zdeterminowani, by te ulice nabrały blasku. 
Trwają prace związane ze zmianą wizerun-
ku placu Króla Zygmunta, który powinien 
pełnić rolę wizytówki miasta. Projektanci 
pracują nad wydobyciem walorów estetycz-
nych ze znajdujących się tam trzech kamie-
niczek, które okres świetności mają za sobą. 
Spotykamy się z projektantami w sprawie 

Budować mądrze,  
działać transparentnie, 
planować z wyprzedzeniem

Michał Klonowski, 44 lata, mgr inż. 
Politechniki Warszawskiej Wydziału 
Inżynierii Produkcji. W 2018 r. ukoń-
czył studia podyplomowe na Wydziale 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechni-
ki i Inżynierii Środowiska. W 2019 r. 
na Polskiej Akademii Nauk zdobył ty-
tuł MBA. W latach 2002-2015 mene-
dżer działów i koordynator projektów 
w takich firmach jak TCL, Danfoss, 
Rabugino, Wadim Plast i  Altmaster. 
Od 2016 r. członek zarządu i dyrektor 
operacyjny, a od 2017 r. prezes ZWiK 
Sp. z o.o. w Grodzisku. Od 15 stycz-
nia jako zastępca burmistrza sprawu-
je nadzór nad wydziałami inwestycji 
i  funduszy zewnętrznych, planowa-
nia przestrzennego, zarządzania dro-
gami gminnymi, ochrony środowi-
ska, gospodarki odpadami, a także 
nad samodzielnymi stanowiskami 
ds. wsi i obsługi sołectw, zarządza-
nia kryzysowego, ochrony ludności 
i spraw obronnych, zarządzania ener-
gią oraz do spraw organizacji poza-
rządowych. Od urodzenia mieszka-
niec Grodziska Mazowieckiego. Ma 
żonę i trzech synów.
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projektu rewitalizacji grodziskiego dep-
taka. Zleciliśmy weryfikację projektu ul. 
Orzeszkowej, tak aby wyzwolić naturalny 
potencjał tej ulicy jako centralnego miejsca 
Osiedla Kopernika, a jednocześnie, by zo-
stały zachowane rozwiązania wymuszające 
spowolnienie ruchu drogowego, bo tam jest 
szkoła, tam jest kościół. 
A można prosić o jeszcze większy skrót…?

– Będzie trudno, bo to tylko mały frag-
ment działań! Pracujemy też nad takimi 
ciekawymi drobiazgami, jak stworzenie 
mikropasażu pomiędzy ulicami Kościuszki 
i Kilińskiego na wysokości nowego ratusza. 
Inwestorem są deweloperzy, ale nasze wy-
działy koordynują zatwierdzanie projektu, 
materiałów, bo wszystkim zależy, żeby to 
było miejsce reprezentacyjne i ładnie wy-
glądało. Ogólna estetyka miasta i gminy to 
zagadnienie, nad którym cały czas trzeba 
czuwać, więc apelujemy do mieszkańców 
o  zgłaszanie swoich spostrzeżeń dotyczą-
cych czasem niewielkich spraw, jak uszko-
dzony znak drogowy, ubytki w chodniku 
czy nawet szpecące krajobraz ogrodzenie. 
Tym wszystkim będziemy się starali zająć. 
Pracujemy nad optymalnymi rozwiąza-
niami drogowymi w Książenicach, gdzie 
obecnie budowana jest kanalizacja. Po za-
kończeniu robót ziemnych chcemy przystą-
pić do budowy dróg. Koncepcję opracowuje 
projektant, który jest mieszkańcem Książe-
nic, więc zna specyfikę miejsca i potrzeby 
mieszkańców. Cały czas jesteśmy zaanga-
żowani w przygotowanie kolejnego etapu 
modernizacji ul. Okrężnej i to jest bardzo 
dobra inwestycja na pozyskanie poważ-
nego dofinansowania. Dużą wagę przy-
kładamy do budowy ścieżek rowerowych 
– wzdłuż ul. Montwiłła, Niedźwiedziej, 
wzdłuż drogi 719 w kierunku Jaktorowa. 
W trakcie jest postępowanie na wymianę 
30 wiat przystankowych, żeby było jednoli-
cie i ładnie. Będzie też 11 reprezentacyjnych 
wiat szklanych, podświetlanych, które sta-
ną tam, gdzie autobusy najczęściej kursują.
Te działania mają jakiś plan?

– Wszystkie zadania inwestycyjne uło-
żone są w wieloletni plan. To efekt szeregu 
spotkań z działem inwestycji. Staraliśmy 
się poukładać to w ten sposób, by nie robić 

wszystkiego jednocześnie, a podejmowanie 
kolejnych zagadnień następowało w sposób 
naturalny. U naczelnika wydziału zamó-
wień publicznych już czeka na ogłosze-
nie przetarg na budowę ścieżki rowerowej 
w Chrzanowie Dużym i w ulicy Zachodniej. 
Ogłosimy go po podpisaniu umowy na bu-
dowę Klonowej, Buczynowej i Jesionowej. 
I od razu będziemy projektować ścieżkę 
z  Chrzanowa Dużego do Natolina i drogi 
wojewódzkiej nr 579.
Wśród zadań inwestycyjnych zapewne 
sporo dotyczy dróg gminnych. A co z bie-
żącymi naprawami?

– Podobny plan, ale w ujęciu rocznym, 
zrobiliśmy wspólnie z wydziałem zarzą-
dzania drogami gminnymi – jakie drogi 
chcemy wyremontować, na jakich chcemy 
położyć destrukt, które chcemy odświeżyć 
emulsją i grysem. Na pewno ok. 1,2 mln zł 
chcemy przeznaczyć na remonty nakładek, 
np. ul. Słowackiego, Rokiciańskiej, Mosto-
wej, Transportowej, czyli dróg w rejonie 
przemysłowym, planujemy zrobić nakład-
kę na ul. Nadrzecznej. Mamy materiał na 
10 km emulsji, czyli naprawy destruktów 
i  dróg, które zaczynają się jakościowo po-
garszać, ale jeszcze nie kwalifikują się do 
kompletnego remontu. Na lutowej sesji Rada 
Miejska wyraziła uchwałą wolę przejęcia od 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad dróg położonych przy autostradzie. 
W porozumieniu znajdzie się również zapis 
o tym, że gmina przejmie asfalt frezowany 
podczas modernizacji autostrady. Dzię-
ki temu pozyskamy destrukt na ok. 10 km 
dróg gminnych. 
Kilka miesięcy temu burmistrz Grzegorz 
Benedykciński mówił, że za realizację 
projektu budowy zbiornika retencyjne-
go w  Chlebni odpowiadać będzie prezes 
ZWiK-u Michał Klonowski. Zadanie prze-
szło za Panem do Urzędu Miejskiego?

– To zadanie cały czas było realizowane 
przez Urząd Miejski. Strukturalnie odpo-
wiada za nie wydział inwestycji i fundu-
szy zewnętrznych, którego naczelnikiem 
jest Urszula Chrzanowska, a specjalistą 
przydzielonym do tego projektu jest Mar-
ta Milewska. Pracując w ZWIK-u  również 
zajmowałem się tym projektem i myślę, że 

pani Marta nie będzie miała pretensji, jeśli 
powiem, że wspólnie przygotowywaliśmy 
koncepcję. Od burmistrza otrzymaliśmy 
ogólny zarys – położenie i wielkość działki, 
na której ma być zbiornik retencyjny z funk-
cją rekreacji. Wspólnie odpowiadaliśmy za 
cały etap przygotowania dokumentacji. 
Na jakim etapie jest obecnie inwestycja?

– Rozstrzygnięty został przetarg na 
opracowanie koncepcji i projektowanie. 
Zwycięska firma otrzymała już pierwsze 
pełnomocnictwa, w ciągu najbliższych ty-
godni będziemy intensywnie rozmawiać 
z wykonawcą na temat naszej wizji. W umo-
wie mamy zapis, że po pół roku pracy go-
towa będzie prezentacja wielowariantowej 
koncepcji rozwiązań, a my będziemy mieli 
wówczas miesiąc na analizę i podjęcie de-
cyzji, w którym kierunku idziemy. Na cały 
etap projektowania jest 25 miesięcy. To bar-
dzo długo, ale zakres jest naprawdę prze-
ogromny, mamy tereny zielone, inwentary-
zację przyrodniczą, ocenę oddziaływania na 
środowisko, to wszystko musi być zrobione 
zgodnie z przepisami środowiskowymi.
A jaka jest ta nasza wizja?

– 40-45 ha pod wodą to już jest coś. Śmia-
ło można żeglować, więc marzy nam się 
port, kąpielisko, mała przystań, żeby był ten 
smaczek żeglarski. To też jest temat zwią-
zany z bezpieczeństwem naszych zasobów 
wodnych. Polska nazywana jest pustynią 
Europy, będą programy dotyczące retencji 
i ten zbiornik by się świetnie wpisywał w te 
programy. To będzie inwestycja na kilka-
dziesiąt milionów złotych, więc na budowę 
trzeba pozyskać mnóstwo funduszy. Mamy 
już deklaracje z Wód Polskich o pienią-
dzach, ale na razie za wcześnie na konkretne 
zobowiązania. Jeżeli dobrze pójdzie, bę-
dziemy mieli dofinansowanie, pozyskamy 
partnerów, którzy nas wesprą finansowo, to 
po zakończeniu fazy projektowania od razu 
przechodzimy do realizacji.
W wytycznych dla projektantów znalazł 
się zapis o stworzeniu wzniesienia. Czyżby 
szykował się kopiec 500-lecia?

– Nie, to nie będzie kopiec. Natomiast 
rzeczywiście musimy bardzo dużo ziemi 
wydobyć, bo zbiornik będzie miał ok. 3 me-
trów głębokości. Z tą ziemią coś trzeba zro-
bić – można ją wywieźć, ale to będzie drogie 
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 Na terenie oczyszczalni ścieków

Z burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim i wiceburmistrzem Tomaszem Krupskim  
w miejscu, gdzie powstanie zbiornik retencyjny cd. na str. 10
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rozwiązanie, a można wybudować coś na 
wzór Górki Szczęśliwickiej. I może ktoś, nie 
mówię, że gmina, może inwestor prywatny, 
wybudowałby na tym wyciąg narciarski? 
Może zastosowałby igielit i byłby to obiekt 
całoroczny? W całym tym przedsięwzięciu 
najważniejsze jest wybudowanie zbiornika, 
ale chcemy zrobić to tak mądrze, żeby nie 
zablokować sobie różnych rozwiązań, które 
dziś mogą brzmieć jak fantazje. Jak choć-
by myśl, że fajnie by było, gdyby mogły się 
tu odbywać zawody rangi mistrzowskiej 
w  kajakarstwie. Spójrzmy na Stawy Wal-
czewskiego, które funkcjonują już kilka lat, 
a są obiektem dziesięciokrotnie mniejszym 
– tam cały czas trwają działania uzupełnia-
jące. Podobnie będzie i tu. 
Pomysł budowy zbiornika spotkał się ra-
czej z entuzjastycznym przyjęciem opinii 
publicznej, choć… niektórzy obawiają się, 
czy Mrowna będzie wystarczającym źró-
dłem zasilania w wodę.

– Firmy, które podjęły się projektowania, 
już podczas dialogu technicznego przedsta-
wiały nam informacje o obliczeniach, które 
wskazują, że Mrowna ma wystarczające za-
soby, by zasilić zbiornik. Najtrudniejszym 
okresem jest pora sucha, kiedy jest najwięk-
sze parowanie, a rzeka ma najmniejsze za-
soby. Ale jeśli zbiornik napełnimy wiosną, 
co powinno potrwać od dwóch do czte-
rech tygodni, a latem będziemy dbali tylko 
o utrzymanie poziomu wody, to nie będzie 
problemu. Oczywiście analizy brały pod 
uwagę konieczność zachowania przepływu 
minimalnego, który zagwarantuje, że rzeka 
za zbiornikiem będzie istnieć. Bo nie można 
zrobić tak, że wszystko wpada do zbiornika, 
a potem rzeki nie ma.
Planowanie przestrzenne, gospodarka 
odpadami, drogi gminne – to takie trzy 
obszary, w których jak się zdaje trudno 
uszczęśliwić wszystkich. Jaka jest według 
Pana recepta, by zadowoleni stanowili 
większość?

– Transparentność. Bardzo mi na tym 
zależy, żeby nasze działania i ich motywy 
były jasno komunikowane mieszkańcom. 
Wiadomo, że działania tak niepopularne 
jak podwyżka opłat za odbiór odpadów ni-
gdy nie wywołają entuzjazmu, bo nikt nie 
chce podwyżek. Ale wszystko, co robimy, 
musi być bardzo klarownie przedstawione. 
Jeśli wytłumaczone są przyczyny podwyż-
ki, daje to poczucie, że mieszkańcy wiedzą, 
z czego ta podwyżka wynika. Dlatego na 
stronach gminnych i na moim profilu FB 
został zamieszczony fragment relacji z sesji 
Rady Miejskiej, na którym wyjaśniam przy-
czyny. Gmina nie może na śmieciach zara-
biać, ani nie może do nich dokładać. A dane 
nie kłamią – przyrost liczby mieszkańców 
jest większy niż przyrost nowych deklaracji. 
Druga sprawa jest taka, że mamy o ok. 16-
18 proc. więcej śmieci z powodu pandemii 
i pozostawania ludzi w domach. Zadeklaro-
wałem, że dołożę wszelkich starań, wiedzy 
i doświadczenia z zakresu optymalizacji 

kosztów do tego, żeby uszczelnić system, 
wyeliminować z niego firmy, które nielegal-
nie podrzucają śmieci, a przede wszystkim 
do tego, by zwiększyć liczbę deklaracji. Te-
raz bardzo duże wyzwanie przed pracow-
nikami wydziału gospodarki odpadami 
i  straży miejskiej polegające na weryfika-
cji deklaracji – czy one są złożone i czy są 
złożone prawidłowo. Będę przeszczęśliwy, 
jeśli będę mógł przedstawić Radzie Miej-
skiej projekt uchwały zmniejszającej opłatę 
za śmieci.
Czy są miejsca w gminie, do których jako 
rdzenny mieszkaniec ma Pan szczególny 
sentyment?

– Obecnie mieszkam na wsi, ale wy-
chowałem się w centrum Grodziska, przy 
ul.  Składowej. Oferta, jaką daje Grodzisk 
pod względem dostępu do kultury, moż-
liwości rekreacji, sprawia, że trudno mi 
zaproponować moim dzieciom bardziej 
atrakcyjny sposób spędzenia wolnego czasu 
niż przejechać się na Stawy Walczewskiego, 
zrobić rundę ścieżkami rowerowymi do 
parku, na Stawy Goliana, pójść na lemonia-
dę, zrobić sobie workout w siłowni plenero-
wej. Można tak spędzić całą sobotę, więc jak 
nie kochać tego miasta?
Niełatwo będzie Panu odcisnąć własne 
piętno na inwestycjach – ratusz, szkoła, 
hala są w trakcie realizacji, zbiornik w fa-
zie projektowej. Jest tu jeszcze miejsce na 
nowe spektakularne inwestycje?

– Może nie są to pomysły, o których się 
nie mówiło, ale bardzo bym chciał, żeby 
w Grodzisku powstało stałe lodowisko pod 
dachem. Druga rzecz, na której mi zależy, to 
budowa liceum o ciekawym profilu, co po-
zwoliłoby zatrzymać w mieście tę młodzież, 
która z różnych względów szuka oferty edu-

kacyjnej w Warszawie. Na oba te obiekty 
jest miejsce przy powstającej obecnie hali 
widowiskowo-sportowej, gdzie stworzyłby 
się ciekawy kompleks. 
Swego czasu trenował Pan tenis ziemny. 
Były jakieś sukcesy?

– Musiałbym sięgnąć głęboko w pamięć, 
natomiast tenis był obecny w moim życiu 
od dziecka, ponieważ mój ojciec jako fa-
scynat tenisa niemal każdą wolną chwilę 
spędzał na korcie, a swoją pasję zaszczepił 
i u mnie, i u mojej siostry. Spektakularnych 
sukcesów nie odniosłem, ale był czas, kiedy 
w swojej kategorii wiekowej byłem szósty 
w dawnym województwie warszawskim, 
a w kraju plasowałem się w pierwszej pięć-
dziesiątce. Do tej pory grywam w tenisa, 
ale już bez tego reżimu – rano trening, po 
południu trening, pomiędzy nimi jeszcze 
ogólnorozwojówka. To było jak w pracy. 
Próbowałem zachęcić swoje dzieci do te-
nisa, ale jakoś nie podłapały tematu, a ja 
nie zamierzam ich karać swoim hobby, 
chociaż w porównaniu do czasów, kiedy 
ja zaczynałem, teraz mamy superobiekty 
sportowe, a chociażby Tenis Kozerki to już 
poziom absolutnie europejski. 
W ZWiK-u zastąpił Pan Roberta Le-
wandowskiego, wieloletniego szefa gro-
dziskich wodociągów, teraz przejął Pan 
funkcję I zastępcy burmistrza po Piotrze 
Galińskim, który piastował ją przez po-
nad 26 lat. Grzegorz Benedykciński jest 
burmistrzem od ponad ćwierćwiecza, ale 
zapowiada, że to jego ostatnia kadencja… 

– Jeżeli burmistrz Benedykciński zdecy-
duje się nie kandydować, to na pewno będę 
ubiegał się o stanowisko burmistrza w naj-
bliższych wyborach. Przez te dwa i pół roku 
chciałbym pokazać mieszkańcom, że jestem 
osobą, która będzie kontynuowała rozwój 
miasta i gminy. Ponad 80 proc. poparcia, 
jakie uzyskał burmistrz w ostatnich wybo-
rach, świadczy o tym, że kierunek, który 
realizuje, jest właściwy. I ja będę chciał ten 
kierunek utrzymać i wzbogacić własnymi 
pomysłami.
Nie obawia się Pan, że utrzymanie dyna-
micznego rozwoju gminy sprawi, że straci 
ona swój urok i stanie się małą Warszawą?

– Grodzisk ma ogromne szczęście ze 
względu na położenie – 30 km od Warsza-
wy, przy autostradzie i drodze ekspresowej, 
ma bardzo fajne tereny leśne i wciąż mnó-
stwo terenów pod budownictwo, więc my-
ślę, że nadal możemy z otwartymi rękami   
przyjmować nowych mieszkańców. Nato-
miast musimy mieć świadomość, że jeśli 
ziszczą się plany budowy CPK, to my nie 
będziemy mieli wpływu na zmiany w naszej 
okolicy. Rząd zapowiada budowę nowych 
dróg, linii kolejowych i one wszystkie szczę-
śliwie omijają Grodzisk, a z drugiej strony 
ich bliskość sprawi, że Grodzisk w sposób 
naturalny będzie się rozrastał. Jest takie 
modne sformułowanie „zrównoważony 
rozwój” i właśnie takiego zrównoważonego 
rozwoju bym sobie życzył. 
Dziękuję za rozmowę.

cd. ze str. 9
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Ks. prałat Lucjan Rutkowski przyszedł 
na świat 9 stycznia 1934 r. we wsi Zubole 
w  łomżyńskiej gminie Trzcianne – wów-
czas należącej do diecezji wileńskiej. Po-
chodził z rodziny robotniczej (jego ojciec 
był murarzem), wielodzietnej: miał pięciu 
braci i dwie siostry. Sześcioklasową szkołę 
powszechną ukończył w Trzciannem. Na-
stępnie – wiedziony wyniesioną z domu 
gorliwą religijnością, ugruntowaną w czasie 
służby ministranckiej w rodzinnej parafii – 
wstąpił do zakonu kanoników regularnych 
w Krakowie, a w ostatnich latach nauki za-
mieszkał w domu zakonnym w Ełku. Tam 
odbył przygotowanie do nowicjatu. Osta-
tecznie wystąpił z zakonu, by szkołę śred-
nią skończyć w Liceum Ogólnokształcącym 
w Ełku, gdzie przystąpił do matury. Był 
uczniem bardzo zdolnym, o czym świadczy 
otrzymany wraz ze świadectwem dojrzało-
ści dyplom przodownika nauki i pracy spo-
łecznej, uprawniający do wyboru kierunku 
studiów bez egzaminu wstępnego. Po ma-
turze w 1954 r. podjął studia na Wydziale 
Teologii Katolickiej UW, wstępując w tym 

samym roku w mury Wyższego Metropoli-
talnego Seminarium Duchownego św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie. Po zakończeniu 
studiów otrzymał święcenia kapłańskie, 
których udzielił mu ks. kard. Stefan Wy-
szyński 2 sierpnia 1959  r. Jako wikary ks. 
Lucjan pracował w Siennicy, w Legionowie, 
w Mińsku Maz. i w Warszawie – w parafii 
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Pierw-
sze probostwo objął w 1968 r. w Głucho-
wie. W czerwcu 1981 r. skierowany został 
do Grodziska. Przez 15 lat pełnił posługę 
proboszcza parafii św. Anny i dziekana 
dekanatu grodziskiego, inicjując powsta-
nie trzech nowych parafii ulokowanych na 
ówczesnych przedmieściach. W powierzo-
nej sobie świątyni przeprowadził generalny 
remont, dokończył również budowę domu 
parafialnego i  doprowadził do założenia 
nowego cmentarza we wsi Szczęsne, na któ-
rym – zgodnie z ostatnią wolą – spoczął. 

Ksiądz prałat Lucjan Rutkowski w 1981 r. 
odznaczony został przywilejem rokiety 
i  mantoletu, w 1986 r. wliczony w  poczet 
kanoników Katedralnej Kapituły Łowickiej. 
W 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej otrzymał 
tytuł Honorowego Obywatela Grodziska Ma-
zowieckiego. Dewizą swojej kapłańskiej dro-
gi uczynił słowa z 1 Listu do Kolosan: „Sługą 
stałem się w  zleconym mi włodarstwie po-
śród was, abym wypełniał słowo Boże”. 

 n  Łukasz Nowacki

Zawsze wierny powołaniu 

Pożegnanie księdza prałata  
Lucjana Rutkowskiego
Bez wątpienia pożegnaliśmy jedne-
go z najwspanialszych mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego, kapłana 
o niezwykłym charyzmacie, księdza, 
który doprowadził do budowy w na-
szym mieście trzech nowych para-
fii. Dzięki niemu erygowano parafię 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
przy ul. Piaskowej, parafię Przemie-
nienia Pańskiego w  dzielnicy Łąki 
oraz parafię Miłosierdzia Bożego na 
osiedlu Kopernika. 

Przez wiele lat był dziekanem De-
kanatu Grodziskiego i proboszczem 
Parafii św. Anny. Niezwykle lubiany 
i szanowany nie tylko przez własnych 
parafian. Zawsze był spokojny, zrów-
noważony i dostojny. W jego posta-
wie nie było nic z dumy, ale właśnie 
pewne dostojeństwo, które charak-
teryzuje człowieka o szczególnych 
cechach. Może właśnie dlatego nie-

które parafianki z wielkiej sympatii 
nazywały go „Księciem Kościoła”.

Nie sposób było go nie szanować 
i nie mieć zaufania, zarówno jako do 
księdza, jak i człowieka. Dzięki jego 
przyjaznej postawie udało nam się 
kiedyś rozwiązać newralgiczną sytu-
ację z przeniesieniem kapliczki, która 
stała przy skrzyżowaniu ul. Kościusz-
ki i  ul. Sienkiewicza. Zawsze można 
było z  nim spokojnie porozmawiać, 
poradzić się, wysłuchać jego mądrej 
sugestii, podpowiedzi. Jestem mu za 
to bardzo wdzięczny. Bardzo dziękuję 
Księdzu Rutkowskiemu za wszyst-
ko, co zrobił dla naszego miasta, dla 
mieszkańców i dla mnie osobiście, 
ponieważ zawsze mocno mnie wspie-
rał w  pełnieniu funkcji burmistrza. 
Będzie mi go bardzo brakowało. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

    Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Śp. Księdza Prałata  
Lucjana Rutkowskiego

wieloletniego proboszcza parafii pw.  
św. Anny w Grodzisku Mazowieckim,
dziekana grodziskiego, Honorowego 

Obywatela Grodziska Mazowieckiego
niezwykłego człowieka i kapłana 
oddanego służbie Bogu i ludziom,

zwanego Ojcem Grodziskich Parafii.
Rodzinie, Przyjaciołom i Parafianom

składamy wyrazy  
głębokiego współczucia

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

    Żegnam 
ks. Prałata Lucjana Rutkowskiego,

którego Bóg powołał do siebie.  
Dał mi pierwszą Komunię Świętą  

i mnie spowiadał.  
Dziękuję, ks. Lucjanie, za wszystko. 

Spoczywaj z Bogiem
Piotr Jerzy Jędral

8 marca zmarł ks. Lucjan 
Rutkowski, wieloletni  
proboszcz parafii św. Anny 
i dziekan dekanatu  
grodziskiego.
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Był siłaczem w życiu i w sporcie. W spo-
rcie i w życiu dźwigał ciężary przerastające 
siły zwykłych ludzi. Osierocony przez ojca 
i  opuszczony przez matkę, przejął opiekę 
nad młodszym rodzeństwem, utrzymując 
siebie i dwóch braci z głodowej renty. Wy-
chowując się w skrajnie trudnych warun-
kach, dzielnie zmagał się z dramatyczną 
codziennością. Ukończył szkołę specjalną 
w Grodzisku (obecnie Zespół Szkół Spe-
cjalnych im. H. Szczerkowskiego). Jeszcze 
podczas nauki trafił pod skrzydła trene-
ra i wychowawcy olimpijczyków Edwina 
Nartonowicza, z którym odnosił swoje 
największe sukcesy na polskich i zagranicz-
nych arenach sportowych. Uprawiał wiele 
dyscyplin sportowych, ale jego pasją i po-
wołaniem okazało się podnoszenie cięża-
rów. Jako reprezentant Polski na igrzyskach 
w USA nie miał sobie równych. Bój o złoto 
stoczył z amerykańskim rywalem uzy-
skując taki sam wynik. O wygranej miała 

zdecydować waga zawodników. Nieste-
ty, Janusz ze zdenerwowania przed walką 
najadł się bananów. Zdobył srebrny medal, 
ponieważ był od konkurenta o  8  dekagra-
mów cięższy. Przejmujący film o jego pery-
petiach sportowych i życiowych, radzeniu 
sobie z biedą, marzeniach, a także o karie-
rze mierzonej pękiem mistrzowskich me-
dali, jaskrawo kontrastujących z brakiem 
perspektyw na pracę, mieszkanie i założe-
nie rodziny nakręciła w 2000 roku Barbara 
Pawłowska. W ostatnim ujęciu Janusz mó-
wił, że każdy z nas musi godzić się na swoje 
niespełnienia, owe „8 deko do złota” – jak 
brzmiał tytuł reportażu.

Na szczęście los okazał się łaskawszy, niż 
wynikało to z mało optymistycznego finału 
filmu. Jego bohater – wtedy absolwent szko-
ły specjalnej, czynny sportowiec i asystent 
trenera Nartonowicza – został zatrudnio-
ny w Ośrodku Sportu i Rekreacji, ożenił 
się, otrzymał mieszkanie. W Grodzisku 

był z  pewnością postacią znaną i lubianą. 
Opromieniony sławą olimpijczyka, zwycię-
żał w plebiscytach na najpopularniejszego 
sportowca, o jego sukcesach pisała prasa 
lokalna i ogólnopolska, bywał gościem na 
zagranicznych mityngach i konferencjach, 
przyjmowany przez wielkich tego świata. 
Przez wiele lat jego miejscem pracy była hala 
sportowa, gdzie dał się poznać jako miły, 
uczynny i pomocny człowiek z wielkim, 
otwartym dla innych sercem, emanujący 
dobrocią i spokojem. Z pewnością zasłu-
gujący na wdzięczną pamięć, a w przyszło-
ści – na memoriał im. Janusza Wytrykusa, 
zrzeszający wszystkich, którzy tak jak on 
są zdeterminowani, aby w sporcie i w życiu 
pokonywać własne ograniczenia.  

n  Łukasz Nowacki

10 lutego 2021 r. zmarła Irena 
Berger, długoletni nauczyciel Ze-
społu Szkół nr 1 w Grodzisku, 
gdzie zatrudniona była w latach 
1972-2001. Ale nawet po przejściu 
na emeryturę utrzymywała stały 
kontakt z placówką i żywo intere-
sowała się jej sprawami. Zarówno 
Jej uczniowie, jak i współpracow-
nicy zapamiętali Ją jako osobę 
ciepłą i życzliwą dla wszystkich, 
energiczną i zawsze uśmiechnię-
tą. Z racji Jej otwartości na sprawy 
młodzieży wychowankowie nazy-
wali Ją „Ciocią”.

Była nauczycielem historii 
i, głównie, języka rosyjskiego. Mia-
ła głowę pełną pomysłów i organi-
zowała z uczniami barwne przed-
stawienia z muzyką i śpiewem, 
wieczorki przy samowarze, na któ-
re sama przygotowywała poczęstu-
nek. Lubiła otaczać się młodzieżą, 
toteż zaangażowała się w działal-
ność Ochotniczego Hufca Pracy, 
który od 1974 roku przez wiele lat 
działał przy szkole. Od tej pory wa-
kacje również spędzała z uczniami.

Jej pracę wysoko oceniały władze 
oświatowe, czego dowodem były na-

grody Dyrektora Szkoły, Kuratora 
Oświaty i Ministra Edukacji Naro-
dowej. Także władze miasta dostrze-
gły Jej zaangażowanie, przyznając 
tytuł „Zasłużony dla Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki”.

Po przejściu na emeryturę jako 
mieszkanka Pruszkowa działała na 
rzecz lokalnego środowiska, popu-
laryzując wiedzę o Kresach Wschod-
nich, a szczególnie o Wileńszczyź-
nie, skąd pochodziła i dla której Jej 
serce biło najżywiej.

n  Źródło: fb/zs1grodzisk

Zmarł Janusz Wytrykus, utytułowany grodziski sportowiec, wielo-
krotny mistrz Polski w podnoszeniu ciężarów, srebrny medalista 
X Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w USA w 1999 roku. 

Siłacz o wielkim sercu 

Uśmiechnięta zasłużona

    Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

śp. Janusza Wytrykusa
wybitnego grodziskiego ciężarowca,

wielokrotnego Mistrza Polski w podnoszeniu 
ciężarów, medalisty olimpiady specjalnej,

wieloletniego pracownika OSiR
Rodzinie i Bliskim

w imieniu mieszkańców gminy  
Grodzisk Mazowiecki składamy wyrazy 

głębokiego współczucia
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

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

zawsze będą z nami.
Łącząc się w smutku z wieloletnią 

nauczycielką języka polskiego
w Szkole Podstawowej nr 5

im. Leonida Teligi
w Grodzisku Mazowieckim

Panią Marią Wójcik
wyrażamy 

głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci męża

śp. Zygmunta Wójcika 
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 5  
w Grodzisku Mazowieckim
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dh. Piotrowi Skubie i jego bliskim
wyrazy głębokiego żalu, współczucia  

i słowa otuchy z powodu śmierci
Mamy
składają

zuchy, harcerze i instruktorzy ZHP  
Hufca Grodzisk Mazowiecki

Panu Jerzemu Bergerowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Żony
składają

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Zespołu 
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
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Gdy w połowie lat 70. w Grodzisku po-
wstał klub Grodziskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w pawilonie przy ulicy 
Sienkiewicza (z  wieloma pomieszcze-
niami), w którym można było prowadzić 
na szeroką skalę działalność społeczno-
-wychowawczą w różnym zakresie, m.in. 
teatru, malarstwa, fotografii i filmu oraz 
krótkofalarstwa, pojawiła się w nim 
właśnie Wiesia – skromna, niezmier-
nie życzliwa i  bardzo profesjonalna. Od 
razu zaskarbiła sobie sympatię klubo-
wiczów w  różnym wieku. Wiesia Łobos 
była mentorką wielu działań dotyczących 
sztuk plastycznych, prowadząc sekcję 
plastyczną, organizując wystawy i ple-

Taka była zmarła 20 lutego artysta plastyk Wiesława Krupieńczyk-Łobos, a dla nas po prostu „Wiesia”. Wiele 
lat mieszkała w Grodzisku, jednak pod koniec lat 80. przeniosła się z rodziną do Milanówka pozostawiając 
w Grodzisku wiele wspomnień, jak również swoich prac. Była autorką m.in. obrazów namalowanych w kapli-
cy młodzieżowej parafii św. Anny. Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Po uzyskaniu dyplomu w 1970 r. malowała, prezentowała swoje 
prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także edukowała i inspirowała.

Profesjonalizm i skromność 

    Drogiej koleżance
Reginie Michalskiej
wyrazy współczucia  

w związku ze śmiercią
Syna
składają

Koleżanki z Ligi Kobiet Polskich

    Twoja osoba i Twoje spostrzeganie świata 
zostanie z nami w Twoich obrazach

Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Wiesławy Łobos
Najszczersze wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają

Aurelia i Janusz Sobierajowie
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nery, np. cykliczny plener grodziskich 
i  milanowskich twórców „Prezentacje” 
i „Konfrontacje”. Klub Disco dysponował 
bardzo dobrą jak na tamte czasy salą wido-
wiskowo-ekspozycyjną, stając się galerią 
prezentującą prace lokalnych plastyków 
zarówno zawodowych, jak i amatorów. 
W  pamięci mam wystawy Marii Aust, 
Szczepana Brozycha, Stefana Deptuszew-
skiego, Stanisława Dutkiewicza, nauczy-
cielskiego małżeństwa państwa Szumor-
ków czy pani Żegilewicz. Wiesia potrafiła 
także namówić do prezentowania swo-
ich prac w Grodzisku wschodzące wte-
dy gwiazdy polskiej plastyki – szerokim 
echem odbiły się wystawy m.in.  Aleksan-
dry Zemplińskiej-Nowak czy Włodzimie-
rza Dawidowicza. Pracownia plastyczna, 
którą prowadziła Wiesia w  klubie GSM, 
zawsze tętniła życiem, przyciągając wielu 
ludzi, którzy przychodzili pogadać, skon-
sultować swoje artystyczne działania czy 
po prostu poradzić się, gdy w ich domu 
pojawiły się jakieś kłopoty czy problemy.

Wiesia nie ograniczała się tylko do 
działań sekcyjno-wystawienniczych. 
Stworzyła teatrzyk dziecięcy, organizowa-
ła plenery malarskie dla dzieci, a kto był 
z Wiesią w Zalesiu Górnym czy na Świętej 
Katarzynie i teraz jako dorosły pamięta 
te wyjazdy, przyzna że były to niesamo-
wite eskapady. Potrafiła także znaleźć 
nić porozumienia z  klubową młodzieżą, 
która nie tylko pomagała przygotowywać 
ekspozycje, ale także chętnie udawała się 
z Wiesią na wędrówki po Górach Świę-
tokrzyskich, Mazowszu czy na rowerach 
Mazurską Krainą. Nie sposób też nie 
wspomnieć o wtedy małym Rysiu – synu 
Wiesi – który uczestniczył w tych wszyst-

kich eskapadach i wyrósł na Ryszarda Ly-
nxa Łobosa, plastyka, grafika i ilustratora, 
oraz o mężu Wiesi – Wojciechu, wspiera-
jącym Jej działania.

W 1983 roku Wiesia przeniosła się do 
pracy w Warszawskim Ośrodku Kultury, 
a  od 1990 roku uczyła rysunku i malar-
stwa w Państwowym Ognisku Artystycz-
nym „Nowolipki”. Miała tam wiele pracy, 
ale zawsze znalazła czas na chociaż krótką 
rozmowę telefoniczną, którą zawsze koń-
czyła pytaniem: kiedy wreszcie przyje-
dziesz do Milanówka? Obiecywałem, że 
może już niedługo się uda. 

Nie udało się… Miałem nadzieję, że 
spotkamy się w listopadzie w grodziskiej 
Mediatece podczas wernisażu wystawy 
„To będzie na wieczność” poświęconej 
pamięci twórców, którzy związani byli 
z  Grodziskiem. Wiesia jednak nie mogła 
dotrzeć, a szkoda, bo była skarbnicą wie-
dzy o bohaterach tej wystawy, znała też na 
ich temat mnóstwo ciekawostek. Jednak 
o sobie mówić nie lubiła.

Mottem jednej z wystaw organizowa-
nych przez Wiesię w Klubie GSM, prezen-
tującej wykonane przez Józefa Zielińskiego 
fotografie cmentarne warszawskich Sta-
rych Powązek były słowa prymasa Stefana 
Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludz-
ka, dalej mówią kamienie”. Myślę, że nie 
tylko we mnie, ale i wszystkich tych, którzy 
Wiesię znali, nie zgaśnie pamięć o Niej.

Wiesława Krupieńczyk-Łobos spoczęła 
na grodziskim starym cmentarzu obok 
zmarłego w 2000 roku męża Wojciecha 
i taty lekarza, zmarłego w 1986 roku dok-
tora Edmunda Krupieńczyka.

n  Mieczysław Osiadacz
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– Spotykamy się jak co roku w połowie lutego, żeby objąć pamięcią żydowskich 
obywateli Grodziska Mazowieckiego. Przestrzeń miasta przez wieki dzielona była 
pomiędzy rdzenną ludność polską, chrześcijańską, a ludność żydowską, która 
nie tylko tworzyła koloryt i tożsamość tego miasta, lecz także przyczyniała się do 
jego rozwoju – mówił specjalista ds. historii miasta Łukasz Nowacki, rozpoczyna-
jąc zorganizowane 17 lutego obchody 80. rocznicy likwidacji grodziskiego getta. 

Sygnał „Śpij, kolego” zagrany przez hejnalistę Młodzieżowej  
Orkiestry Dętej podczas uroczystości zorganizowanej z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stanowił szcze-
gólny rodzaj hołdu dla członków podziemia antykomunistycz-

nego, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli decyzję, by 
zbrojnie wystąpić przeciwko narzuconej Polsce władzy. 

Decyzją niemieckich władz okupacyjnych 
zostało ono utworzone 1 grudnia 1940 roku 
na terenie ograniczonym ulicami 11 Listopa-
da, Limanowskiego, Joselewicza (dzisiejsza 
Obrońców Getta) oraz placem Piłsudskiego 
(pl. Wolności) i placem Legionów (pl. Kró-
la Zygmunta). Na tym niewielkim obszarze 
stłoczonych zostało ok. 6 tys. ludzi, wśród 
których oprócz 3,5 tys. grodziskich Żydów 
znaleźli się również wysiedleńcy wyznania 
mojżeszowego z Wielkopolski, a także oko-
licznych miejscowości. Wszyscy w dniach 
10-14 lutego 1941 roku zostali wywiezieni 
transportami kolejowymi do Warszawy.

– To wielka tragedia. Polska tragedia. I o tej 
tragedii nigdy nie możemy zapomnieć. Dzię-
kuję za obecność, która świadczy o tym, że 
pamiętamy o naszych współmieszkańcach, 
o  tych, którzy tworzyli kulturę Grodziska, 
przez wiele pokoleń tworzyli Grodzisk jako 
miasto – mówił burmistrz Grzegorz Bene-

dykciński do zgromadzonych na ul. rtm. 
W. Pileckiego, gdzie znajduje się obelisk upa-
miętniający społeczność żydowską miasta. 
Wartę honorową przy postumencie pełnili 
harcerze. Kwiaty przed pomnikiem, usytu-
owanym w miejscu, gdzie niegdyś znajdowa-
ła się synagoga, złożyli przedstawiciele władz 
samorządowych oraz organizacji i instytucji 
zaangażowanych w ratowanie, ochronę i upa-
miętnianie dziedzictwa żydowskiego na tere-
nie Grodziska Mazowieckiego.

Uroczystość zakończyła się minutą ciszy 
poświęconą zmarłemu 16 lutego Janowi Ja-
gielskiemu, wieloletniemu pracownikowi 
ŻIH-u. – To człowiek, który jako pierwszy 
pokazał, że historia polsko-żydowskiego 
Grodziska stanowi ogromną wartość nie tyl-
ko sentymentalną, ale także zabytkową i hi-
storyczną – powiedział Łukasz Nowacki.

 n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

1 marca 
u c z e s t n i c y 

miejskich obcho-
dów zgromadzili się 

przy pomniku Miejsce Straceń, gdzie przed-
stawiciele władz samorządowych, organiza-
cji i instytucji, a także szef gabinetu politycz-
nego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Michał Prószyński złożyli 
kwiaty przed tablicą upamiętniającą żołnie-
rzy konspiracji.

– Bardzo się cieszę, że w tym roku może-
my się spotkać razem. Myślę tutaj o przed-
stawicielach Prawa i Sprawiedliwości, i mam 
nadzieję, że tak zawsze będzie. Wszyscy 
mamy szacunek dla tych, którzy walczyli 
za słuszną sprawę. Myślę, że nie jesteśmy 
w stanie wyobrazić sobie, jak trudny przed 
nimi był wybór i jak odważny musiał to być 
wybór. W tym mieście działała spora gru-
pa żołnierzy, część z nich została stracona, 
cześć zginęła, część była prześladowana i to 
w sposób bardzo brutalny – mówił bur-

mistrz Grzegorz Benedykciński, przypomi-
nając o żołnierzach grupy Krzysztofa, od-
działu, który powstał na przełomie kwietnia 
i maja 1945 roku i stoczył kilka potyczek 
z oddziałami milicji i UB. Działalność grupy 
złożonej z bardzo młodych ludzi zakończyły 
aresztowania większości jej członków. Część 
z nich trafiła na ciężkie roboty, część skazano 
na więzienie, a wobec dwóch komunistyczne 
władze zastosowały najwyższy wymiar kary 
– przynależność do oddziału śmiercią przy-
płacili Edward Borowski, ps. Olszyna, i Jan 
Błotnicki, ps. Ryś.

Historia grupy Krzysztofa została opisana 
w książce „Kawałki pociętego sztandaru” 
przez samego dowódcę – Janusza Zabłockie-
go, późniejszego działacza PAX-u i posła na 
Sejm z Koła Znak. 

Druga część uroczystości dopełniła się na 
cmentarzu parafialnym, gdzie przy tablicy 
poświęconej Żołnierzom Wyklętym modli-
twę w ich intencji zainicjował ks. Janusz Sta-
rosta, dziekan dekanatu grodziskiego.  n (kb)

Pamięć o tragedii. 
Polskiej tragedii 

Niewyobrażalny wybór

Ernest Pietrzyk
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Z Katarzyną Kowalewską, grodziską pisarką, której 
najnowsza książka „Podmiejski na koniec świata” właśnie 
trafiła do księgarń, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

Kiedy rozmawialiśmy rok temu, przy 
okazji premiery „Pudełka z pamiątkami”, 
mówiła Pani o awansie z kandydatki na 
pisarkę na osobę piszącą. A teraz rozma-
wiam z pisarką?

– Na to pytanie odpowiem przy piątej 
książce.
Jednak prowadzi Pani blog literacki, na 
którym pada „jestem pisarką”.

– Nadal mam problem, żeby nazywać sie-
bie pisarką. Może wynika to z nieśmiałości, 
może z niskiej samooceny. Napisałam tak 
gwoli identyfikacji, bo jeśli Katarzyna Ko-
walewska kojarzy się komuś z książkami, 
które napisała, to warto podpisać się jako 
pisarz, żeby ludzie nie mieli wątpliwości, 
o kogo chodzi. 
Na rynek wychodzi właśnie Pani trzecia 
po „Pijanym skrybie” i „Pudełku z pa-
miątkami” powieść. Dokąd zabierze czy-
telnika „Podmiejski na koniec świata”?

– Nie chciałabym spoilerować, więc po-
wiem tylko, że bohaterką jest Alicja, która 
w przeciwieństwie do przebojowej Aśki 
z „Pudełka z pamiątkami” jest pełna kom-
pleksów, nie wierzy w siebie i nie potrafi 
walczyć o swoje. Pracuje w firmie modowej, 
jej szef bardzo na niej polega, w związku 
z czym dokłada jej kolejne obowiązki. Ona 
jednak nie jest w stanie poprosić ani o na-
leżny jej awans, ani o podwyżkę. Zamiast 
tego otrzymuje pewnego dnia propozycję 
nie do odrzucenia, z kategorii mission im-
possible, która w dodatku wiąże się z prze-
prowadzką do innego miasta.
A tym miastem jest…

– Grodzisk Mazowiecki! 
Droga głównej bohaterki do Grodziska 
była podobna do Pani drogi – spod Łodzi 
przez Warszawę. Alicja do Grodziska jedzie 
pełna obaw. A jak Pani zapamiętała swoje 
pierwsze spotkanie z naszym miastem?

– Rzeczywiście pochodzę spod Łodzi, 
chociaż nie ze Zgierza jak Alicja. Kiedy 
się sprowadziłam do Grodziska, nie było 
jeszcze wielu miejsc, którymi zachwyca się 
moja bohaterka, a więc choćby zrewitalizo-
wanych Stawów Walczewskiego. Niemniej 
jednak moje pierwsze wrażenie na temat 
Grodziska było bardzo pozytywne, mia-
sto mi się spodobało od samego początku. 
Grodzisk bardzo miło mnie przyjął i teraz 
mu to oddaję w swoich książkach.
Z perspektywy Warszawy Grodzisk rze-
czywiście jest tak odległy, jak wydaje się 
bohaterce?

– Oczywiście nie należy utożsamiać bo-
hatera z autorem, więc to, co myśli boha-
terka, niekoniecznie jest moją opinią. Ale 

rzeczywiście coś w tym 
jest, bo kiedy umawiam się 
ze znajomymi z Warsza-
wy, to zawsze mi jest bliżej 
przyjechać z Grodziska niż 
im w drugą stronę. Myślę, 
że na każdego przychodzi pora, kiedy chce 
posłuchać śpiewu ptaków bardziej niż trą-
biących samochodów. Ja miałam w Warsza-
wie pod oknem tramwaje, chociaż one nie 
były aż tak uciążliwe, jak autobusy przegu-
bowe, które gdy zatrzymywały się na świa-
tłach, to jakby cały świat się zatrzymywał.
W powieści swoją rolę odegrały czworo-
nogi: Azor i Łajka. W przeciwieństwie do 
bohaterów mają swoje pierwowzory?

– Mają! To Burek i Szyszka, moje dwa 
obecne psy. Jestem psiarą od kiedy pamię-
tam. Pierwszy pies pojawił się w moim ży-
ciu, jak miałam rok. Zawsze obiecywałam 
psom mojego życia, że napiszę o nich książ-
kę. I prędzej czy później to zrobię, myślę 
nawet, że będzie to opowieść z perspektywy 
psa. Tymczasem postanowiłam umieścić 
Burka i Szyszkę w „Podmiejskim…”. Nie są 
wprawdzie głównymi bohaterami, ale my-
ślę, że i na to przyjdzie pora, więc już oswa-
jają się z rolą celebrytów, bo mają nawet 
swój kanał w mediach społecznościowych.
W „Podmiejskim…” pojawia się intryga 
godna kryminału. Swego czasu wspomi-
nała Pani, że poważnieje, choć rozbie-
ranie na czynniki pierwsze poważnych 
problemów pozostawia poważnym pisa-
rzom. Może w takim razie poważny kry-
minał na horyzoncie?

– Pewien mój kolega czytuje tylko krymi-
nały i zapowiedział, że dopóki nie napiszę 
kryminału, to nie zacznie mnie czytać. No 
nie, nie napiszę kryminału. A dlaczego? Dla-
tego, że kompletnie się nie znam na proce-

durach policyjnych, nie mam żadnego poli-
cjanta w rodzinie ani wśród znajomych, a w 
klasycznym kryminale historia zaczyna się 
od morderstwa, a rozwiązaniem sprawy zaj-
mują się policjanci. Nie śmiem się podejmo-
wać tematu, na którym kompletnie się nie 

znam. Wolałabym się nie zbłaźnić. 
A gdyby wśród znajomych pojawił 
się policjant…?

– Jeśli jakiś policjant czyta ten wy-
wiad i zechce zostać moim źródłem 
informacji, to wtedy chętnie spełnię 
oczekiwania czytelników i będzie 
kryminał.
Skoro nie kryminał, to może w ta-
kim razie książka dla dzieci. Nie-
znajomość branży nie może być 
wymówką, bo kilka miesięcy temu 
powiększyła się Pani rodzina.  

– Zaczęłam pisać książkę dla 
dzieci, ale na razie tu postawię krop-

kę, bo nie chcę spalić pomysłu. Lubię być 
przygotowana do tematu, który podejmu-
ję, więc jestem w połowie kursu z psycho-
logii dziecięcej pod tytułem „Dlaczego w 
dziecięcych szafach mieszkają potwory?”. 
Na pewno chciałabym, żeby dziecko, które 
przeczyta moją książkę, wyciągnęło z niej 
jakąś pozytywną naukę.
Konsultuje się Pani z latoroślą?

– Na razie czytamy książki głównie po-
przez smakowanie literatury, więc to jesz-
cze nie ten etap. 
Jak macierzyństwo wpłynęło na twór-
czość literacką?

– Wcześniej mogłam pisać wtedy, kiedy 
mi to pasowało, a teraz piszę wtedy, kie-
dy mi dziecko pozwoli. Ale absolutnie nie 
mam na co narzekać, bo trafiło mi się pod-
ręcznikowe dziecko, które ładnie śpi, świet-
nie się samo bawi, nie miało kolek i  jest 
bardzo pogodne.
Wiele mówi się o wpływie pandemii na róż-
ne branże. A jakie nastroje wśród pisarzy?

– Nie widzę, żeby było dramatycznie, 
poza tym mówi się, że ludzie zaczęli więcej 
czytać. Na pewno wszyscy żałują, że straci-
liśmy bezpośredni kontakt z czytelnikiem, 
bo nie ma spotkań autorskich, możemy je 
robić tylko online, a to nie to samo.
A kim jest tajemniczy Maniuś, któremu 
zadedykowała Pani książkę?

– To mój przewspaniały mąż! 
Dziękuję za rozmowę.

Mission impossible  
w Grodzisku 
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Grupa Nasze Pogaduchy ze Strefy Aktywnego Seniora była pomysłodaw-
cą akcji Serce na Dłoni, w której mógł wziąć udział każdy zainteresowany. 
Wspólnymi siłami ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk udało się uszyć 
około 2500 serc, które były potem rozdawane indywidualnie i do instytucji.

Coraz bardziej popularne w kraju instalacje do zbierania plastikowych nakrę-
tek dotarły również do gminy Grodzisk. Pierwsze serce na nakrętki stanęło 
z inicjatywy mieszkańców Adamowizny przy tamtejszej szkole podstawowej. 

– Seniorzy zapragnęli jakiejś integracji, 
stworzenia wspólnego dobra, które bę-
dzie przyjemne zarówno dla dawców, jak 
i biorców. A cóż daje więcej szczęścia niż 
przyjemność z robienia czegoś, co spra-
wi, że odbiorca się uśmiechnie? – mówiła 
Małgorzata Nocny, koordynatorka przed-
sięwzięcia.

Do akcji, która rozpoczęła się 18 stycz-
nia, włączyły się różne społeczności: szko-

ły, przedszkola, Związek Dużych Rodzin 
Trzy Plus, Skauci Europy. Podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej Malwa Plus 
przygotowali serca wycięte z drewna i ze 
sklejki drewnianej, które maluchy z przed-
szkola nr 5 upiększyły metodą decoupa-
ge. W projekt zaangażowały się również 
Agnieszka Wąsik i Kasia Sawiak odpo-
wiedzialne w Ośrodku Kultury za świetli-
ce. W ramach Strefy Aktywnego Seniora 
uczestnicy przez dwa tygodnie mogli szyć 
ręcznie i na maszynach w Dworku Adama 
Chełmońskiego w Adamowiźnie, dzięki 
współpracy z pracownikami tego obiek-
tu Moniką Samoraj i Kamilem Szpotem, 
serca robili także podczas prowadzonych 
online przez Barbarę Sikorski zajęć z cera-
miki. Osoby, które chciały tworzyć, a nie 
miały materiału, mogły zgłosić się do Me-
diateki, aby takowy odebrać.

– Wykonawcy serc byli w różnym wie-
ku – od małych dzieci, nawet 4-letnich, 
po blisko 90-letnią osobę. Nawet jeśli nie 
były one perfekcyjne, to i tak wzruszały 
obdarowanych, bo wykonawcy wkładali 
w to mnóstwo energii, mając poczucie, że 
robią coś wartościowego – dodaje Małgo-
rzata Nocny.

Serca zostały przekazane m.in. do 
Domu Samotnej Matki w Brwinowie oraz 
Domów Pomocy Społecznej w Grodzi-
sku Mazowieckim i Izdebnie Kościelnym. 
Na deptaku 12 lutego mieszkańcom serca 
rozdawały, poza koordynatorką, seniorki: 
Irena Włodarczyk, Krystyna Pazio i Danu-
ta Sionek oraz Anna Banaszek ze świetlicy 
w Łąkach.

– Do serc doczepiliśmy zalaminowane 
i  wycięte pozytywne hasła, które w tym 
pandemicznym czasie miały podnosić na 
duchu i sprawić radość. Motto naszej grupy 
to „jak się robi coś z sercem dla serca i od 
serca to nie ma prawa się nie udać”. Cho-
dziło o to, aby Walentynki zmieniły trochę 
swoje znaczenie – ze święta zakochanych 
na święto miłości człowieka do człowieka 
– podsumowała Małgorzata Nocny.

Akcja została sfinansowana przez Cen-
trum Kultury w ramach projektu „Pociąg 
do Kultury” i była zorganizowana po raz 
drugi. Za zeszłoroczną edycję organizato-
rzy dostali wyróżnienie w plebiscycie Żu-
rawie Powiatu Grodziskiego 2020.

  n Anna Redel

Z sercem nie ma  
prawa się nie udać 

Każda nakrętka to krok
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– Pomysł zakupu metalowego serca na 
nakrętki pojawił się na facebookowej 
grupie dyskusyjnej mieszkańców Ada-
mowizny. Są tam zgłaszane różne pytania 
i inicjatywy, a ta wydaje się szczególnie 
cenna z uwagi na idee – z jednej strony 
jest to prawidłowy recykling, a z drugiej 
pomoc osobom potrzebującym. Dlatego 
z przyjemnością zdecydowaliśmy o prze-
znaczeniu środków z funduszu sołeckie-
go na ten cel, tym bardziej że to pierwsze 
takie serce w gminie, więc czujemy się 
pionierami – mówi Jarosław Józefowicz, 
sołtys Adamowizny, wyrażając nadzieję, 
że działanie znajdzie naśladowców w in-
nych sołectwach.

Selekcjonowanie nakrętek spośród 
innych odpadów jest bardzo efektyw-
ne z uwagi na rodzaj plastiku, jaki jest 
stosowany do ich produkcji. Odbiorem 
zgromadzonych nakrętek zajmują się 
organizacje charytatywne, które następ-
nie oddają materiał do punktów skupu 
i  w  ten sposób pozyskują środki na po-
moc swoim podopiecznym. 

– Czujemy się wyróżnieni, że dzięki 
inicjatywie pana sołtysa serce stanęło 
przy naszej szkole. Zbieramy nakrętki 
na rehabilitację naszego ucznia Micha-
ła, który wygrał walkę z białaczką, nato-
miast potrzebuje rehabilitacji, więc każda 
nakrętka to krok do jego zdrowia – mówi 

Podziękowanie
Serdecznie podziękowanie za dbałość o nasz kościół dla księdza proboszcza parafii 
św. Anny w Grodzisku Mazowieckim ks. Dariusza Gala oraz dla księży: Karola, Ma-
riusza i Radosława za dobitne kazania trafiające w serce i za możliwość oglądania 
mszy świętej w internecie.

Piotr Jerzy Jędral

dyrektor SP w Adamowiźnie Monika 
Błądek. n (kb)

Sprostowanie
Do opublikowanego w poprzednim wydaniu „Bogorii” (nr 305) 
listu Wiesławy Śliwińskiej („A  nadzieja znów wstąpi w nas”) 
na etapie edycji tekstu wkradł się błąd literowy. Zamiast Maria 
Truszyńska powinno być: Maria Tuszyńska. 

Redakcja
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W marcowe niedziele grodzi-
skie parafie św. Anny i Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy go-
ściły Kamila Radzimowskiego 
– kompozytora, multiinstru-
mentalistę i producenta mu-
zycznego, który prezentował 

grę na jednym z najstarszych 
instrumentów świata, jakim 
jest duduk. To instrument or-
miański o charakterystycznym 
ciepłym dźwięku, „dęciak” 
wymyślony ponoć trzy tysiące 
lat temu z nudów przez dwóch 
pasterzy. Jest ważnym instru-
mentem także w kulturze tu-
reckiej i gruzińskiej. Duduk łą-
czy w sobie brzmienie różnych 
instrumentów: smyczkowych, 
klarnetu, saksofonu, jak rów-
nież głosu ludzkiego. Wydaje 
potężny dźwięk, wydawałoby 
się, że to instrument gigant. 
Tymczasem jest niewielki i do 
tego ma małą skalę dźwięków, 
niewiele wykraczającą ponad 
oktawę.

K. Radzimowski koncerto-
wał z czołowymi polskimi dy-
rygentami, m.in. Krzesimirem 
Dębskim, oraz gwiazdami, 
m.in. Mieczysławem Szcze-
śniakiem i Kubą Badachem. 
Wydał płyty z muzyką filmową, 
z mocnymi wpływami brzmień 
klasycznych, bałkańskich, arab-
skich i ormiańskich. 
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski  

Z okazji Dnia Kobiet w Pocze-
kalni PKP pojawiła się wystawa 
pt. „Kobiety niezwykłe”. Au-
torka obrazów to Iwona Wier-
kowska-Rogowska, uczestnicz-
ka Strefy Aktywnego Seniora, 
grodziszczanka, która przygodę 
z malarstwem rozpoczęła po 
czterdziestce. Sztuki uczy się 
samodzielnie, choć widać w jej 
obrazach profesjonalizm i wy-
rafinowaną kreskę. Wystawa 
przedstawia kobiety w różnych 
odsłonach, nie zabrakło bajko-
wości, fantastycznych elemen-
tów, choć artystka pokazuje 
również realne kształty kobiece, 
podkreślając, że nie tylko szczu-
płość jest atrakcyjna i pięk-
na. W  każdej postaci malarka 
ukazuje jej duszę, wewnętrzny 
stan – czasami jest to słabość, 
a czasami siła. Wszystkie prace 
odznaczają się wyrazistą kolo-

rystyką i odzwierciedlają różno-
rodność kobiet.

– O kobiecości można mówić 
w nieskończoność. To temat 
rzeka, ponieważ dla każdego 
znaczy coś innego. Jedni wi-
dzą kobiecość przez pryzmat 
wyglądu zewnętrznego, dla 
drugich ważne jest piękno we-
wnętrzne. Kobieta na moich 
obrazach jest delikatna, sensu-
alna, pociągająca, niezwykła, 
tajemnicza, bajkowa, bo tak 
naprawdę kobiecość to nie tyl-
ko wygląd, ale też wyjątkowość, 
niepowtarzalność charakteru 
– mówiła artystka w opubliko-
wanej na facebookowym kana-
le Poczekalni PKP rozmowie 
z Moniką Samoraj, animatorką 
kultury, kierującą działaniami 
zarówno Poczekalni PKP, jak 
i Dworku w Adamowiźnie.

n Katarzyna Mandes

Duduk w świątyni 
Wszystkie barwy 
kobiecości

kultura
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Stacja Paliw BP    , ul. Matejki 6

Wszystkim naszym iłym lientom 
życzymy zdrowych i pogodnych  

Świą  Wielkiej Nocy

Zdrowych i szczęśliwych 
 Świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych spokoju, miłości 

 i rodzinnego ciepła
 życzy 

Porozumienie  
Samorządowe  

„Ziemia Grodziska”

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom gazety „Bogoria”  

zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkiej Nocy

życzy   
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Ponieważ pandemiczne realia sprawiły, że o osobiste wręczenie tradycyjnych goździków z okazji Dnia Kobiet 
mogło być trudno, grodziskie Centrum Kultury zamiast kwiatów sprezentowało paniom dwa koncerty online 
zamieszczone na kanałach internetowych Ośrodka Kultury.
– Z powodu panującej pandemii działamy 
trochę inaczej, ale działamy cały czas. Obec-
nie jedynym takim medium, za pośrednic-
twem którego możemy trafić do odbiorców, 
są portale społecznościowe. Wykorzystu-
jemy je na tyle, na ile tylko się da – mówi 
Marta Kowalczyk z Ośrodka Kultury.

W przeddzień Dnia Kobiet pozytywną 
energię przekazywała wszystkim paniom 
Arleta Królak. Podczas koncertu „Poczuj 
szczęście” wykonała 10 utworów, m.in. „Rę-
kawiczki”, „Embarras”, „Powróćmy jak za 
dawnych lat” czy „Być kobietą”. Mieszkająca 
w Kadach artystka śpiewa m.in z zespołem 
Dekret, który kilkukrotnie występował pod-
czas wydarzeń plenerowych w Grodzisku.

W koncercie zatytułowanym „Mężczyź-
ni Kobietom” transmitowanym 8 marca 
dla wszystkich pań zaśpiewali Jeremiasz 
Ojrzyński i Maciej Klociński, a akom-
paniowali im Alina Hoffmann i Dawid  
Ludkiewicz.

– To nasze muzyczne życzenia. Koncert 
składał się z dwóch części: Jeremiasz Oj-
rzyński wyśpiewał arie operowe po polsku, 
włosku, niemiecku i angielsku, a  Maciej 
Klociński przeniósł publiczność w XX-le-
cie międzywojenne – rozrywkowy, wode-
wilowy, kawiarniany klimat. Choć pano-
wie to zupełnie dwie różne osobowości, 
to łączy ich to, że są pasjonatami tego, co 
robią – dodała Marta Kowalczyk.

Jeremiasz Ojrzyński wykonał następu-
jące utwory: „Deh rendetemi” Francesco 
Provenzalego, „Warung” W. A. Mozarta, 
„Chochlika” Stanisława Moniuszki i „I got 
plenty of nothing” George'a Gershwina. 
Maciej Klociński natomiast zaprezento-
wał piosenki takie jak: „Cała przyjemność 
po mojej stronie”, „Dymek z papierosa”, 
„Walc na niepogodę”, „Opjum”, „Gdybym 
miał milion” oraz „Baby”.

Okołopółgodzinne koncerty, który zo-
stały zarejestrowane w Dworku Adama 
Chełmońskiego, były bardzo udaną oraz 
przyjemną dla ucha i oka formą zastąpie-
nia występów na żywo.  

n Anna Redel

Nuty zamiast goździków
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Z Mirosławem Wardzińskim 
i Pawłem Wardzińskim,  
muzykami z zespołu Rock 
Union, który niedawno wydał 
płytę „Ja To Nie Ty”, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski.

Długą, bo ponadczterdziestoletnią drogę 
przebył Rock Union, zanim nagrał swoją 
pierwszą płytę „Ja To Nie Ty”. Jakie były 
początki tej drogi?

Mirosław Wardziński: – Początki zwią-
zane są z zespołem Famed, który w drugiej 
połowie lat 70. działał przy Fabryce Narzędzi 
Chirurgicznych i Dentystycznych Famed w 
Milanówku.  To były czasy, kiedy trudno było 
o sprzęt, dlatego często zespoły występowa-
ły przy zakładach pracy, które gwarantowały 
sprzęt i warunki do ćwiczeń. W  początko-
wym okresie z zespołem był związany fago-
cista i pianista, zawodowy muzyk, Karol Ja-
giełło. Po jego rezygnacji do zespołu dołączył 
Zdzisław Grzesiewicz i rozpoczął się nowy 
etap. O ile Karol Jagiełło przyczynił się do 
naszego rozwoju muzycznego, o tyle Zdzisiek 
pokazał, jak nabyte umiejętności wykorzy-
stać na scenie. Po bardzo udanym występie 
na III  Grodziskim Sejmiku Muzycznym, 
w  kwietniu 1979 roku z inicjatywy Zdziśka 
na bazie Famedu powstał zespół Rock Union. 
Jak doszło do tego, że Rock Union stał się 
projektem międzypokoleniowym i w poło-
wie rodzinnym?

MW: – W pierwszym składzie grałem 
na bębnach i śpiewałem, a oprócz Zdziśka, 
który grał na gitarze dwunastostrunowej 
i klawiszach, zespół tworzyli jeszcze gitarzy-
sta Bogdan Wiśniewski, klawiszowiec Jacek 
Banasiak i basista Andrzej Jaryczewski. Za-
częliśmy odnosić pierwsze sukcesy, niestety 
wkrótce mnie powołali do wojska, potem 
był stan wojenny w 1981 roku, ludzie zaczęli 
rozjeżdżać się po świecie. Zespół funkcjono-
wał jeszcze jako tako, by w połowie lat 80. 
zawiesić działalność. Do reaktywacji doszło 
w 1997 roku z okazji koncertu w hołdzie 
zmarłemu w 1996 roku Zdziśkowi. 

Paweł Wardziński: – To był okres ak-
tywności grupy, do której w 2002 roku 
dołączyłem jako basista. Występowaliśmy 
w różnych okolicznych miejscach – w klubie 
Opty, w Cafe Queen, ale też na koncertach 
plenerowych w kraju. Proza życia sprawiła, 
że zespół znów wyciszył działalność. Kolejna 
reaktywacja nastąpiła w 2014 roku za sprawą 
dinozaurów: Jacka, Bogdana i mojego ojca. 
Wtedy dołączył do nas Wojtek Płociński, 
bębniarz, który grał z niektórymi z nas w ze-
spole PGR. Tam też sprawdził się pomysł 

dwóch równorzędnych wokali: mojego ojca 
i mojego brata. Postanowiliśmy to rozwiąza-
nie zastosować także w Rock Union i wtedy 
do zespołu dołączył mój brat Michał, który 
mimo młodego wieku ma już duże doświad-
czenie wokalne. W 2018 roku z zespołem 
pożegnał się Bogdan, którego zastąpił Grze-
gorz Kudyba, przynosząc dużo świeżości do 
naszej muzyki. Rozpiętość wieku w zespole 
wynosi 35 lat, jest trzech Wardzińskich, ale 
za to jedna dusza rockowa. 
Płyta „Ja To Nie Ty” powstawała w czasie 
pandemii koronawirusa. Jak bardzo ta sy-
tuacja utrudniała pracę?

MW: – Do lutego 2020 roku robiliśmy ma-
teriał na próbach. Kiedy okazało się, że przy-
szedł COVID-19, do maja nie spotykaliśmy 
się w ogóle. Gdy tylko obostrzenia zostały 
poluzowane, wzięliśmy się ostro do pracy. 
Dopracowaliśmy to, co było przygotowywa-
ne wcześniej, pojawiły się też nowe numery. 
Jeden z nich powstał w trakcie lockdownu. 
Każdy nagrywał swoją partię w domu. Nie-
które pomysły aranżacyjne realizowane były 
bezpośrednio w studiu nagrań. Mało kom-
fortowa sytuacja. 

PW: – Do studia weszliśmy we wrześniu. 
Finisz prac odbywał się w cieniu tragedii, bo 
w październiku śmiertelnemu wypadkowi 
uległ Wojtek Płociński. Do dzisiaj ciężko 
nam się pozbierać. Nie miał okazji posłu-
chać gotowego nagrania, ale znał półpro-
dukty i wiedział, że to jest dobre.
Czym zajmujecie się zawodowo?

PW: – Ojciec jest emerytem celebrytą. 
Mamy wśród nas informatyka, elektryka, 
stolarza, handlowca. Zajmujemy się różnymi 
rzeczami, więc zawsze mamy o czym gadać.
Reprezentujecie różne pokolenia, więc 
może zechcecie pokusić się o krótką ana-
lizę – jak na przestrzeni lat zmieniało się 
grodziskie środowisko estradowe.

MW: – Moje początki to piecyki regent 
40 watów, wokalowy eltron 100 watów plus 
jakaś perkusja niekoniecznie kompletna. 
Marzeniem była gitara elektryczna „Sam-
ba” lub jakiś samodział – gitary często były 
robione z pudła, kupowało się tabletki do 
ssania akron, z których robiło się przystaw-
ki. Ale wtedy każde wyjście choćby najsłab-
szego zespołu na zewnątrz, na scenę szkolną 
czy miejską, gromadziło tłum ludzi.

PW: – Moim zdaniem takiego środowiska 
nie ma. Kiedyś były festiwale, domy kultury 
tętniły życiem. Koncerty, festiwale, przeglą-
dy muzyczne – to były miejsca i okazje do 
wspólnych spotkań. Mam jednak wrażenie, 
że tak naprawdę to środowisko tworzy się po 
latach, post factum, dzięki tym, którzy bu-
dują je swoimi wspomnieniami.
Jakie są Wasze muzyczne inspiracje?

PW: – Bardzo lubię Beatelsów. Ale w ze-
spole są różne fascynacje: Deep Purple, Led 
Zeppelin, Scott Stapp, Ozzy Osborne, Black 
Sabbath, Black Label Society. Wszyscy pa-
trzymy w tym samym kierunku: w stronę 
klasyki rocka.
Słyszałem opinię, że spośród wszystkich 
grodziskich kapel, to właśnie Rock Union 
miał największe predyspozycje, by za-
istnieć na krajowej scenie muzycznej.  
Nie wyglądacie jednak na muzyków  
niespełnionych.

MW: – Początki Rock Union były bardzo 
obiecujące – spotkania w Rozgłośni Har-
cerskiej, udział w Muzyce Młodej Genera-
cji w Sopocie w 1979, koncerty z Krzakiem 
i  Exodusem, listy od fanek i fanów z całej 
Polski. Potem przyszedł stan wojenny, życie 
i pozamiatane. Zespół nigdy już nie osiągnął 
takiego pułapu rozpoznawalności. Kolejne 
reaktywacje wynikały z chęci wspólnego gra-
nia, a nie nadziei na karierę. I tak zostało do 
dziś. Chcemy, żeby nam się ta muzyka podo-
bała. A jeśli podoba się również innym, ktoś 
chce o nas pisać, o nas mówić, to na pewno 
jest to przyjemna nagroda za naszą pracę.

PW: – Każdy początkujący muzyk roc-
kowy marzy, by zostać gwiazdą rocka. Ale 
w  trakcie mojej przygody muzycznej po-
znałem wielu muzyków, którzy mają pa-
piery na grę na poziomie najlepszych ka-
pel świata i wyznaczanie nowych trendów. 
Zamiast tego pracują dajmy na to w kiosku 
Ruchu. Widząc taką sytuację, rozumiesz, że 
tu gdzie jesteś, to jest fajne miejsce, w któ-
rym można się realizować. Mamy bardzo 
dużo doświadczenia, chcemy się nim dzie-
lić, robić fajną muzykę, czego dowodem jest 
płyta, z której jesteśmy dumni. Tworzymy 
nowe numery, współpracujemy z firmami 
komponując dla nich piosenki. Pomysłów 
mamy bez liku.
Dziękuję za rozmowę.

W stronę klasyki rocka
Od lewej: Grzegorz Kudyba, Paweł Wardziński, Jacek Banasiak,  
Mirosław Wardziński, Michał Wardziński
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W tym roku mija 100 rocznica podpisania umowy na budowę stacji 
transkontynentalnej w Polsce, a w 2023 roku przypadnie stulecie 
oddania jej do użytku.

historia

Antena na Nowy Jork 
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Po odzyskaniu niepodległości okazało się, 
że niezbędna stała się rozbudowa i moder-
nizacja urządzeń radiokomunikacyjnych 
odziedziczonych przez Polskę po zabor-
cach. Świat rozwijał swoje stacje radiotele-
graficzne i komunikację radiową. Europa, 
a z nią Polska utrzymywały w tym czasie 
dosyć ożywioną łączność z Ameryką i Ja-
ponią. Kable nie zapewniały odpowiedniej 
szybkości przekazywania informacji. Za-
częto wykorzystywać do tego fale radiowe. 
Na początku lat dwudziestych w Minister-
stwie Poczt i Telegrafów zaczął dojrzewać 
zamiar zbudowania transatlantyckiej stacji 
radiotelegraficznej do połączeń z Amery-
ką. 25 stycznia 1921 roku Sejmowa Komi-
sja Komunikacyjna upoważniła ministra 
poczt i telegrafów Władysława Stesłowicza 
do zawarcia umowy z firmą amerykańską 
Radio Corporation of America (RCA). Fir-
ma ta miała dostarczyć i zainstalować dwa 
komplety nadajników typu Alexandersona 
oraz aparaturę odbiorczą. Miała też po-
łączyć przewodami wszystkie placówki. 
4  sierpnia 1921 roku zakupiono licencję 
oraz podpisano umowę na budowę wiel-
kiej transatlantyckiej stacji radiotelegra-
ficznej w Polsce. Wartość kontraktu stano-
wiła kwota 3 mln dolarów amerykańskich. 
W  latach 1921-1922 zakupiono nowocze-
sną aparaturę nadawczo-odbiorczą wraz ze 
sprzętem manipulacyjnym. Radiokomuni-
kacja pracowała wtedy na falach długich 
i w związku z tym centrala nadawcza i od-
biorcza musiały być usytuowane od siebie 
w odległości około 30 km.

Miejscem centrali nadawczej stały się 
Babice, a dla stacji odbiorczej wybra-
no Grodzisk, który od tego czasu stał się 

ważnym centrum radiokomunikacyjnym 
II RP. Po szczegółowym rozpoznaniu wy-
brano teren leżący przy szosie Królewskiej 
prowadzącej do Warszawy. Tu w 1922 roku 
narodziła się nowoczesna radiokomunika-
cja II Rzeczpospolitej – Centrala Odbior-
cza. Do odbioru wybudowano olbrzymią 
antenę o długości 16,2 km, skierowaną na 
Nowy Jork, i drugą rezerwową.

Pierwszym kierownikiem Centrali Od-
biorczej w Grodzisku został inż. Bolesław 
Manczarski. Potem kierowali nią inż. Bole-
sław Markowski, Jan Różalski i Kazimierz 
Ruszkowski. Całkowite uruchomienie na-
stąpiło pod koniec 1923 roku. Nawiązano 
łączność z Nowym Jorkiem. Wtedy objęto 
zasięgiem cały świat. Jednak w pierwszym 
okresie działalności utrzymywano łącz-
ność tylko z Nowym Jorkiem ze względu 
na brak podobnych radiostacji na innych 
kontynentach. Kompleks nadawczo-od-
biorczy otrzymał nazwę „Urząd Radio-
komunikacyjny Transatlantycki w  War-
szawie”. Wybudowanie tych instalacji 
uniezależniło nasz kraj od pośredników 
w korespondencji. Inwestycja była dużym 
wysiłkiem finansowym dla młodego pań-
stwa. Jednak uważano, że jest to wydatek 
konieczny dla rozwoju kraju. Tego typu 
urządzenia miały wówczas tylko Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, 
Niemcy i w latach 30. Szwecja. Przez cały 
okres II RP stacja odbiorcza była ciągle 
rozbudowywana. W 1939 roku w Grodzi-
sku było 17  odbiorników długofalowych, 
18 krótkofalowych oraz kilkanaście syste-
mów antenowych. Utrzymywano łączność 
telegraficzną z  22  państwami. Cały ten 
dorobek został po wybuchu wojny w 1939 

roku zniszczony lub wywieziony przez 
okupanta niemieckiego. Do obecnych cza-
sów z obiektów stacji odbiorczej w Grodzi-
sku zachował się jedynie budynek portier-
ni w pobliżu skrzyżowania ulic Szkolnej 
i Królewskiej.

Pamięć o tej stacji radiotelegraficznej 
podtrzymują: Koło Związku Oficerów Re-
zerwy Rzeczpospolitej Polskiej w Starych 
Babicach, które przyjęło imię „Obrońców 
Radiostacji Babice”, oraz Stowarzyszenie 
Park Kulturowy Transatlantycka Radio-
telegraficzna Centrala Nadawcza. Współ-
pracując z władzami gminy próbują uczcić 
przypadającą w tym roku 100 rocznicę 
podpisania umowy o budowie obiektów 
i przez 3 lata chcą czcić w różnych formach 
pamięć i przybliżać społeczeństwu infor-
macje o tym obiekcie II RP, który został 
oddany do użytku w 1923 roku. W  2016 
roku z okazji 95. rocznicy powstania Pol-
skiej Transatlantyckiej Centrali Radiotele-
graficznej została wydana przez Ośrodek 
Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki 
i Galerię Etnograficzną Willa Radogoszcz 
broszura Ireneusza Dobiecha „Nieznana 
historia Stacji Odbiorczej TCR w Gro-
dzisku Mazowieckim”, a w 2017 r. przez 
Grupę Profbud została wydana książka 
„Dzieje Urzędu Radiotelegraficznego Ba-
bice-Boernerowo”. Ta praca zbiorowa pod 
redakcją Jerzego Bogdana Raczka opisuje 
dzieje tych obiektów i zilustrowana jest 
wieloma zdjęciami.

 n  Stefan Paweł Wyszyński
Od autora: czytelników, którzy posiadają jakieś 
informacje i pamiątki o stacji radiotelegraficz-
nej proszę o kontakt na e-mail: sw51@wp.pl  
lub nr tel. 505 826 466.

Matka Boska w nowym domu
Kto dawno nie był w Parku Skarb-
ków, z pewnością zdziwi się, gdy 
zobaczy stojącą w centralnej części 
kapliczkę, która w grudniu doczeka-
ła się remontu. Restauracji obiektu 
z zachowaniem istniejącej figury 
podjął się Stanisław Suzdorf, które-
go osiągnięcia w zakresie budowy 
małych obiektów sakralnych można 
podziwiać m.in. w sąsiedniej Ku-
klówce. Nowa kapliczka nawiązuje 
stylem do drewnianej architektury 

letniskowej, typowej dla parku zdro-
jowego, jakim był Park Skarbków na 
przełomie XIX i XX w. Nad realiza-
cją czuwali Katarzyna Marcinkow-
ska z Urzędu Miejskiego i  Łukasz 
Nowacki z Ośrodka Kultury przy 
wydatnej pomocy pracowników 
ZGK, którzy na co dzień zajmują się 
parkiem. Potrzebę remontu dotych-
czasowego obiektu zgłosiła w imie-
niu osób opiekujących się kapliczką 
Halina Chmielak.  n  (red)
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„Łąki to jakby oddzielne miasteczko. Oddzielone od starego Grodziska to-
rem kolejowym i szeregiem eleganckich willi, ukrytych w gąszczach ogrodów, 
miejscami zdziczałych, miejscami troskliwie wypielęgnowanych. Po za ple-
cami tych magnackich willi małe domki Łąk, małe ogródeczki pełne kwiatów 
i warzyw. Wszystkie do siebie bliźniaczo podobne, jak refren miłej piosenki”. 
Tak północną dzielnicę miasta opisywała gazeta „Echo Grodziskie” w 1938 r., 
a tak wspomina ją Barbara Gawęda – mieszkanka Łąk od przeszło 80 lat. 

Łąki z pamięci  
przywołane

historia 21

Dzielnica Łąki gromadziła ludność bied-
niejszą: drobnych rzemieślników, kolejarzy, 
robotników. Inteligencja była w mniejszości. 
Główne ulice: Poniatowskiego i Traugutta 
łączył z miastem przejazd kolejowy. Stary 
przejazd znajdował się przy zabudowaniach 
Polfy. W latach powojennych przesunięto 
go o kilkanaście metrów w kierunku stacji. 
Tam przetrwał do wybudowania kładki. Od 
przejazdu brały swój początek najbardziej 
uczęszczane ulice: Traugutta, która była po-
czątkiem drogi na Błonie, i  równoległa do 
niej ul. Poniatowskiego, od której rozcho-
dziły się przyległe uliczki. 

Tylko niektóre ulice były wybrukowane 
tzw. kocimi łbami. A i takiego zaszczy-
tu dostąpiło tylko kilka ulic, którymi był 
kierowany ruch pojazdów. Boczne uliczki 
tonęły w  błocie. Zabudowa była w więk-
szości parterowa. Zdarzały się budynki 
piętrowe, ale te były nieliczne. Domy zbu-
dowane były przeważnie na granicy dzia-
łek i grodzone drewnianymi parkanami. Te 
parkany przetrwały do 1942 roku. Podczas 
ciężkiej okupacyjnej zimy stały się bezpłat-
nym materiałem opałowym. Dopiero wte-
dy stopniowo zaczęto stawiać solidniejsze 
ogrodzenia z siatek metalowych. 

Głównym zakładem pracy, zatrudniają-
cym wielu ludzi, była tzw. octówka. Cha-
rakteryzowała się zapachem, który był od-
czuwany na odległość i często trudny do 
zniesienia. Naturalną granicę terenu zakładu 
stanowiły dwie olbrzymie hałdy popiołu dłu-
gości kilkudziesięciu metrów dochodzące do 
brzegów rzeczki Mrowny. Jedna z hałd była 
twarda ze starości i zimą służyła dzieciom za 
górkę do zjazdów saneczkami. Druga, ciągle 
uzupełniana, nie przynosiła żadnego po-
żytku, jej zbocza się osuwały i nogi grzęzły 
w popiele. Dzieci raczej stąd przeganiano, 
pewnie ze względów bezpieczeństwa. Mimo 
to hałdy kusiły i przyciągały dzieciaki. 

Skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Ponia-
towskiego skupiało działalność handlową. 
Największy był sklep spożywczy „Społem”, 
obok również sklep spożywczy państwa Li-
sieckich. Na tym samym skrzyżowaniu sklep 
państwa Gersów. Po przeciwnej stronie za-
kład fryzjerski pana Konrada Jurkowskiego. 
Przetrwał aż do jego śmierci w latach powo-
jennych. Kilka metrów dalej sklep mięsno-
-wędliniarski państwa Samboroskich. Sklep 
znany był z zawsze świeżych i  smacznych 
wyrobów. No i sklepik mojego ojca, Wła-
dysława Żukowskiego. W pobliżu była tak-
że piekarnia pana Bobra. Prywatne sklepy 

w większości zakończyły swą działalność 
w  roku 1950. Nowe władze „wykończyły” 
właścicieli domiarami. Pozostał jedynie 
sklep „Społem” i działał do końca lat 80. 

Tuż przed wojną wybudowano nową, 
dwupiętrową, piękną jak na tamte czasy, 
szkołę przy ul. Poniatowskiego. W latach po-
wojennych Szkołę Podstawową nr 4 powięk-
szono dobudowując kilkanaście sal. Otaczał 
ją lasek i ładne boisko. Miejscowa młodzież 
niedługo cieszyła się tą szkołą. Podczas oku-
pacji budynek zajęło wojsko niemieckie. 
Lokalizacja szkoły była bardzo dogodna dla 
wojska z powodu bliskości terenów ćwiczeb-
nych, które znajdowały się na Szwedzkich 
Górach. Przed furtką szkoły postawiono 
budki strażnicze z uzbrojonymi żołnierzami. 
Mieszkańcy omijali je przechodząc na dru-
gą stronę ulicy. Codziennie oddziały wojska 
maszerowały ulicami ze śpiewem „Heili, Ha-
ilo”. Tak było do końca wojny. Dziś Czwórka 
mieści się przy ul. Zielony Rynek.

Dzieci z pierwszej klasy umieszczono 
w  małym budyneczku przy ul. Poniatow-
skiego, na rogu ul. Langiewicza. Warunki 
były koszmarne. Dzieci uczyły się na zmianę 
w dwóch izbach. Moim pierwszym nauczy-
cielem był pan Śliżewski. Drobny, schludny, 
kulturalny dożył w Grodzisku sędziwego 
wieku. Następny etap edukacji odbywał się 
w budynku garbarni przy ul. Koronkowej 
(obecnie Narutowicza). Trwało to do mo-
mentu, kiedy na skutek donosu stwierdzono, 
że budynek szkolny jest wykorzystywany na 
cele konspiracyjne. Pewnego dnia, podczas 
nauki, wpadli Niemcy na rewizję. Spraw-
dzano nawet tornistry uczniów. Wychowaw-
cy kazali dzieciom natychmiast wracać do 
domów. Szkołę zamknięto i zakazano dal-
szej nauki. I wtedy zaczął się okres tajnego 
nauczania. Lekcje odbywały się w prywat-
nych domach. Aby uniknąć wpadki, lokale 
zmieniano co jakiś czas. Pierwsze zajęcia 
odbywały się w domu państwa Kozłowskich 
przy ul. Poniatowskiego 13. W tym domu 
znalazły się na przechowaniu przeniesione 
ze szkoły szafy biblioteczne z częścią księ-
gozbioru i trochę sprzętu szkolnego (tablica, 
ławki). Z tego lokum korzystaliśmy najczę-
ściej. Lekcje odbywały się również w miesz-
kaniu państwa Gradów i u moich rodziców. 
Ostatnie miesiące tajnego nauczania miały 
miejsce w mieszkaniu nauczyciela Zdzisława 
Słoniewicza przy ul. Kościuszki 6. 

W ciągu minionych lat wiele domów ule-
gło zniszczeniu. Pamiętam szczególnie dwa 
stare stylowe drewniane budynki. Pierwszy 

z nich znajdował się przy ul. Poniatowskiego 
– róg Bankowej. Właścicielami byli państwo 
Górniakowie. W latach 60. podczas rozbiór-
ki domu pod podłogą odkryto pokaźną ilość 
starych rosyjskich banknotów. Okoliczne 
dzieci prowadziły walkę o podział tych bez-
wartościowych łupów. Drugim był dom na-
leżący do rodziny Reinhardów przy ul. Po-
niatowskiego 15a. Był niewątpliwie jednym 
z najstarszych domów. Miał uroczy ganeczek 
i był kryty strzechą. 

Na rogu ulic Poniatowskiego i Mariańskiej 
znajdowała się kaplica Mariawitów. Odpra-
wiały się w niej niedzielne nabożeństwa. Po 
śmierci sióstr, które mieszkały obok, kaplica 
przestała służyć celom religijnym. Naprze-
ciwko znajdowała się fabryka szpilek. Na 
skrzyżowaniu ulic Granicznej i Ułańskiej 
znajdowało się przedszkole zwane wówczas 
„ochronką”. Mimo skromnych warunków 
dobrze prowadzone przez „ochroniarkę” 
Kazimierę Jóźwiak. Z tej „ochronki” pamię-
tam nienawistny smak tranu, który obo-
wiązkowo dzieci musiały codziennie pić, 
pogryzając kęsem chleba. 

Po wojnie dom przy ul. Traugutta 19 zajął 
Urząd Bezpieczeństwa. W przeddzień refe-
rendum w 1946 r. zamknięto w jego piwni-
cach obywateli, których podejrzewano, że 
nie mają zamiaru głosować „3 x Tak”. Wśród 
przetrzymywanych w szczelnie wypełnio-
nych piwnicach znalazł się i mój ojciec. Po 
likwidacji UB w domu tym przez długie lata 
było przedszkole. Odprowadzając tam moje 
dzieci, zawsze miałam przykre skojarzenia. 

Charakterystyczną postacią dawnych lat 
był dzielnicowy, tzw. granatowy policjant, 
który znał wszystkich mieszkańców. Pod-
czas służby nosił czapkę z opuszczonym 
na brodę paskiem. Szedł wolno, bacznie się 
rozglądając. Co kilka dni odbywał stały ob-
chód wszystkich ulic. Zaglądał na podwór-
ka, sprawdzając czystość i porządek. Cieszył 
się autorytetem. Sama jego obecność zmu-
szała mieszkańców do dbania o swe posesje. 
Co jakiś czas odwiedzał dzielnicę szklarz, 
prowadząc rower z przymocowanym po-
jemnikiem z szybami do wymiany. Także 
ruchomy punkt usługowy miał pan, który 
na miejscu zajmował się ostrzeżeniem noży 
i nożyczek, a inny jeszcze lutowaniem sta-
rych garnków. Najgorzej wspominam hycla, 
czyli rakarza. Wałęsające się psy doskonale 
znały jego charakterystyczny wóz i natych-
miast ze skowytem uciekały. 

Oprac. na podst. maszynopisu z 1997 r. 
 n  Łukasz Nowacki
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Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna opublikowało kolejną 
pozycję w ramach serii Biblioteka Pod-
kowiańska. „Fotoplastykon” Małgorzaty 
Wittels z ilustracjami Jakuba Cwieczkow-
skiego, dyrektora Publicznego Ogniska 
Plastycznego w Grodzisku, to książka 
dla dzieci, ale przeznaczona do czytania 
rodzinnego. Poświęcona jest historii Pod-
kowy Leśnej. 

Książeczka powstała z  fascynacji 
M.  Wittels dawną Podkową Leśną. Au-
torka spotkała bardzo wielu ludzi, którzy 
znali Podkowę tę zapomnianą – przed-
wojenną, wojenną i powojenną. Opowie-

dzieli o  niej, przekazując ze wspomnie-
niami swój sentyment.

– Starałam się zapisać fakty oraz nastrój, 
a później pomyślałam, że warto byłoby po-
kazać dawną Podkowę również najmłod-
szym mieszkańcom. Byłoby wspaniale, 
gdyby dzieci, idąc na przykład ulicą Li-
pową, pomyślały czasem, że tutaj właśnie 
było osiedle Stanisławów, albo, bawiąc 
się na placu zabaw, przypomniały sobie, 
że w  tym miejscu znajdowały się gospo-
darstwo Lilpopów i dawny Wilhelmów. 
Przede wszystkim jednak chciałam, żeby 
pamiętały, jaka była ta dawna Podkowa, 
że była właśnie leśna, że rosło w niej dużo 

drzew, żyło 
wiele gatun-
ków ptaków 
i  że wspa-
niale byłoby 
z a c h o w a ć 
jak naj-
dłużej nie-
zmienioną 
przyrodę. Żeby Podkowa nie 
przestała być leśna – przekonuje autorka.

Publikacja została dofinansowana ze 
środków Miasta Podkowa Leśna.

 n Sławomir Sadowski

W 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego Miejska Biblioteka Publiczna 
w Milanówku uczciła pamięć znakomitego 
poety organizując transmitowane online 
spotkanie z Robertem Papieskim – tłuma-
czem, eseistą, krytykiem literackim i pra-
cownikiem Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewi-
czów w Stawisku. Sejm RP 2021 rok ogłosił 
rokiem K. K. Baczyńskiego.

Żeby Podkowa pozostała leśna

Poeta, nie żołnierz 

ławomir amiński
Przewodniczący Rady Powiatu 

Grodziskiego

Marek Wieżbicki
tarosta Grodziski

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złoży  
Państwu życzenia  zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyśl-

ności. Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni Nas wszystkich 
spokojem oraz wiarą i pozwoli z u nością patrze  w przyszłoś .

ławomir amiński
Przewodniczący Rady  
Powiatu Grodziskiego

Marek Wieżbicki
tarosta Grodziski

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
 pragniemy złoży  Państwu życzenia   

zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni Nas 

wszystkich wiarą i spokojem oraz pozwoli  
z u nością patrze  w przyszłoś .
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Słowo „Abraxas” to określenie Najwyższe-
go Bóstwa w mitologii perskiej i gnostyc-
kiej. W hellenistycznych dokumentach do-
tyczących magii Abraxas pojawia się jako 
przykład magicznej logiki i synonim peł-
ni. Zresztą od tego słowa pochodzi wyraz 
abrakadabra.

Dotychczas Abraxas kojarzył mi się z ty-
tułem jednej z płyt Carlosa Santany. To 
jednak również tytuł wystawy scenografki, 
malarki i graficzki oraz mieszkanki Pod-
kowy Leśnej Aleksandry Szempruch. Wer-
nisaż odbył się w 5 marca w Galerii Kasy-

no CKiIO w Podkowie Leśnej. Oczywiście 
w reżimie sanitarnym, czyli na tarasie. 

Artystka ukończyła studia na Wydzia-
le Grafiki Warszawskiej ASP. Tworzyła 
m.in. oprawę graficzną dla Warszawskie-
go Festiwalu Filmowego, ulotki dla firm 
farmaceutycznych i layouty dla gazet. Jest 
założycielką Stowarzyszenia Parassol, 
które zrealizowało różne przedsięwzięcia 
kulturalne. W czasie studiów związała się 
z teatrem, który zawsze był jej marzeniem. 
Oprócz scenografii i kostiumów zaprojek-
towała też wiele plakatów teatralnych i pro-

gramów do wystawianych sztuk. W  2012 
roku ukończyła studia podyplomowe na 
Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii 
ASP. Otrzymała stypendium artystyczne 
ZAiKS, w ramach którego powstał prezen-
towany na wystawie cykl obrazów „Abra-
xas”, stanowiący próbę przeniesienia i roz-
szerzenia doświadczeń scenograficznych 
na twórczość malarską.

Wystawa dostępna jest w internecie.
 n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Abraxas na tarasie

R. Papieski przypomniał, że Baczyń-
skiego w świat poezji wprowadziła matka, 
Stefania. Z drugiej strony na późniejsze 
decyzje życiowe poety miało wpływ wy-
chowanie przez ojca, który był żołnierzem 
podczas I wojny światowej. 

– Czy Baczyński był żołnierzem? Wątpię 
– powiedział R. Papieski – To, że ubierze-
my Baczyńskiego w mundur, nie znaczy, 
że był żołnierzem. Wojna i poezja były dla 
Baczyńskiego zupełnie wykluczającymi się 
światami – przekonywał rozmówca Elżbie-
ty Abramczuk-Kalinowskiej, dyrektor mi-
lanowskiej biblioteki. 

W 1943 roku Baczyński zdecydował 
się przystąpić do ruchu oporu. Zginął już 

czwartego dnia powstania warszawskiego 
od kuli niemieckiego snajpera. 

W rozmowie pojawił się wątek związków 
Baczyńskiego ze Stawiskiem. Poeta wielo-
krotnie bywał gościem Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów. Mikroklimat Podkowy 
Leśnej miał bardzo dobry wpływ na astmę, 
z  którą zmagał się Baczyński. O ile Anna 
i  Jarosław zapamiętali go jako bardzo po-
ważnego młodego człowieka, to już ich córka 
Maria, jako dowcipnego i radosnego. Ostatni 
raz gospodarz Stawiska widział Baczyńskie-
go w kwietniu 1944 roku. Cenił jego poezję, 
choć uważał ją za zbyt dekoracyjną.

 n Sławomir Sadowski
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COVID-19 zmienił dużo w naszej codzien-
ności i naszym trybie życia. Ale mamy 
wiosnę, trochę inne potrzeby aktywności, 
a zatem i bezpieczeństwa. Zwiększoną ak-
tywność ruchu na drogach, chodnikach, 
ścieżkach rowerowych, ogólnie wszędzie.

Wzmożony ruch wszystkich rodzajów 
pojazdów i oczywiście pieszych wymaga 
również zwiększenia ostrożności. Wiosna 
wyzwala aktywność i sprzyja aktywno-
ści. Bardzo dobrze, bo po czasie różnego 
rodzaju wymuszonych ograniczeń ruch, 
szczególnie dla Seniorów, w otwartej prze-
strzeni jest wskazany. Tak, trzeba z tego 
korzystać, ale należy bardzo pamiętać 
o  bezpieczeństwie zarówno własnym, jak 
i innych. Seniorzy bardzo często i chętnie 
korzystają z bezwzględnie ekologicznego, 
łatwego w przemieszczaniu się pojazdu, 
jakim jest rower. 

Pamiętajmy, że w czasie jazdy rowerem 
obowiązują nas również przepisy o ruchu 
drogowym. Dobrze, że mamy coraz wię-
cej ładnych ścieżek rowerowych. Ścież-
kami jest stosunkowo najłatwiej się prze-
mieszczać. Można popatrzeć i podziwiać 
coraz piękniejsze tereny naszego miasta 
i naszej gminy.

Jeździmy również drogami publiczny-
mi, ulicami w mieście, chodnikami. Pa-
miętajmy! Prośba! Apel! Na przejściach 
dla pieszych schodzimy z roweru. To jest 
nieroztropność, a nawet plaga rowerzy-
stów jeżdżących po pasach dla pieszych. 
Nie dawajmy złego przykładu, a nawet 
upominajmy innych tak czyniących. 
Osobiście widziałem przypadek Pani Se-
niorki uderzającej rowerem w samochód 
na pasach. Naprawdę to mogą być groź-
ne zdarzenia, szczególnie w miejscach 
ograniczonej widoczności. Unikajmy ich, 
bądźmy rozważni.

Drugą, również istotną sprawą jest obo-
wiązek stosownego oznakowania – od-
blasku podczas poruszania się po zmroku 
poza terenem zabudowanym. Rower musi 

mieć stosowne i dobrze widoczne oświe-
tlenie, piesi odblaski. Może to być odbla-
skowa kamizelka, część odzieży z odbla-
skiem lub odblaskowe opaski. Widoczny 
pieszy czy rowerzysta to zwiększenie bez-
pieczeństwa wszystkich użytkowników. 
Trzeba też pamiętać, że brak odblasków 
w tej porze dnia w ww. terenie może skut-
kować mandatem. Odblaski nie szkodzą, 
naprawdę pomagają, zwiększają widocz-
ność pieszych i przemieszczających się na 
rowerach. Tak poruszajmy się również na 
rowerze, zwiedzajmy okolice, bądźmy ak-
tywni, ale dbajmy o bezpieczeństwo swoje 
i innych. 

Serdecznie pozdrawiam w imieniu wła-
snym i członków Gminnej Rady Seniorów 

 n Stanisław Górecki 

Seniorzy i bezpieczeństwo

Drodzy Mieszkańcy  
zasobów spółdzielczych  

w Grodzisku Mazowieckim  
i Milanówku, 

proszę przyjąć najserdeczniejsze 
życzenia radosnych 

i spokojnych  
Świąt Wielkanocnych
 od Rady Nadzorczej 

 i Zarządu Grodziskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

Bezpieczeństwo w wielu obszarach jest niezbędne i ważne nie tylko dla i wśród Seniorów. Ostatni rok po-
kazał, jak w trudnych sytuacjach wiele rzeczy, przyzwyczajeń, potrzeb, trzeba było zmienić i dostosować 
do wymogów bieżącej sytuacji.

Spokojnych zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanoc-
nych. Radosnego wiosennego nastroju. A na po świętach  

nadziei na zdrowy i udany czas wiosny i lata.  
Realizacji wszystkich zaległych i bieżących  

planów i marzeń. 
życzy

Gminna Rada Seniorów
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Nieźle sobie poczynają b
Świetny występ podczas rozegranego w Kra-
kowie Zimowego Turnieju Canpack Cup 
2021 zanotowały reprezentantki Grodziskie-
go Klubu Koszykarskiego rocznik 2008, które 
w silnej stawce rywalek zajęły 2 miejsce. Roz-
grywki grupowe podopieczne trenera Toma-
sza Pierca rozpoczęły wprawdzie od porażki 
25:42 ze starszymi od siebie zawodniczkami 
Kormorana Sieraków, jednak w kolejnych 
spotkaniach pokonały AKS SMS Łódź 35:30 
oraz Wisłę Canpack Kraków 26:23! Dzięki 
tym zwycięstwom grodziszczanki wygrały 
swą grupę i w półfinale czekał je pojedynek 
z Sirmaxem Kutno. Po zaciętej walce na-
sze koszykarki wygrały 36:32, dzięki czemu 
awansowały do finału, gdzie za rywala mia-

ły Zagłębie Sosnowiec. Tu, niestety, rywalki 
zawiesiły bardzo wysoko poprzeczkę. Poraż-
ka 30:60 z renomowanym rywalem wstydu 
nie przynosi i nie może wpływać na bardzo 
wysoką ocenę występu naszych koszykarek 
w  krakowskim turnieju. Jeśli chodzi o roz-
grywki ligowe, to ekipa trenera Pierca rozpo-
częła rywalizacje w fazie finałowej. Po zwy-
cięstwie nad Huraganem Wołomin 35:26, 
w  kolejnych poznała dawno nie napotkany 
w lidze smak porażki: z UKS 4 Łomża 54:60 
i z UKS „Trójką” Żyrardów 49:60. Mimo że 
do końca rozgrywek pozostały jeszcze 3 ko-
lejki spotkań, to młode grodziskie koszykar-
ki mają już zapewniony udział w ćwierćfinale 
Mistrzostw Polski U-13.    (mś)

Piłkarze Chlebni od kilku sezonów plasują 
się w czołówce ligi okręgowej, jednak w bie-
żącym zrobiono wszystko, żeby powalczyć 
o coś więcej, czyli o awans do IV  ligi, do 
którego klub dzięki pracy zarządu z preze-
sem Sławomirem Jackowskim na czele jest 
organizacyjnie przygotowany. Pod wzglę-
dem sportowym Chlebnia zdecydowanie 
przewyższa większość ligowych rywali, 
a  wyniki meczów sparingowych, w  tym 
pewne zwycięstwa nad czwartoligowca-
mi, muszą robić wrażenie. Bardzo dużym 
wzmocnieniem zespołu powinni być wy-
pożyczeni z Pogoni Grodzisk Jakub Łabęda 
i Maciej Pietraszek, mający za sobą wiele 
występów na poziomie III ligi. O  miejsce 
w  pierwszym składzie powalczy pewnie 
inny wychowanek grodziskiego klubu 
Damian Rybak, podobnie jak ściągnięty 
z  Marcovii Grzegorz Brzeziński. Kadrowo 
Chlebnia jest bardzo silna, bezsprzecznie, 
najsilniejsza w swej historii. Ważne też, że 
trener Tomasz Feliksiak dysponuje szeroką 
i dość wyrównaną kadrą, co w perspektywie 

walki o  awans, może okazać się kluczowe. 
Pierwsze ligowe spotkanie potwierdziło, że 
dobre wyniki meczów kontrolnych nie były 
dziełem przypadku, bowiem Chlebnia po-
konała na wyjeździe Rysia Laski 3:1, dzięki 
dwóm bramkom niezawodnego Michała 
Ocipki oraz trafieniu Jakuba Łabędy. Po tej 
wygranej, podopieczni trenera Feliksiaka, 
z  40 pkt pozostali wprawdzie na trzecim 
miejscu w  tabeli, ale ich strata do drugiej 
Laury Chylice zmalała do zaledwie punktu. 
Druga pozycja jest premiowana grą w ba-
rażach o IV ligę. Do lidera Orła Baniocha 
Chlebnia nadal traci 4 pkt.

Prowadzone przez trenera Pawła Żegliń-
skiego rezerwy Chlebni jak na razie rozgry-
wają mecze sparingowe, bowiem inaugu-
racja rozgrywek A-klasy była zaplanowana 
na ostatni weekend marca, jednak z uwagi 
na pandemię i ten termin nie jest aktualny. 
Drużyna ta jest zdecydowanym liderem 
swojej grupy, z dużymi szansami na awans 
do ligi okręgowej.

    Michał Śliwiński

u

u Udana  
inauguracja 

Rycerze na medal

Występujący w lidze okręgowej piłka-
rze rezerw Pogoni Grodzisk solidnie 

przepracowali przerwę zimową, rozgrywając 
wiele sparingów. Cel postawiony przed sezo-
nem pozostaje niezmienny – spokojne utrzy-
manie na tym poziomie rozgrywkowym, co 
będzie trudniejsze niż w poprzednich latach 
z racji spadku do A-klasy większej liczby 
drużyn. Podobnie jak w poprzednich sezo-
nach nasz zespół przeżył kolejne odmłodze-
nie, doszli kolejni juniorzy, a wśród nich cały 
zastęp podopiecznych trenera Piotra Kapu-
ścińskiego z rocznika 2004. Potwierdzeniem 
tego może być chociażby pierwszy mecz 
ligowy, w którym na murawie pojawiło się 
aż 13 młodzieżowców, a 12 z nich to wycho-
wankowie. Inauguracja rozgrywek ligowych 
wypadła bardzo dobrze, bowiem podopiecz-
ni trenera Przybylskiego pokonali u siebie 
stołeczny SEMP Ursynów 3:1. Dwie bramki 
dla naszych barw zdobył Kamil Przyżycki, 
zaś jedną, weteran drużyny, doświadczony 
Tomasz Kołodziejski. Po tym spotkaniu Po-
goń II Grodzisk z 29 pkt zajmuje 9 miejsce, 
mając coraz bezpieczniejszą przewagę nad 
strefą spadkową.   (mś)

u

Zwycięstwo w hicieKibice piłkarscy w Grodzisku wresz-
cie doczekali się inauguracji trzecioli-

gowych rozgrywek. Niestety, stadiony wciąż 
muszą świecić pustkami, jednak klub zadbał 
o to, by fani Pogoni mogli oglądać transmi-
sje z meczów swej drużyny. Piłkarze zaś zro-
bili wszystko, by wynagrodzić kibicom fakt, 
że nie mogą oglądać meczów na żywo.

Obok Filipa Kowalczyka z Pelikana Ło-
wicz w przerwie zimowej szeregi naszego 
zespołu zasilili: Jean Franco Sarmiento 
z drugoligowego kolumbijskiego Tigres oraz 
młodzieżowcy: Maciej Chojnacki z Wisły II 
Płock, Jakub Zborowski z Ożarowianki i Ro-
bert Żolik z Arki Gdynia. Zanim nasi piłka-
rze wznowili rozgrywki ligowe, w ostatnich 
sparingowych meczach ulegli 0:2 Sokołowi 
Aleksandrów Łódzki, pokonali 4:3 Unię 
Skierniewice (Bartłomiej Urbański, Adrian 
Grabowski, Michał Strzałkowski, samobój-
cza) oraz przegrali 0:1 z Legią II W-wa. Wy-
niki spotkań kontrolnych mogły wzbudzić 
pewien niepokój, jednak kiedy przyszło do 
meczów o stawkę, znów zobaczyliśmy Po-
goń taką, jaką pamiętamy z rundy jesiennej.

Strata zmniejszona 

27 lutego, w zaległym spotkaniu, które 
ze względu na zły stan boiska w Błoniu ro-
zegrane zostało na sztucznej nawierzchni 
w Warszawie, podpieczni trenera Krzysztofa 
Chrobaka pokonali 2:1 Błoniankę. Pojedyn-
ki z tym klubem nigdy nie należą do łatwych, 
tak też było i tym razem. Pogoń objęła pro-
wadzenie w I połowie po bramce Mateusza 
Lisowskiego. Niestety, w drugiej części gry 
samobójcza bramka naszego obrońcy dała 
rywalom wyrównanie. Nasza drużyna do 
końca walczyła o zgarnięcie całej puli i jej 
starania zostały nagrodzone, kiedy w koń-
cówce spotkania po centrze Lisowskiego 
z rzutu rożnego Kacper Gzieło strzałem gło-
wą zapewnił nam komplet punktów.

W oczekiwaniu na wznowienie rozgry-
wek, w kolejną sobotę, Pogoń zagrała spa-
ringowo z Pilicą Białobrzegi (1:1, bramka: 
Strzałkowski). 13 marca rozegrano spotka-
nia XIX kolejki, w tym hit w postaci poje-
dynku lidera, czyli Pogoni, z trzecią w tabeli 

Polonią W-wa. W pierwszej połowie lep-
sze wrażenie sprawiali piłkarze „Czarnych 
Koszul”, jednak w drugiej części gry to 
Pogoń osiągnęła przewagę, którą udoku-
mentowała trafieniem Jakuba Kołaczka. 
Był to gol na wagę zwycięstwa. Dla Polonii, 
która nie rezygnuje z walki o awans, był to 
mecz o  wszystko, więc wysoko zawiesiła 
poprzeczkę, a mimo to komplet punktów 
pozostał w Grodzisku. Dzięki temu zwy-
cięstwu Pogoń z 45 pkt umocniła się na 
prowadzeniu w tabeli, mając 9 przewagi 
nad Legionovią oraz 11 nad Zniczem Biała 
Piska, Świtem Nowy Dwór i stołeczną Po-
lonią. Do końca pierwszej części rozgrywek 
pozostały jeszcze dwie kolejki z rundy je-
siennej, a następnie 14 meczów w ramach 
grupy mistrzowskiej. To dużo, jednak jeśli 
nasza Pogoń będzie spisywać się tak jak do 
tej pory, to w pewnym momencie wspólnie 
rozpoczniemy odliczanie, urealniając hasło 
„Razem tworzymy historię”.     (mś)

3 9 medali zdobyli zawodnicy Grodzi-
skiego Klubu Szermierczego pod-

czas zawodów Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży. Dwa krążki wywalczyła Lidia 
Tabędzka, wygrywając w kategorii mło-
dziczek oraz zajmując drugą lokatę w ry-
walizacji junior młodszy. Złoto stało się 
również udziałem Oliwii Dwornik (dzieci) 
i Filipa Syperka (junior młodszy). Pozo-
stałe medale dla ekipy trenera Krzysztofa 
Karlickiego zdobyli: srebrne – Franciszek 
Kossut (młodzicy) i Maks Buśkiewicz (ju-
nior młodszy), zaś brązowe – Anna Rusak, 
Ada Szwed i Iwo Bugaj (dzieci).     (mś)
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Walczą z efektem

v
Po trzech kolejnych zwycięstwach po 3:0: 
nad Raszynem, Warką i Halinowem, w ko-
lejnym spotkaniu trzecioligowe siatkarki 
Sparty doznały pierwszej w tym sezonie 
porażki, przegrywając 0:3 na wyjeździe 
z wiceliderem z Kobyłki. Nie miała ona 
jednak wielkiego wpływu na układ tabe-
li, bowiem podopieczne trenera Toma-
sza Lukowskiego z 43 pkt zajmują w niej 
1 miejsce, z 7-punktową przewagą nad 
drugim zespołem. Warto wspomnieć, że 
w pojedynku z Warką debiut na trzecio-
ligowych parkietach zanotowały cztery 
młodziczki: Julia Bombińska, Aleksandra 
Chmielewska, Agata Kozłowska i Domini-

ka Pastuszka, co pokazuje, że o przyszłość 
grodziskiej żeńskiej siatkówki możemy 
być spokojni.

Druga drużyna mężczyzn pod okiem 
trenera Grzegorza Szumielewicza notuje 
stały postęp i zaczyna seryjnie zdobywać 
punkty, co owocuje awansem w tabeli. Po 
dwóch porażkach (0:3 z Gromem Przytyk 
i 2:3 z SPS Radmot Jedlińsk), przyszła se-
ria trzech zwycięstw (3:2 z SPS Konstancin 
Jeziorna oraz po 3:0 z Promotorem Gózd 
i GKS Yabu Sadownik Błędów). Dzięki tej 
passie młody zespół Sparty II z 19 pkt jest 
już siódmy w tabeli IV ligi.  

    Michał Śliwiński
Sporo sukcesów w ostatnim czasie 
zanotowali reprezentanci grodzi-

skich klubów walki. 12 medali z bydgoskich 
zawodów Central Europe Open w karate 
olimpijskim przywieźli reprezentanci UKS 
Budo. Najlepsi w swoich kategoriach okazali 
się Krzysztof Sarba i Szymon Budny, drugie 
miejsca zajęli Małgorzata Sarba, Tomasz Wy-
soczański, Krzysztof Krawiec i Jakub Malicki, 
a trzecie – Aleksandra Kot, Albert Ciesielski, 
Zofia Knyziak, Jakub Malicki i dwukrotnie 
Marcel Gurgul. 3 złote i jeden brązowy medal 
w konkurencji kata wywalczyli zawodnicy Ra-
ion Fight Club podczas Pucharu Mazowsza, 
będącego równocześnie I Turniejem Mazo-
wieckiej Ligi Karate Tradycyjnego. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęli: Artur Berkow-
ski, Maciej Perzanowski i Julita Rutkowska, 
zaś na najniższym – Matylda Kaczmarek. 
Reprezentanci tego klubu zdobyli również 
14  medali w VIII Grand Prix Polski w bra-
zylijskim jiu-jitsu, które odbyły się w Mińsku 
Maz. Złoto stało się udziałem Jakuba Cegiełki, 
ten sam zawodnik oraz Paweł Gromadowski, 
Arkadiusz Grabek i Oskar Solarski wywalczyli 
srebrne krążki, zaś brązowe – Wojciech Spy-
tek i Karol Rypina – po 2 oraz Mateusz Mu-
cha, Tomasz Romański, Mateusz Borkowski, 
Julian Bladosz i Konrad Grzeszyk. Jeśli chodzi 
o występy reprezentantów grodziskiej Sparty, 
to sensei Tomasz Basiak zajął 2 miejsce pod-
czas Klubowego Pucharu Świata w kata, który 
zgromadził na starcie ponad 1000 zawod-
ników z 26 krajów. Z kolei w Mistrzostwach 
Województwa Mazowieckiego w kumite złoto 
wywalczyła Julia Dobrowolska, zaś srebro – 
Michał Żurawski.     (mś)

W czubie tabeli 
Niezależnie od ligi tenisa stołowego na-
sze drużyny plasują się w czubie tabeli. 
W  rozgrywkach I ligi wciąż znakomicie 
spisują się reprezentantki Bogorii Gro-
dzisk. Wyjazdowy remis w Białymstoku 
oraz pewne wygrane w Luboniu i Gnieź-
nie spowodowały, że nasz zespół (debiu-
tujący i najmłodszy w lidze!) z 18 pkt zaj-
muje 2 miejsce w swej grupie, mając taki 
sam dorobek jak liderujący UKS Chrobry 
Międzyzdroje. Hitowy pojedynek z wo-
liniankami odbędzie się po zamknięciu 
numeru.

W II lidze od zwycięstwa do zwycięstwa 
kroczą zawodnicy drugiej drużyny Bo-
gorii, którzy z kompletem 20 pkt pewnie 
prowadzą w tabeli, będąc na najlepszej 
drodze na zaplecze Lotto Superligi.

Z kolei w III lidze pierwszej porażki do-
znali reprezentanci Bogorii III, którzy po 
przegranej z liderującym KS Lima Prusz-
ków z 14 pkt plasują się na drugiej pozycji.

Wyniki. I liga kobiet: ATS East Rent 
Białystok (w) 5:5 (Aleksandra Falarz – Ga-
briela Dyszkiewicz 3:2, Lizaveta Karasiova 
3:0, Katarzyna Trochimiuk – Monika Te-
reszkiewicz 3:0, Zofia Śliwka – Tereszkie-
wicz 3:0, Śliwka/Trochimiuk – Tereszkie-
wicz/Karasiova 3:0), LKTS Luvena Luboń 
(w) 8:2 (Lis – Joanna Spychała 3:0, Pau-

lina Nowacka 3:2, Falarz – Spychała 3:1, 
Trochimiuk – Natalia Piechota 3:1, Anita 
Chudy 3:1, Śliwka – Chudy 3:1, Falarz/Lis 
– Nowacka/Chudy 3:0, Śliwka/Antoni-
na Zembowicz – Piechota/Spychała 3:2), 
Stella Niechan Gniezno (w) 9:1 (Falarz – 
Emilia Kijok 3:0, Agata Klabińska 3:0, Lis 
– Kijok 3:0 i Klabińska 3:0, Trochimiuk 
– Magdalena Drankiewicz 3:2 i Agniesz-
ka Lipska 3:2, Śliwka – Drankiewicz 3:2, 
Milena Mirecka – Zuzanna Lewandowska 
3:0, Falarz/Lis – Kijok/Drankiewicz 3:2). 
II liga mężczyzn: Pongori IRKTS Józefów 
(w) 6:4 (Przemysław Sałaciński, Michał 
Gawlas – po 2, Bartłomiej Skórko – 1, Sa-
łaciński/Skórko – 1), UKS Lupus Kabaty 
W-wa (d) 9:1 (Pyśk, Gawlas, Sałaciński – 
po 2, Adam Smoter – 1, Pyśk/Gawlas – 1, 
Sałaciński/ Smoter – 1). III liga mężczyzn: 
KU AZS SGH W-wa (w) 8:3 (Adrian Maj-
chrzak – 3, Jacek Mitas, Krzysztof Stąpo-
rek – po 2, K. Stąporek/Adam Stąporek 
– 1), KS Lima Pruszków (d) 6:8 (Mitas 
– 3, Majchrzak – 1, Mitas/Majchrzak – 1, 
K. Staporek/Mikołaj Giereło- 1).

Liderujący w rozgrywkach Lotto Su-
perligi tenisiści stołowi Dartomu Bogorii 
Grodzisk po przerwie wznowią rozgrywki 
już po zamknięciu numeru pojedynkiem 
z Dojlidami Białystok.     (mś)

e

j

Spokojni o przyszłość

v
W najlepszy z możliwych sposób zakończyli 
fazę zasadniczą siatkarze drugoligowej Spar-
ty Grodzisk. W swym przedostatnim meczu 
podopieczni trenera Tomasza Rosy zade-
monstrowali pokaz siły, „bijąc” 3:0 zwycięz-
cę ligi – Legię W-wa. Dwa pierwsze sety nasi 
siatkarze wygrali do 19, za to trzeci przejdzie 
do annałów klubu – Sparta po morderczej 
walce zwyciężyła 37:35! I tylko należy ża-
łować, że nie mogli tego zobaczyć kibice. 
W ostatnim spotkaniu Spartiaci pokonali na 
wyjeździe UKS Trójkę Międzyrzecz Podlaski 
3:0 (18,25,19), dzięki czemu w swej grupie z 
45 pkt i imponującym bilansem setów 50:18, 
zajęli 2 miejsce, ze stratą jednego punktu do 
stołecznej Legii.

Po rundzie zasadniczej nasi siatkarze roz-
poczęli fazę play off, w której 24 najlepsze dru-
żyny z sześciu drugoligowych grup, powalczą 
o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi. 
I tu dopiero zaczną się wielkie emocje, oby 
z happy endem dla grodziskich siatkarzy. 

Pierwszy krok ku temu wymarzonemu 
celowi został już prawie zrobiony, bowiem 
w I rundzie Sparta prowadzi 2:0 z SMS PZPS 
Spała II. Gra się do trzech zwycięstw, a kolejny 
mecz rozegrany zostanie już po oddaniu nu-
meru do druku. W pojedynkach na własnym 
parkiecie podopieczni trenera Rosy pokonali 
ekipę ze Spały dwukrotnie 3:0. W pierwszym 
meczu, w poszczególnych setach do 23,25 
i 21, zaś w drugim – do 17,19 i 24.   (mś)

Krok ku marzeniom 

Zgodnie z przewidywaniami Miłosz 
Redzimski nie miał większych pro-

blemów z wygraniem turnieju Grand Prix 
Polski Juniorów, który odbył się w Sępólnie 
Krajeńskim. W drodze po końcowy triumf 
nasz aktualny mistrz kraju w tej kategorii 
wiekowej wygrał 8 pojedynków. Z kolei 
w rozegranym w Krakowie Grand Prix 
Polski Kadetek i Kadetów na najniższym 
stopniu podium stanęła Zofia Śliwka, zaś 
blisko strefy medalowej był Aleks Paku-
ła, który dotarł do ćwierćfinału. Świetny 
występ zanotowała nasza młodzież w se-
niorskich Mistrzostwach Mazowsza, które 
odbyły się w Nowym Dworze. W rywaliza-
cji mężczyzn całe podium padło łupem za-
wodników Bogorii, bowiem 1 miejsce zajął 
Miłosz Redzimski, drugie – Patryk Pyśk, 
a trzecie – Jacek Mitas. W kobiecej rywa-
lizacji najlepsza okazała się Martyna Lis, 
która podobnie jak Miłosz zapewniła sobie 
tym samym udział w Mistrzostwach Pol-
ski, które rozegrane zostaną w Arłamowie. 
Trzy medale wywalczyły też grodziskie de-
ble: złoto – Redzimski/Pyśk, zaś brązowe: 
Mitas/Przemysław Sałaciński oraz Lis/Ka-
tarzyna Trochimiuk.    (mś)

Młodzieżowi 
dominatorzy 
e
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Krzyżówka wielkanocna
Rozwiązanie hasła utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 17.
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Poziomo:
1. Richard – aktor amerykański („Ptaki 
ciernistych krzewów”, „Szogun”); 9.  rze-
ka w Peru; 10. pragnienie realizacji am-
bitnych planów; 11.  gościniec, droga; 
12.  dawne, prymitywne narzędzie do 
orki; 15. w mitologii: ukochany Afrodyty; 
19.  utwór opiewający bohaterskie czyny; 
20.  Marino – kompozytor i wykonawca 
hitu „Nie płacz kiedy odjadę”; 21. kraj 
podległy władzy emira; 22. ptak z  rzędu 
wróblowatych; 23. Cyprian Kamil – pi-
sarz, autor powieści „Pierścień Wielkiej 
Damy”; 25. sprawa sądowa; 27. brazylij-
ski instrument perkusyjny; 28. mityczny 
stwór o głowie kobiety i uskrzydlonym 
tułowiu; 34.  organizm, w którego ce-
chach dziedzicznych nastąpiła przemiana; 
35. stalowa klamra budowlana wzmacnia-
jąca ścianę; 38. ręczne narzędzie żniwne; 
39. opłacone prawo do korzystania z pew-
nych usług; 40. koło splecione z kwiatów 
i liści; 41. sklep z antykami.

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

Aktualne informacje na temat działalności 
kina na:  www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  

Pionowo:
2. sygnał do rozpoczęcia akcji; 3. zakon-
nik; 4. strumyk, rzeczka; 5. imię męskie; 
6. gryzoń hodowany dla cennego futra; 
7. ssak z rodziny łasicowatych; 8. koteria; 
12. teren lub pomieszczenie służące do 
ćwiczeń w strzelaniu; 13. wyspa we Wło-
szech na Morzu Tyrreńskim; 14.  proro-
cza wizja zagłady świata; 16. sztuka pięk-
nego pisania; 17. oblicze; 18. specjalista 
w sprawach pieniężnych; 24. w przysło-
wiu „Dzieci i … głosu nie mają”; 26. czło-
wiek kpiący ze wszystkiego; 29. Robert 
– wybitny polski rajdowiec; 30. zbędny 
ciężar; 31. jedno z miast na Mazowszu; 
32.  nieprzekraczalna granica czegoś; 
33. grupa osób spokrewnionych lub za-
przyjaźnionych; 36. liczba wskazująca 
kolejność; 37. część walki bokserskiej.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
12 kwietnia. Odpowiedzi prosimy nad-
syłać na adres redakcji pocztą tradycyjną 
bądź elektroniczną. Nagrodą jest waż-
ne do końca 2021 roku zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Centrum Kultury 
na dowolnie wybrany seans filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 305:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Joseph Bonmariage”. 
Zwyciężczynią została p. Monika 
Hajduk. Po odbiór nagrody za-
praszamy do siedziby redakcji: 
Centrum Kultury, ul.  Spółdziel-
cza 9, II piętro. 
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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  Przyjmę książki w każdej ilości, z odbiorem osobistym. 
Proszę o kontakt: 502 932 470

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

Wiosenne rękodzieło 
Wśród seniorek z Łąk 
i  Zabłotni od kilku ty-
godni panuje wiosna. 

Pierwsze tulipany wykonane 
z  różnokolorowych tkanin po-
jawiły się już w styczniu, pod-
czas mroźnych dni. Koleżanki 
pracowały w swoich domach, 
a wyniki efektownego rękodzieła 
zgromadzone zostały w świetlicy 
w Zabłotni. Mamy własnoręcznie 
zrobione kwiaty na każdą okazję. 
Kosz najpiękniejszych tulipanów 
oraz serdeczne życzenia dedyku-
jemy Paniom z okazji niedawne-
go Dnia Kobiet. A na zbliżające 
się Święta Wielkanocne życzymy 
wszystkim zdrowia, spokoju, na-

dziei na lepsze jutro oraz wiosen-
nych nastrojów.

Danuta Dubielecka  
oraz Seniorzy z Łąk i Zabłotni

 
 

PAŃSTWOWA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I st. 
im. Tadeusza Bairda 

w  Grodzisku Mazowieckim,       
ul. gen. L. Okulickiego 8 

tel.  (22)7555-267 
www.psmgrodzisk.pl 

     
                             

OGŁASZA  ZAPISY 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
do klas:  

fortepianu, skrzypiec,  
wiolonczeli, klarnetu, saksofonu, 
akordeonu, fletu, gitary, perkusji  

 
 

DOŁĄCZ DO NAS 
jeśli chcesz się dowiedzieć!!! 

 
” Czym jest muzyka? Nie wiem. 
   Może po prostu niebem 
   Z  nutami zamiast gwiazd. 
  Może mostem zaklętym, 

                                          po którym instrumenty przeprowadzają nas.”                                                                                                                                                       
                                                                                                 (Ludwik Jerzy Kern)                    

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły  
przyjmuje sekretariat szkoły 

od 15 lutego 2021 r. do 28 maja 2021 r. 
drogą mailową (scany) na adres rekrutacja@psmgrodzisk.pl 

lub w godzinach urzędowania sekretariatu 
 po uprzednim umówieniu się telefonicznie 
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Stawiamy na:
 •  wysoki poziom edukacji – w roku szkolnym 

2019/2020 nasi uczniowie kl. VIII osiągnęli  
najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty 
w powiecie grodziskim 

 • indywidualne podejście do ucznia
 • rozwijanie pasji
 • dobre relacje

Oferujemy:
• język angielski – 8 godzin w tygodniu
• język hiszpański – 2 godziny w tygodniu od kl. I
•   więcej godzin edukacji wczesnoszkolnej,  

matematyki, języka polskiego i informatyki
• obiady z naszej kuchni
• przedszkole dla rodzeństwa www.wesoly-autobus.pl

Działamy, uczymy się, rozwijamy i świetnie  
się przy tym bawimy!

Ul. Mazowiecka 87a, 05-825 Książenice
www.szkola-vinci.pl, rekrutacja@szkola-vinci.pl
tel. 607 44 42 40 

Warsztaty dla kandydatów 
do kl. I odbędą się  

23 marca o godz. 17.00

Rekrutacja do klas I-VII trwa!
Zadzwoń i umów się  

na spotkanie z dyrektorem!

Dołącz do nas!

Artystyczne 
szaleństwa  
na Teneryfie 

19 lutego po długiej przerwie 
związanej z obostrzeniami wy-
nikającymi z pandemii Publiczne 
Ognisko Plastyczne zorganizo-
wało wernisaż wystawy pople-
nerowej „Teneryfa 2020”.

– Zeszłoroczny plener trwał dwa tygodnie 
i brali w nim udział tylko dorośli słuchacze 
ogniska. Taki wyjazd jest kapitalny. To jest 
takie doładowanie adrenaliny, że okazuje 
się, że ludzie, którzy niekoniecznie muszą 
mieć studia, robią tak przepiękne i cudowne 
rzeczy, że aż urzekają. Jest to również inspi-
racja dla mnie, bo pomimo że jestem wykła-
dowcą, uczę się od moich słuchaczy. Trak-
tujemy to jako swego rodzaju partnerstwo 
artystyczne – mówił Kuba Cwieczkowski, 
dyrektor ogniska.

Uczestnicy zeszłorocznego pleneru za-
prezentowali malarstwo olejowe i akrylowe 
oraz fotografię cyfrową i analogową. Jak 
podkreślali, Teneryfa zachwyciła ich tym, 

jak zmienia się otoczenie, z upalnego, sło-
necznego nadbrzeża do gór, w których leży 
śnieg. Inspiracją do twórczych działań był 
np. wulkan El Teide.

– Różnorodność prac odzwierciedla fakt, 
że na Teneryfie na małych dystansach co 
chwila jest zmiana przestrzeni, klimatu, 
światła i pogody. I techniki, i tematy po-
kazują, że każdy z nas miał zupełnie inne 
spojrzenie, inaczej tworzył i przeżywał te 
miejsca. Było to duże wyzwanie, ale dzięki 
temu wyszaleliśmy się artystycznie – mówi-
ła Agnieszka Antosik, kurator wystawy.

Na ekspozycję w Galerii Popkolor składa 
się kilkadziesiąt prac, których autorami są: 
Agnieszka Antosik, Katarzyna Bukowska, 

Kuba Cwieczkowski, Sławomir Kamiński, 
Elżbieta Korczak-Idzińska, Zuzanna Siero-
cińska, Katarzyna Stasiak, Gerard Wasiak 
i Tomasz Wierzejski.

– To mój kolejny plener na Wyspach Ka-
naryjskich. Kolory tam są zupełnie inne niż 
w Polsce i jest pogoda, dzięki której możemy 
malować codziennie. Myślę, że był to jeden 
z  bardziej udanych plenerów w moim ży-
ciu – mówił Sławomir Kamiński związany 
z ogniskiem od 20 lat.

Wystawę można także oglądać online na 
stronie ogniska www.popkolor.com. Znaj-
dują się tam również prace Barbary Sala-
mon-Zubik i Leny Rokitnickiej, które nie są 
prezentowane w siedzibie.     (ar)
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STRZELNICA  - BILARD - RZUTKI 

KOZERKI, WENUS 1
JESTEŚMY BUDYNKU SALONU ŁAZIENEK ARGO

TEL. 22 247 24 40 

SPORT, REKREACJA, DOBRA ZABAWA
NAJTAŃSZA STRZELNICA W POLSCE

WWW.STRZELNICASPORTOWA.COM

Since 2020
GENTLEMAN GUN CLUB

Since 2020
GENTLEMAN GUN CLUB

GENTLEMAN  
GUN CLUB



II

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:

Lecznica LIFE-MED
ul. Kościuszki 29
Grodzisk Mazowiecki

             

USG ortopedyczne  
- pełen zakres

             

Gabinet  
rehabilitacyjno-
specjalistyczny
zaprasza na:

n  konsultacje lekarskie
n  konsultacje fizjoterapeutyczne
n  terapie stawow skroniowo-żuchwowych 
n  terapia migren i bezsenności
n  terapia Cranio-Sacralna
n  fizykoterapia – laser wysokoenergetyczny
n  fala uderzeniowa
n  elektroterapia
n  ultradźwięki
n  pogotowie kroplówkowe

Serdecznie zapraszamy  
do naszego gabinetu  
mieszczącego się przy 
 ul. Magnackiej 12 w Osowcu
tel. 502 119 018
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www.ameds.pl

lekarze specjaliści – kardiologia 
i wiele więcej

Oddaj swoje serce 
w dobre ręce

222 902 880
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Normobaria
Doktora Jana Pokrywki 

Normobaria tlenowa to naturalna,  bezpieczna i skuteczna terapia  
polegająca na dostarczeniu do organizmu bardzo dużej ilości tlenu.

Komora normobaryczna w Orębusach może pomieścić jednocześnie 10 osób w cyklu dwugodzinnym.
Czynna codziennie oprócz niedziel i świąt. Godziny seansów: 8.00 – 10.00,11.00 – 13.00,  
14.00 – 16.00, 17.00 – 19.00, 20.00 – 22.00

Przebywanie w komorze normobarycznej wpływa na:
n zwielokrotnienie poziomu komórek macierzystych
n zwiększony dostęp tlenu do komórek
n stymulacja układu immunologicznego
n zahamowanie rozmnażania się bakterii beztlenowych
n zwiększona wydolność fizyczna, psychiczna, koncentracja i zapamiętywanie
n poprawa przepływu i dostarczania składników odżywczych do tkanek
n szybszy rozwój nowych naczyń krwionośnych
n spokojniejszy i głębszy sen
n lepsze gojenie ran, poprawa wzroku

05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 2 (wejście od ul. Projektowanej)
tel. +48 667 234 523, +48 697 234 521, mail: normobaria@o2.pl, www.normobaria.info.pl
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Strefa Dobrych Praktyk
BIK – czym jest ten tajemniczy skrót, z którym spotykamy się 
podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny?
Skrót BIK oznacza Biuro Informacji Kredytowej, i jak sama nazwa wskazuje, w tej bazie 
znaleźć można dane dotyczące kredytów, pożyczek, kredytów ratalnych i wszystkiego 
rodzaju zadłużeń, dotyczących danej osoby. Wiele osób jest wciąż nieświadomych, że 
baza ta, tworzona jest dla każdego z nas automatycznie, i systematycznie powiększa 
się o kolejne zobowiązania. 
Do czego służy BIK?
Głównym jego zadaniem jest wystawienie rzetelnej 
i obiektywnej opinii dotyczącej tego, w jaki sposób obsłu-
gujemy swoje zobowiązania oraz czy jesteśmy sumien-
ni w płaceniu rat w odpowiednim terminie. Narzędzie to 
wykorzystywane jest przede wszystkim przez instytucje 
finansowe, do ocenienia zdolności kredytowej po zawnio-
skowaniu o kredyt hipoteczny. Dlatego tak ważne jest, aby 
mieć świadomość jak wygląda nasz raport.

Raport BIK
Warto wiedzieć, że każdy z nas, ma możliwość wglądu w hi-
storie kredytową. Generowanie raportu z BIKu jest bardzo 
proste, wystarczy mieć założony profil zaufany – bezpłat-
ną usługę dostępną w bankowości elektronicznej. Jedno-
razowe pobranie raportu kosztuje 39 zł. Znajdziemy w nim 
wszystkie aktualne i spłacone produkty finansowe, wraz 
z oznaczeniem terminowości w płaceniu rat. Prawidłowo 
regulowane zobowiązania oznaczone będą kolorem zielo-
nym, opóźnienia niewielkie, kilkudniowe, oznaczone będą 
na żółto, a długoterminowe opóźnienia zaznaczone będą 
czerwonym kolorem. Na podstawie danych zebranych ze 
wszystkich zobowiązań na samej górze raportu zostaje 
przedstawiona nasza ocena wraz z krótkim opisem.

Czy warto budować naszą historię kredytową w BIKu?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, naszą historię 
kredytową jak najbardziej należy budować. Każde, nawet 
najmniejsze zobowiązanie, które bez problemów spłaci-
my w terminie, podwyższy nam ocenę. Osoby, które nigdy 
nie posiadał żadnego, nawet najmniejszego zobowiązania, 
nie są idealnym kredytobiorcą dla instytucji finansowej. 

Dlaczego? Ponieważ pusty raport BIK nie daje możliwości 
zweryfikowania, w jaki sposób płacilibyśmy nasze zadłu-
żenia. Natomiast w sytuacji, gdy ktoś, dla przykładu, wziął 
laptopa na raty, i spłacił go bez problemów, będzie w zde-
cydowanie lepszej sytuacji.

A co w sytuacji, gdy mamy złą historię kredytową?
Kiedy już zdecydujemy się na sprawdzenie naszej historii, 
niewykluczone że złapiemy się za głowę. Dla osób nie-
świadomych istnienia BIKu, może wydawać się, że opóź-
nienie o dzień czy dwa z zapłaceniem raty nie będzie mia-
ło większego znaczenia. Niestety, w BIKu widać wszystko, 
nawet jeden dzień opóźnienia… Sytuację swoją można 
poprawić na dwa sposoby. Jeśli opóźnienia dotyczą już 
zamkniętego zobowiązania, możemy wycofać zgodę na 
przetwarzanie danych. Spowoduje to usunięcie wszelkich 
danych dotyczących zobowiązania wskazanego w piśmie. 
Jeśli natomiast zobowiązanie dalej jest obsługiwane, naj-
lepszą metodą, będzie przypilnowanie, by kolejne raty 
płacić w terminie.

Jeśli zastanawiasz się nad zawnioskowaniem o kredyt 
hipoteczny, gotówkowy, czy jakiekolwiek inne zobowiąza-
nie, a wiesz, że masz lub miałeś wiele innych zobowiązań, 
sprawdzenie BIKu powinno być pierwszą czynnością, któ-
rej dokonasz. Źle prowadzona historia kredytowa może 
bowiem oznaczać otrzymanie negatywnej decyzji kredy-
towej. Jako ekspert finansowy pomogę w wygenerowaniu 
raportu, pomogę zinterpretować dane, zaproponuję roz-
wiązanie problemu. 

Na to możesz liczyć przychodząc do Stefy FiN. Znajdziesz 
nas w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Nadarzyńskiej 88.

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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Wraz z dynamicznym rozwojem struktur wewnętrznych 
Fabryki PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim, poszukujemy
SPECJALISTÓW/-EK DS. ROZLICZEŃ PRODUKCJI

Jeżeli: 
  masz doświadczenie w pracy z Excelem
    jesteś dyspozycyjny/a do pracy w systemie 4-brygadowym  
(3 zmiany, praca również w weekendy)
   posiadasz zdolności analityczne (wyciąganie wniosków, 
wyszukiwanie powiązań i analiz przyczynowo-skutkowych)

    to zachęcam Cię do aplikowania na to stanowisko!

W PepsiCo możesz liczyć na:
   konkurencyjne wynagrodzenie wraz z pakietem atrakcyjnych 
benefitów (m.in. prywatną opieką medyczną, kartą sportową, 
programem emerytalnym, ubezpieczeniem grupowym 
i ubezpieczeniem na życie)
    miłą atmosferę w zespole doświadczonych specjalistów
   różnorodny zakres obowiązków (współpraca z działem produkcji, 
przygotowywanie harmonogramów, analiz, raportów)

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie CV na adres:   
malwina.pikiewicz@pepsico.com

Chcesz poznać inne oferty pracy w Pepsico?
605 650 641

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy wszystkim czytelnikom  

najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia,  
radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa 

oraz samych sukcesów 
w życiu prywatnym i zawodowym 

 W imieniu całej załogi Zakładu PepsiCo  
w Grodzisku Mazowieckim,

Tomasz Bronny
Kierownik Zakładu
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Kwiaciarnia Daria zaprasza:
 florystyka ślubna 
 bukiety i kwiaty cięte 
  kwiaty doniczkowe i rabatowe  
(których jesteśmy producentami)

 wiązanki pogrzebowe
 dekoracje okolicznościowe

Przyjdź z Bogorią i otrzymaj 5% rabatu!
ul. Sienkiewicza 11, Grodzisk Maz. 
tel. 604 867 049, fb Kwiaciarnia Daria 

   

Nie możemy zapomnieć, że to Prawo 
i Sprawiedliwość zniszczyło obowiązują-
cy w Polsce od 1993 r. kompromis abor-
cyjny. Opublikowanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego przelało czarę goryczy. 
Pokazało, że dla nich głos kobiet nie ma 
najmniejszego znaczenia, a bezpieczeń-
stwo, zdrowie i życie kobiet się po prostu 
nie liczą. PiS przez ostatnie lata konse-
kwentnie odbierał Polkom godność i po-
czucie bezpieczeństwa, zabierając im in 
vitro, antykoncepcję awaryjną czy utrud-
niając adopcję dzieci.  

Dzisiaj nowoczesne państwo musi za-
gwarantować w szkołach profesjonalną 
edukację seksualną, bezpłatny i bezwa-
runkowy dostęp do antykoncepcji, także 
awaryjnej, do badań prenatalnych, bez-
płatny dostęp do in vitro i kompleksowe 
wsparcie w wychowywaniu niepełno-
sprawnych dzieci. Gwarancją tego jest 
właśnie Pakiet Praw Kobiet. 

Po zrujnowaniu kompromisu aborcyj-
nego powinniśmy zmierzać w kierunku 
„Nowej Umowy Społecznej”. Wszystkie 
zgadzamy się z tym, że to kobieta po-
winna sama podjąć tę niezwykle osobi-
stą decyzję, a państwo czy politycy nie 
mogą narzucać jej swojego zdania. Jako 
posłanka jasno i zdecydowanie stoję po 
stronie kobiet. Po stronie rozsądku i em-
patii. Platforma Obywatelska opowiada 
się za zagwarantowaniem każdej Polce 
znajdującej się w wyjątkowo trudnej sy-
tuacji osobistej prawa do podjęcia przez 
nią – po konsultacji z psychologiem i le-
karzem – indywidualnej decyzji o ewen-
tualnym przerwaniu ciąży do 12 tygodnia 

w bezpiecznych warunkach, podobnie jak 
w większości krajów europejskich.

Pragnę podkreślić, że nie popie-
ram aborcji i chciałabym, aby było 
ich w Polsce jak najmniej. Dlatego 
wierzę, że wcześniejsza wizyta 
u psychologa może pomóc kobie-
cie podjąć decyzje o macierzyń-
stwie. Wolny wybór, wolna 
decyzja. Uważam, że 
ten Pakiet, to droga do 
tego, by kobiety w Pol-
sce czuły się szanowa-
ne i bezpieczne. Chcę 
by były wspierane na 
każdym etapie swojej 
decyzji i by te decy-
zje nie były osądza-
ne, szczególnie 
przez polityków. 

Dopiero tak 
komp leksowa , 
w y p r a c o w a n a 
w dialogu z Po-
lkami i Polakami, 
„Nowa Umowa 
Społeczna” za-
pewni podmiotowe 
traktowanie kobie-
ty i w dramatycznych 
sytuacjach życiowych 
zagwarantuje bezpieczeń-
stwo. Ufamy mądrości kobiet.

 Kinga Gajewska
Posłanka na Sejm RP

Platforma  
Obywatelska

Kierując się poczuciem odpowiedzialności i zaufaniem do człowieka, jed-
noznacznie twierdzę, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie kobie-
cie prawa do podejmowania decyzji dotyczących macierzyństwa w zgodzie  
z własnym sumieniem. Bez wątpienia zaproponowany przez Platformę Obywa-
telską Pakiet Praw Kobiet, to krok w dobrą stronę. Chodzi w niej przede wszystkim  
o zagwarantowanie nam, kobietom, odpowiedniej opieki oraz bezpieczeństwa.

Prawa kobiet  
– bezpieczeństwo kobiet
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