
kultura 1Majówka na wynos
Grodziski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie warsztatów 
na wynos. Ta propozycja została przygotowana z myślą o długim weekendzie majowym 
i adresowana jest do dzieci i młodzieży, chętnych do rozwijania własnej kreatywności. 
W kopertach znajdują się łamigłówki, zadania, kolorowanki i gry planszowe. Potrzebnym 
wkładem własnym będą jedynie nożyczki, klej, kredki bądź flamastry. Pakiety można 
odbierać w Centrum Kultury od 28 kwietnia do wyczerpania zapasów.
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– Obiekt ten okazał się znakomitym 
miejscem do tego celu, gdyż nie tylko za-
pewnia komfortowe, przyjazne warunki, 
ale przede wszystkim bezpieczeństwo. 
Ze względu na swój rozmiar Mediateka 
ma przepustowość praktycznie do 500 
osób dziennie i takie liczby już niebawem 
będą osiągnięte – zapewnia burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, który inicjaty-
wę udostępnienia Mediateki na potrzeby 
szczepień podjął na przełomie roku. 

Funkcję tę obiekt przy ul. 3 Maja przejął 
12 lutego i był to pierwszy tego typu punkt 
szczepień na Mazowszu, w dodatku został 
nazwany przez wojewodę wzorcowym, 
a jego opinię potwierdzili nie tylko przed-

stawiciele NFZ i GIS – profesjonalizm 
i  życzliwą atmosferę doceniają pacjenci, 
którzy zdecydowali się na szczepienie. 

– Personel medyczny oraz pracownicy 
Ośrodka Kultury rozumieją, że świadcze-
niu towarzyszą często emocje i różne nie-
pokoje, dlatego staramy się udzielać wszel-
kiego wsparcia osobom, które przychodzą 
na szczepienie – mówi koordynator ds. 
szczepień przeciwko COVID-19 Agniesz-
ka Galbierczyk ze Szpitala Zachodniego. 

Na razie na rządowej liście punktów 
szczepień w gminie Grodzisk znajduje się 
pięć lokalizacji – oprócz Mediateki i Szpi-
tala Zachodniego szczepienia przeciwko 
COVID-19 prowadzone są w przychodni 

Optima przy ul. Bairda oraz w gabinetach 
przy ul. Żydowskiej i Bliskiej. Jak zapo-
wiada burmistrz Grzegorz Benedykciński, 
niebawem zostanie uruchomiony również 
punkt szczepień typu drive-thru, który 
pozwoli otrzymać szczepionkę bez ko-
nieczności wysiadania z auta.

  Krzysztof Bońkowski 

Więcej informacji na temat szczepień prze-
ciwko COVID-19, m.in. gdzie można doko-
nać zapisu, a także jak przygotować się do sa-
mego szczepienia, można znaleźć na stronach 
7-8. Szczegółowy harmonogram Narodowego 
Programu Szczepień oraz aktualności na jego 
temat publikowane są na stronie gov.pl.

Mediateka przyspiesza
W wielu miejscach w kraju z niecierpliwością oczekiwane są otwarcia punktów masowych szczepień 
przeciwko COVID-19, w innych z radością przyjmowane są informacje o rozpoczęciu działania 
takich placówek. Tymczasem gmina Grodzisk zbiera owoce podjęcia z wyprzedzeniem inicjatywy 
stworzenia punktu szczepień w Mediatece, co znacznie przyspieszyło i usprawniło cały proces.
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1 kwietnia przed rozpoczę-
ciem Mszy Świętej Wieczerzy 
Pańskiej w kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
w  Grodzisku Mazowieckim, 
ks. proboszcz Jarosław Miętus 
poświęcił tablicę upamiętnia-
jącą pierwszego i wieloletnie-
go proboszcza parafii przy ul. 
Piaskowej, ks. kanonika Ry-
szarda Płaszczyńskiego.
    Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Proboszcz upamiętniony
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Grafik i architekt wnętrz Gra-
żyna Bartnik jest bohaterką 
kolejnej odsłony „Spotkań 
z  kulturą”, cyklu filmów po-
święconych twórcom z gminy 
Grodzisk, które realizowane są 
przez Ośrodek Kultury i  udo-
stępniane na jego kanałach 
cyfrowych. Artystka jest repre-

zentantką Minimal Art, nurtu 
obecnego w sztuce współcze-
snej od początku lat 60. XX 
wieku. Cechą charakterystycz-
ną jest stosowanie wyłącznie 
elementarnych form geome-
trycznych, co sprawia, że dzieło 
staje się prostą, rygorystyczną 
strukturą    (kb)

Rygory geometrii Koncert online tria akorde-
onowego Free Accordions 
zorganizowało 17 kwietnia 
Milanowskie Centrum Kul-
tury. Zespół powstał w 2010 
roku w Warszawie, a tworzą go 
Piotr Tomala, Martyna Choj-
nacka i Paweł Ścibor. Muzycy 
zaprezentowali duże możliwo-
ści techniczne akordeonu oraz 
szeroką paletę brzmień tego 
instrumentu. Free Accordions 
wykonuje współczesną muzykę 
akordeonową opartą o orygi-

nalnie napisane na ten instru-
ment utwory oraz aranżacje 
znanych dzieł. Od początku 
swojej działalności muzycy 
zagrali prawie 200 koncertów 
w Polsce i za granicą. Wykonu-
ją utwory od muzyki ludowej, 
poprzez klasyczną, aż po roz-
rywkową. Warto posłuchać na 
kanale YouTube, tym bardziej, 
że w Grodzisku nie brakuje 
miłośników tego instrumentu, 
a i tradycje są bogate.

   Sławomir Sadowski

Możliwości akordeonu  

Inwentarz nieruchomy

Napad za 15 tysięcy

Zające, kury, koguty, gąski za-
gościły w świetlicy wiejskiej 
w Szczęsnem wraz z nadejściem 
wiosny. Inwentarz to jednak 
nieruchomy i stanowi element 
stałej ekspozycji przedstawia-
jącej sielską zagrodę, której 
wszystkie elementy wykonane 
są z filcu oraz tkaniny z wyko-
rzystaniem drewna i stanowią 
efekt pracy rękodzielniczej 
Agnieszki Wąsik i Katarzyny 
Sawiak, koordynujących z ra-
mienia Ośrodka Kultury dzia-
łalność gminnych świetlic.

– Zagroda została zrobiona 
z myślą o dzieciach, których 
obecności bez ograniczeń nie 
możemy się doczekać. Zarów-
no poszczególne elementy, jak 
i cała koncepcja są naszym au-
torskim pomysłem. Wystawę 
przygotowywałyśmy od po-
czątku roku do połowy marca 
– mówi Agnieszka Wąsik. 

Wiejska zagroda w Szczę-
snem nie tylko świetnie wyglą-
da, ale i doskonale sprawdza się 
jako oryginalna scenografia do 
zdjęć.    (kb)

Na aukcji organizowanej 
przez Yves Siebers Auktio-
nen ze Stuttgartu pojawiły się 
dwa obrazy Józefa Chełmoń-
skiego. Pierwszy to „Scena 
z Powstania styczniowego”, 
datowany na 1885 rok. Dru-
gi, znacznie ciekawszy, to 
„Napad wilków” z 1882 roku. 
Obraz uchodził za zaginiony 
przez prawie 90 lat. Wycenio-
ny został na 15 tysięcy euro. 

Do obrazów dołączone 
są opinie napisane przez 
historyka sztuki Tadeusza 

Matuszczaka, który jest naj-
wybitniejszym znawcą twór-
czości malarza. W  2014  r. 
wydał monografię „Cheł-
moński poszukiwany”. Usta - 
lił i szczegółowo opisał 
w niej trasy wędrówek dzieł 
tego malarza, które nie zo-
stały odnalezione. Dzięki 
książce Matuszczaka kolek-
cjonerzy wytropili na świe-
cie już co najmniej 7 obra-
zów. Jeszcze około 100 czeka 
na odkrywcę.

   Sławomir Sadowski

Zostać muzykiem
Do 28 maja można składać wnioski o przyjęcie do Pań-stwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzi-sku. W placówce przyszli adep-ci będą mogli zgłębiać tajniki gry na skrzypcach, fortepianie, wiolonczeli, gitarze, flecie po-przecznym, saksofonie, klarne-cie, akordeonie i perkusji.

Kandydaci, w zależności od wieku, mogą ubiegać się o przy-jęcie do klasy pierwszej w cyklu nauczania albo 6-letnim, albo 4-letnim. Na dłuższy okres mogą się dostać dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Natomiast wariant krót-szy jest dostępny dla osób, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
Kwestionariusze składać moż-na drogą mailową lub w godzi-nach urzędowania sekretariatu szkoły po uprzednim umówie-niu się telefonicznie. Szczegóło-we informacje, w tym regulamin rekrutacji, są zamieszczone na stronie www.psmgrodzisk.pl/rekrutacja.     (ar)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
dzisiaj najważniejszą sprawą jest zaszcze-
pienie przeciwko chorobie COVID-19 
wszystkich mieszkańców gminy, którzy 
tego oczekują. Szanując decyzję każde-
go z  Państwa odnośnie szczepienia, nie 
ukrywam, że bardzo bym chciał, aby 
szczepieniu poddało się powyżej 70 proc. 
mieszkańców. Zgodnie z opiniami eks-
pertów w dziedzinie medycyny, zagwa-
rantuje to nam o  wiele bezpieczniejsze 
życie i prawie normalne funkcjonowanie. 
Mam nadzieję, że tak się stanie. Jak Pań-
stwo wiedzą Gmina, aby wspomóc proces 
szczepienia i sprawić, by przebiegał on jak 
najsprawniej, uruchomiła punkt szcze-
pień w Mediatece. Obiekt ten okazał się 
znakomitym miejscem do tego celu, gdyż 
nie tylko zapewnia komfortowe, przyja-
zne warunki, ale przede wszystkim bez-
pieczeństwo. Ze względu na swój rozmiar 
Mediateka ma przepustowość praktycz-
nie do 500 osób dziennie i takie ilości już 
niebawem będą tam szczepione. Obecnie 
w  Mediatece dziennie szczepionych jest 
od 300 do 450 osób, co także stanowi 
imponującą liczbę, gdyż gmina Grodzisk 
Mazowiecki, aby osiągnąć wspomniane 
70 proc. dorosłej populacji, musi zaszcze-
pić ok. 28 000 – 29 000 mieszkańców. 
Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby 
przyjąć szczepionkę, by korzystali z na-
szego numeru telefonu (22 724 21 21) lub 
rejestrowali się przychodząc do punktu 
zapisów. Takie punkty działają na Dwor-
cu PKP, w Pawilonie Kultury na ul. West-
fala 3, na ul. Montwiłła w namiocie przed 
wejściem na pływalnię oraz w świetlicy 
w Szczęsnem przy ul. Orlej 51. Miejsca te 
są sporym udogodnieniem zwłaszcza dla 
osób starszych, którym trudno byłoby za-
rejestrować się przez Internet. 

Niebawem zostanie uruchomiony 
w  Grodzisku kolejny punkt szczepień, 
tym razem typu drive-thru, gdzie będzie 

można szczepionkę otrzymać nie wysia-
dając z samochodu. To przede wszystkim 
udogodnienie dla osób młodszych, któ-
re często dużo pracują i nie mają czasu. 
W  punkcie tym zaszczepią się szybko 
i wygodnie.

Mam wielką nadzieję, że lipiec będzie 
miesiącem, w którym poczujemy się bez-
pieczniej i  w którym powinniśmy mieć 
dużo więcej swobody, jeżeli chodzi o pa-
nujące obostrzenia. Oczekując na ten 
moment realizujemy planowo wszystkie 
rozpoczęte inwestycje i pracujemy nad 
kolejnymi. Ważną informacją, szczegól-
nie dla mieszkańców ul. Langiewicza, 
jest to, że odbył się przetarg na budowę 
tej drogi i niebawem wyłonimy firmę, 
która inwestycję sprawnie i szybko skoń-
czy. Zdaję sobie sprawę z występujących 
w  tym momencie potężnych utrudnień 
dla mieszkańców tej ulicy, jak również 
dla pracowników pobliskiej firmy Gede-
on Richter Polska. Zapewniam, że robi-
my wszystko, by inwestycję tę przyspie-
szyć i sprawnie zakończyć. 

Kilka razy już wspominałem o tym, że 
będziemy budowali nowoczesną remizę 
dla strażaków z Grodziska Mazowiec-
kiego. Występowaliśmy o dofinansowa-
nie na ten cel w ramach tzw. inwestycji 
komunalnych. Niestety, pomimo, że 
inwestycja jest uzasadniona, gdyż nasi 
strażacy bardzo często wyjeżdżają z in-
terwencją i potrzebują odpowiednich 
warunków oraz pomimo, że jesteśmy 
w  strefie budowy nowego lotniska, to 
środków tych nie dostaliśmy. W związku 
z tym podjąłem decyzję, że wybudujemy 
strażnicę z  własnych zasobów i w ciągu 
najbliższego czasu ogłosimy przetarg. 

Niebawem podpiszę umowę na roz-
budowę SP nr 1 przy ul. Bartniaka. Wy-
konawca został wyłoniony. Jest to firma, 
która realizowała już sprawnie inwesty-
cje na terenie Grodziska, liczę więc na 
szybkie rozpoczęcie tej budowy.

Wstępniak od Burmistrza

Chciałbym także Państwu przypo-
mnieć, że trwa konkurs „Modernizacja 
Roku”, i zachęcić do głosowania na Dwo-
rek Chełmońskich. To przepiękna inwe-
stycja i byłoby niezmiernie miło, gdyby 
właśnie ona zwyciężyła. Dlatego proszę 
o  oddawanie głosów. Jak to zrobić, do-
wiecie się Państwo z naszej strony gro-
dzisk.pl oraz z naszego facebooka.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo 
zdrowia. Pamiętajmy, że przy takim tem-
pie szczepień, jakie dzisiaj mamy, pozo-
stało nam zaledwie ok. dwóch miesięcy 
do osiągniecia odporności. Wystarczy 
przez ten czas zachowywać dystans, myć 
często dłonie i nosić maseczki. Tylko dwa 
miesiące dzieli nas od drugiego brzegu, 
na którym jest już dużo lepiej. Bądźmy 
więc wytrwali i starajmy się utrzymać 
obowiązujące zasady sanitarne.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Druh Tadeusz Górnicki, harcmistrz
Odszedł z naszego harcerskiego grona 25 marca 2021 roku. Bardzo wielu  
z nas, starszych instruktorów, było z nim od 1959 roku.  
W całym naszym harcerskim życiu przyjacielskim i ro-
dzinnym mogliśmy zawsze na siebie liczyć i wspierać się 
w trudnych chwilach. Ceniliśmy go za wiedzę, otwartość 
i życzliwość. Wraz z żoną Kiwą, Kasią i Krzysiem two-
rzyli wspaniałą rodzinę. Odszedł od nas człowiek, który 
odgrywał wśród nas ważną rolę. Człowiek nie umiera, 
dopóki inni o nim pamiętają. Ale żal po niektórych 
przyjaciołach nie kończy się nigdy. Nasz smutek jest z Wa-
szą rodziną. Wierzymy, że „przy innym ogniu w inną noc do 
zobaczenia znów”.

Czuwaj, Przyjaciele całego życia

Podziękowanie
Bardzo dziękuję Pani Ewie z Urzędu 
Stanu Cywilnego w Grodzisku Mazo-
wieckim, Przedsiębiorstwu Pogrzebo-
wemu Koperski, w szczególności 
pani Anecie, ks. pro-
boszczowi z parafii 
św. Anny oraz Przy-
jaciołom mojej sio-
stry, śp. Kazimiery 
Jachowicz, za okaza-
ną mi życzliwość i pomoc 
w organizacji Jej pogrzebu.

Siostra
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31 marca w XXXIV sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 20 radnych. Na 20 przyjętych uchwał, 
19  przegłosowano jednomyślnie. Wśród nich znalazły się m.in. program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Obrady rozpoczęły się od uchwały zwią-
zanej z zarządzeniem wyborów sołtysów 
i  rad soleckich we wsiach Janinów, Mo-
ściska i  Kłudzienko. Zgodnie z harmo-
nogramem zawartym w uchwale wybory 
odbywać się będą: w Kłudzienku w świe-
tlicy wiejskiej (24  czerwca), na placu so-
łeckim, ul. Radziejowicka 111 w Janinowie 
(25  czerwca) oraz w  świetlicy wiejskiej 
w Mościskach (28 czerwca).

Kolejnym tematem obrad było rozpatrze-
nie petycji. – Komisja jednogłośnie rekomen-
duje, by nie uwzględniać petycji wniesio-
nej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu Konsty-
tucyjnego – mówił Tomasz Suchożebrski, 
przewodniczący komisji skarg, wniosków 
i  petycji. Radni jednomyślnie nie uwzględ-
nili petycji, w treści której wysuwano żąda-
nie podjęcia uchwały wyrażającej poparcie 
dla rządu Tymczasowej Rady Stanu…, która 
przejmie sprawowanie władzy w państwie 
w przypadku braku rządu i prezydenta.

Jednomyślnie Rada Miejska wyraziła zgo-
dę na użycie herbu Grodziska Mazowieckie-
go. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Ry-
cerzy Jana Pawła II w Grodzisku. Chodziło 
o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu 
przez klub motocyklowy, m.in. w logotypie 
klubu, co ma na celu promowanie miasta 
podczas zlotów motocyklowych.

Radni (19 głosami za przy 1 wstrzymu-
jącym) przyjęli stanowisko w sprawie po-
działu środków unijnych w Umowie Part-
nerstwa na lata 2021-2027 realizowanych 
w  ramach polityki spójności. Jak można 
wyczytać w stanowisku, „mając na wzglę-
dzie zapewnienie dalszego zrównoważone-
go rozwoju naszej gminy, jak również całego 
regionu warszawskiego stołecznego postu-
luje się (m.in.) o przedstawienie w Umowie 
Partnerstwa algorytmu podziału środków 
UE na programy regionalne dla poszczegól-
nych województw (regionów)”. 

Wszyscy radni głosowali za wyrażeniem 
zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich 
w sprawie wspólnej realizacji projektu w ra-
mach Działania 2.1 E-usługi – Poddziałania 
2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, 
typ projektów: Zakup sprzętu i oprogra-
mowania do szkół, umożliwiającego wpro-
wadzenie nowoczesnych form nauczania 
z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie 
możliwości realizacji działań edukacyjnych 
w formule zdalnej w związku z zagrożeniem 
powtórzenia lub przedłużenia się epidemii 
COVID-19 w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020. – Nazwa trudna, ale temat 
bardzo prosty. Grodzisk Mazowiecki chce 
wejść w porozumienie z gminami Nadarzyn, 
Żyrardów, Michałowice, Pruszków, Milanó-
wek w celu wspólnego występowania o dota-
cje unijne na zakup sprzętu informatyczne-

go do szkół, by umożliwić dzieciom udział 
w zajęciach w domach. Kwota, o jaką będzie 
ubiegał się Grodzisk, to 400 tys. zł, z czego 
spodziewamy się uzyskać 85 proc. dofinan-
sowania – wyjaśniał wiceburmistrz Michał 
Klonowski.

Jednogłośnie Rada Miejska przyjęła pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2021 
roku. – W programie określono następujące 
działania: zapewnienie bezdomnym zwie-
rzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym 
ich dokarmianie, odławianie bezdomnych 
zwierząt, sterylizacja i kastracja zwierząt, 
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazy-
wanie gospodarstwa rolnego w celu zapew-
nienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
zapewnienie całodobowej opieki weteryna-
ryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt, elektroniczne znakowa-
nie, tzw. czipowanie psów, plan sterylizacji 
i kastracji zwierząt w gminie posiadających 
właściciela lub będących pod opieką innych 
osób – zreferował zawartość dokumentu wi-
ceburmistrz Michał Klonowski.

20 radnych głosowało za uchwaleniem 
wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk 
Mazowiecki na lata 2021-2025. Jak poin-
formował wiceburmistrz Tomasz Krupski, 
jest to bardzo ważny dokument, który dia-
gnozuje stan obecny oraz określa przyszłe 
działania, takie jak remonty, gazyfikację czy 
sprzedaż. – Dokonujemy takiego zbilanso-
wania, że 108 lokali przeznaczonych jest do 
rozbiórki i w sumie około 110 lokali ma po-
wstać do 2025 roku w Natolinie 47, przy ul. 
Limanowskiego 29, ul. Ułańskiej 18, a także 
na placu Króla Zygmunta Starego – mówił 
wiceburmistrz.

Rada Miejska wyraziła cztery zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy części 
nieruchomości gruntowych na okres 3 lat. 
Dwie pierwsze uchwały dotyczyły działek 
w Grodzisku – przy ul. Dolnej na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej i przy ul. Na Laski 
z przeznaczeniem na składowanie wyrobów 
stalowych. Dwie kolejne poświęcone były tej 
samej działce w miejscowości Szczęsne przy 
ul. Orlej. Jak poinformował Tomasz Krupski, 
jest ona dzierżawiona przez dwa różne pod-
mioty na cele placu manewrowego dla samo-
chodów osobowych i jest to fragment terenu 
parkingowego przy cmentarzu komunalnym.

Radni jednomyślnie nadali nazwy dwóm 
drogom wewnętrznym w Chrzanowie Ma-
łym. – Nadanie nazwy odbywa się na wnio-
sek właścicieli nieruchomości obsługiwa-
nych z przedmiotowej drogi, po zasięgnięciu 
opinii sołtysa oraz rady sołeckiej i nawiązuje 

do stosowanej logiki nazewnictwa – infor-
mował wiceburmistrz Tomasz Krupski za-
równo w kontekście ulicy Bakaliowej, jak 
i Cukierkowej. Tak samo przegłosowane 
i  umotywowane było nadanie nazwy ulicy 
Szumiących Drzew drodze wewnętrznej 
w  Radoniach. W  tym przypadku swoją re-
fleksją podzielił się radny Robert Dziekań-
ski. – Wydaje mi się, że nazwy ulic powinny 
być troszkę krótsze, takie bardziej zwięzłe, 
to jest dosyć spora rozciągłość – mówił rad-
ny, który podkreślił, że szanuje wybór osób 
mieszkających przy tej drodze.

Dodatkowo włączone do porządku uchwa-
ły, w przypadku których wszyscy radni byli 
za, poświęcone były utworzeniu Związku Po-
wiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie 
Przewozy Autobusowe” i przyjęciu jego sta-
tutu. – W lutym zostały podjęte uchwały w tej 
sprawie, jednakże biuro legislacyjne wojewo-
dy poprosiło, aby dokonać korekty pod kątem 
publikacji w dzienniku i kosmetyki słownej 
– mówił Jarosław Jankowski. Chodziło m.in. 
o to, że określenie, że to gmina Grodzisk wraz 
z innymi gminami i powiatem tworzy zwią-
zek, powinno z punktu formalno-prawnego 
być zmienione na sformułowanie, że to po-
wiat i gminy tworzą ten związek.

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

WIeśCI z RaTusza

ko
nd

oL
en

CJ
e

    

    

Krystynie Górnickiej
Radnej IV Kadencji Rady 

Miejskiej w latach 2002-2006
wyrazy głębokiego współczucia

w związku ze śmiercią
Męża
składają

Przewodnicząca i Radni  
Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim

Panu  
Bogdanowi Owczarkowi

radnemu V kadencji
w latach 2006-2010

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Przewodnicząca wraz  
z Radnymi Rady Miejskiej
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    Wyrazy współczucia i otuchy
z powodu śmierci

Teścia
Pani Renacie Jędrzejewskiej

składają
koleżanki i koledzy  

ze Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Iwonie Bielskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość

o śmierci
Andrzeja Karaczuna

byłego nauczyciela gimnastyki 
artystycznej dziewcząt.

Wyrazy współczucia
dla żony Bożeny,
dzieci i rodziny

składają
Koleżanki  

z Zespołu Szkół Specjalnych  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Małgorzacie Bugale
oraz Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
Andrzeja Bugały
wieloletniego pracownika  

ZGK Sp. z o.o.
składają

Zarząd i pracownicy  
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Grodzisku Maz. Sp.z o.o.

    Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość,

że odszedł na wieczną wartę
Druh harcmistrz

Tadeusz Górnicki
Wyrazy współczucia

Żonie Druhnie Krystynie
i Rodzinie

składają
Zuchy, harcerze, instruktorzy 

Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki     Drogiej koleżance
Krystynie Górnickiej

i jej bliskim
najszczersze wyrazy współczucia

w związku ze śmiercią
męża Tadeusza

składają
Kierownictwo i członkowie  

zespołu nauczycielskiego  
Viva la Musica

    Pani Krystynie Górnickiej
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Męża
składają

Dyrekcja i Pracownicy  
Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Henryka Sienkiewicza  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani  
Małgorzacie Murawskiej

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty 
składają

Dyrekcja i Pracownicy  
Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Henryka Sienkiewicza  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Alicji Pietraszek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Męża
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

pożegnania

    Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko

                        ks. Jan Twardowski 
Państwu

Bożenie i Sławomirowi
Sadowskim

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Teścia i Ojca

śp. Tadeusza Sadowskiego
składają

Dyrekcja, Nauczyciele  
i Pracownicy  

Szkoły Podstawowej nr 5  
w Grodzisku Mazowieckim

    Andrzejowi Plebanowi
Prezesowi  

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.

oraz rodzinie
wyrazy głębokiego żalu  

i współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Pracownicy  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

    Z żalem żegnamy
Barbarę Jurczak

zmarłą 2 kwietnia 2021 r.
Rodzinie

składamy serdeczne wyrazy 
współczucia  

Koleżanki i koledzy  
z Ośrodka „Osa” AK

    Pani Edycie Barczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Zespołu 

 Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Krysiu
jesteśmy sercem z Tobą

w tej smutnej chwili
z powodu śmierci

Męża
Tadzika Górnickiego

Łączymy się także z całą rodziną.
Kondolencje składają
Przyjaciółki emerytki  

z Zespołu Szkół Specjalnych  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Krystynie Górnickiej
szczere kondolencje

oraz wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci
Męża
składają

Przyjaciele z komisji mieszkaniowej 
w Grodzisku Mazowieckim
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Aby oddać głos należy, wejść na stronę in-
ternetową www.modernizacjaroku.org.pl, 
z menu głównego wybrać „Edycja XXV”, 
a następnie „I Etap – Obiekty”. Zgłoszo-
ny przez gminę projekt można odnaleźć 
na kilka sposobów. Najprościej można to 
zrobić dzięki specjalnej wyszukiwarce – 
wpisać albo miejscowość „Grodzisk Ma-
zowiecki”, albo nazwę obiektu „Rewalo-
ryzacja Dworku rodziny Chełmońskich”. 
Dworek został zgłoszony w kategorii 
obiektów zabytkowych.

Po wpisaniu „Grodzisk Mazowiec-
ki” w  wyszukiwarkę wyświetlą się jesz-
cze trzy inwestycje, które zostały przy-

porządkowane do kategorii obiektów 
ochrony środowiska. Są to: modernizacja 
części biologicznej oczyszczalni ścieków 
w  Chrzanowie Dużym w zakresie budo-
wy reaktora biologicznego, przebudowy 
istniejących reaktorów biologicznych; bu-
dowa instalacji farmy fotowoltaicznej na 
terenie lagun wyłączonych z eksploatacji 
Grodzisk Mazowiecki oraz budowa wę-
zła ścieków dowożonych na Oczyszczalni 
Ścieków w Chrzanowie Dużym. Inwesto-
rem tych realizacji jest grodziski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji.

Codziennie można oddać jeden głos 
na wybrany obiekt. Co ważne, ponieważ 

dworek jest zgłoszony w innej kategorii 
niż przedsięwzięcia ZWiK-u, istnieje moż-
liwość zagłosowania zarówno na niego, jak 
i na któryś z pozostałych projektów.

Grodzisk ma już na swoim koncie 
niejedną wygraną rywalizację, choćby 
z ostatnich dwóch lat, kiedy to dzięki gło-
som mieszkańców I miejsca w 2019 r. zdo-
były Mediateka i Stawy Walczewskiego, 
natomiast w 2020 r. – park przy ul. Bał-
tyckiej. Czy dworek w Adamowiźnie lub 
któryś z projektów ZWiK-u powtórzą ten 
sukces? Wszystko w rękach internautów.

n  Anna Redel

Chociaż wiosna w tym roku wyjątkowo 
długo nie może rozgościć się na dobre, to 
na dużą skalę ruszyły nasadzenia drzew 
zlecone przez Urząd Miejski w Grodzisku. 
W sumie w ramach drugiego etapu projek-
tu „Podniesienie standardów życia poprzez 
poprawę jakości przestrzeni publicznej, 
w tym terenów zieleni gminy Grodzisk Ma-
zowiecki” posadzonych zostanie 225 do-
rodnych okazów takich gatunków, jak lipa 
srebrzysta, jesion wyniosły, klon jawor, lipa 
szerokolistna, tulipanowiec amerykański, 
grab pospolity, platan klonolistny, klon 
czerwony, brzoza, surmia bignoniowa.

– Wszystkie te gatunki drzew są odpor-
ne na warunki miejskie. Każde drzewo 
będzie posiadało tabliczkę z nazwą ga-
tunkową drzewa w języku polskim i  ła-
cińskim, rokiem posadzenia oraz infor-
macją, kto wykonał nasadzenia – mówi 
Katarzyna Marcinkowska, zajmująca się 

w grodziskim Urzędzie Miejskim sprawa-
mi związanymi z kształtowaniem prze-
strzeni publicznej. Dodaje też, że plan na-
sadzeń uwzględnia wycinkę drzewostanu 
przy szeregu inwestycji liniowych.

Drzewa zostały posadzone m.in. 
w Chlebni, Szczęsnem, Książenicach, Jani-
nowie, na Stawach Walczewskiego, a także 
w ulicach Chrzanowskiej, Bałtyckiej, Ko-
pernika, Bairda,  Radońskiej, 3 Maja, Ko-
ściuszki oraz wzdłuż łącznika pomiędzy 
ul. Daleką i ul. Chełmońskiego. 

Warto również wspomnieć o nasadze-
niach roślin jednorocznych, które nieba-
wem powinny dodać uroku przestrzeni 
miejskiej. Zadaniem obejmującym posa-
dzenie  12 tys. roślin w różnych lokaliza-
cjach zajął się Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, który ponadto w lutym dokonał 
przesadzenia drzew kolidujących z przebu-
dową ul. Marylskiego. n  (kb)

Do 10 maja można głosować na dworek Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie w plebiscycie 
internetowym Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”.

Plebiscyt rozpoczęty 

Grab pospolity, a jesion wyniosły

Regulaminowe obowiązki 
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Przypominamy, że zgodnie z obowiąz-
kiem wynikającym zarówno z przepi-
sów ustawy, jak i regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki, właścicie-
le nieruchomości posiadających szamba 
są zobowiązani do systematycznego 
usuwania nieczystości (nie rzadziej niż 
raz na dwa miesiące). Wywozu ścieków 
dokonywać mogą wyłącznie przedsię-
biorcy, posiadający stosowne zezwole-

nie wydane przez Burmistrza Grodzi-
ska Mazowieckiego. Przedsiębiorcy ci 
mają obowiązek podpisania z klientem 
umowy na usługę odbioru nieczystości 
ciekłych oraz wystawiania rachunku 
bądź faktury VAT. Umowę, rachunki 
i faktury należy przechowywać i okazy-
wać w czasie ewentualnej kontroli.

Zgodnie z obowiązującym prawem, 
gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości płynne oraz ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W związku z powyższym zwracamy się 
do właścicieli nieruchomości, którzy 
jeszcze nie dokonali zgłoszenia swojego 
szamba czy przydomowej oczyszczalni, 
aby niezwłocznie tego dokonali.

Więcej informacji można uzyskać 
w  Wydziale Ochrony Środowiska  
Urzędu Miasta, tel.: 22 755 55 34  
wew. 221.
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Radio Bogoria 9 kwietnia zainaugurowało sezon plenerowy, rozstawiając studio 
przed Mediateką. Miejsce było nieprzypadkowe, ponieważ w ramach kampanii 
informacyjnej tematem rozmów były szczepienia przeciwko COVID-19.
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Pierwszymi gośćmi Marka Karczewskiego, 
redaktora naczelnego grodziskiej rozgło-
śni, były przedstawicielki Szpitala Zachod-
niego. Dyrektor Krystyna Płukis pod-
kreśliła, że utworzenie punktu szczepień 
w Mediatece było ogromnym wyzwaniem, 
ale dzięki współpracy z gminą i powiatem 
udało mu się sprostać. – To jest piękna, 
wspólna inicjatywa, która zasługuje na wy-
różnienie. Ten punkt został zarejestrowany 
u wojewody, a więc jest punktem legalnym, 
bezpiecznym, spełniającym wszystkie wy-
mogi sanitarno-techniczne. Jest to komfor-
towa sytuacja nie tylko dla pracowników, 
ale i dla wszystkich, którzy się tu szczepią 
– mówiła Krystyna Płukis, która na ante-
nie zaprosiła do współpracy lekarzy i pie-
lęgniarki z odpowiednimi kwalifikacjami, 
chętnych do pracy w  punkcie szczepień 
w Mediatece. Zaapelowała również do osób 
korzystających z  tej lokalizacji. – Proszę, 
aby nie przyjeżdżali zbyt wcześnie, aniżeli 
wynika to z godziny zapisu, bo niepotrzeb-
nie czekają w kolejce. Organizacja pracy 
w  Mediatece jest wyśmienita, czas szcze-
pienia jest raczej dotrzymywany. Pracow-
nicy fantastycznie obsługują mieszkańców, 
mają dość duże doświadczenie i proszę się 
nie martwić, nie przyjeżdżać wcześniej, 
bo nie ma takiej potrzeby – przekonywała 
Krystyna Płukis. 

Na pytanie Marka Karczewskiego do-
tyczące procesu szczepień i perspektywy 
związanej z tym tematem odpowiedziała 
Agnieszka Galbierczyk, koordynator Szpi-
tala Zachodniego ds. szczepień. – Jesteśmy 
zależni od tego, w jaki sposób roczniki są 
proponowane według Narodowego Pro-
gramu Szczepień. Program szczepień roz-
począł się od seniorów. Te osoby cały czas 
mogą się zapisywać, więc jeżeli ktoś jeszcze 
się nie zdecydował, to jest na to szansa, 
mamy wolne terminy. Ministerstwo zazna-
czyło, że program będzie przyspieszał lub 
spowalniał, w zależności od dwóch podsta-
wowych czynników: od dostaw szczepio-
nek do Polski oraz od tego, jakie jest zain-
teresowanie ludzi – wyjaśniała Agnieszka 
Galbierczyk.

Koordynatorka poinformowała radiosłu-
chaczy, że Mediateka jest w pełnej gotowo-

ści, a moce przerobowe są duże, ponieważ 
można w niej szczepić więcej niż 400 osób 
dziennie. Jak przypomniała, jest to o  tyle 
ważne, że nie obowiązuje rejonizacja, więc 
każdy, nawet osoba mieszkająca w Gdań-
sku, może wybrać sobie Mediatekę jako 
punkt szczepienia, jeśli tylko ma takie ży-
czenie. Dla osób stąd, które mogłyby mieć 
problem z dotarciem do Mediateki, dostęp-
ne są dwa rozwiązania. – Jeśli ktoś mieszka 
w takim miejscu, że środki komunikacji 
miejskiej nie dojeżdżają, to może liczyć na 
transport, który dowiezie do punktu szcze-
pień. Wystarczy zadzwonić do gminy pod 
nr telefonu 22 724 21 21. Natomiast osoby, 
których stan zdrowia sprawia, że są przy-
kute do łóżka, mogą skorzystać z mobilne-
go punktu szczepień – mówiła Agnieszka 
Galbierczyk.

W drugim wejściu na żywo na antenę 
gościem plenerowego studia był Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska. Na 
pytanie redaktora Marka Karczewskiego, 
gdzie w gminie zlokalizowane są punkty 
zapisów na szczepienia, burmistrz poin-
formował o  uruchomieniu trzech nowych 
miejsc. Są to: Pawilon Kultury przy ul. 
Westfala 3 na osiedlu Kopernika i świetli-
ca wiejska w  Szczęsnem przy ul. Orlej  51. 
Zgodnie z naszym stanem wiedzy na 
23 kwietnia, punkty te wraz z Poczekalnią 
PKP czynne są od poniedziałku do piątku 
w godz. 12:00-18:00, w soboty w godz. 9:00-
12:00. Trzecim nowym punktem, w którym 
można dokonać zapisu w środy i soboty 
w godz. 7:00-12:00, jest namiot przed wej-
ściem głównym basenu przy ul. Montwiłła 
41. – Zależy nam bardzo na tym, żebyście 
się zgłaszali, abyśmy mogli szybciej spokoj-
nie działać i  funkcjonować. Nie bójmy się 
tych szczepień – przekonywał burmistrz.

Podczas audycji Grzegorz Benedykciń-
ski przekazał, że miał do czynienia z oso-
bą, która boi się szczepienia, uważa je za 
niebezpieczne, więc trudno ją przekonać. 
– Każdy ma do tego prawo, ale twierdzę, że 
jeżeli zaszczepili się moi przyjaciele profeso-
rowie medycyny, to nie mam wątpliwości co 
do tego, że szczepić się warto. Tym bardziej, 
że niestety jestem uczestnikiem wielu po-
grzebów związanych z COVID-em. Wiele 

osób z  Grodziska i okolic, które odegrały 
jakąś rolę w historii tego miasta, umie-
ra, a ja z racji funkcji, sympatii i szacunku 
dla tych ludzi bywam na tych pogrzebach. 
Mamy pracowników, którzy opowiadają mi, 
że po przejściu tej choroby mają problem 
z koncentracją, pamięcią, a w związku z po-
wyższym musimy się ratować, a ratunkiem 
dzisiaj jest szczepienie – dzielił się swo-
imi refleksjami burmistrz, który wyraził 
wdzięczność za zaangażowanie wszystkim 
osobom pracującym przy organizacji i prze-
prowadzaniu szczepień.

W podobnym tonie, jeśli chodzi o słowa 
uznania i podziękowania w szczególności 
dla pracowników służby zdrowia, wypowia-
dał się Marek Wieżbicki, starosta powiatu 
grodziskiego. Wskazywał też, że samorząd 
stara się na bieżąco odpowiadać na medycz-
ne zapotrzebowanie. – Ważną decyzją był 
zakup urządzenia do wykonywania testów, 
ale było szereg innych zakupów. Żaden 
wniosek Szpitala Zachodniego kierowany 
do powiatu, gminy Grodzisk, ale i pozosta-
łych gmin, nie pozostał bez echa i właściwie 
wszystkie prośby staramy się skutecznie zre-
alizować – zapewniał starosta.

Redaktor Marek Karczewski zwrócił 
uwagę, że w związku z tym, że sytuacja pan-
demiczna często jest bardzo dynamiczna, 
bywa, że pacjenci transportowani są heli-
kopterami. Marek Wieżbicki poinformo-
wał, że od kilku lat czynione są starania, by 
wybudować lądowisko z prawdziwego zda-
rzenia. – Gdybyśmy uzyskali 50 proc. dofi-
nansowania z zewnątrz, to wstępnie w poro-
zumieniu z burmistrzem uzgodniliśmy, że 
sfinansowalibyśmy to jako gmina i powiat 
po pozostałe 25 proc. – mówił starosta, któ-
ry odniósł się również do tematu szczepień. 
– Realnie podchodząc do sprawy i ocenia-
jąc to, co się dzieje, słuchając specjalistów, 
trudno mi polemizować z tym, aby się nie 
szczepić. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, dla 
których sprawy nie ma, ale statystyki mó-
wią co innego, o czym świadczy chociażby 
liczba zgonów w całym kraju – podkreślał 
starosta.

Oprac. na podstawie 
 nagrań Radia Bogoria

Anna Redel

O szczepieniach  
przed punktem szczepień

miasto i gmina
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Z Agnieszką Galbierczyk ze Szpitala Zachodniego, koordynatorką 
ds. szczepień przeciwko COVID-19, rozmawiała Anna Redel.
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Mediateka przyspiesza
Jak osoba idąca na szczepienie powinna się 
przygotować? Może przed szczepieniem 
należałoby powstrzymać się od spożywa-
nia posiłków albo zastosować specjalną 
dietę? Co z przyjmowaniem leków? Albo 
taka prozaiczna sprawa: jak się ubrać?

– Szczepienie nie wymaga żadnego spe-
cjalnego przygotowania, nie trzeba być na 
czczo ani w jakiś szczególny sposób dosto-
sowywać swojej diety. Jeżeli ktoś przyjmuje 
na stałe leki, również nie powinien w żaden 
sposób modyfikować tego schematu. Jeżeli 
chodzi o strój, to należy ubrać się swobod-
nie, tak aby w szybkim tempie odsłonić ra-
mię i nie tracić czasu na oporządzanie gar-
deroby.
Czy każdy może się zaszczepić? Czy są ja-
kieś przeciwskazania do szczepienia prze-
ciwko COVID-19?

– Takie przeciwskazania istnieją. M.in. 
dodatni wynik testu w kierunku wirusa 
Sars-Cov-2 w ciągu ostatnich tygodni, bliski 
kontakt z osobą chorą na COVID-19, czyn-
na infekcja, gorączka itp. Wszystkie wymie-
nione czynniki nie dyskwalifikują osoby 
stale, tylko odraczają termin szczepienia. 
Każda osoba przed podaniem szczepionki 
przechodzi proces kwalifikacji przez wy-
kwalifikowany personel medyczny i może 
przedyskutować z lekarzem wszelkie wąt-
pliwości.
Czy w Mediatece są szczepione osoby po 
wstrząsach anafilaktycznych? Jak to znoszą?

– Szczepiliśmy takie osoby. W związku 
z możliwym wystąpieniem reakcji poszcze-
piennej, świadczenie odbywa się w obec-
ności anestezjologa. Dotychczas nie było 
przypadku, aby taka osoba źle się czuła lub 
wymagała akcji ratunkowej.
Jakie objawy po zaszczepieniu są dopusz-
czalne, nie stanowią zagrożenia i nie na-
leży się nimi przejmować, a jakie powinny 
zaniepokoić?

– Normalnymi objawami, świadczącymi 
o prawidłowej reakcji układu immunolo-
gicznego, są m.in. ból ramienia, podwyższo-
na temperatura, objawy podobne do grypy, 
ogólne rozbicie, bóle głowy itp. Objawy te 
powinny ustąpić w ciągu 2-3 dni i stanowią 
przewidywaną przez producentów szcze-

pionek reakcję organizmu. W przypadku 
utrzymywania się objawów dłużej lub wy-
stąpienia innych silnych reakcji organizmu 
należy skonsultować się z lekarzem rodzin-
nym, który pokieruje dalej pacjenta, w za-
leżności od indywidualnej sytuacji.
Jak długo obserwować się po szczepieniu?

– Objawy po szczepieniu, o których 
wspomniałam, występują najczęściej kilka 
godzin po szczepieniu lub następnego dnia. 
Czego unikać po szczepieniu? Należy 
ograniczyć np. aktywność fizyczną?

– Nie ma żadnych zaleceń dotyczących 
ograniczeń w aktywności życiowej po 
szczepieniu. Jeżeli ktoś czuje się osłabiony, 
gorączkuje, to oczywiście należy zatrosz-
czyć się o siebie, nie forsować nadmiernie, 
słuchać swojego organizmu i dać sobie czas 
na odzyskanie pełni sił.
Jakimi szczepionkami są szczepione osoby 
w Mediatece?

– Aktualnie mamy do dyspozycji trzy 
szczepionki firm Pfizer, Moderna oraz 
AstraZeneca. Zdecydowanie najwięcej 
osób otrzymuje szczepionkę firmy Pfizer. 
W maju planujemy zamówienie szczepionki 
firmy Johnson & Johnson.
Słyszy się, że po szczepionce AstryZeneki 
może wystąpić zakrzepica – czy mieliście 
Państwo do czynienia z takim przypadkiem?

– Zaszczepiliśmy ponad dwa i pół tysiąca 
osób szczepionką AstraZeneca i nie mam 
informacji, aby któraś z tych osób miała 
powikłanie w postaci zakrzepicy. U osób 
zaszczepionych występowały liczne objawy 
okołogrypowe, czasem o dużym nasileniu, 
ale po kilku dniach ustępowały.
Jak duże jest zainteresowanie szczepieniami?

– Bardzo duże. W kwietniu mieliśmy 
zwiększone dostawy szczepionek, więc 
mogę powiedzieć, że Mediateka rozwija ża-
gle i zaczynamy pracować z dużo większą 
dynamiką. Dziennie będziemy szczepić ok. 
500 osób, co znacząco przyspieszy proces 
szczepienia mieszkańców.
Po jakim okresie od wyzdrowienia mogą 
zaszczepić się osoby, które chorowały na  
COVID-19?

– Takie osoby muszą odczekać trzy mie-

siące od daty pozytywnego wyniku testu na 
obecność wirusa Sars-CoV-2.
Jak ocenia Pani dotychczasowe zachowa-
nia osób, które przychodzą na szczepienia?

– W Mediatece panuje miła atmosfera, 
którą tworzą wszystkie osoby uczestniczą-
ce w procesie szczepień. Personel medyczny 
oraz pracownicy Ośrodka Kultury rozumie-
ją, że świadczeniu towarzyszą często emo-
cje i różne niepokoje, dlatego staramy się 
udzielać wszelkiego wsparcia osobom, które 
przychodzą na szczepienie. Również pa-
cjenci wykazują się dużą dyscypliną, przy-
chodzą na umówione godziny i zachowują 
reżim sanitarny.
Co chciałaby Pani przekazać osobom, któ-
re nie chcą się szczepić z obawy przed nie-
pożądanymi odczynami lub choćby boją 
się bólu związanego z samą iniekcją?

– Moment wkłucia jest zwykle niezauwa-
żony przez pacjenta i często słyszę komenta-
rze „To niemożliwe, że już po wszystkim!”. 
Pielęgniarki, które wykonują iniekcję, to pro-
fesjonalistki z wieloletnim doświadczeniem 
i mogę wszystkich zapewnić, że szczepienie 
przeciwko COVID-19 nie jest zabiegiem 
bolesnym. Jeżeli chodzi o innego rodzaju 
wątpliwości, których jest pewnie więcej, to 
rozwianie ich wymagałoby merytorycznej 
dyskusji. Debata społeczna na temat szcze-
pień toczy się w przestrzeni publicznej i do-
starcza argumentów zarówno dla zwolenni-
ków, jak i przeciwników szczepień. Zawsze 
podkreślam, że szczepienie jest dobrowolne 
i  każdy podejmuje decyzję we własnym za-
kresie. Zachęcam jedynie, aby swoje wąt-
pliwości przedyskutować ze specjalistą, np. 
podczas kwalifikacji na szczepienie.
Dziękuję za rozmowę.
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Czas pandemii to niełatwy moment na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia. Przed taką perspektywą stanęła jedna 
z naszych czytelniczek – znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, a na dodatek zwolniono ją z pracy. Jak podejrzewa, 
przyczyniły się do tego nieobecności spowodowane koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

9999

Zasiłek zamiast pracy

Czytelniczka pracowała na podstawie 
umowy o pracę i otrzymała wypowiedze-
nie umowy w połowie marca bez podania 
przyczyny. Jak wynika z jej relacji, jako 
samotna matka zmuszona była kilkukrot-
nie skorzystać z opieki nad chorym dziec-
kiem. I w tym fakcie upatruje przyczyn 
zwolnienia z pracy.

Czy rzeczywiście osoby samotnie wy-
chowujące dzieci nie mają żadnych przy-
wilejów? O komentarz do opisanej sytuacji 
poprosiliśmy dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej Rafała Szczepaniaka. – Pani za-
wsze może zgłosić się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pracownik socjalny rozezna 
sytuację, doradzi i ewentualnie, jeśli będzie 
taka możliwość, udzieli też pomocy finan-
sowej. Ponadto po zakończeniu pracy osoba 
ta powinna zarejestrować się w Powiato-
wym Urzędzie Pracy, gdyż staż pracy wska-
zuje, że będzie miała prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych – mówił Rafał Szczepaniak, 
który zasugerował, by czytelniczka skorzy-
stała z infolinii prawnej i mając dokumenty 
przed sobą dokładnie opisała sytuację praw-
nikowi. Infolinia prawna dla mieszkańców 
gminy Grodzisk jest czynna we wtorki 
i czwartki od godz. 9:00 do godz. 11:30. Na-
leży dzwonić na numer: 534 401 103. 

Idąc w ślad za wskazaniem dyrektora 
OPS-u, odezwaliśmy się do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Grodzisku i przedstawili-
śmy sytuację. Jak przekazała nam Agniesz-
ka Adachowska, kierownik Działu Ewiden-
cji i Świadczeń, zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
osobie, która złoży wniosek o  rejestrację 
w  Powiatowym Urzędzie Pracy oraz jest 
osobą niezatrudnioną i niewykonującą in-
nej pracy zarobkowej oraz zdolną i gotową 
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymia-
rze czasu pracy lub jeżeli jest osobą niepeł-
nosprawną co najmniej w połowie tego wy-
miaru czasu pracy, może zostać przyznane 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Wa-
runkiem przyznania prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych jest przepracowane w  okre-
sie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedza-
jących dzień zarejestrowania łącznie przez 
okres co najmniej 365 dni i w tym okresie 
osiąganie co najmniej minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. W przypadku gdy 
w okresie 6  miesięcy przed zarejestrowa-
niem w powiatowym urzędzie pracy osoba 
bezrobotna rozwiązała stosunek pracy za 
wypowiedzeniem lub na mocy porozumie-
nia stron, prawo do zasiłku przysługuje po 
okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się 

w powiatowym urzędzie pracy. Osobie bez-
robotnej, która spełnia powyższe warunki 
oraz samotnie wychowuje co najmniej jed-
no dziecko w wieku do 15 lat może zostać 
przyznany zasiłek dla osób bezrobotnych 
na okres maksymalnie 365 dni, a wysokość 
tego zasiłku jest uzależniona od stażu pracy.

Ponadto dowiedzieliśmy się od Agnieszki 
Adachowskiej, że z Kodeksu Pracy nie wyni-
kają wprost żadne przywileje dla samotnych 
rodziców. Osoby te mogą skorzystać z udo-
godnienia przewidzianego w  przepisach 
dla wszystkich rodziców, m.in. prawa do 
płatnego zwolnienia od pracy w wymiarze 
16 godzin albo 2 dni w ciągu roku kalenda-
rzowego w przypadku pracownika wycho-
wującego przynajmniej jedno dziecko w wie-
ku do 14  lat. – W przypadku podejrzenia 
pracodawcy o dyskryminację i  zwolnienie 
z pracy z uwagi na przebywanie na zwolnie-
niu lekarskim ze względu na chorobę wła-
sną bądź członka rodziny Powiatowy Urząd 
Pracy nie jest właściwy do rozstrzygnięcia. 
W powyższej sprawie można zwrócić się  do 
Państwowej Inspekcji Pracy bądź Sądu Pra-
cy właściwego dla siedziby pracodawcy – po-
informowała nas kierownik działu ewidencji 
i świadczeń grodziskiego PUP-u.

n  Anna Redel

Nasza czytelniczka przekazała nam niepokojącą informację dotyczącą dzików 
grasujących w okolicy ul. Okrężnej, które nie tylko niszczą teren, lecz także powodują 
poważny dyskomfort u mieszkańców, którzy czują się zagrożeni przez zwierzęta.

Zdziczały problem 

W tej sprawie skontaktowaliśmy się ze 
Strażą Miejską. Komendant Dariusz Za-
lesiński zwrócił uwagę, że dziki w poszu-
kiwaniu pożywienia coraz częściej pod-
chodzą do domów. 

– Wyrzucane przez mieszkańców 
obierki, nadgniłe owoce czy warzywa są 
właśnie przysmakiem dla dzików. Jeże-
li poczują zapach jedzenia, mogą nawet 
staranować ogrodzenie. Strażnicy apelują 
o zabezpieczanie kompostowników, aby 
zwierzęta nie miały do nich dostępu. Ina-
czej dziki przyzwyczają się do odwiedzin. 
Zwierzęta te potrafią być bardzo niebez-
pieczne, szczególnie locha, przy której są 
małe – ostrzega komendant.

Podpowiada też, jak się zachować w sy-
tuacji, kiedy spotkamy na swej drodze to 

dzikie zwierzę. Przede wszystkim trzeba 
zachować spokój i nie wykonywać gwał-
townych ruchów. Jeśli zwierzę nas nie do-
strzegło, należy spokojnie się wycofać i do 
niego nie podchodzić. Nie wolno łapać dzi-
ka, szczuć psem czy zapędzać w miejsca, 
z których nie ma ucieczki. – Zdenerwo-
wane zwierzę z pewnością zaatakuje. Aby 
przepłoszyć zwierzę z dalszej odległości, 
należy głośno tupać i szybko machać ręka-
mi. W żadnym wypadku nie wolno gonić 
dzika. W sytuacji, gdy dziki pojawiają się 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
mieszkalnych, należy poinformować Straż 
Miejską. Przy obecnej populacji dzików, 
takie sytuacje będą zdarzać się regularnie. 
Ekopatrol niestety nie jest komórką prze-
znaczoną do odławiania dzików. Obserwu-
jemy, że u nas zwierzęta te nie są agresywne 
wobec ludzi i  jednocześnie głównie pilnu-
jemy, by na stałe nie przeniosły się zbyt 
blisko zabudowań – informuje komendant.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego przekazał, że gmina, mając 
na uwadze bezpieczeństwo mieszkań-

ców, realizuje odłów dzików wraz z ich 
przesiedleniem w obrębie tej samej strefy 
występowania ASF, w granicach powiatu 
grodziskiego. Wytypowano miejsca roz-
stawienia odłowni w rejonie ulicy Okręż-
nej. Jeśli chodzi o szkody wyrządzone 
przez dziki, to na terenie miasta odpowia-
da za nie Skarb Państwa.

Jak poinformowało nas Starostwo Powia-
tu Grodziskiego, zgodnie z prawem łowiec-
kim, choć administrację w tym zakresie 
sprawuje samorząd województwa, to do-
puszcza się wydanie przez starostę decyzji 
na odłów, odłów z uśmierceniem lub od-
strzał redukcyjny dzików tylko w przypad-
ku szczególnego zagrożenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych 
i  użyteczności publicznej przez zwierzynę. 
W związku z tym właśnie na wniosek Bur-
mistrza Grodziska Mazowieckiego staro-
stwo wyraziło zgodę na odłów do 30 sztuk 
dzików z rejonu m.in. ul. Okrężnej, Na Laski 
i Dygasińskiego. Odłów zgodny z  limitem 
został przeprowadzony w kwietniu.

    n  Anna Redel
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Z Danielem Prędkopowiczem, prezesem Stowarzyszenia Europa 
i My, przy którym działa obchodzący jubileusz 15-lecia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Grodzisku, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

Uniwersytet  
z renomą 
Przy okazji jubileuszu nie sposób nie za-
pytać o początek. Jak narodził się UTW 
w Grodzisku?

– W 2006 roku Stowarzyszenie Europa 
i My działało już od czterech lat, ale było 
akurat w okresie przenoszenia aktywno-
ści z Pułtuska, gdzie powstało, do powiatu 
grodziskiego. I w takim właśnie momen-
cie moja mama, Krystyna Rymaszewska-
-Prędkopowicz, która wówczas rozpo-
czynała emeryturę, przyszła z pomysłem 
powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Grodzisku. Wszystko miała już przemy-
ślane, wiedziała jak uniwersytet powinien 
wyglądać, oczekiwała natomiast wsparcia 
organizacyjnego. Dla stowarzyszenia była 
to atrakcyjna propozycja, bo ideami, jakie 
nam przyświecają do dziś, jest wspieranie 
aktywności obywatelskiej i rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie 
w początkowych latach bliska nam była 
działalność edukacyjna. Jedyną niewia-
domą dla nas była tematyka senioralna, 
wówczas znajdująca się zupełnie poza za-
interesowaniami stowarzyszenia. Mama 
zadeklarowała, że bierze na siebie relacje 
z uczestnikami, my mieliśmy zająć się stro-
ną formalną, a także uruchomić kontakty 
w celu pozyskania wykładowców. 
Wydaje się, że bez zmarłej w 2016 roku 
Krystyny Rymaszewskiej-Prędkopowicz 
nie byłoby grodziskiego UTW, a nawet 
jeśliby kiedyś powstał, to nie cieszyłby się 
taką tradycją i renomą. Jakim człowie-
kiem była pomysłodawczyni i pierwsza 
koordynatorka UTW?

– Niespokojny duch całe życie. Osoba, 
której wszędzie było pełno i która mocno 
angażowała się w sprawy społeczne, od 
kiedy pamiętam – w rady rodziców Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Grodzisku i  LO 
w   Pruszkowie, do których uczęszczałem, 
w  organizację wyborów, w których za-
zwyczaj pełniła funkcję przewodniczą-
cej obwodowej komisji wyborczej, przez 
wiele lat była ławnikiem w sądzie w War-
szawie, potem zasiadała w Radzie ds. poli-
tyki senioralnej przy Ministrze Pracy i Po-
lityki Społecznej. Była również inicjatorką 
i członkiem Grodziskiej Rady Seniorów. 
Z czego byłaby dumna w kontekście pięt-
nastolecia UTW? 

– Na pewno ze skali i efektów działania. 
Mama zawsze odgrażała się: „dopóki żyję, 
UTW będzie istniał”. Okazało się, że dzieło 
przerosło twórcę. Że to, co wspólnie zbudo-
waliśmy, trwa i rozwija się mimo upływu 
lat i różnych okoliczności. Zasiane w lu-
dziach ziarno potrzeby integracji, rozwoju, 

ciągłej aktywności zarówno fizycznej, jak 
i umysłowej pomimo przejścia na emerytu-
rę, wciąż daje owoce. Widzimy niesłabnące 
zainteresowanie i  udział w  ofercie, którą 
przedstawiamy grodziskim seniorom. Po 
stronie sukcesów można zapisać, że zaini-
cjowaliśmy różne aktywności, które póź-
niej były kontynuowane i upowszechniane 
przez innych. 
Na przykład?

– Choćby nordic walking. Kiedyś ludzi 
z  kijkami w naszym mieście nie było. Tę 
formę aktywności fizycznej rozpropagował 
właśnie UTW. Przygotowaliśmy projekt, 
pozyskaliśmy środki na jego realizacje, 
zorganizowaliśmy konferencję, szkolenia 
dla trenerów, piknik w parku Skarbków. 
Teraz wyszkoleni przez nas instruktorzy 
prowadzą zajęcia np. w Strefie Aktywne-
go Seniora. To też daje satysfakcję. Sama 
Strefa Aktywnego Seniora jest w pewnym 
sensie odpowiedzią na to samo zapotrze-
bowanie, które zdiagnozowaliśmy w 2006 
roku – czyli konieczność integracji osób 
starszych i działania na ich rzecz. UTW 
był jedną z pierwszych na zachodnim Ma-
zowszu instytucji, która w sposób aktywny 
zaczęła integrować i działać na rzecz osób 
starszych. Dzięki zaangażowaniu władz 
samorządowych i możliwościom, które ma 
Centrum Kultury, oferta SAS jest bardzo 
bogata. To też jest cecha Stowarzyszenia 
Europa i My, które wiele rzeczy rozpoczy-
na, animuje, pokazuje, że można, ale kon-
tynuację często przekazujemy innym pod-
miotom, które te przedsięwzięcia rozwijają 
po swojemu.
Co wyróżnia Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku na tle innych inicjatyw adresowanych 
do seniorów?

– Oferta edukacyjna. Jako jedyni orga-
nizujemy nieprzerwanie od 15 lat coty-
godniowe, czwartkowe jak u króla Stasia, 
wykłady z bardzo różnych dziedzin – od 
politologii, medycyny, przez historię sztu-
ki, filozofię, psychologię, po kryminalisty-
kę i wiele innych. Zależy nam, by zachować 
oświeceniowy charakter, dotykać różnych 
dziedzin i poszerzać horyzonty myślowe 
naszych seniorów poprzez zapraszanie wy-
kładowców o różnych światopoglądach. 
Ciekawym przykładem jest cykl wykładów 
poświęconych religiom świata, podczas 
którego gościliśmy jako wykładowców 
przedstawicieli różnych wyznań. Obec-
nie lektoraty językowe i rozmaite zajęcia 
dodatkowe oferuje SAS, ale przez wiele lat 
UTW stanowił jedyną tego typu propo-
zycję dla seniorów. Nadal mamy zajęcia 

gimnastyczne, decoupage, język angielski 
czy basen. Możemy się też pochwalić wła-
snym chórem Fermata, który od 13 lat pod 
kierownictwem Alicji Paciorek nieustannie 
poszerza swój repertuar. I właśnie ten nie-
ustający rozwój, długofalowa systematycz-
ność spotkań, a także różnorodność tema-
tyki i klasa zapraszanych specjalistów – to 
są te elementy, które nas wyróżniają.  
Które wykłady szczególnie zapadły Panu 
w pamięci?

– W ciągu piętnastu lat wśród naszych 
prelegentów znalazło się około 450 osób. 
W  tym gronie były takie osobistości jak 
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam 
Bodnar, międzynarodowej sławy historyk 
prof. Norman Davies, znany z mediów so-
cjolog prof. Ireneusz Krzemiński, politolog 
prof. Radosław Markowski, prof. Danuta 
Hübner, nieżyjący już amerykanista Krzysz-
tof Michałek czy prof. Jerzy Regulski. Mieli-
śmy to szczęście gościć nietuzinkowych lu-
dzi kultury, jak chociażby już dziś nieżyjący 
Bogusław Kaczyński czy Wojciech Siemion. 
W gronie naszych wykładowców znaleźli się 
także dziennikarze i dyplomaci, jak Daniel 
Passent, amb. Krzysztof Śliwiński czy prof. 
Paweł Dobrowolski. Dla mnie szczególnie 
pamiętny był pierwszy wykład inaugura-
cyjny w  2006 roku, bowiem na nasze za-
proszenie odpowiedział ówczesny prorektor 
UW, a  jednocześnie mój promotor pracy 
magisterskiej prof. Konstanty Adam Woj-
taszczyk, naukowiec niezwykle szanowany 
w wielu kręgach, nie tylko osób zajmujących 
się politologią i integracją europejską.
Słuchacze UTW, z którymi miałem oka-
zję rozmawiać, wielokrotnie podkreślali, 
jak ważne jest dla nich to, że dzięki wy-
kładom co tydzień wychodzą z domu, 
mogą się spotkać, porozmawiać. Jak uni-
wersytet sobie radzi w warunkach pan-
demii, kiedy został pozbawiony jednego 
z bardziej cenionych atutów?

– W tym momencie zdecydowanie le-
piej niż to było w 2020 roku, kiedy sytuacja 
przytłoczyła wszystkich i postawiła osoby 
starsze, jako grupę szczególnie zagrożoną 
COVID-em, w bardzo trudnym położe-
niu. W ubiegłym roku nasze działania sku-
piały się na podtrzymywaniu kontaktów 
i  oferowaniu pomocy, czy to poprzez do-
starczanie maseczek czy robienie zakupów 
w początkowym okresie pandemii. Jesienią 
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uruchomiliśmy system SMS-owy, umoż-
liwiający dotarcie z informacją do wszyst-
kich słuchaczy, zaczęliśmy organizować 
spotkania w świecie wirtualnym – z jednej 
strony wróciliśmy do wykładów, a z drugiej 
organizowaliśmy „Pogaduchy wieczoro-
wą porą”, aby w jakiś sposób zapełnić lukę 
w życiu towarzyskim seniorów, którzy mo-
gli spotkać się i porozmawiać w  pewnym 
stopniu na żywo.  W tym roku wykłady we-
szły w swoją dotychczasową cykliczność, 
odbywają się co czwartek w  formie onli-
ne. Bezpośrednio w systemie uczestniczy 
w nich ok. 50 osób. Wykłady dodatkowo 
transmitujemy poprzez FB, gdzie w zależ-
ności od tematu wykładu mamy od kilku-
set do półtora tysiąca odsłon. To na pewno 
jakaś wartość dodana, że seniorzy coraz 
częściej korzystają z nowych technologii. 
Trochę kuchni: jak układany jest plan  
zajęć?

– Rok akademicki jest podzielony na dwa 
semestry. Rozpoczynamy w październiku 
uroczystą inauguracją, na której dokonu-
jemy immatrykulacji nowych słuchaczy, 
chór Fermata wykonuje Gaudeamus Igi-
tur, hymn studenckiej braci, a  na wykład 
inauguracyjny zapraszamy wybitną oso-
bistość naukową. Semestr jesienno-zimo-
wy kończy się w styczniu, a od lutego do 
czerwca trwa semestr letni – jak na uczelni. 
I w takich cyklach układane są programy 
– częściowo w odpowiedzi na propozycje 
ze strony słuchaczy, częściowo z inicjaty-
wy zespołu wolontariuszy zarządzającego 
UTW z koordynatorką Alicją Zdrojewską 
na czele, przy pewnym wsparciu z  mojej 
strony. Z  zasady staramy się, żeby pro-
gram był maksymalnie uniwersalny i do-
tykał różnych dziedzin, więc nie dążymy 
do stworzenia spójnego bloku zajęć. Uzu-
pełnieniem wykładów są zajęcia fakulta-
tywne, czyli wycieczki, spotkania inte-
gracyjne, zajęcia z decoupage’u, zajęcia na 
basenie, lektoraty, warsztaty dziennikar-

skie, tworzenie gazetki „Senior i Ty” oraz 
wspomniany chór. 
Jak grodziski UTW wypada na tle tego 
rodzaju inicjatyw na Mazowszu?

– Mamy różne typy uniwersytetów, je-
śli chodzi o formułę działania, niektóre 
zakładają sami seniorzy, inne – tak jak 
w  naszym przypadku – działają przy or-
ganizacji pozarządowej, są takie, które 
funkcjonują przy jednostkach samorzą-
dowych, jak ośrodki kultury czy bibliote-
ki, a są takie, które organizowane są przy 
uczelniach. Jeśli chodzi o ofertę, to myślę, 
że na tle innych jest ona dosyć bogata, choć 
są przy warszawskich uczelniach uniwer-
sytety trzeciego wieku, które mają swoje 
sekcje i ponad tysiąc słuchaczy. W  śro-
dowisku mamy wyrobioną markę, to jest 
na pewno placówka, która jest widoczna, 
ma swoją renomę i jest w dużym stopniu 
rozpoznawalna nie tylko lokalnie, ale i po-
nadlokalnie. Na Mazowszu jest obecnie 
114 uniwersytetów trzeciego wieku i my-
ślę, że nasz na pewno należy do bardziej 
liczebnych – zapisanych mamy od 250 do 
300 słuchaczy, na wykładach jest średnio 
dwustuosobowa frekwencja. Kiedy zaczy-
naliśmy w 2006 roku, mieliśmy nieco po-
nad 100 osób, spośród których do dziś jest 
z nami ok. 40-osobowa grupa słuchaczy. 
Warunki nie sprzyjają świętowaniu, jak 
zatem UTW będzie celebrować swoje 
piętnastolecie?

– Specjalna uroczystość towarzyszy-
ła pięcioleciu oraz dziesięcioleciu, więc 
i z okazji piętnastej rocznicy pierwszej in-
auguracji, która miała miejsce 10 marca 
2006 roku, chcemy przygotować specjalną 
galę z koncertem i poczęstunkiem. W  grę 
wchodzą dwa terminy: koniec czerwca 
albo październik. Wszystko zależy od sy-
tuacji pandemicznej. Będzie to okazja, by 
podziękować za udział i zaangażowanie 
naszym słuchaczom i naszym partnerom. 

Szczególne podziękowania już dzisiaj kie-
ruję w stronę burmistrza, pana Grzegorza 
Benedykcińskiego, za patronat i zaangażo-
wanie gminy, także finansowe. Dziękuję 
staroście, panu Markowi Wieżbickiemu, 
oraz dyrektorowi Centrum Kultury, panu 
Pawłowi Twardochowi. Te wszystkie insty-
tucje są z nami od samego początku i  za-
wsze możemy na nie liczyć.
Jaka przyszłość rysuje się przed uniwersy-
tetami trzeciego wieku wobec coraz więk-
szej dostępności wiedzy, choćby dzięki 
wykładom w formule online? 

– To jedna strona medalu. Druga jest 
taka, że społeczeństwo się starzeje coraz 
mocniej i wszelkiego rodzaju działania na 
rzecz osób wchodzących w wiek emerytal-
ny, podtrzymujące ich aktywność fizyczną, 
umysłową i społeczną, której waloru nie 
można przecenić, będą coraz bardziej po-
trzebne. Więc sądzę, że idea UTW będzie 
wciąż obecna i  rozwijana. Piętnastolecie 
to dobry moment na podsumowania, do-
cenienie osiągnięć, a z drugiej strony zde-
finiowanie pomysłów i kierunków rozwo-
ju – co nowego możemy zaproponować, 
jak uatrakcyjnić naszą ofertę, jak jeszcze 
trafniej odpowiadać na potrzeby, a przede 
wszystkim jak włączyć we współpracę inne 
organizacje działające na rzecz seniorów. 
Marzy nam się wspólny festiwal senioral-
ny. Na pewno w coraz większym stopniu 
będziemy korzystać z nowych technologii, 
również po zakończeniu pandemii. Ale 
wszyscy tęsknią za spotkaniami, rozmowa-
mi, wycieczkami, z których UTW jest zna-
ny. Tego nie da się przeżyć online.
Dziękuję za rozmowę.  

– Ja również dziękuję redakcji „Bogo-
rii” za życzliwość i towarzyszenie UTW 
od początku. Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować również tym wszystkim, 
którzy poświęcają swój czas i w formie wo-
lontariatu koordynują, organizują i wspie-
rają funkcjonowanie UTW: szczególnie 
koordynatorce Alicji Zdrojewskiej, która 
przejęła tę funkcję po zmarłej Krystynie 
Rymaszewskiej-Prędkopowicz, a także ca-
łemu zarządowi UTW w osobach Bożenny 
Zielińskiej, Małgosi Pawłowskiej, Bianki 
Rafalskiej, Teresy Fifielskiej-Nowak, jak 
również dyrygentce chóru Fermata Alicji 
Paciorek. Wszystkim pozostałym wolonta-
riuszom, partnerom, sponsorom i mediom 
podziękujemy już osobiście na scenie pod-
czas uroczystości. 

przez

Krystyna Prędkopowicz Samorząd UTw, 2016 r.
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Otrzymaliśmy zgłoszenie doty-
czące próby wyłudzenia pienię-
dzy od jednego z naszych czy-
telników. Zadzwoniono do niego, 
powołując się na sanktuarium 
w Licheniu, poproszono o prze-
kazanie środków finansowych 
i  poinformowano, że proboszcz 
jego parafii zwróci mu później 
pieniądze. Wcześniej czytelnik 
otrzymywał telefony, w których 
sugerując przeprowadzanie ba-
dania ankietowego, chciano po-
zyskać od niego dane na temat 
jego wieku i wykształcenia.

Metoda na Licheń i nie tylko

Skontaktowaliśmy się z komendą po-
wiatową policji w Grodzisku, aby do-
wiedzieć się, czy do jednostki wpłynęły 
podobne sygnały. Jak poinformowała 
nas oficer prasowy asp. sztab. Katarzyna 
Zych, policjanci nie zetknęli się z „meto-
dą na Licheń”, jednak za pośrednictwem 
strony internetowej i FB regularnie prze-
strzegają przed oszustami działającymi 
w różny sposób w celu osiągnięcia korzy-
ści majątkowej.

– Jedną z grup narażonych na działania 
oszustów są seniorzy. Najczęściej próba 
wyłudzenia pieniędzy lub danych osobo-
wych odbywa się po kontakcie telefonicz-
nym z osobą starszą. Najważniejszą za-
sadą bezpieczeństwa w takich sytuacjach 
jest ograniczone zaufanie do osoby, która 
dzwoni, i informacji, które przekazuje. 
W  każdym przypadku należy różnymi 
sposobami potwierdzić, czy mamy do czy-
nienia z osobą, za którą się przedstawiła. 
Należy pamiętać, że celem oszustów jest 
uzyskanie pieniędzy. Stąd, gdy rozmowa 
dotyczy kwestii finansowych, w tym tak-
że danych związanych z kontem banko-
wym, można podejrzewać, że mamy do 
czynienia z oszustem. Aby nie narazić się 
na utratę środków finansowych, taką roz-
mowę należy jak najszybciej przerwać, nie 
odpowiadać na pytania i nie wykonywać 
żadnych poleceń dzwoniącego – prze-
strzega Katarzyna Zych.

Z informacji uzyskanych od oficer pra-
sowej dowiedzieliśmy się, że sama prośba 
o przekazanie pieniędzy na jakiś cel czy 
pytania o dane osobowe nie stanowią 
przestępstwa, dopóki do przekazania pie-
niędzy nieuprawnionej osobie nie dojdzie 
lub dane osobowe nie będą wykorzystane 
w celu wyrządzenia szkody majątkowej 
lub osobistej.

– Jeśli do przestępstwa nie doszło, nie 
oznacza to, że nie należy o takiej sytuacji 
poinformować policji. Można przekazać 
policjantom numer telefonu, z którego 

osoba dzwoniła i inne zapamiętane lub 
zapisane dane z rozmowy. Po otrzymaniu 
każdego sygnału o próbach oszustw po-
dejmujemy działania sprawdzające i pro-
filaktyczne – zapewnia Katarzyna Zych. 

Obecnie należy zachować szczegól-
ną ostrożność, jeśli chodzi o potencjalne 
ankietowanie, bo oszuści mogą wyko-
rzystywać trwający w Polsce Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Ponieważ, jak informowaliśmy 
w poprzednim numerze „Bogorii”, udział 
w  spisie jest obowiązkowy, przestęp-
cy mogą powoływać się na zagrożenie 
karą, gdy ktoś odmówi podania danych. 
W związku z tym przypominamy, że naj-
bezpieczniejszą formą spisu jest samospis 
internetowy.

– Osoby, które nie są w stanie się samo-
dzielnie spisać, mogą skorzystać z moż-
liwości spisu przez telefon lub w ramach 
spotkania z rachmistrzem. Można to zgło-
sić na infolinii spisowej i wyznaczyć termin 
rozmowy lub spotkania. Osoba dzwoniąca 
w innym czasie i przekonująca do koniecz-
ności rozmowy właśnie teraz może być 
oszustem. Dlatego ważne jest, aby dokład-
nie sprawdzić, z kim mamy do czynienia, 
zanim odpowiemy na zadane pytania. 
Mieszkaniec ma także prawo do spraw-
dzenia tożsamości rachmistrza na infolinii 
spisowej pod numerem 22 279 99 99 – pod-
powiada Katarzyna Zych.

Oficer prasowa przekonuje, że przy bez-
pośrednim kontakcie z rachmistrzem, na-
leży bezwzględnie poprosić go o okazanie 
legitymacji. Jest na niej zdjęcie, imię i na-
zwisko rachmistrza oraz jego indywidual-
ny numer. Charakterystyczną cechą rach-
mistrza spisowego jest także urządzenie 
spisowe, czyli dość duży smartfon w ręku. 
Rachmistrz nie może żądać żadnych do-
kumentów od respondenta. Podczas roz-
mowy telefonicznej lub spotkania z rach-
mistrzem warto zapewnić sobie obecność 
zaufanej osoby.

Warto dodać, że do wycieku danych oso-
bowych może dojść w różny sposób. Może 
to być zgubiona korespondencja, pozosta-
wienie lub przekazanie nieuprawnionej 
osobie dowodu osobistego, a także nieza-
bezpieczone dane na serwerze czy atak ha-
kera. – Dlatego warto dokładnie analizować 
komunikaty, zawarte np. w wiadomościach 
SMS lub e-mail. Najczęściej celem przestęp-
cy jest uzyskanie danych dostępowych do 
internetowych systemów bankowych bądź 
innych usług – podkreśla Katarzyna Zych.

n  Anna Redel

    Żonie, córce oraz rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Sławomira Hadrysia

zmarłego w Wielkanoc, 
wieloletniego funkcjonariusza 
policji, którego zapamiętamy  

jako dobrego człowieka  
o wielkim sercu

składają
Piotr Jerzy Jędral,  

sąsiedzi i przyjaciele

    
Pani Barbarze Warcabie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim
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Jak poinformowała 9 kwietnia spółka 
CPK, Komisja Wspólna Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego rozstrzygnęła wątpli-
wości w  sprawie projektu tzw. rozporzą-
dzenia obszarowego dotyczącego CPK 
i zaopiniowała go pozytywnie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gro-
dzisku Mazowieckim, a także 
związane z nią pasje zainspirowały 
zespół Ośrodka Kultury do realiza-
cji kolejnych filmów w ramach pro-
jektu „Pociąg do kultury. europej-
ska strefa kulturalno-edukacyjna 
w Grodzisku Mazowieckim”. Tym 
razem rozmówcami Łukasza No-
wackiego byli Jerzy Matrzak oraz 
Piotr Zegarski. Każdy z nich po-
pularyzuje strażackie idee na swój 
jedyny, niepowtarzalny sposób. 
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Komisja na tak

Strażackie pasje

Rozporządzenie obszarowe to dokument, 
wskazujący maksymalny teren, na którym 
pojawi się Port Solidarność wraz ze zinte-
growanym węzłem kolejowo-drogowym. 
Delegacja Rady Ministrów do wydania 
rozporządzenia wynika z ustawy o CPK, 
która wprowadza na takim obszarze szereg 
zasad. Mają one sprawić, że przygotowanie 
nowego lotniska będzie procesem szyb-
szym, bardziej efektywnym i przejrzystym, 
także dla mieszkańców tego obszaru.

– Cieszę się, że projekt rozporządzenia 
został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego, bo to oznacza wspólny i jed-
noznaczny głos w kluczowych sprawach do-
tyczących lokalnych społeczności. Projekt 
wywoływał różne emocje i wątpliwości, ale 
całe szczęście udało się pozyskać wspólny 
głos samorządów z całego kraju, wyraźnie 
wskazujący na potrzebę i  sens istnienia 
takiego dokumentu dla całej społeczności 
lokalnej – powiedział Marcin Horała, wi-
ceminister infrastruktury i pełnomocnik 
rządu ds. CPK.

Zapisy rozporządzenia obszarowego 
mają zapewnić korzyści zarówno miesz-
kańcom tego obszaru, jak i strukturom 
samorządowym oraz inwestorowi. Doku-

ment zapewnia zabezpieczenie terenowe 
umożliwiające terminową i sprawną re-
alizację inwestycji. Przepisy wprowadzają 
m.in. prawo pierwokupu nieruchomości 
dla spółki CPK, co uniemożliwi spekulacyj-
ny obrót ziemią z terenu inwestycji – nie-
korzystny zarówno dla mieszkańców, jak 
i inwestora. Rozporządzenie powinno 
zmniejszyć ryzyko ewentualnych konflik-
tów przestrzennych (zapobiegnie sytuacji, 
w której obszary wskazane w planach miej-
scowych mogłyby kolidować z planami 
inwestycyjnymi). Nowe przepisy dadzą 
możliwość skutecznego przeprowadzenia 
badań, w tym archeologicznych, geologicz-
nych i przyrodniczych. 

Jak przekonuje Mikołaj Wild, prezes 
spółki CPK, projekt rozporządzenia to wyj-
ście naprzeciw propozycjom mieszkańców, 
które były zgłaszane w ostatnich tygodniach 
i miesiącach. – Pozytywna opinia samorzą-
dów o projekcie rozporządzenia jest istotna 
nie tylko z punktu widzenia spółki. Do-
kładamy wszelkich starań, żeby inwestycję 
zrealizować w harmonii ze społecznościami 
lokalnymi. W tym obszarze działań nigdy 
nie będzie za wiele, dlatego chcemy jeszcze 
bardziej zintensyfikować naszą komunika-
cję z mieszkańcami – stwierdził.

Rozporządzenie odpowiada na wątpli-
wości zgłaszane przez mieszkańców i prze-
kazywane przez władze samorządowe, 
dotyczące inwestycji planowanych przez 
spółkę CPK na obszarze 74 km kw. na te-
renie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. 
Dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze 
wskazanie dokładnej lokalizacji portu lot-
niczego wraz z dodatkową infrastrukturą 
węzła kolejowego. Mieszkańcy będą mieli 
również pewność, że nie dostaną pozwoleń 
na budowy, np. domów, które kolidowałyby 
z planami inwestycyjnymi, przez co w krót-
kim czasie musiałyby być rozebrane. Nie 
padną też ofiarami spekulacji gruntowych, 
które bez wprowadzenia prawa pierwokupu 
dla spółki mogłyby mieć miejsce.

Rozporządzenie Rady Ministrów w spra-
wie gmin, na terenie których stosowane 
będą szczególne zasady gospodarowania 
nieruchomościami, planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz realiza-
cji inwestycji celu publicznego w zakresie 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest 
wydawane na podstawie delegacji zawartej 
art. 28 i w oparciu o zapisy art. 29 ustawy 
o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

n  Sławomir Sadowski

W którym miejscu stała szopa na narzę-
dzia pożarnicze, która spłonęła w 1822 
roku? Gdzie suszono węże strażackie? 
W jaki sposób dawniej alarmowano o po-
żarze? – odpowiedzi nie tylko na te pyta-
nia zna Jerzy Matrzak, chodząca skarbnica 
wiedzy na temat historii straży pożarnej 
w Grodzisku, kolekcjoner archiwaliów, 
a przede wszystkim autor monografii, wy-
danej z  okazji stulecia OSP w Grodzisku. 
Swą opowieść zaczął jednak od wyjaśnie-
nia wątpliwości związanych z datą założe-
nia grodziskich struktur strażackich. 

– W maju 1897 roku zostało zawiąza-
ne Grodziskie Towarzystwo Ogniowe, ale 

czekało dwa lata na rejestrację. Władze 
w ówczesnym „Kraju Przywiślańskim” zo-
rientowały się, że straż pożarna jest prawie 
to samo co wojsko – mówił Jerzy Matrzak. 
Formalnie straż pożarna w Grodzisku za-
częła więc działać w 1899 roku. 

Bohaterem drugiej z rozmów jest Piotr 
Zegarski, artysta modelarz, który wyko-
nał z papieru kilkaset modeli strażackich 
pojazdów i sprzętu, a także motocykli. 
Jego prace cechuje niewiarygodna do-
kładność, toteż oglądający często nie 
dowierzają, że zostały stworzone z tak 
delikatnego materiału i sprawdzają orga-
noleptycznie tworzywo, co często kończy 

się uszkodzeniem eksponatów. Na tę oko-
liczność Piotr Zegarski przygotował dwa 
modele pokazowe motocykla i pojazdu, 
pomalowane do połowy, by dokładnie 
było widać, z czego są zrobione.

– Modelarzem byłem od dzieciństwa. 
Zawsze coś kleiłem. Najpierw był papier, 
w  wojsku lutowałem z puszek po konser-
wach czołgi i okręty, po wyjściu z wojska 
robiłem modele z zapałek, forniru, a po-
tem znowu wszedłem w papier. Modele 
pojazdów strażackich robię mniej więcej 
od 1996 roku – mówił Piotr Zegarski, któ-
ry do OSP wstąpił 44 lata temu zachęcony 
przez swojego teścia. n (kb)
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W dniu Narodowego Dnia Pamięci Po-
laków ratujących Żydów pod okupacją 
niemiecką strona Urzędu Miejskiego gro-
dzisk.pl przypomniała, że wśród blisko 
7 tysięcy Polaków uhonorowanych me-
dalami „Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata” znaleźli się również mieszkańcy 
Grodziska. Sylwetki tych, którzy z naraże-
niem życia ukrywali Żydów w czasie woj-

ny, przybliżył w krótkim tekście Łukasz 
Nowacki. „Stanisława Sławińska w swoim 
mieszkaniu przy ul. 3 Maja udzieliła schro-
nienia co najmniej 7 osobom pochodzenia 
żydowskiego, w tym rodzinom Dombów 
i Krupników. Za swoją postawę, w 2008 r. 
na wniosek jednej z ocalonych przez siebie 
kobiet  – Esfiry Maiman, została uhonoro-
wana pośmiertnie medalem Sprawiedliwej 
wśród Narodów Świata. Jan Osiewicz, od 
1953 r. mieszkający w dzielnicy Łąki, otrzy-
mał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów 
Świata w  1974 r. W okresie okupacji nie-
mieckiej jako mieszkaniec Krasnegostawu 
udzielił pomocy więźniom zbiegłym z na-
zistowskiego niemieckiego obozu zagłady 

w  Sobiborze. Wśród ocalonych znalazła 
się rodzina Knobel, Jakub Altman i Zyn-
del Honigman. Stanisława Olewnik, w la-
tach II  wojny światowej mieszkająca we 
wsi Krzemień, zdecydowała się pomagać 
pięcioosobowej rodzinie Mławskich, któ-
ra wydostała się z getta. Ukrywających się 
schwytali Niemcy. Stanisława Olewnik tra-
fiła do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie 
zginęła w 1944 r. Przyznany jej pośmiertnie 
w 2012 r. tytuł Sprawiedliwej wśród Naro-
dów Świata w imieniu jej syna Jana Olew-
nika, mieszkańca Grodziska Mazowieckie-
go, odebrał i przekazał rodzinie burmistrz 
Grzegorz Benedykciński” – napisał specja-
lista ds. historii miasta.  n (kb)

Na ogrodzeniu kościoła Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy prezentowana była wysta-
wa przygotowana przez rzeszowski oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej „Polacy ra-
tujący Żydów w czasie II wojny światowej”. 
Do 1 stycznia 2019 roku medalem „Spra-
wiedliwy Wśród Narodów Świata” uhono-
rowano 27 362 osoby, w tym  6992 Polaków. 
A najczęstszą formą pomocy było właśnie 
ukrywanie. Miejsce prezentowania wysta-
wy – parkan kościoła przy ul. Piaskowej 
– nawiązuje do pomocy udzielanej Żydom 
ze strony polskich duchowych. Wśród nich 
były takie osoby jak ks. Marceli Godlewski, 
pastor Feliks Teodor Goeth czy ks. Włady-
sław Głowacki. Plansze z archiwalnymi fo-
tografiami i dokumentami na wybranych 
przykładach ukazują rodzaje i okoliczności 

pomocy niesionej przez Polaków ludno-
ści żydowskiej. Ekspozycja dokumentuje 
szeroki wachlarz działań Polaków, którzy 
z narażeniem życia ratowali Żydów pod-
czas Zagłady. Na wybranych przykładach 
zostały także zaprezentowane osoby repre-
sjonowane za taką działalność. Na zdjęciach 
odnajdujemy osoby znane, takie jak Irena 
Sendlerowa, Jan Karski, Aleksander Ładoś 
i Mieczysław Fogg, który w swoim warszaw-
skim mieszkaniu ukrywał trzyosobową ro-
dzinę Singerów. Przypomniana jest historia 
rodziny Ulmów, ale warto zatrzymać się na 
moment na rodzinach mniej znanych, ta-
kich jak rodzina Kowalewskich, Baranków 
i Czajkowskich.

W związku z 81. rocznicą Zbrodni Ka-
tyńskiej przed wejściem do kościoła przy 

ulicy Piaskowej prezentowana była wystawa 
przygotowana przez Instytut Pamięci Naro-
dowej „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada 
polskich elit”. Grafiki ukazują wydarzenia 
od 1939 roku i założeń Paktu Ribbentrop-
-Mołotow, wyjaśniają okoliczności zbrod-
ni katyńskiej, efekty prowadzonych w tej 
sprawie śledztw, zarówno podczas wojny, 
jak i po niej oraz wynikające z nich nie-
ścisłości. Z treści wystawy dowiemy się, na 
czym polegało kłamstwo katyńskie oraz jak 
przebiegały dalsze starania w dochodzeniu 
do prawdy w tej sprawie. W kwietniu i maju 
1940 r. jeńcy z trzech obozów zostali za-
mordowani przez funkcjonariuszy NKWD 
strzałami w potylicę.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski  

Sprawiedliwi  
w dniu pamięci

Ogrodzenie ważnych tematów

Poszerzenie kompetencji wychowawczych
Do skorzystania z cyklu bezpłatnych 
warsztatów umożliwiających poszerze-
nie kompetencji rodzicielskich i wycho-
wawczych zaprosiła mieszkańców gmina 
Grodzisk. Spotkania odbywać się będą 
w formule online na platformie zoom, 
według programu  „Szkoła dla Rodzi-

ców i Wychowawców”, rekomendowa-
nego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Zajęcia „Jak słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły? Jak mówić, żeby dzieci nas słu-
chały?” zostaną poprowadzone w dwóch 
różnych grupach. Pierwsza spotykać się 
będzie od 10 maja do 12 lipca w ponie-

działki w godzinach 20.00-22.00, a dru-
ga od 12  maja do 30 czerwca w środy 
w godzinach 19.00-22.00. Zapisy do grup 
warsztatowych prowadzi Iwona Chorek 
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzi-
sku Mazowieckim, tel. 720  909 218 lub 
e-mail: i.chorek@opsgrodzisk.pl.   n (kb)
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Z Tomaszem Tarczyńskim, założycielem zespo-
łu TT Band, który w tym roku świętuje 10-lecie  
istnienia, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Dziesięciolecie to dobra okazja, by usta-
lić ponad wszelką wątpliwość pisownię 
nazwy zespołu, bo spotkałem się z zapi-
sem z jedną kropką, z dwiema, a także 
bez kropek.

– Od jakiegoś czasu nie ma żadnych 
kropek. Rzeczywiście kropka była, ale ona 
trochę przeszkadzała i już się nie liczy. Po-
nad wszelką wątpliwość zespół nazywa się 
TT Band. 
Sprawa wydaje się wprawdzie oczywista, 
ale na wszelki wypadek poproszę o kilka 
słów o tym, jak powstała nazwa. 

– Nazwa wzięła się stąd, że jestem zało-
życielem tego zespołu, który pierwotnie 
funkcjonował pod nazwą Tomasz Tar-
czyński Band, ale uznałem, że jest nieco 
za długa. Dlatego została skrócona do ini-
cjałów. Zresztą nazwa nie jest tak istotna, 
chociaż ludzie zwracają na to uwagę. Liczy 
się muzyka. Mnie nazwa się podoba. 
Przez długi czas zespół grał głównie 
instrumentalnie, słyszałem nawet taką 
wypowiedź przedstawiciela grupy, że 
dobrze śpiewających facetów nie ma, 
a  z  wokalistkami pracuje się trudno. 
A  jednak wokalistka się pojawiła… 
Co było impulsem do tej zmiany? 

– Wymogi radiofonii. Chcieliśmy zaist-
nieć w rozgłośniach radiowych, nasza mu-
zyka pojawiała się m.in. w Radiu Bogoria 
i innych lokalnych rozgłośniach, byliśmy 
nawet w Katolickim Radiu Zamość, gdzie 
nasz utwór zajmował pierwsze miejsce 
na liście przebojów. I wszędzie, gdzie wy-
syłałem nasze utwory, słyszałem, że mu-
zyka fajna, ale brakuje wokalu. To samo 
powiedział mi Roman Rogowiecki, znany 
dziennikarz muzyczny: musi być wokal, 
bo muzyka instrumentalna się nie przebije 
na antenę. 
Jak doszło do współpracy z Dagmarą 
Przybylską-Bogusiewicz?

– Było wiele prób współpracy z woka-
listkami, jednak żadna nie mogła z róż-
nych powodów zaangażować się na dłuż-
szą metę. W końcu trafiła do nas Dagmara 
i współpraca zaczęła się układać. Dagmara 
nie tylko prezentuje wysoki poziom, ale od 
razu była bardzo zaangażowana w pracę 
w zespole, problemu nie stanowiła dla niej 
konieczność dojazdów z Warszawy. Mamy 
swoje lata i ciężko jest kogoś znaleźć, bo 
przeważnie ludzie młodzi chcą grać z mło-
dymi, a nie ze starymi. Dla Dagmary mu-
zyka jest pasją, tak jak dla nas.

Moment na dołączenie do zespołu chyba 
trudny, bo pandemia utrudnia bezpo-
średni kontakt. Jak sobie z tym radzicie?

– Dagmara dołączyła do nas pod koniec 
2019 roku, więc mieliśmy trochę czasu, 
zanim wszystko się pozamykało z powodu 
pandemii. Bardzo fajnie się zaaklimatyzo-
wała. Mamy bardzo dobry kontakt, pisze 
teksty, pisze muzykę, czegóż chcieć więcej?
Nieśmiertelne pytanie: co jest pierwsze – 
muzyka czy tekst?

– Różnie. Czasami Dagmara przynosi 
gotowy tekst, a my aranżujemy do niego 
muzykę. Czasami my mamy gotowy utwór, 
a Dagmara układa do niego słowa. Nie je-
steśmy przedstawicielami chrześcijańskie-
go rocka, ale w tekstach pojawia się sporo 
inspiracji biblijnych. Jak choćby w utworze 
„Możesz”, który nawiązuje do fragmentu 
ewangelii św. Marka, mówiącego o tym, że 
należy brać przykład z dzieci. 
Na przestrzeni dekady były inne zmiany 
w składzie?

– Aktualnie zespół tworzą Dagmara 
Przybylska-Bogusiewicz – wokal, Krzysz-
tof Domański – gitara elektryczna i solo-
wa, Witalik Zbierzchowski – gitara baso-
wa i Tomasz Tarczyński – perkusja. Na 
początku grał z nami Seweryn Kowalski, 
gitarzysta z Grodziska, wówczas graliśmy 
różne standardy. Przewijało jeszcze masę 
osób. Przez jakiś czas grał z nami klawiszo-
wiec Maciej Ulatowski, znany w środowi-
sku warszawskim znakomity muzyk profe-
sjonalny, który grał m.in. w Teatrze Buffo. 
TT Band to dla członków zespołu źródło 
dochodów czy raczej wydatków?

– Staram się organizować to tak, żeby-
śmy zarabiali. Ale życie jest życiem, cza-
sami były koncerty za dobre pieniądze, 
czasami za mniejsze, a czasami za darmo. 
Teraz, w czasie pandemii to już w ogóle 
nie ma o czym mówić. Każdy z nas pracuje 
zawodowo. Jestem nauczycielem w grodzi-
skiej Szkole Podstawowej nr 6, gdzie sta-
ram się podzielić z uczniami moją pasją. 
Planowałem stworzenie zespołu w  szkole, 
ale pandemia pokrzyżowała te plany. Uczę 
również gry na perkusji i gitarze w Cen-
trum Kultury oraz świetlicach, bo mam 
wykształcenie muzyczno-pedagogiczne. 
Nauczycielką także jest Dagmara, Krzysiek 
to złota rączka, Witalik jest elektrykiem. 
Zaangażowanie w zespół to czasochłon-
ne zajęcie?

– Tu nie ma przelicznika na godziny czy 
na dni. Próbę robimy przeważnie raz w ty-
godniu, ale muzyką trzeba żyć cały czas. 
Muzyka to życie, życie to muzyka. Trzeba 
się zaangażować całym sobą i to zaanga-
żowanie musi dotyczyć całego zespołu, 
bo jak jedna osoba będzie szwankować, 
nie będzie współpracy, to trudno w ogó-
le o muzykę. Sprawami zespołu trzeba  
zajmować się cały czas, ja rozsyłam maile, 
szukam możliwości promocji, Dagmara 
robi filmiki, Witalik nagrywa, miksuje 
nasze utwory, więc to nie jest tylko pró-
ba i ewentualne koncerty, tylko dużo,  
dużo więcej. 
Przedstawiacie się jako grupa muzyczna 
wykonująca blues, jazz, funk, zdarza się 
też reagge czy bossa nova. W którym ga-
tunku czujecie się najlepiej?

– Kiedy nagraliśmy naszą pierwszą płytę 
„One”, jeszcze w instrumentalnym skła-
dzie, w kultowym magazynie „Teraz Rock” 
ukazała się bardzo pozytywna recenzja, 
w której zostaliśmy nazwani zespołem na 
europejskim poziomie i porównano nas 
do grupy Krzak. Nasza muzyka zosta-
ła określona jako jazz-rock. Teraz gramy 
może bardziej poprockowo, ale jeśli chce-
my zaistnieć w stacjach radiowych, to od-
powiedni kierunek.  
Zespół na koncie ma dwie płyty, kilka te-
ledysków, koncerty z Leszkiem Cichoń-
skim. Co uważacie za największy sukces?

– Na pewno sukcesem samym w sobie 
jest to, że gramy od dziesięciu lat, istnieje-
my, jesteśmy aktywni, naszych płyt można 
posłuchać na portalach streamingowych. 
Fajnym doświadczeniem było nakręcenie 
czterech teledysków, promujących Gro-
dzisk, czyli „Country Boy”, „Black Blues”, 
„Intro” i „Malowany świat”. Największym 
sukcesem jest to, że wciąż się rozwijamy 
jako zespół i wciąż nam się chce. 
Szykujecie jakieś spektakularne wyda-
rzenie z okazji jubileuszu?

– Pomysłów jest wiele, ale czasy są, ja-
kie są, więc na razie za wcześnie, by mówić 
o konkretach. Na pewno chcielibyśmy, by 
nas było słychać w rozgłośniach, chcemy 
wydać płytę. Rozmawiałem też z Toma-
szem Kirszlingiem, szefem działającej przy 
Centrum Kultury Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, która ma zaaranżować i zagrać na-
sze utwory.  
Dziękuję za rozmowę.

Muzyka bez  
przelicznika
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Od lewej: witalik Zbierzchowski, Tomasz Tarczyński, 
Dagmara Przybylska-Bogusiewicz, Krzysztof Domański
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Pomimo ograniczeń pandemicznych 
grodziska Biblioteka Publiczna nie 
zwalnia tempa i  przygotowuje nowe 
wydarzenia czytelnicze w formie inter-
netowej. Projekt „Tuszem na papierze 
– Świat oczami mangaków”, przygo-
towany przez Annę Wojciul, bibliote-
karkę, a zarazem znawczynię literatury 
i rysunku w kulturze japońskiej, został 
dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na przedsięwzięcie składają się dwa 
moduły multimedialne. Pierwszy, po-
jawi się na przełomie wiosny i lata, 
w  postaci cyklu artykułów, przedsta-
wiających sylwetki i dzieła znanych, 
klasycznych twórców japońskich ko-
miksów. Czytelnicy będą mogli bliżej 
poznać najbardziej wartościowe po-
zycje na polskim rynku i ich twórców, 
których dzieła można również znaleźć 
w wypożyczalni biblioteki. Artyku-
ły z serii „Mangacy z  naszego regału” 
przybliżą postaci twórców japońskiego 
komiksu i odkryją sekrety ich warsz-
tatu. Będą to autorzy, którzy istotnie 
wpłynęli na rozwój komiksu w Japonii 
i popularyzację tej formy literatury na 
całym świeciej – m.in. Rioyko Ikeda, 
czyli twórczyni komiksów historycz-
nych, w tym nawiązujących do historii 

Polski: „Aż do Nieba” oraz „Eikou no 
Napoleon – Eroica”, Grupa CLAMP, 
Studio Gainax, Yoshiyuki Sadamoto, 
Katsuhiro Otomo, Yukito Kishiro, Tsu-
tomu Nihei czy Osamu Tezuka, który 
nazywany jest ojcem mangi. Drugi, 
jesienny moduł to cykl szkoleń online 
na temat najciekawszych zagadnień 
z tematyki mangowej, m.in. historia 
mangi, wpływ sztuki europejskiej na 
japoński komiks, studio animacyjne 
Ghibli z Tokio oraz powstałe w  nim 
ekranizacje mangi. Pierwszym tema-
tem serii spotkań „Historie mangą 
pisane” będzie historia japońskiego 
komiksu. Następnie specjaliści z da-
nej dziedziny mangi, m.in. Joanna Za-
remba-Penk, Aleksandra Siemiradzka, 
Krzysztof Wojdyło oraz  Małgorzata 
Kaczarowska, przedstawią jej pocho-
dzenie, fenomen, sztukę i wyjątkowość 
tego rodzaju literatury.

Wszystkie spotkania będą odby-
wały się na kanałach internetowych, 
m.in. YouTube czy Facebook, i będą 
tłumaczone na język migowy oraz pu-
blikowane z podpisami dla osób słabo 
słyszących. A mangowców, wbrew po-
zorom, mamy w Grodzisku wielu.

n Katarzyna Mandes

Mangowców mamy wielu

JESTEŚMY  
EKOLOGICZNIWarszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Warszawa

REDUKUJEMY
POZIOM HAŁASU

PRZYJAŹNI
ŚRODOWISKU 

NIE EMITUJEMY
SPALIN

Reklama na nośnikach WKD

+ 48 22 755 47 60 

W pokaźnym zbiorze Galerii Instrumentów 
Folkowych w Grodzisku znajdują się prawdzi-
we perełki. O historii jednej z nich w filmiku 
opublikowanym 7 kwietnia na kanałach me-
diów społecznościowych Ośrodka Kultury 
opowiadał Paweł Stróżewski, kustosz galerii.

„Panie i Panowie, jestem klaunem niejako 
z urodzenia, profesji oraz zamiłowania. Moim 
dziadem był dyrektor wędrownego cyrku, 
matką tancerka na linie i akrobatka, ojcem zaś 
słynny ongiś ryży klaun, znany publiczności 
wszystkich cyrków Europy i Azji” – fragmen-
tem książki Paweł Stróżewski wprowadził od-
biorców w świat Edwarda Manca, znanego jako 
klaun Din-Don, który występował w Cyrku 
Staniewskich w Warszawie. W rozśmieszaniu 
publiczności pomagała mu gitara. Instrument 
ten, zaprezentowany w filmiku, został przeka-
zany do galerii jej założycielowi Antoniemu 
Kani przez żonę klauna.

n Anna Redel

Słynny atrybut
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Z kart Kroniki  
Biblioteki  
Pedagogicznej…Post  

owocowo-
-warzywny
W życiu tylko raz skorzystałam z Groupo-
na. Było to menu degustacyjne w hiszpań-
skiej restauracji. Poszłam, zdegustowałam 
i nie wróciłam zdegustowana. Czułam się 
co najwyżej niedojedzona, a dalsze oferty 
serwisu odrzucałam, nie znalazłszy niczego 
treściwego. 

Jako autorka pandemiczna, pozbawiona 
bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem, 
godziny spędzam w internecie, promu-
jąc swoje książki bardziej, niż należałoby 
zdrową żywność. I tak w przerwie między 
pisaniem notki na Instagram, a nagrywa-
niem filmiku dla biblioteki, wyświetliła mi 
się oferta od Groupona pod tytułem „Post 
owocowo-warzywny”.

Nasycona po uszy działaniami promocyj-
nymi momentalnie rozdziawiłam usta. Jak 
to? Nawet Groupon zaangażował się w moją 
akcję, serwując pomysł na post do mediów 
społecznościowych? Tylko dlaczego owoco-
wo-warzywny? Przecież ja siedzę w  książ-
kach, a nie w kulinariach! Jak ma się do 
reklamowania książek wątek owocowo-wa-
rzywny? Czyżby chodziło o to, że do jednego 
garnka wrzucam wiele różnych składników, 
słodkich, gorzkich, czasem komuś przysolę, 
innym razem napiszę scenę z pieprzykiem? 
A potem mocno w powieści zamieszam, 
zaostrzę apetyt czytelnika, by na końcu uzy-
skać efekt lekkostrawny i satysfakcjonujący 
najbardziej wysublimowane gusta?

Odpowiedź tkwiła w ofercie. Jakie było 
moje zaskoczenie, kiedy się okazało, że nie 
chodzi o pomysł na notkę, tylko o dietę. I to 
jaką! Taką, w czasie której mogłabym spoży-
wać maksymalnie 800 kalorii dziennie! 

Zadrżałam. Zatem Groupon uznał, że po-
winnam skuteczniej dbać o linię? Bo przecież 
nie mogło chodzić o gabaryty moich książek. 
One nie osiągają pokaźnych rozmiarów. Wy-
znaję bowiem zasadę, że dobra książka dla 
kobiet powinna mieścić się w torebce i ide-
alnie układać się w dłoni podczas opalania.

Otóż Groupon wyjaśnił mi, że zdrowy 
tryb życia zaczyna się od właściwych wybo-
rów. Tylko co chciał przez to powiedzieć? Że 
siedząca praca szkodzi? Że zamiast pisania, 
powinnam się zająć sportem? Czy wystar-
czy, że jednego z bohaterów uczynię spor-
towcem? Obiecuję, Grouponie! Nie rób mi 
wyrzutów. I nie miej za złe, że bohaterka 
„Podmiejskiego na koniec świata” prowadzi 
na grodziskim deptaku kawiarnię, w której 
serwuje obłędnie pyszne ciasta.

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Cóż tam, pani, 
w internecie?

W roku jubileuszu 
75-lecia Biblioteki Pe-
dagogicznej pragniemy 
podzielić się z Państwem 
zapisami z jej Kroniki 
w  comiesięcznych od-
słonach. Jako pierwszy 
prezentujemy materiał 
zapisany przez Panią 
Wandę Sławińską, która 
bibliotekę zorganizowa-
ła i prowadziła w  latach 
1946-1949. 

„Po wojnie zaczęłam 
pracować w Inspektora-
cie Szkolnym w Grodzi-
sku Mazowieckim, jako 
sekretarz administra-
cyjny miałam styczność z nauczycielami 
całego naszego powiatu. Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gro-
dzisku – Maz. zwrócił się do mnie z pro-
pozycją, abym zajęła się zorganizowaniem 
i uruchomieniem Biblioteki Pedagogicznej.

Podczas okupacji Biblioteka uległa znisz-
czeniu. Chętnie się zgodziłam, gdyż praca 
ta bardzo mi odpowiadała i dawała dużo 
przyjemności. Książki, które otrzymałam, 
leżały porozrzucane, podarte i  zniszczone. 
Przede wszystkim zajęłam się doprowadze-
niem do porządku samego lokalu, składa-
jącego się z  jednego pokoju, mieszczącego 
się przy ul. Niepodległości 22 na I-szym 
piętrze. Posegregowałam książki, odłoży-
łam podarte, poukładałam i poustawiałam 

w szafie na półkach. 
Książki, które dało się 
poreperować starałam 
się sama doprowadzić 
do stanu użytkowania. 
Po tej wstępnej pracy po-
okładałam książki w jed-
nakowy szary papier 
i  przystąpiłam do nu-
meracji i  katalogowania. 
W dniu 15.XI.1946 r. Bi-
blioteka została otwarta. 
Po pracy w Inspektoracie 
Szkolnym urzędowałam 
w lokalu Biblioteki 3 razy 
w tygodniu. Ponieważ 
godziny pracy nie były 
dostępne dla wszystkich 

nauczycieli, którzy przyjeżdżali do Inspek-
toratu rano, insp. Majewski sam zapropo-
nował przeniesienie Biblioteki do lokalu 
Inspektoratu Szkolnego przy ul. Kilińskiego 
Nr 8. W pokoju została umieszczona szafa 
a ja w godz. pracy mogłam wydawać książki 
nauczycielom, którzy się do mnie zwracali. 
Często wypożyczałam książki nauczycie-
lom, którzy się dokształcali. 

Po zakup nowych książek wyjeżdżałam 
do Warszawy i starałam się te książki peda-
gogiczne kupić, o które nauczyciele prosili. 

Bibliotekę prowadziłam od 15 listopada 
1946 r. do 10 stycznia 1949 r.”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Warszawie – Filia w Grodzisku  

Mazowieckim

Stowarzyszenie Europa i My we współpra-
cy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 
ogłasza konkurs Działaj Lokalne Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków 
przeznaczonych na granty wynosi 55 000 zł. 

– Drugi rok z rzędu mierzymy się z ogra-
niczeniami spowodowanymi pandemią, która 
ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie, ale 
także relacje i działania społeczne – mówi 
Daniel  Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia 
Europa i My. – Naszym zamiarem jest wspie-
rać te projekty, które aktywizują mieszkańców 
i są odpowiedzią na lokalne potrzeby, także te 
związane z powrotem do „normalności”. 

Udział w konkursie mogą wziąć organi-
zacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, 
fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) po-
siadające osobowość prawną oraz grupy 

nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub 
inne, które nawiążą współpracę na czas 
trwania projektu. Wnioskodawca może otrzy-
mać dotację w wysokości do 6 tys. na 3-6 
miesięczne działania realizowane w okresie 
od 15  czerwca do 31 grudnia 2021 roku. 
Wnioski należy składać wyłącznie za pomo-
cą generatora wniosków znajdującego się na 
stronie www.europaimy.org. Termin składa-
nia wniosków upływa 28 maja 2021 roku. 

Spotkania informacyjne i konsultacje
7 maja 2021, godz. 16:00,  zapraszamy na 
webinarium dot. zasad konkursu i wypełnia-
nia wniosku. W tym roku większość spotkań 
i konsultacji odbywać się będzie zdalnie: 
telefonicznie 606131593 i przez internet. 
Zapisy na szkolenie na www.europaimy.org.

Stowarzyszenie Europa i My

Działaj Lokalnie 2021
Do 28 maja 2021 r. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu 
grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, któ-
re inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, a także mogą przeciwdziałać pandemii i jej 
negatywnym skutkom. Szczegóły na www.europaimy.org.



BOGORIA nr 307 kwiecień 2021

Z okazji czterdziestolecia powstania Społecznego Komitetu Budowy 
Szpitala Zachodniego z dr. Stanisławem Jaroszewiczem, jego pierwszym 
przewodniczącym, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

historia

Od proboszcza do sekretarza  
– wspólna sprawa

18

Komitet powstał w kwietniu 1981 roku. 
Jak do tego doszło w tym gorącym dla 
kraju okresie?

– Należałoby cofnąć się do roku 1980, 
a  więc pierwszych miesięcy „Solidarności”. 
Pod koniec roku w całym kraju zaczęła się 
akcja strajków pod hasłem odebrania na 
potrzeby służby zdrowia budynków milicji, 
prokuratury, sądów. Nie wiem, na ile było to 
działanie spontaniczne, a na ile inspirowane 
przez władze w celu zaognienia konfliktu. 
W styczniu 1981 roku taka inicjatywa poja-
wiła się również w Grodzisku Mazowieckim. 
„Solidarność” w poszczególnych zakładach 
pracy podejmowała rezolucje o przystąpie-
niu do strajku w celu odebrania budynków 
sądu, milicji i prokuratury na potrzeby służ-
by zdrowia. 
Inicjatywa trafiła w Grodzisku na wyjąt-
kowo podatny grunt.

– Sytuacja służby zdrowia była na naszym 
terenie katastrofalna. Ostał się jedynie od-
dział wewnętrzny w Turczynku, działają-
cy w  dwóch starych pawilonach, i oddział 
położniczo-ginekologiczny na Kaprysie 
w  Milanówku. Cała służba zdrowia, nawet 
przychodnie, znajdowały się w starych bu-
dynkach. Najbliższy szpital pełnozakresowy 
to Warszawa, drugi kierunek to Żyrardów. 
Wobec tego pacjentów z Turczynka, gdzie 
pracowałem od 1976 roku, wysyłaliśmy 
do Warszawy nawet na niektóre badania. 
W  Grodzisku w przeszłości były szpita-
le – interna na dzisiejszej ul. Okulickiego, 
a wówczas Świerczewskiego, chirurgia, było 
położnictwo, również w Willi Foksal. Ale od 
lat tego wszystkiego nie było. Rezolucje za-
kładów pracy spływały do nas, czyli zarządu 
Oddziału Grodzisk Mazowiecki NSZZ „Soli-
darność” Regionu Mazowsze, który musiałby 
być organizatorem całego protestu. Zastana-
wialiśmy się, co robić. 
A dlaczego nie strajkować? Akurat 
w Grodzisku budynki milicji i sądu były 
wówczas dość nowe.

– Rzeczywiście były nowe, ale jako zarząd 
zdawaliśmy sobie sprawę, że te budynki ni-
jak nie nadawały się do adaptacji na potrzeby 
szpitala. Może jakiejś przychodni. Budynek 
milicji zdążyłem poznać bardzo dobrze – 
parę razy zostałem „zaproszony” na przesłu-
chanie na okoliczność oskarżeń pod moim 
adresem. Ktoś na mnie doniósł, że jeżdżę 
superluksusowym samochodem. W  rzeczy-
wistości było to siedemnastoletnie zachod-
nie auto, co kogoś kłuło w oczy. Andrzej 
Kwiatkowski, przewodniczący grodziskiej 
„Solidarności”, z racji tego, że wcześniej był 
prokuratorem, a następnie radcą prawnym, 
znał budynek sądu. Rozmawiałem również 

z ówczesną dyrektor ZOZ-u, Barbarą Orłow-
ską, która przerażona złapała się za głowę. 
Może przychodnia na komendzie nie by-
łaby złym pomysłem?

– To była ślepa uliczka. Nie wierzyłem, 
że coś takiego w ogóle może się udać. Do-
brze znałem system sowiecki, bo byłem… 
emigrantem ze Związku Radzieckiego – 
pochodzę z Baranowicz i do Polski przyje-
chałem w 1963 roku, między innymi dzięki 
nietypowej łapówce, którą dałem tamtejszej 
milicji. Jednej z urzędniczek przekazałem… 
„Elementarz” Falskiego. Zresztą do dziś nie 
słyszałem o jakimkolwiek skutecznym prze-
jęciu budynków aparatu władzy na potrzeby 
służby zdrowia. Należało znaleźć jakieś wyj-
ście z tej sytuacji. Koledzy z zarządu oddziału 
mówią: „jesteś lekarzem, wymyśl coś”. Myśla-
łem, myślałem i wymyśliłem. Nie mogliśmy 
zignorować rezolucji zakładów pracy, ale 
doszedłem do wniosku, że musimy wystąpić 
z podobną inicjatywą, jak w Warszawie na 
Ursynowie, gdzie „Solidarność” utworzyła 
Społeczny Komitet Budowy Szpitala Połu-
dniowego, jak w Legionowie, gdzie również 
„Solidarność” utworzyła Komitet Budowy 
Szpitala Północnego. Nazwa narzucała się 
sama: Szpital Zachodni. Na początku lutego 
1981 roku był zwołany wiec przedstawicieli 
załóg właśnie w sprawie podjęcia rezolucji 
o przystąpieniu do strajku w celu odebrania 
tych budynków. Z  upoważnienia kolegów 
przygotowałem przemówienie, w  gruncie 
rzeczy demagogiczne – nazywałem pro-
wizorką cały PRL i prowizorką nazwałem 
pomysł odebrania budynków milicji i sądu 
na służbę zdrowia. Bo to w dalszym ciągu 
byłaby peerelowska prowizorka. To nie roz-
wiązałoby sprawy na przyszłość. A za dwa-
dzieścia lat mieliśmy mieć XXI wiek. Rzuci-
łem wtedy hasło, że musimy zrobić wszystko, 
żeby wybudować nowoczesny, w pełni odpo-
wiadający wymogom XXI wieku szpital dla 
społeczeństwa pasma zachodniego: Szpital 
Zachodni. Można powiedzieć, że jestem oj-
cem chrzestnym tej nazwy. O dziwo, to prze-
mówiło do ludzi i zgromadzenie upoważniło 
nas do zorganizowania Społecznego Komi-
tetu Budowy Szpitala Zachodniego. Zabrali-
śmy się do roboty. A zaczęliśmy od porozu-
mienia się z władzami.
„Solidarność” i porozumienie z władza-
mi? To trochę nie pasuje do legendy nie-
pokornych. 

– Zdawaliśmy sobie sprawę, że „Solidar-
ność” takiego szpitala nie wybuduje, że jedy-
ną szansą jest szeroki ruch społeczny ponad 
podziałami – od proboszcza do I sekretarza. 
Jako NSZZ „Solidarność” wystosowaliśmy 
apel do społeczeństwa i zaplanowaliśmy 

spotkanie, zapraszając przedstawicieli władz, 
dyrektorów i przedstawicieli zakładów pracy 
na spotkanie 8 kwietnia 1981 roku w Fabryce 
Tarcz Ściernych, w celu powołania komitetu 
i wybrania delegatów. Powstał wówczas sze-
roki 45-osobowy komitet z jedenastooso-
bowym zarządem. Dążyłem do tego, żeby 
weszli do niego przede wszystkim dyrektorzy 
zakładów pracy, m.in. dyrektor Polfy Ryszard 
Potocki, Stanisław Kaczorowski z WKD, 
Krzysztof Mlosek, późniejszy prorektor Aka-
demii Medycznej, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Władysław Danieluk, dyrektor 
Fabryki Tarcz Ściernych Henryk Szczap, dy-
rektor oddziału PKO Józef Ziarniak, dyrek-
tor liceum w Milanówku Lucjan Podlewski, 
dyrektor ZOZ-u Maria Rawa, lekarz Andrzej 
Lipiński, kierownik przychodni rejonowej 
w  Podkowie Leśnej, która była zbudowana 
w czynie społecznym. 
Znów wyrażę zdziwienie, że ludzie bądź 
co bądź związani z systemem tak ocho-
czo zaangażowali się w inicjatywę „Soli-
darności”. 

– Bo budowa szpitala była w interesie 
wszystkich. Poza tym byliśmy dobrze przy-
gotowani do spotkania inauguracyjnego. 
Wcześniej zaprosiliśmy telewizję – zrobili 
reportaż ze szpitala ginekologiczno-położ-
niczego w Milanówku na Kaprysie. Operato-
rzy piali z zachwytu, że takich scen to nawet 
Fellini by nie wymyślił, bo akurat byli świad-
kami, jak z piętra kobietę po cesarskim cię-
ciu salowe znosiły w kocu na parter. Byłem 
w Ministerstwie Zdrowia w departamencie 
zajmującym się budownictwem i udało mi 
się na tyle zainteresować decydentów, że uzy-
skałem poparcie dla naszego pomysłu, a dy-
rektor departamentu inżynier Ryszard Pela 
zaproponował nawet projekt szpitala na 420 
łóżek. I na to spotkanie 8 kwietnia przyjechał 
z gotowym projektem wykonanym przez 
Biuro Projektów Służby Zdrowia. Mieliśmy 
gotową koncepcję, jak ma ten szpital wyglą-
dać – cztery podstawowe oddziały: chirurgia, 
interna, pediatria, położnictwo z ginekologią 
i dwa-trzy drobne oddziały.
A lokalizacja?
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Wiesław Kamiński, który od maja 
1981 roku był I sekretarzem par-
tii w Grodzisku i polecił władzom 
miasta – wówczas naczelnikiem 
był Cezary Towiński, a jego za-
stępcami Wojciech Dzierżanow-
ski i  Witold Tyfel – włączenie się 
w prace i znalezienie miejsca na 
szpital. Stąd pojawił się teren parku 
Lipnera i zaczęły się przygotowania 
do inwestycji.
Stan wojenny nie przekreślił 
starań komitetu?

– Dla komitetu stan wojenny nie okazał 
się trudny, ponieważ ze strony „Solidarno-
ści” byłem tylko ja i Andrzej Kwiatkowski, 
a  pozostali byli przedstawicielami struktur 
związanych z władzą. Po wprowadzeniu sta-
nu wojennego zebraliśmy się jako komitet 
17  grudnia 1981 roku w  pomieszczeniach 
biblioteki. Teraz tam jest budynek prywaty 
koło starostwa. Padło pytanie: co dalej? Dzia-
łamy. Zaproponowałem, że w tym układzie 
zamieńmy się rolami – ja chętnie pozostanę 
w komitecie, ale przewodniczącym niech zo-
stanie ktoś z kolegów z drugiej strony, żeby 
nie kłuło w oczy. Na to zareagował Wiesław 
Kamiński mniej więcej w takich słowach: 
„Nie wygłupiaj się. Wszystko zostaje tak jak 
jest. Najwyżej my w  komitetach będziemy 
szczekać”. I tak zostało, chociaż sytuacja była 
trudna – rozgonili „Solidarność” na Ursyno-
wie, rozgonili w  Legionowie. Nas uratowa-
ło działanie ponad podziałami. Jest nawet 
zdjęcie z wmurowania kamienia węgielnego 
w1989 roku. Święci ks. Lucjan Rutkowski, 
a w tle jest Wiesław Kamiński.
Budowa nie mogła ruszyć bez pieniędzy. 
Jaki był pomysł komitetu na sfinansowa-
nie tej ogromnej inwestycji?

– Już na inauguracyjnym spotkaniu od-
była się aukcja dzieł sztuki, z której dochód 
przeznaczony był na budowę szpitala, było 
sporo inicjatyw społecznych, sądy nakazy-
wały płacić mandaty na konto komitetu, ale 
nie oszukujmy się, mieliśmy świadomość, że 
ani „Solidarność”, ani komitet nie sfinansu-
je budowy szpitala. Jak się później okazało, 
wszystkie zebrane przez komitet pieniądze 
starczyły na… metr kwadratowy szpitala. 
Nie było założenia, że komitet odegra jakąś 
rolę finansową w budowie. Naszym zada-
niem było nadanie szerokiego impulsu spra-
wie. Angażowanie czynników oficjalnych, 
wprowadzenie inwestycji do centralnego 
planowania. Budowa z rozdzielnika central-
nego to była jedyna możliwość finansowania. 

Podobno budową szpitala mieli zająć się 
Jugosłowianie. 

– Był problem ze znalezieniem wykonaw-
cy. Firmy zajmujące się generalnym wyko-
nawstwem na terenie Polski i okolic nie po-
dejmowały się realizacji, bo nie miały mocy 
przerobowych. Znalazła się duża firma polo-
nijna, której szefem był ktoś z rodziny Karola 
Modzelewskiego, ale Komitet Planowania 
Gospodarczego absolutnie się na to nie zgo-
dził. Znaleźliśmy Jugosłowian z Lublany, któ-
rzy chcieli budować szpital w formie barteru 
– w rozliczeniu oczekiwali miedzi i statków. 
Mieli swoje projekty i doświadczenia, chwa-
lili się, że wybudowali kilka dużych szpitali 
w Europie. Ale również komitet planowania 
uwalił temat. A czas leciał, teren ogrodzony 
przez gminę, ale nic się nie działo. Wtedy 
zapytałem Władka Danieluka, prezesa spół-
dzielni, czy jest możliwe powołanie tzw. re-
alizatora generalnego. Mówi, że możliwe. 
Wobec tego Urząd Gminy razem z komi-
tetem wystąpił do właściwych władz woje-
wódzkich. I udało się. Około roku 1986 zo-
stała powołana Dyrekcja Szpitala w Budowie, 
jako generalny realizator. I to nadało rozpęd, 
bo szefem został Emil Malisz, człowiek, który 
miał duże doświadczenie, bo budował szpi-
tal na Banacha. On zorganizował całą pracę 
generalnego realizatora, zamawiał podwy-
konawców. I doprowadził do wmurowania 
kamienia węgielnego wiosną 1989 roku. Po-
mogło też, że 4 czerwca były wybory, a kole-
dzy z partii koniecznie chcieli zrobić wmu-
rowanie przed wyborami. My specjalnie nie 
oponowaliśmy, mimo że to była zagrywka 
polityczna. Nam chodziło przede wszystkim, 
żeby ruszyć. 
Transformacja ustrojowa akurat w kontek-
ście budowy szpitala nie była chyba oko-
licznością sprzyjającą?

– Niestety zaczęły się schody, bo w wyni-
ku transformacji zabrano się za rozganianie 
spółek nomenklaturowych, a za taką uzna-

no Dyrekcję Szpitala w Budowie. 
Społeczny komitet został uznany 
za komuchów, niektórzy argu-
mentowali, że taki szpital jest 
niepotrzebny, bo był zaprojekto-
wany na wypadek wojny Układu 
Warszawskiego z NATO, więc nie 
przystaje do realiów. Rozmawia-
łem nawet o  tym z Wiesławem 
Kamińskim i on tezy o strate-
gicznej militarnie roli szpitala 
nie potwierdził, a jako I sekretarz 
był dobrze poinformowany. O ile 
przez całe lata 80. komitet miał 

oparcie w Miejsko-Gminnej Radzie Narodo-
wej, której sekretariat prowadził całe biuro, 
tak po 1989 roku społeczny komitet został 
wyeksmitowany z ratusza i  przytulił się do 
dyrekcji ZOZ-u. Z  kolei dyrekcja ZOZ-
-u miała swoje ambicje i de facto powołała 
nowy komitet. Jego przewodniczącym został 
profesor Jakubowski, a ja i prof. Mlosek by-
liśmy szeregowymi członkami. Ten komitet 
ograniczył działalność w zasadzie tylko do 
biurokracji. Władze wymogły  na dyrekcji 
ZOZ-u dopilnowanie tego, żeby przykryć 
budynek, żeby nie niszczał, ale w 1992 roku 
budowa Szpitala Zachodniego została całko-
wicie wstrzymana. Dyrektor Malisz powie-
dział takie zdanie, że dziwi się władzom, że 
zatrzymują budowę, bo koszt zabezpieczenia 
budowy przekracza to, co jemu potrzeba na 
powolne kontynuowanie robót i przetrwanie 
okresu braku finansów. 
Na wznowienie budowy trzeba było cze-
kać cztery lata. 

– Centralne finansowanie ustało, a in-
nego nie było. Dopiero w roku 1996 dzięki 
staraniom burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego, jak również Wiesława Kamiń-
skiego i wsparciu posła Lecha Szymańczyka 
finansowanie państwa powróciło i została 
wznowiona budowa. W październiku 2002 
roku szpital został oddany, a 16 kwietnia 
2003 roku nastąpiło przeniesienie oddziału 
wewnętrznego z Turczynka na Daleką. 
Jaki udział miał w tym Społeczny Komi-
tet Budowy Szpitala Zachodniego?

– Aktywna działalność komitetu trwała 
do roku 1990, później w zasadzie komitet 
istniał tylko na papierze. Formalne zakoń-
czenie istnienia komitetu nastąpiło w  la-
tach dwutysięcznych – w porozumieniu 
z dyrekcją Szpitala Zachodniego jako de 
facto przewodniczący komitetu podpisa-
łem jego rozwiązanie. 
Dziękuję za rozmowę. 

Spotkanie założycielskie komitetu. 1981 r. wmurowanie kamienia węgielnego. 1989 r.
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Istniały olbrzymie obawy, że z powodu 
wprowadzonych przez rząd obostrzeń 

niższe ligi nie wznowią rozgrywek, a aktualne 
tabele uznane zostaną za końcowe. Na szczę-
ście w końcu kwietnia piłkarze mają wrócić 
na boiska. Jest to dobra informacja przede 
wszystkim dla Chlebni, która ma olbrzymie 
szanse na historyczne osiągnięcie, w postaci 

dwóch awansów w jednym sezonie: pierwsze-
go zespołu do IV ligi, zaś rezerw klubu – do 
ligi okręgowej. W przypadku zakończenia roz-
grywek, stałoby się to niemożliwe i byłoby dla 
klubu prawdziwą katastrofą, biorąc pod uwagę 
choćby bardzo silne kadry obydwu tych zespo-
łów. Problemem dla wszystkich drużyn jest to, 
że do końca rozgrywek pozostało aż 16 kolejek, 

więc piłkarze będą musieli grać w systemie so-
bota-środa, co będzie stanowić spore utrudnie-
nie dla zawodników, którzy grają w piłkę ama-
torsko, łącząc swoją pasję z pracą zawodową. 
Miejmy jednak nadzieje, że ten fakt nie odbije 
się na formie piłkarzy Chlebni oraz rezerw Po-
goni, które walczą o spokojne utrzymanie w tej 
klasie rozgrywkowej.     (mś)

u

u

Remis w dreszczowcu,  
zwycięstwa z czołówką

Pogoń Grodzisk nie zwalnia tempa 
i po kolejnych trzech zwycięstwach 
oraz dwóch remisach, z 56 pkt pro-
wadzi w tabeli III ligi z przewagą  
10 „oczek” nad Świtem Nowy Dwór 
Maz. oraz Legionovią. To sporo, 
jednak nie należy zapominać, że do 
zakończenia rozgrywek pozostało 
jeszcze 11 kolejek.

Piłkarze z niższych lig wracają na boiska

v
Nieco w cieniu rywalizacji mężczyzn swój półfi-
nałowy turniej o awans do II ligi rozgrywały siat-
karki Sparty. Zawody te pierwotnie miały odbyć 
się w Grodzisku, lecz z powodu zajęcia hali przez 
mężczyzn, którzy walczyli w tym czasie o I ligę, 
zostały przeniesione do Piastowa. Podopieczne 
trenera Tomasza Lukowskiego, które w wielkim 
stylu zwyciężyły w trzecioligowych rozgrywkach 
z 46 pkt na koncie, spisały się znakomicie, pew-
nie wgrywając w całym turnieju i uzyskując tym 
samym przepustkę do wielkiego finału. W pierw-

szym pojedynku nasze siatkarki, po ciężkiej, 
pięciosetowej walce, zwyciężyły Akademię Siat-
kówki Zduńska Wola 3:2 (-19,22,-24,17,11). 
Spartanki przegrywały już 1:2, jednak zdołały 
odwrócić losy potyczki. Drugie starcie, w którym 
podopieczne trenera Lukowskiego miały za ry-
wala MOSiR Jasło, był najłatwiejszy. Nasz zespół 
wygrał pewnie 3:0, w kolejnych partiach do 15,17 
i 20, dzięki czemu był już pewny zajęcia jedne-
go z  dwóch pierwszych miejsc, gwarantujących 
awans do turnieju finałowego. Podbudowane 

tym sukcesem, w ostatnim dniu zawodów nasze 
siatkarki nie dały żadnych szans Sekcji Żeńskiej 
Siatkówki Łódzkiego Klubu Sportowego, która 
również miała dwa zwycięstwa na koncie. Zwy-
cięstwo 3:0, w setach do 21, 18 oraz 12, dało gro-
dziskim siatkarkom pierwsze miejsce w całym 
turnieju. Świetną informacją jest też to, że turniej 
finałowy o awans do II ligi, zostanie rozegrany 
w  Grodzisku. Czy naszym siatkarkom uda się 
osiągnąć upragniony cel.  To będzie wiadomo 
już po zamknięciu numeru.     (mś)

Pewne zwycięstwo Spartanek w półfinale

Na szczęście nasi piłkarze wraz ze szta-
bem szkoleniowym koncentrują się wy-

łącznie na swym najbliższym meczu, co daje bar-
dzo dobre efekty. Cieszy też, że mimo licznych 
urazów oraz kartek eliminujących z gry nasz 
zespół zachowuje wysoki poziom, a nominalni 
rezerwowi, udanie zastępują swoich kolegów.

Zanim rozpoczęła się kluczowa dla Pogoni faza 
rozgrywek, czyli rywalizacja w ośmiozespołowej 
grupie mistrzowskiej, do rozegrania pozostały 
jeszcze dwa mecze rundy jesiennej. W pierwszym 
z nich Pogoń, po bramce Jeana Franco Sarmien-
to Campo, pokonała na własnym boisku 1:0 Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki, czyli jednego z głównych 
rywali w walce o  awans. W kolejnym spotkaniu, 
podopieczni trenera Krzysztofa Chrobaka zremi-
sowali na wyjeździe 1:1 z Concordią Elbląg. Trochę 
szkoda straconych dwóch punktów, bowiem nasz 

Wcześniej niż Grubba i Kucharski
Niezależnie, czy Dartom Bogoria Gro-

dzisk w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Seniorów jest reprezentowany 
przez czołowych tenisistów stołowych 
w kraju, jak przed laty, gdy grali m.in. 
„Wandżi”, Górak, Floras czy Fertikow-

ski, czy przedstawicielem klubu 
jest 14-letni chłopak – z pusty-
mi rękami z krajowego czem-
pionatu się nie wraca. Miłosz 
Redzimski, bo o nim mowa, 
dokonał niezwykłej rzeczy, zdo-
bywając brązowy medal w grze 

pojedynczej. Tym samym został 
najmłodszym medalistą w historii 
mistrzostw naszego kraju. Nawet 
Andrzej Grubba i Leszek Kuchar-
ski nie dokonali tej sztuki w tak 
młodym wieku, więc nie pozostaje 
nic innego jak życzyć Miłoszowi, 

by przebił ich sportowe osiągnięcia, bo potencjał 
ma olbrzymi.

W drodze po medal Miłosz zanotował cztery 
zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał 4:1 
(9,-7,7,6,2) Kamila Nalepę z ZKS Zielona Góra, 
w  drugiej w takich samych rozmiarach (8,-
9,5,7,6) rozprawił się z Przemysławem Walasz-
kiem reprezentującym Energę Manekin Toruń. 
W 1/8, wyższość Redzimskiego, który wygrał 4:2 
(8,-8,-15,8,5,10), musiał uznać Artur Grela z Byd-
goszczy. W walce o strefę medalową nasz repre-
zentant zwyciężył 4:1 (9,-5,9,4,3) doświadczonego 
Szymona Malickiego z gdańskiego AZS-u. Świet-
ną passę Miłosza przerwał dopiero były zawodnik 
grodziskiego klubu, obecnie reprezentujący bar-
wy bytomskiej Polonii, Robert Floras, któremu 
Redzimski uległ w półfinale 1:4 (-7,5,-2,-4,-6).

Niewiele brakowało, a niezwykle utalentowany 
syn trenera naszego pierwszego zespołu, zdobył-
by kolejne medale, bowiem zarówno w  deblu, 

jak i mikście, dotarł do ćwierćfinału. W  grze 
podwójnej, w duecie z Filipem Szymańskim 
z  Polonii Bytom, w pierwszej rundzie pokonał 
3:2 (4,-7,-9,5,11) Kamila Kurowskiego i Jakuba 
Witkowskiego, w drugiej – również 3:2 (-9,-
5,7,8,1) – Artura Grelę i Szymona Malickiego, by 
w ćwierćfinale ulec 1:3 (-8,4,-9,-11) braciom Do-
szom – Adamowi i Sławomirowi.

W grze mieszanej Miłoszowi partnerowała klu-
bowa koleżanka Martyna Lis, która swój udział 
w  singlu zakończyła na pierwszej rundzie, ule-
gając 0:4 Julii Furman. Nasi aktualni mistrzowie 
Polski juniorów wygrali kolejno: 3:1 (-10,5,3,8) 
z Karoliną Lalak i Antonim Witkowskim, 3:2 (8,-
7,5,-6,3) z Roksaną Załomską i Szymonem Malic-
kim i ponownie 3:2 (-12,7,9,-11,10), tym razem 
z Katarzyną Ślifirczyk i Tomaszem Kotowskim. 
Drogę do medalu naszemu mikstowi zamknęła 
para Anna Węgrzyn/Robert Floras, z którymi 
nasz duet przegrał 1:3 (-9,8,-6,-4).     (mś)

e

zespół długo prowadził po strzelonym z rzutu kar-
nego golu autorstwa Damiana Jaronia i wydawało 
się, że w pełni kontroluje mecz. Niestety jeden błąd 
naszej defensywy pozwolił gospodarzom doprowa-
dzić do wyrównania i tym samym pierwszy remis 
Pogoni w tym sezonie stał się faktem.

Po tej kolejce nastąpił podział III ligi na dwie 
grupy: ośmiozespołową grupę mistrzowską oraz 
liczącą 14 drużyn grupę spadkową. W pierw-
szym meczu rundy finałowej Pogoń ponownie 
podejmowała stołeczną Polonię, z którą niedaw-
no wygrała 1:0. Ten pojedynek był i pewnie bę-
dzie szeroko komentowany, bowiem jego prze-
bieg był rzeczywiście wyjątkowy. Przetrzebiona 
kontuzjami Pogoń zagrała znakomite 75 minut 
i po trafieniach Sebastiana Kobiery, Bartosza 
Broniarka i Damiana Jaronia wypracowała sobie 
prowadzenie 3:0. I wówczas zaczął się dramat. 
Bardzo silna kadrowo drużyna gości pokazała 
swoją moc i w ciągu kwadransa doprowadziła do 
remisu. Co więcej, w ostatniej akcji meczu mo-
gliśmy jeszcze to spotkanie przegrać, gdyż nasi 
zawodnicy pięciokrotnie wybijali piłkę z okolic 
linii bramkowej! To jest właśnie piłka nożna – 
dopóki nie zabrzmi ostatni gwizdek sędziego, 

wszystko jest możliwe. Po tym meczu zrobiło się 
nerwowo, ponieważ grupa pościgowa, na czele 
której była Legionovia, niebezpiecznie zmniej-
szyła dystans do naszego zespołu. I właśnie Le-
gionovia mająca już tylko 5 pkt straty do Pogoni, 
była kolejnym rywalem. Domowe zwycięstwo 
1:0 dzięki bramce Michała Wrzesińskiego wpro-
wadziło nieco spokoju, pozwoliło powiększyć 
dystans nad resztą stawki i pokazało, że fatalne 
20 minut w meczu z Polonią to tylko chwilowa 
niemoc, a nie początek kryzysu.

W kolejnym pojedynku, mimo dużych ubyt-
ków kadrowych, grodziska drużyna potwierdzi-
ła, że jest w tym sezonie niezwykle mocna. Gole 
Michałów Strzałkowskiego i Wrzesińskiego dały 
zwycięstwo 2:1, w trudnym, wyjazdowym starciu 
ze Zniczem Biała Piska, co tym samym, umocniło 
nas na pozycji lidera.

Wyniki: Świt Nowy Dwór Maz. (d) 1:0 (Jean 
Franco Sarmiento Campo), Concordia Elbląg (w) 
1:1 (Damian Jaroń). Grupa mistrzowska: Polonia 
W-wa (d) 3:3 (Sebastian Kobiera, Bartosz Bronia-
rek, Jaroń), Legionovia (d) 1:0 (Michał Wrzesiń-
ski), Znicz Biała Piska (w) 2:1 (Michał Strzałkow-
ski, Wrzesiński).    (mś)
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Znakomicie spisują się występujące 
w  I  lidze tenisistki stołowe grodziskiej 

Bogorii, które w swym debiutanckim sezonie 
na tym szczeblu nie robią sobie nic z roli be-
niaminka, stając się postrachem dla bardziej 
doświadczonych rywalek. Idzie im to tak do-
brze, że po wyjazdowych zwycięstwach nad 
Energą Manekin Toruń i przede wszystkim 
z Chrobrym Międzyzdroje nasze pingpongist-
ki, z 22 pkt na koncie, zostały samodzielnym 
liderem grupy północnej I ligi. Do końca roz-
grywek pozostały jeszcze 4 kolejki, a przewaga 
nad grupą pościgową wynosi 2 pkt. Finisz więc 
zapowiada się szalenie ciekawie.

Wyniki: Energa Manekin Toruń (d) 6:4 
(Zofia Śliwka – Aleksandra Jarkowska 3:0 
i Maja Kurzawska 3:0, Katarzyna Trochi-
miuk – Kurzawska 3:1, Martyna Lis – Kata-
rzyna Osińska 3:0, Aleksandra Falarz/Śliwka 
– Paulina Knyszewska/Jarkowska 3:2, Lis/
Trochimiuk – Kurzawska/Osińska 3:1), UKS 
Chrobry Międzyzdroje (w) 6:4 (Falarz – Ali-
cja Łebek 3:1 i Joanna Kiedrowska 3:0, Lis – 
Kiedrowska 3:1, Śliwka – Ewa Kołodziej 3:0 
i Sandra Kozioł 3:0, Trochimiuk – Kozioł 3:2).   

   Michał Śliwiński

Tenisiści stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk po raz czternasty w historii klubu 
zagrają w finale Drużynowych Mistrzostw Polski. W walce o złoto rywalem pod-
opiecznych trenera Tomasza Redzimskiego będzie Dekorglass Działdowo.

W ostatnich meczach rundy zasadni-
czej nasi zawodnicy zanotowali komplet 

zwycięstw: z Dojlidami Białystok, Sokołowem 
Jarosław oraz Zooleszczem Gwiazdą Bydgoszcz. 
Dzięki temu z 46 pkt zajęli pierwsze miejsce 
w  Lotto Superlidze, ze znakomitym bilansem 
16 wygranych i zaledwie jedną porażką, co dało 
awans od razu do półfinału fazy play off.

Warto wspomnieć, że w meczu przeciwko 
klubowi z Bydgoszczy na najwyższym szczeblu 
rozgrywkowym zadebiutowali juniorzy grodzi-
skiego klubu: Michał Gawlas oraz Patryk Pyśk. 
Ich występ należy uznać za bardzo udany, bo-

wiem Michał pokonał Rosjanina Wiaczesława 
Burowa, zaś Patryk stawił duży opór świetnemu 
Japończykowi Asuce Machi. 

Początek półfinałowej rywalizacji z AZS 
AWFiS Balta Gdańsk mógł wzbudzić pewien 
niepokój, bowiem w pierwszym, wyjazdowym 
pojedynku, nasz zespół uległ gospodarzom 2:3, 
a obydwa punkty dla Dartomu Bogorii wywal-
czył Panagiotis Gionis. Jednak rewanż w Gro-
dzisku rozwiał wszelkie wątpliwości i pokazał, 
że porażka w Gdańsku była wypadkiem przy 
pracy. Ekipa trenera Redzimskiego wręcz zde-
molowała rywali wygrywając pewnie 3:0, przy 

Czternasty finał Dartomu

Mistrzowie z AstryDebiutantki  
liderem! 

e

e

z

Siatkarze grodziskiej Sparty nie zagrają w przyszłym sezonie na parkie-
tach I ligi. Drużyna, która dostarczyła kibicom tak wielu pozytywnych 
emocji i zanotowała w ligowych zmaganiach bezsprzecznie najlepszy 
sezon w historii klubu, nie dała rady rywalom w turnieju półfinałowym 
i marzenia o awansie musi odłożyć na przyszły rok. Ale po kolei…

v
Zanim nasi siatkarze przystąpili do tur-
nieju półfinałowego o awans do I  ligi, 
musieli jeszcze rozstrzygnąć na własną 

korzyść rywalizację w fazie play off. Dwa pierw-
sze, domowe pojedynki z SMS PZPS II Spała, pod-
opieczni trenera Grzegorza Rosy wygrali pewnie 
po 3:0, w setach do 23,25,21 oraz 17,19,24. Jed-
nak rywal nie rezygnował i w kolejnych spotka-
niach wystawił do gry sporą grupę zawodników 
z pierwszego zespołu. Sparta przegrała obydwa 
mecze w Spale, najpierw 2:3 (15,21,-18,-22,13), 
a następnie 1:3 (23,-22,-27,-20), jednak w decy-
dującym starciu we własnej hali, dzięki wygranej 
po tie-breaku (17,-21,-25,23,13), zapewniła sobie 
udział w turnieju półfinałowym o I ligę.

Kibice liczyli, że jako gospodarzowi turnieju 
może uda się zająć jedno z dwóch premiowanych 
awansem do finału miejsc. Niestety, Spartiaci po-
nieśli trzy porażki i zajęli ostatnie, czwarte miejsce 
w tych zawodach. W pierwszym spotkaniu ulegli 
1:3 (-21,17,-18,-22) późniejszemu triumfatorowi 
turnieju ekipie SMS PZPS I Spała. Następnie w po-
jedynku o być albo nie być przegrali 0:3 (-17,-21,-
22) z Legią W-wa, co odebrało ostatecznie szanse 
awansu. W meczu o prestiż i trzecią pozycję w za-
wodach ponieśli porażkę 0:3 (-21,-22,-23) z WKS 
Wieluń. W tym roku na tym szczeblu rozgrywek 
schody okazały się trochę za wysokie. Podopieczni 
trenera Rosy walczyli ambitnie w każdym spotka-
niu, jednak to nie wystarczyło, bowiem rywale byli 

zawsze o te kilka piłek lepsi. Zdobyte doświadcze-
nie powinno jednak zaprocentować w przyszłym 
sezonie, który dla naszego klubu będzie, miejmy 
nadzieję, jeszcze lepszy.

Organizacyjnie Sparta jest już przygotowana 
na duże wyzwania, o czym świadczą same su-
perlatywy dotyczące przeprowadzenia półfinało-
wych zawodów. Do tego bardzo dobre transmisje 
meczów i profesjonalny spiker, wszystko to spra-
wiało, że kibic z przyjemnością śledził siatkarskie 
zmagania. Zabrakło tylko w niewielkim stopniu 
poziomu sportowego, ale pewnie na ten manka-
ment znajdą receptę władze klubu, z prezesem 
Pawłem Pieniążkiem i wiceprezesem Jarosławem 
Józefowiczem na czele.     (mś)

Schody jeszcze za wysokie

Wcześniej niż Grubba i Kucharski

stracie zaledwie jednego seta. To dobry pro-
gnostyk przed starciem z Dekorglassem.

Wyniki: Dojlidy Białystok (d) 3:0 (Pavel Si-
rucek – Piotr Michalski 3:0, Panagiotis Gionis 
– Aleksander Khanin 3:0, Miłosz Redzimski – 
Konrad Gryk 3:0), Sokołów SA Jarosław (d) 3:1 
(Gionis – Kou Lei 1:3, Redzimski – Patryk Zatów-
ka 3:0, Sirucek – Paweł Chmiel 3:0, Gionis – Za-
tówka 2:0), Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 
(w) 3:1 (Patryk Pyśk – Asuka Machi 0:3, Sirucek 
– Artur Grela 3:1, Michał Gawlas – Wiaczesław 
Burow 3:1, Sirucek – Asuka Machi 2:1). Półfinał: 
AZS AWFiS Balta Gdańsk (w) 2:3 (Redzimski – 
Patryk Chojnowski 1:3, Gionis – Tomasz Toma-
szuk 3:0, Sirucek – Szymon Malicki 1:3, Gionis – 
Chojnowski 2:0, Redzimski/Sirucek – Tomaszuk/
Malicki 1:2), AZS AWFiS Balta Gdańsk (d) 3:0 
(Gionis – Malicki 3:0, Sirucek – Chojnowski 3:1, 
Redzimski – Tomaszuk 3:0). 

   Michał Śliwiński

W marcu odbyły się Halowe Mistrzostwa Pol-
ski w kategoriach młodzieżowych – tenisiści do 
lat 12 rywalizowali w Bielsku-Białej, a zawod-
nicy w kategorii do lat 14 – w podpoznańskiej 
Sobocie. Oba mistrzowskie turnieje przyniosły 
sukcesy reprezentantom Klubu Tenisa Astra 
Książenice. Startujący w kategorii U-14 Kuba Ja-
nuchowski grając w parze z Kacprem Knitterem 
z Fundacji Szczeciński K.T. Promasters zdobył 

Mistrzostwo Polski w tenisie ziemnym w grze 
podwójnej, w finale po zaciętym boju pokonu-
jąc parę Downar/Wieczorek. Podobnym sukce-
sem w kategorii U12 mogą poszczycić się Janek 
Urbański i Vincent Fletcher, którzy wspólnie 
wywalczyli złoto w deblu, a indywidualnie każdy 
z nich zdobył brąz za dotarcie do półfinału. Ich 
klubowy kolega Antek Szary swój udział w tur-
nieju zakończył na 1/16 singla.   (kb)
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli 
Grodziska Mazowieckiego utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 15.
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Poziomo:
3. część słownika zawierająca wykazy 
haseł ułożonych w jednorodne grupy; 
9.  budka głównie z prasą, ale nie tylko; 
10. najgłębsza strefa wód i dna oceanu; 
11. miesiąc, w którym uczniowie rozpo-
czynają naukę; 12. arabskie długie okrycie 
z kapturem; 14. wieją ze wszystkich stron; 
15. rodzaj lutni; 20. duży rak dziesięciono-
gi; 21. groźniejsza niż epidemia; 24. czół-
no wydrążone z pnia drzewa; 25.  właśc. 
Krzysztof Trzciński (1931-1969), wybitny 
pianista jazzowy; 26. opłynął cały świat na 
jachcie „Opty”; 29. dostojeństwo; 30. ga-
łąź produkcji lub handlu; 31. samiec ko-
nia; 32. pododdział kawalerii.

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

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

Fundatorem nagrody 
jest  

Pionowo:
1. rzecz równa wartością innej rzeczy; 
2. wodotrysk; 3. domowy zbiornik wodny 
służący do hodowli rybek; 4. każda z dzie-
więciu bogiń, córek Zeusa; 5. najstarszy, 
zasłużony przedstawiciel jakiejś grupy; 
6. wielki wstyd, upokorzenie; 7.  kolec; 
8. nietykalna świętość; 13. niewielki płaz 
ogoniasty; 16. hałda, usypisko; 17.  urzą-
dzenie służące do nadawania wymagane-
go kierunku ruchu samolotu lub statku; 
18. miasto w Kanadzie, stolica prowincji 
Alberta; 19. ułaskawienie lub zmniejsze-
nie kary; 22. dozór, piecza; 23. największy 
przebój Paula Anki; 24. Jerzy – aktor pol-
ski („Noce i dnie”); 27. przepływa przez 
Saragossę; 28. olejek różany.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
12 maja. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną. Nagrodą jest ważne do 
końca 2021 roku zaproszenie dla dwóch 
osób do Kina Centrum Kultury na do-
wolnie wybrany seans filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 306:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło „Suchy post dobry rok”. 
Zwyciężczynią została p. Hania 
Gettlich. 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  Przyjmę książki w każdej ilości, z odbiorem osobistym. 
Proszę o kontakt: 502 932 470

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

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

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

 Biuro reklamy: 
d.staniaszek@centrumkultury.eu,  

tel. 660 540 169 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

Zastrzega się prawo skracania i redagowania tekstów 
oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów UM i GRS. 

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

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 
05-825 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9 

 tel. 22 734 79 14, faks 22 734 79 01
e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria 

www.gazetabogoria.pl
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sąd Rejonowy w Grodzisku  
Mazowieckim informuje

Prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2020 roku 
skazano Rafała Włodarczyka ur. 24.02.1975 r. w Pia-
secznie oskarżonego o to, że 10 czerwca 2020 roku 
w Grodzisku Mazowieckim na ul. Bałtyckiej prowadził 
pojazd mechaniczny marki Saab o nr rej. NBA 7E18, 
nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy 
w Grodzisku Mazowieckim wyrokiem z 29 maja 2019 

roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, 
sygn. akt IIW 309/19 oraz nie stosując się do decyzji o numerze 
783/2019 wydanej przez Starostę Grodziskiego o cofnięciu 
uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi z 24 paź-
dziernika 2019 r., tj. o czyn z art. 244 kk w zb. z  art. 180a kk 
w zw. z art. 11 § 2 kk. Oskarżonemu wymierzono karę grzywny 
w wymiarze 200 stawek dziennych przyjmując wysokość jed-
nej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, zastosowano wobec 
niego środki karne w  postaci zakazu prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych na okres 2 lat oraz podania wyroku 
do publicznej wiadomości.
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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

Czwartek 28 kwietnia godz. 16.00-17.00

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  

13 maja o godz. 16.30

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

na spotkanie z dyrektorem!

Dołącz do nas!

Zachwycające dzieło
Na plebanii parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku od niedawna można znaleźć… plac św. Piotra z bazyliką. 
Taki właśnie obraz, dopełniony postacią Chrystusa Miłosiernego, stworzyły w sali katechetycznej dwie licealist-
ki, słuchaczki grodziskiego Publicznego Ogniska Plastycznego Marta Miszczyszyn i Zofia Żmigrodzka.

– Pomysł należał do ks. Marcina Grabow-
skiego. Początkowo zamiast obrazu miał 
powstać mural, czyli malowidło wykonane 
bezpośrednio na ścianie. Jednak po głęb-
szym namyśle zdecydowaliśmy się zbudo-
wać stelaż, na którym zawisły cztery za-
gruntowane płyty o łącznych wymiarach 
2,5 m x 4,8 m. Rozwiązanie to pozwoli na 
ewentualny transport dzieła – mówi Mar-
tyna Miszczyszyn, która wspomagając się 
zdjęciami stworzyła szkic, a następnie wraz 
z Zofią Żmigrodzką za pomocą rzutnika 
przeniosła go na płyty. Zdjęcia służyły za 
wzór także w kontekście kolorystyki, którą 
zapewniły napigmentowane akryle.

Prace malarskie rozpoczęły się 13 marca, 
a ostatnie pociągnięcia pędzlem nastąpiły 
miesiąc później. Jak obliczyły Martyna i Zo-
fia, gdyby malowały bez przerw, stworzenie 
obrazu zajęłoby im 4 doby.

– Pomimo różnic w sposobie malowania 
oraz postrzeganiu barw i walorów na obiek-
tach bez problemu znalazłyśmy z Martyną 
wspólne upodobania, świetnie się dogady-
wałyśmy i doradzałyśmy sobie nawzajem 
w czasie prac. W dodatku spędziłyśmy je 
w bardzo radosnej i ciepłej atmosferze. Przy 
tworzeniu obrazu bądź rzeźby budzą się we 
mnie satysfakcja i przyjemność. Taka czyn-
ność kształtuje także własną cierpliwość i sa-
modyscyplinę – mówi Zofia Żmigrodzka, 
która mieszka w Brwinowie i uczęszcza do 
Liceum Plastycznego im. Wojciecha Gersona 
w Warszawie na kierunku techniki rzeźbiar-
skie. Martyna, która do niedawna mieszkała 
w Grodzisku, uczy się w tej samej szkole, ale 
na aranżacji przestrzeni wystawienniczej.

Pod wrażeniem efektów twórczej pra-
cy młodych artystek jest ich wykładowca 
z  ogniska plastycznego Paweł Cabanowski. 

– Gdy zobaczyłem dzieło na etapie końco-
wym, doznałem zachwytu, radości, zdzi-
wienia i dumy. Zważywszy na młody wiek 
malarek i jednak bardzo szybkie tempo wy-
konania obrazu wielkiego formatu, ukaza-
nie w perspektywie placu św. Piotra wyszło 
znakomicie. Myślę, że naturalny lęk przed 
malowaniem dużych obrazów dziewczyny 
mają już za sobą, teraz mogą malować nawet 
na ścianach wielopiętrowych budynków. 
Można u nich zamówić choćby i panora-
mę bitwy pod Jaktorowem. To doświadcze-
nie na pewno im się w artystycznym życiu 
przyda – mówił grodziski malarz, który na 
co dzień pracując z młodzieżą uzdolnioną 
plastycznie, uczy podstaw rysunku i malar-
stwa oraz warsztatu. – Jeśli podejmują drogę 
artystyczną kibicuję im, w razie potrzeby – 
wspieram – dodaje.

  Anna Redel
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Strefa Dobrych Praktyk
Czy cudzoziemcy mogą kupić  
nieruchomość w Polsce, jak to zrobić?
Jakie warunki muszą spełnić? Historia nabywania nieruchomości przez 
cudzoziemców w Polsce ma już ponad 100 lat. Od 1920 roku funkcjonuje 
w Polsce ustawa regulująca te czynności.
Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec,  
żeby kupić nieruchomość?
Tych warunków jest całkie sporo i są one zapisane w trzech ustawach; 
z 1920, 2006 i 2012 roku. Dodatkowo należy wnieść opłatę skarbową, zło-
żyć wniosek o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości. Sam wniosek 
musi być przygotowany w oparciu o konkretną już nieruchomość, ponie-
waż musimy we wniosku podać szczegółowe dane tej nieruchomości i wła-
ściciela. Tutaj często pojawiają się obiekcje właścicieli, bo cała transak-
cja trwa dłużej i niechętnie podchodzą do takich transakcji, dlatego nasze 
wsparcia i negocjacje z właścicielami często się przydają.
Co należy zrobić?
Wielu z naszych Klientów nie miało nawet świadomości, że musi mieć ta-
kie pozwolenie. Dla części to spora przeszkoda i obawy o procedury i nie-
powodzenia. Zauważyłam to w trakcie rozmów z Klientami zza wschod-
niej granicy, a takich Klientów mamy z każdym miesiącem więcej. Dlatego 
w naszym biurze powstała nowa usługa dla obcokrajowców, w ich imieniu 
przygotowujemy wniosek o pozwolenie nabycia nieruchomości. Pomaga-
my z powodzeniem przejść całą procedurę aż do aktu notarialnego.
Czy cudzoziemcy mogą kredytować się w celu zakupu  
nieruchomości w polskim banku?
Tak, mogą i niestety tutaj znowu muszę przyznać, że jest to „bieg z prze-
szkodami” i też pomagamy te przeszkody pokonać. Po pierwsze nie każdy 
bank oferuje kredyty hipoteczne dla cudzoziemców lub nie każdy stawia 
warunki łatwe do spełnienia. Z podstawowych warunków do spełnienia to; 
aktualna karta pobytu, która powinna być ważna jeszcze przez rok w chwili 
zakupu nieruchomości, którą bank będzie kredytować.
Czy każdy cudzoziemiec musi wystąpić o takie zezwolenie,  
czy są wyjątki?
Wyjątki są i to bardzo liczne, wcześniej omawialiśmy sytuację, w której ktoś 
wstaje z fotela z myślą – jadę do Polski, kupię sobie apartament. Jeśli jed-
nak cudzoziemiec już od kilku lat, mieszka i pracuje w Polsce, jest mał-
żonkiem obywatela lub obywatelki Polski i nabywana nieruchomość będzie 
należeć do majątku wspólnego to może liczyć na zwolnienie z tego obo-
wiązku lub kupowana nieruchomość ma zaspokoić potrzeby mieszkanio-
we, co oznacza, że nie posiadamy żadnych innych mieszkań w Polsce i we 
własnym kraju. Chciałabym podkreślić, że tych zależności i warunków jest 

bardzo wiele i cześć z nich występuje 
wspólnie z innymi. Często pojawia się 
też okres 2 lat i 5 lat, który powinien 
upłynąć od pewnych zdarzeń.
A czy firma, czyli osoba prawna 
też może mieć możliwość zakupu 
nieruchomości?
Firmy, czyli osoby prawne mogą  
zakupić nieruchomość w Polsce.  
Jednak może to być nieruchomość 
niezabudowana o łącznej powierzch-
ni 4000  m2 i nieruchomość taka 
musi być z  przeznaczeniem na cele  
statutowe.

Kinga Valevsky 
współwłaściciel Strefa FiN

licencjonowana specjalistka   
ds. nieruchomości 

 i inwestowania w nieruchomości  
designer i projektant wnętrz

Co możesz z nami zrobić:

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

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

NIERUCHOMOŚCI
n  sprzedajemy nieruchomości dzięki 

naszej autorskiej strategii.
n  współpracujemy z inwestorami, 

świadczymy usługi od pozyskania 
nieruchomości, przez projekt, 
remont po sprzedaż a nawet  najem, 

n współpracujemy z deweloperami, 
n  podnosimy wartość nieruchomości 

przez profesjonalny home staging, 
n  wykonujemy profesjonalne 

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

STREFA FINANSÓW  
I NIERUCHOMOŚCI

ul. Nadarzyńska 88
05-825 Grodzisk Mazowiecki

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

Godziny pracy biura: 
 pn. - pt. 10.00-18.00



kultura30IV

www.ameds.pl

lekarze specjaliści – kardiologia 
i wiele więcej

Oddaj swoje serce 
w dobre ręce

222 902 880

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków


