
kultura 1

– Któregoś wieczoru położyłam się i z po-
wrotem stałam się trzyletnią dziewczynką. 
Jak w fotoplastykonie zaczęły się przewijać 
obrazy miasta, ludzi. Zaczęłam je opisywać 
– opowiadała o początkach powstawania 
książki Katarzyna Syrokomla podczas spo-
tkania poprowadzonego przez Magdalenę 
Żerek z Biblioteki Publicznej, której nakła-
dem ukazała się publikacja. Składają się na 
nią wspomnienia z okresu powojennego 
oraz wiersze – jeden z nich zabrzmiał w in-
terpretacji Katarzyny Ptasińskiej.

– Jest znana i ma wielu przyjaciół, ale 
przede wszystkim ma dobre serce i dzieli 
się swoim ciepłem, swoimi opowieściami, 

wiedzą i mądrością z innymi. Tą książką 
zostawia trwały ślad – mówił o autorce wi-
ceburmistrz Tomasz Krupski. 

Trwały ślad w postaci niezliczonej liczby 
obrazów i szkiców pozostawił po sobie rów-
nież Szczepan Brozych, zmarły w 1990 roku 
malarz, zwany grodziskim Canalettem.

Podczas spotkania moderowanego przez 
Łukasza Nowackiego, który koordynował 
prace nad albumem, o swoich spotkaniach 
ze Szczepanem Brozychem i jego twórczo-
ścią opowiadali Honorowi Obywatele Gro-
dziska Mazowieckiego, wieloletni anima-
torzy lokalnego życia kulturalnego Aurelia 
i Janusz Sobierajowie, a także Aldona Józe-

fowicz, która skatalogowała liczący około 
dwustu pozycji zbiór obrazów malarza, 
znajdujących się w zasobach Ośrodka Kul-
tury, oraz Gabriela Szpot, odpowiedzialna 
za szatę graficzną publikacji.

– Szczepan Brozych od 1930 roku miesz-
kał w Grodzisku, w 1936 roku miał pierwszą 
wystawę, a w latach powojennych był przez 
dwa lata burmistrzem. Uczy nas poznawa-
nia miasta, przeżywania miasta, obdarzania 
go atencją – zachęcał do sięgnięcia po al-
bum Łukasz Nowacki, podkreślając, że jest 
to pierwsza publikacja wydana przez Ośro-
dek Kultury z okazji 500-lecia miasta. 

   Krzysztof Bońkowski

Zostawili ślady 

Powrót Kina Wolność 
Wznowienie działalności drugiego grodziskiego dużego ekra-
nu mieszczącego się w Willi Radogoszcz nastąpiło z począt-
kiem września. Widzowie ponownie mogą zasiadać w mięk-
kich fotelach i kontemplować uroki kina studyjnego. Aktualny 
repertuar dostępny jest na stronie www.centrumkultury.eu/
kino-wolnosc. Bilety są sprzedawane w kasie oraz online.

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Nr 311  wrzesień 2021

P
is

m
o 

be
zp

ła
tn

e

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

N
ak

ła
d 

90
00

 e
gz

.
fo

t. 
ar

ch
. O

śr
od

ka
 K

ul
tu

ry

RE
KL
AM

A

Podobnie jak w całym kraju, 4 września również w Mediatece 
zabrzmiały słowa „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 
– w znakomitej interpretacji aktorki Katarzyny Ptasińskiej. 
Narodowe Czytanie 2021 było okazją, by przypomnieć, że 
w Grodzisku nie tylko pięknie się czyta, lecz także doskonale 
pisze – tego bowiem dnia premierę miały dwie niezwykłe 
publikacje: „Spacer we mgle” Katarzyny Syrokomli oraz album 
poświęcony życiu i twórczości Szczepana Brozycha.  

Nowe Przedszkole w Grodzisku

www.dziendobryprzedszkole.pl
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Zespół The Memories 24 lipca 
w Parku Skarbków zagrał kon-
cert zatytułowany „Tribute to 
Krzysztof Krawczyk – Jak prze-
żyć wszystko jeszcze raz”.

– Ludzie są związani z mu-
zyką i piosenkami, które ko-
chają i które przywracają im 
dawną młodość i wspomnie-
nia. Kiedy zaczyna brakować 
oryginalnych wykonawców 
lub oni nie są w stanie wystę-
pować na estradzie, to trzeba 
te piosenki śpiewać, trze-
ba je przypominać – mówił 

Krzysztof Urtate, pomysło-
dawca koncertu.

Hołd złożony przez ze-
spół The Memories zmarłemu 
w tym roku polskiemu piosen-
karzowi, którego przeboje takie 
jak np. „Parostatek”, „Jak minął 
dzień”, „Bo jesteś ty”, są znane 
szerokiemu gronu odbiorców, 
spotkał się z  bardzo przychyl-
nym przyjęciem przez publicz-
ność. – Super, piękny, cudowny, 
śliczny, fajny, ładny – takimi 
określeniami widzowie podsu-
mowywali koncert.    (ar)

Te piosenki trzeba śpiewać

– Tradycję koncertów rozpo-
częliśmy 10 lat temu, kiedy 
dostałem nominację na probo-
stwo w parafii Przemienienia 
Pańskiego – wspominał genezę 
wydarzeń towarzyszących co-
rocznemu odpustowi ks. Janusz 
Starosta, dziekan dekanatu 
grodziskiego, przed rozpoczę-
ciem występu Orkiestry Dętej 
Gedeon Richter Polska, która 
zagrała w Łąkach 8 sierpnia.

Przykościelny plac wypełnił 
się publicznością spragnioną 
kontaktu z żywą kulturą. Arty-
ści również nie mogli się docze-
kać pierwszego występu przed 
widownią. – Ostatni koncert 
odbył się w styczniu 2020 roku, 
więc minęło już ponad półtora 
roku, dlatego jesteśmy bardzo 

podekscytowani spotkaniem 
z  grodziską publicznością. 
Gramy z wielkim wzrusze-
niem – mówił dyrygent Jerzy 
Wysocki. Na repertuar skła-
dały się rozmaite utwory – od 
samby i  operetki, po muzykę 
filmową. Orkiestrze podczas 
występu towarzyszyła solistka. 
– Bez orkiestry było mi smut-
no. Bardzo się cieszę z tego 
koncertu, przerwa nic nie po-
psuła, umiejętności muzyków 
były i  są takie same – mówiła 
Hanna Chmielewska.

Słowa solistki dotyczące wy-
sokiego poziomu gry orkiestry 
potwierdziły się podczas kon-
certu, co miało odzwierciedle-
nie w pozytywnych reakcjach 
publiczności.    (ar)

Przerwa nie popsuła

Boruta z sercem na placu

Cudeńka z przydasiów 

Akcję Motoserce 21 sierpnia 
w Grodzisku na placu Wol-
ności zorganizowali moto-
cykliści z klubu Boruta MC. 
W krwiobusie przez cztery 
godziny oddano prawie 15 li-
trów drogocennego, życiodaj-
nego płynu. Jak mówił orga-
nizator Zbigniew Jodłowski, 
to już druga edycja zbiórki 
krwi w tym roku, bo pierw-
sza była w czerwcu, a w sumie 
takich akcji zorganizowano 
trzynaście. Na placu Wol-
ności w czasie zbiórki moż-
na było podziwiać różnego 

rodzaju stalowe rumaki, za-
opatrzyć się w gadżety klubu 
motocyklowego Boruta MC 
i porozmawiać z pasjonatami 
jednośladów.     (aga) 

W wakacje jak co roku Cen-
trum Kultury przygotowało 
dwa tygodniowe turnusy let-
nich zajęć dla najmłodszych 
z  gminy Grodzisk. Dzieci 
i młodzież od 6 do 13 roku ży-
cia podzielone na cztery grupy 
wiekowe spotykały się między 
5 a 9 lipca oraz w terminie 
2-6 sierpnia. W programie były 
zajęcia taneczne, sportowe, 
animacyjne czy plastyczne.

– Tworzyliśmy różne rzeczy, 
m.in. lampiony ze słoików, ma-

lunki na torbach płóciennych, 
biżuterię i breloczki ze sznur-
ków, tasiemek, różnych przyda-
siów. Ostatniego dnia robiliśmy 
miniogródeczki z wykorzysta-
niem np. prawdziwego mchu, 
szyszek, zasuszonych kwiatów 
– mówiła Bogumiła Wielocha, 
prowadząca zajęcia plastyczne. 
– Dzieci są tak zdolne i kreatyw-
ne, że pomimo naszych wzor-
ców, które mieliśmy przygoto-
wane, one miały masę własnych 
pomysłów – dodała.   (ar)
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Od jerzyków do pikniku
8 sierpnia w Parku Skarbków 
spotkaniu Polski 2050 Szymo-
na Hołowni towarzyszyło motto 
„Poznajmy się”. – W całej Polsce 
robimy bardzo dużo akcji pomo-
cowych. W Grodzisku m.in. zbu-
dowaliśmy 60 budek lęgowych 
z myślą o jerzykach, takich ptasz-
kach, które pomagają w zjadaniu 

owadów, które nas gnębią – mó-
wiła Hanna Kaczorowska, liderka 
Polska 2050 powiatu grodziskie-
go. W ramach pikniku zorgani-
zowanego w Grodzisku do zebra-
nych przemawiał i odpowiadał 
na pytania m.in. przewodniczący 
partii Michał Kobosko.

   Anna Redel

w skrócie

Natura pretekstem
„Pejzaż Polski” – to tytuł wysta-
wy prac Jarosława Filipka do-
stępnej od 6 sierpnia w foyer sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry. Absolwent warszawskiej ASP 
ukończył także architekturę 
na Politechnice Warszawskiej. 
Wykształcenie to nie jedyny 
dualizm w biografii – jego miej-
scem zamieszkania jest Pusz-
cza Kampinoska, jak również 
Jerez de la Frontera w hiszpań-
skiej Andaluzji. Specjalizuje się 
w  malarstwie akwarelowym. 
Prace Jarosława Filipka są wy-
stawiane na ekspozycjach w Pol-
sce, Szwecji, Hiszpanii, Belgii 
oraz Francji. Stworzone przez 
niego serie, takie jak „Dwory 
Szlacheckie” czy „Puszcza Kam-
pinoska”, to przykłady fascyna-
cji nie tylko miejscami znanymi, 
lecz także unikalnymi.

Cykl „Pejzaż Polski” to zapis 
osobistych wspomnień mala-
rza z podróży po kraju. Artysta 
przedstawia w nim ojczysty kra-

jobraz w różnych porach roku. 
Kompozycja prezentuje takie 
elementy przyrody jak wydmy, 
mokradła, łąki, rozlewiska, 
strumienie czy rzeki. Akwa-
relista wykorzystuje grę świa-
tła, żeby pobudzić wyobraźnię 
i sprawić, że widz może poczuć 
bliskość danego miejsca. 

Finisaż z udziałem autora od-
był się 10 września. – To nie jest 
malarstwo hiperrealistyczne, 
czyli nie oddaje tego, co widać. 
To bardziej tworzenie obrazu 
jako pewnego pomysłu. Jest 
koncept plastyczny, a natura tyl-
ko pretekstem i inspiracją – mó-
wił Jarosław Filipek.

  Natalia Bartoszek 
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
choć w naszej gminie, wobec dynamicznego 
rozwoju i urbanizacji, rolnictwo odgrywa 
mniejszą rolę niż dawniej, nie zapominajmy, 
że na naszym terenie są gospodarstwa rolne 
i wsie, gdzie tradycje rolnicze są z sukcesem 
podtrzymywane również dziś. Z okazji ob-
chodzonych niedawno Dożynek chciałbym 
wyrazić wielkie słowa wdzięczności, uzna-
nia i szacunku dla naszych rolników. To 
oni w dużej mierze zaopatrują w produkty 
mieszkańców korzystających z Targowiska 
Miejskiego. Znam wielu naszych rolników 
i mam przekonanie, że ich produkcja spełnia 
najwyższe standardy jakości.

Rozpoczynający się rok szkolny jest prze-
łomowy, ponieważ przełomowa jest skala 
inwestycji w gminną oświatę. W bardzo do-
brym tempie przebiegają prace przy budowie 
pierwszego etapu budowy szkoły w Szczę-
snem i wszystko wskazuje na to, że za czte-
ry miesiące będzie on zakończony. Otwarcie 
szkoły w Szczęsnem pozwoli zmniejszyć 
obciążenie szkół w Adamowiźnie i Książe-
nicach oraz w Szkole Podstawowej nr 6. To 
nie koniec dobrych wiadomości dla społecz-
ności szkolnej Szóstki. W przyszłym roku 
będziemy kończyli budowę hali widowisko-
wo-sportowej, gdzie jedna z sal będzie w dys-
pozycji szkoły na potrzeby zajęć wychowania 
fizycznego. Odpowiednią komunikację za-
pewni specjalny łącznik, którego konstrukcja 
jest już widoczna. Dlatego bardzo Państwa 
proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. We 
wrześniu przyszłego roku będzie nam już 
dużo lżej. Rozbudowujemy Szkołę Podstawo-
wą nr 1, w przyszłym roku ogłosimy przetarg 
na budowę kolejnego etapu szkoły w Szczę-
snem, na budowę łącznika w Izdebnie Ko-
ścielnym oraz na dalszą rozbudowę SP nr 1. 
Kolejna z planowanych inwestycji to budowa 
przedszkola przy ul. Okrężnej, co z kolei po-
zwoli poprawić sytuację w Szkole Podstawo-
wej nr 2, gdzie mimo rozbudowy nie można 
narzekać na nadmiar wolnej przestrzeni. 

Podtrzymuję deklarację z początku kaden-
cji, że zrobimy wszystko, by ograniczyć zmia-
nowość w szkołach. 

Do Grodziska wciąż sprowadza się sporo 
nowych mieszkańców, z czego oczywiście 
bardzo się cieszymy. Nie wszyscy się jednak 
meldują się w naszej gminie, a to powoduje 
konkretne konsekwencje – okazało się, że 
do naszych szkół musimy przyjąć znacznie 
większą liczbę dzieci niż wynikało to z da-
nych meldunkowych, co doprowadziło do 
dość nerwowych sytuacji. Brak meldunku 
w gminie Grodzisk nie tylko oznacza odpływ 
wpływów z podatku do innych miejscowości, 
lecz także bardzo utrudnia racjonalne plano-
wanie – również w oświacie. Nie bez znacze-
nia jest także wysoki poziom naszych szkół, 
co zachęca mieszkańców ościennych gmin 
do podejmowania prób umieszczenia swoich 
dzieci w grodziskich szkołach, co także wpły-
wa na liczbę uczniów w naszych placówkach.  

Choć przełom sierpnia i września to czas, 
w którym szczególnej uwagi wymaga oświa-
ta, jednak nie zapominamy o innych inwe-
stycjach. Obecnie przygotowujemy się do 
ogłoszenia przetargu na rewitalizację placu 
Wolności. Otrzymaliśmy na ten cel dużą do-
tację. Niebawem gotowy będzie projekt rewi-
talizacji placu Króla Zygmunta Starego, którą 
będziemy chcieli zacząć realizować.

W Kłudzienku odbyło się spotkanie 
z  mieszkańcami w sprawie budowy kolej-
nego odcinka obwodnicy, który umożliwi 
wyprowadzenie ruchu ciężkiego z Kłu-
dzienka i  Tłustego, a kierowcom oszczędzi 
konieczności przejeżdżania przez fatalny za-
kręt w Tłustem, znany chyba każdemu, kto 
jechał w kierunku Błonia. Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z  nami 
podpisał w lutym tego roku umowę na pro-
jektowanie dalszego przebiegu obwodnicy. 
W  2023 roku projekt ma być zakończony 
i wtedy zostanie ogłoszony przetarg na budo-
wę. Aby to wszystko się udało, konieczne jest 
porozumienie z mieszkańcami już na etapie 
projektowania, by zminimalizować ryzyko 
odwołań, które mogą przedłużyć sprawę in-
westycji w sposób dramatyczny. Spotkanie 
w Kłudzienku przebiegło w dobrej atmosfe-
rze, mieszkańcom również bardzo zależy na 
możliwie szybkim rozpoczęciu budowy, obie 
strony są pełne dobrej woli, więc wierzę głę-

Wstępniak od Burmistrza

                 

boko, że cały proces przygotowania inwe-
stycji przebiegnie bez zakłóceń.

Chciałbym się z Państwem podzielić rów-
nież wnioskami ze spotkań, które odbywam 
z mieszkańcami podgrodziskich miejsco-
wości w ramach zebrań wiejskich. Wśród 
podnoszonych przez mieszkańców postu-
latów pojawiła się kwestia niedostateczne-
go dostępu do internetu. Zarządziłem już 
pół roku temu, że we wszystkich drogach, 
które budujemy, będziemy robili nie jeden, 
ale dwa kanały technologiczne. Na terenach 
podmiejskich z dużą liczbą mieszkańców, 
gdzie jest duże zainteresowanie dostępem 
do światłowodu, te kanały będziemy two-
rzyć niezależnie od budowy dróg. Dostęp 
do internetu stał się jedną z podstawowych 
potrzeb, nie tylko ze względu na pandemię, 
ale również z powodu zmiany sposobu 
pracy wielu ludzi. Wśród mieszkańców 
wielu pracuje zdalnie albo wykonuje wol-
ne zawody za pośrednictwem internetu. 
Drugą priorytetową dla mnie sprawą jest 
poprawa bezpieczeństwa na różnego ro-
dzaju skrzyżowaniach. Będziemy szukać 
takich rozwiązań, które z jednej strony 
wymuszą na kierowcach bardziej ostroż-
ną jazdę, a z drugiej – nie będą wiązały się 
z uciążliwością, więc na pewno postaramy 
się uniknąć nagromadzenia progów spo-
walniających i znaleźć bardziej optymalne 
rozwiązania. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wakacje, wakacje i po wakacjach 
Zaczął się wrzesień, czas powro-
tu do szkół i zajęć pozalekcyjnych. 
W  związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego przeprowadziliśmy nabór 
do Młodzieżowej Grupy Konsulta-
cyjnej, który trwał do 7 września. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wysłali nam swoje listy motywa-
cyjne. Ponieważ rozpoczynamy ko-
lejną kadencję, w najbliższym czasie 
odbędą się wybory, dzięki którym 
poznamy nowy skład prezydium. 
Wszystkim kandydującym do za-
rządu życzymy powodzenia.

Choć wakacje to czas relaksu, wie-
le osób w naszej gminie postanowiło 

aktywnie spędzić czas z  aplikacją 
Poznaj Grodzisk Mazowiecki. W te-
goroczne lato można było znaleźć 
w niej grę stworzoną przez naszą 
Grupę. Obie trasy – piesza i rowe-
rowa – prowadziły wokół akwenów 
oraz miejsc związanych z wodą, 
zlokalizowanych na terenie naszej 
gminy. W ciągu pięciu tygodni od 
rozpoczęcia gry, ukończyło ją łącz-
nie 111 osób. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za wspólną zaba-
wę oraz zachęcamy do aktywnego 
udziału w kolejnych wydarzeniach, 
które odbędą się już niedługo.
Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna m
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Kolejne sesje Rady Miejskiej przebiegły w trybie zdalnego obra-
dowania. Miejscy rajcy spotkali się online 28 lipca i 30 sierpnia.
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Lipcowe obrady rozpoczęły się od prze-
głosowania przyjęcia uchwały w sprawie 
przekształcenia oddziałów przedszkol-
nych Szkoły Podstawowej w Książenicach 
w  Przedszkole w Książenicach oraz utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Książenicach. Jak zapewniała Ewa Bu-
rzyk, dyrektor gminnego Biura Oświaty, 
to rozwiązanie przyniesie m.in. wymierne 
korzyści finansowe związane z subwencją. 
Podobne rozwiązanie radni zaakceptowali 
w sprawie przekształcenia oddziałów przed-
szkolnych SP nr 1 w Grodzisku w Przed-
szkole nr 3 oraz utworzenia Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 w Grodzisku.

20 głosami za przy 1 głosie wstrzymują-
cym Rada Miejska pozbawiła ul. W.  Kor-
fantego i ul. Kaszubską kategorii dróg 
gminnych z jednoczesnym wyłączeniem 
z użytkowania jako dróg publicznych na te-
renie gminy. Wiceburmistrz Tomasz Krup-
ski wyjaśnił, że to uchwała porządkująca 
uchybienia formalne. Głos zabrała radna Jo-
anna Wiśniewska, która była osobą wstrzy-
mującą się z uwagi na wątpliwości związane 
m.in. z potencjalnymi komplikacjami dla 
właścicieli nieruchomości od niemożności 
wykonywania wielu czynności prawnych po 
brak dojazdu do posesji.

Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę 
o  nadaniu nazwy ul. Grodzka drodze we-
wnętrznej w gminie Grodzisk. – Proponu-
jemy przedłużyć nazwę ul. Grodzkiej na 
zachód od istniejącego odcinka ul. Grodz-
kiej w stronę ul. Okrężnej – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski.

Najwięcej pytań radni mieli przy okazji 
uchwały dotyczącej przejęcia przez gminę 
od województwa mazowieckiego zadania 
zarządzania częścią drogi wojewódzkiej 
nr  579 na odcinku od skrzyżowania ul. 
Nadarzyńskiej z ul. Królewską do wjazdu 
na parking przy Galerii Grodova. – Przeję-
cie następuje w celu przygotowania projek-
tu i wykonania remontu tej ulicy. Mówimy 
tutaj nie o  nakładce asfaltowej, a o chod-
nikach, które wymagają podjęcia prac na-
prawczych. Jest to na razie uchwała, która 
umożliwi nam kolejny etap, czyli ogłosze-
nie postępowania na wykonanie projektu 
remontu. W trakcie tego projektu przekażę 
państwa uwagi, zastanowimy się nad tym 
i  osoba kompetentna z  uprawnieniami bę-
dzie analizowała to, żeby było jak najlepiej 
– wyjaśniał wiceburmistrz Michał Klonow-
ski. Po dyskusji uchwała została zaakcepto-
wana przez Radę Miejską jednogłośnie.

Również jednomyślni radni byli w spra-
wie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji dla Grodziska. Jak 
zaznaczył wiceburmistrz Michał Klonow-
ski, daje to gminie możliwość uczestnictwa 
w wielu dofinansowaniach unijnych, ponie-
waż jednym z kluczowych warunków jest 
bycie właśnie w takim lokalnym programie 
rewitalizacji. Radny Bartłomiej Okurowski 
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    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Mieczysława 
Matuszewskiego

Harcerza Szarych Szeregów
Kpt. AK ps. „Żbik”

Bohatera ofiarnie walczącego 
za Ojczyznę

Członka Światowego Związku 
Żołnierzy AK Obwodu „Bażant” 

Ośrodka „Gąbka” – „Osa”
Mieszkańca naszego miasta

uhonorowanego tytułem 
„Zasłużony dla gminy  
Grodzisk Mazowiecki”

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Z żalem zawiadamiamy,
że w dniu 5 sierpnia 2021 roku

odszedł na wieczną wartę
kolega

kpt. Mieczysław 
Matuszewski

ps. Żbik
ostatni z Szarych Szeregów

członek Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej  

Ośrodka „Osa”.
Cześć Jego pamięci!

Pozostali koledzy i koleżanki  
z Ośrodka „Osa” AK

zauważył, że ustanowienie takiego obszaru 
może upoważnić np. do wprowadzenia za-
sady prawa pierwokupu, jednak nie jest to 
zawarte w treści uchwały. Na pytanie, czy 
gmina skorzysta z takich możliwości, uzy-
skał odpowiedź od Michała Marciniaka, 
eksperta wspierającego tworzenie progra-
mu, że gdyby tak miało być, to byłoby to 
wpisane wprost, literalnie do uchwały. Ur-
szula Chrzanowska, naczelnik Wydziału In-
westycji i Funduszy Zewnętrznych, zwróciła 
uwagę, że taki program rewitalizacji obo-
wiązywał do końca 2020 roku, skończyła się 
jego aktualność i teraz tworzony jest nowy 
plan na kolejne lata. – Funkcjonował kilka 
lat i nie generowało to żadnych dolegliwości 
dla mieszkańców – dodała.

Kontynuacją tego wątku było przegło-
sowanie przez Radę Miejską, również jed-
nomyślne, przystąpienia do sporządzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gro-
dziska Mazowieckiego oraz zaakceptowa-
nie Raportu monitorującego z wdrażania 
w 2019 roku „Lokalnego Programu re-
witalizacji gminy Grodzisk Maz. na lata 
2014-2020-Aktualizacja”.

Podczas sierpniowej sesji radni wyrazili 
zgodę na zawarcie porozumienia między-
gminnego pomiędzy Grodziskiem i Jaktoro-
wem polegającego na współpracy w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ście-
ków przy granicy pomiędzy gminami.

Uchwała podjęta przez radnych zezwala-
jąca na zarządzanie częścią drogi powiato-
wej 1505W przez gminę Grodzisk dotyczy 
ulicy Montwiłła od skrzyżowania z ulicą 
Mokronoskich do skrzyżowania z ulicą Sa-
dową. Grodzisk ma zamiar na tym odcinku 
realizować inwestycję polegającą na przebu-
dowie przejść dla pieszych, co wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa. Gmina Grodzisk 
uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwo-
cie 400 tysięcy zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

Radni wyrazili też zgodę na ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej po-
legającej na budowie 6-kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z garażem podziemnym wraz z zagospoda-
rowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
na działce przy ul. Żydowskiej 15 w Grodzi-
sku. Nieruchomość od strony południowej 
graniczy z terenem PKP, natomiast od stro-

    Pani Marioli Olczak
wyrazy głębokiego współczucia

w związku ze śmiercią
Ojca

składają
Dyrekcja i pracownicy  

Biura Oświaty  
Gminy Grodzisk Mazowiecki

ny zachodniej z już istniejącym zespołem 
budynków mieszkalnych. Ustalono po-
wierzchnię użytkową mieszkań od 28,41 m² 
do 95,21 m². W planowanym budynku po-
wstanie od 129 do 149 mieszkań, inwestycja 
w całości będzie przeznaczona pod funkcję 
mieszkaniową wielorodzinną, gdzie nie 
przewiduje się realizacji działalności han-
dlowej i usługowej.

Ponadto podczas sesji przyjęty został re-
gulamin parku otaczającego Dworek Cheł-
mońskiego w Adamowiźnie, jak również na 
wniosek Komisji Rewizyjnej oddalono skar-
gi na działalność Burmistrza oraz Dyrekto-
ra Ośrodka Pomocy Społecznej.

n  (ar, miecz.)
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 
transmisjami z sesji oraz imiennymi wynika-
mi głosowań można zapoznać się na stronie 
bip.grodzisk.pl.
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50 lat szkolnictwa muzycznego

Wachlarz inwestycji, na realizację których zostały podpisane umowy na przełomie sierpnia i września, jest 
dość szeroki – od ścieżek rowerowych po tężnię. i właśnie parafowanie umowy na budowę tężni, która po-
wstanie w Parku Skarbków w pobliżu fontanny, miało najbardziej widowiskową oprawę, gdyż odbyło się tuż 
przed koncertem plenerowym, który zgromadził w parku liczną widownię.

Szanowni Państwo, 
Drodzy Absolwenci,
niezwykle miło mi 
poinformować Pań-
stwa, że w roku 2022 
przypada Jubileusz  
50-lecia istnienia Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im Tadeusza Bairda w  Grodzisku 
Mazowieckim. Minione 50  lat szkol-
nictwa muzycznego w Grodzisku Ma-
zowieckim to czas wielu zmian, osią-
gnięć, niezliczonych sukcesów zarówno 
uczniów,  jak i pedagogów. Kolejne po-
kolenia uczniów przekraczały mury 
szkoły, zmieniali się nauczyciele, dy-
rektorzy. Historię szkoły tworzą przede 
wszystkim ludzie. Ludzie, którzy wy-
nieśli z tego miejsca umiejętności, miłe 
wspomnienia, liczne przyjaźnie. 

Dlatego nasza społeczność szkolna 
nie wyobraża sobie Jubileuszu bez ludzi, 
dla których szkoła była częścią rozwoju, 
i którzy tworzyli jej historię. W związku 
z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą 
o  pomoc w rozpowszechnianiu infor-
macji o naszym jubileuszu. Będzie nam 

niezmiernie miło, jeśli 
zgłoszą się do nas ab-
solwenci, którzy będą 
chcieli wspomnieć szko-
łę w publikacji, którą 
przygotowujemy. Bar-
dzo prosimy o kontakt. 
Liczymy, że uda nam 

się połączyć przeszłość z teraźniejszo-
ścią, odnowić przyjaźnie, stworzyć oka-
zję do podsumowań. Planujemy koncert 
absolwentów i mam nadzieję, że dojdzie 
do miłych spotkań, wspomnień ludzi, 
którzy byli ze szkołą muzyczną w Gro-
dzisku związani.

Kontakt: tel. 22 755 52 67, www.psm-
grodzisk.pl, kontakt@psmgrodzisk.pl

Jesteśmy także na Facebooku.
Szczegółowe informacje będziemy 

odpowiednio wcześniej zamieszczać na 
naszej stronie internetowej, szkolnym 
profilu na Facebooku, a także w lokal-
nych mediach. 

Z poważaniem
Wioletta Hajdus, Dyrektor

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Maz.

– Grodzisk był kiedyś uzdrowiskiem, tu 
było sanatorium Bojasińskich, w tym par-
ku odpoczywał Reymont, Zofia Nałkow-
ska. Potem był okres, że lepiej w tym parku 
było się nie pokazywać. A teraz znowu jest 
ładnie i dążymy do tego, żeby Grodzisk 
poza tym, że jest miastem przemysłowym, 
spełniał kryteria miasta, w którym można 
zrelaksować się i odpocząć. O budowę tęż-
ni pytały mnie nie tylko osoby w wieku sa-
natoryjnym, lecz także rodzice dzieci, któ-
re mają problemy z drogami oddechowymi 
– mówił burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski 29 sierpnia, tuż przed podpisaniem 
umowy z firmą Sorted. – Tężnię oddamy 
do użytku na przełomie kwietnia i maja – 
zapewniał Paweł Kozłowski, reprezentują-
cy wykonawcę. 

We wrześniu w Willi Niespodzianka bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński podpisał 
z  wykonawcami trzy umowy. Pierwsza do-
tyczyła nasadzenia zieleni miejskiej w  ra-
mach projektu „Podniesienie standardów 
życia poprzez poprawę jakości przestrzeni 
publicznej, w tym terenów zieleni gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki – Etap II”, który 
jest dofinansowany ze środków unijnych 

w 85 procentach. – W ramach umowy reali-
zowana będzie zieleń przy ul. Królewskiej, 
jest to zieleń izolująca o funkcji fitoremedia-
cyjnej, czyli oczyszczającej, pochłaniającej 
pyły. Przy ul. Spokojnej będą to nasadzenia 
uzupełniające, ukwiecające nasze miasto. 
Będziemy też nasadzać zieleń przy skrzyżo-
waniu ul. Traugutta i ul. Matejki – mówiła 
Katarzyna Marcinkowska, główny specjali-
sta ds. zieleni miejskiej w urzędzie. Wyko-
nawcą jest Firma Ogrodnicza PHU Marzena 
Szklarzewska, która za kwotę ponad 700 tys. 
zł ma zrealizować zadanie w ciągu 60 dni.

Przedmiotem drugiej umowy była budo-
wa ścieżek rowerowych. Prace odbędą się 
w ramach projektu „Redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza w gminach połu-
dniowo-zachodniej części Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 
Zintegrowanego Systemu Tras Rowero-
wych – Etap 3” i będą współfinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Wykonawcą jest firma Efekt, która na reali-
zację ma maksymalnie 450 dni za cenę po-
nad 7 mln zł. – Jest to oczekiwana umowa, 
bo dotyczy budowy kilku bardzo potrzeb-

nych ścieżek. To przede wszystkim ścieżka 
od ul. Bałtyckiej wzdłuż trasy do Kraśni-
czej Woli – mówił burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński. W sumie powstanie ok. 4 km 
nowych tras rowerowych.

Trzecia umowa zawarta została z firmą 
Mabau w sprawie przebudowy ul. Siennej 
i Jordanowickiej. Koszt realizacji to blisko 
1,5 mln zł, a termin wykonania to czerwiec 
2022 r. Zamówienie obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni, powstanie zieleńców, 
chodników o zmiennej szerokości i po-
boczy o szerokości 0,75 m, zrealizowanie 
zjazdów publicznych i indywidualnych. 
– Jest to rejon ul. Okrężnej. Na tych ulicach 
w  ostatnim czasie pojawiło się dużo no-
wych mieszkańców, a życie tam w tak gęstej 
zabudowie przy kurzącej się nawierzchni 
było dość trudne. Radny Norbert Cegliński 
bardzo zabiegał o to, abyśmy te drogi zrobi-
li – mówił burmistrz Grodziska.

Również firma Mabau zajmie się prze-
budową kolejnego odcinka al. Sadowej 
w Książenicach. Umowa na tę inwestycję 
została podpisana 24 sierpnia, a zakoń-
czenie prac zaplanowane jest na 29 paź-
dziernika. (n  ar, kb)   
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Umowa za umową na przełomie

    Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Mariana 
Korzeniewskiego

wyrazy głębokiego współczucia 
Żonie i Rodzinie

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz pracownicy Grodziskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

    Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Alfredy Munich
Wyrazy głębokiego współczucia 

córkom, synom, synowej, 
wnukom, prawnukom  
oraz praprawnuczkowi

składają
Członkowie Akcji Katolickiej 

parafii M.B.N.P.
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miasto i gmina6

22 lipca uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji miasta w kościele św. 
Anny koncelebrowaną pod przewodnic-
twem ks. kanonika Dariusza Gala. Po 
przemarszu zebranych przed ratusz, na-
stąpiły okolicznościowe przemówienia: 
burmistrza Grodziska Grzegorza Be-
nedykcińskiego, przewodniczącej Rady 
Miejskiej Joanny Wróblewskiej, prezesa 
Stowarzyszenia Metropolia Warszawska 
wiceprezydenta Warszawy Michała Ol-
szewskiego oraz burmistrza miasta part-
nerskiego austriackiego Weiz – Erwina 
Eggenreicha.

– Nowoczesne miasto potrzebuje no-
woczesnego zarządzania, a nowoczesne 
zarządzanie potrzebuje nowoczesnego 
budynku – podkreślał znaczenie nowe-
go obiektu burmistrz Weiz. Odczytane 
zostały listy od posła Zdzisława Sipiery 
i  wojewody mazowieckiego Konstantego 
Radziwiłła. Głos zabrali również znani 
aktorzy, mieszkający w gminie Grodzisk 
Andrzej Grabowski i Bohdan Łazuka.

Wreszcie nastąpiło przecięcie wstęgi 
i przekazanie przez wieloletnią sekretarz 
gminy Marię Grabowską symbolicznego 
klucza do ratusza na ręce swojej następ-
czyni – Anety Caban. Poświęcenia obiek-

tu dokonał dziekan dekanatu grodziskie-
go ks. Janusz Starosta. Zaproszeni goście 
od tego momentu mogli przekroczyć próg 
nowego ratusza i zwiedzać jego wnętrza, 
które za sprawą imponującej ilości prze-
szklonych powierzchni dają efekt prze-
stronności i pełnej transparentności.

Każdy, kto chciał obejrzeć obiekt od 
środka, miał taką możliwość 24 lipca 
podczas dnia otwartego w ratuszu. Za-
nim jednak do tego doszło, głos zabrali 
burmistrz Grodziska i starosta powiatu 
grodziskiego. Przedstawiciele miast part-
nerskich z Weiz, Carros, Radziwiliszek, 
Szawli i Giżycka gratulowali budynku 
oraz przekazali symboliczne prezenty.

– Ten ratusz to podniesienie jakości 
życia mieszkańców Grodziska. Jest wspa-
niale połączony z tradycją, czyli z Willą 
Niespodzianka. Udało się wam zrobić coś 
niesamowitego, wybudowaliście kawałek 
nowego miasta na europejskim poziomie, 
zrobiliście skok w XXII wiek. To wszystko 
robi wspaniałe wrażenie. Obraliście do-
bry kurs – mówił Wojciech Karol Iwasz-
kiewicz, burmistrz Giżycka.

Po przecięciu wstęgi mieszkańcy tłum-
nie wyruszyli zwiedzać nowe przestrzenie, 
w których z uśmiechem witali ich gospo-

darze tego miejsca – pracownicy Urzędu 
Miejskiego. W kilku stanowiskach w sali 
obsługi mieszkańca świadczyli oni już 
pierwsze usługi – dla tych, którzy chcie-
li wypełnić obowiązek spisowy. Zebrani 
przechadzali się korytarzami, zaglądali 
do pokojów, zwiedzali kolejne kondygna-
cje. Robili zdjęcia i dzielili się pierwszymi 
spostrzeżeniami. – Obiekt jest na wskroś 
nowoczesny, jak na XXI wiek przystało. 
Ściany są ze szkła jak opisywał Żeromski. 
Doczekaliśmy tych czasów, co w szkole się 
o tym uczyliśmy w latach 60. To spełnio-
ne marzenie. Chciałbym, aby ratusz był 
funkcjonalny i aby urzędnicy byli przy-
jaźni dla nas, mieszkańców – tego oczeku-
jemy – mówił Bogdan Szczocki, mieszka-
niec Grodziska.

  n   Anna Redel

Jak u Żeromskiego 
W 499. rocznicę nadania praw miejskich Grodzisk doczekał się 
otwarcia pierwszego w historii miasta ratusza. Dwa dni później 
odbył się dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
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Z informacji, które trafiają do opinii 
publicznej, wynika, że choć Narodowy 
Spis Powszechny trwa od kwietnia, licz-
ba osób, które do spisu nie przystąpiły, 
wciąż jest bardzo znaczna. 

– Rzeczywiście według stanu na 
8  września, czyli po ponad pięciu mie-
siącach trwania spisu, w naszej gminie 
spisanych zostało niewiele ponad połowa 
mieszkań. Z czego trzy czwarte miesz-
kań spisano przez internet, pozostałe 
mieszkania spisano przez rachmistrzów, 
którzy początkowo mieli stanowić jedy-
nie uzupełnienie samospisu i dokonywać 
spisu wyłącznie przez telefon. Z założenia 
główną metodą jest samospis przez inter-
net, czego można dokonać samodzielnie 
w domu lub przy stanowisku w urzędzie 
gminy, gdzie można przyjść, spisać się, 
a  w razie problemów technicznych pra-
cownicy urzędu chętnie pomogą. 
Jednak 23 czerwca również rachmi-
strzowie ruszyli w teren. Jak spis wyglą-
da z pańskiej perspektywy?

– W pierwszej części spisu, ze względu 
na zapewnienie bezpieczeństwa, informo-
wano że: „Rachmistrz do ciebie nie przyj-
dzie”, „Rachmistrz do ciebie nie zapuka”. 
Niestety to zapadło ludziom w pamięć na 
tyle głęboko, że są teraz bardzo nieufni, 
a  nierzadko zwyczajnie zaskoczeni, gdy 
się zjawiam u ich drzwi. Rachmistrza 
bardzo łatwo zweryfikować – ma identy-
fikator wydany przez Wojewódzkie Biuro 
Spisowe zawierający imię i nazwisko,  nu-
mer, godło, informację o  przetwarzaniu 
danych osobowych. Wystarczy wejść na 
stronę rachmistrz.stat.gov.pl i na podsta-
wie identyfikatora sprawdzić, czy to praw-
dziwy rachmistrz. Jeśli ktoś ma dostęp 
do internetu i biegle się nim posługuje, 
zajmuje to dosłownie chwilę. Natomiast 
nadal nie wszyscy internet mają, a są tere-

ny w naszej gminie, gdzie nie ma zasięgu 
telefonów komórkowych. Inna sprawa, że 
ponieważ tegoroczny spis jest rozciągnię-
ty w czasie, sporo osób zwyczajnie o nim 
zapomniało lub wydaje im się, że ma jesz-
cze dużo czasu. Jest też sporo osób, które 
podważają w ogóle sens spisu i uważają go 
za współczesny wymysł w celu inwigilacji. 
Tymczasem historia spisów jest bardzo 
długa i sięga czasów starożytnych. Jezus 
urodził się w czasie spisu ludności Cesar-
stwa Rzymskiego. Na ziemiach polskich 
pierwszy spis miał miejsce w 1789 roku 
decyzją Sejmu Czteroletniego. W okresie 
zaborów spisy ludności były dokonywane 
głównie na potrzeby wojska. W odrodzo-
nej Polsce pierwszy spis odbył się w 1921 
roku, a kolejny dziesięć lat później. Po 
II wojnie światowej spisy odbywały się co 
około dziesięć lat. Ostatni miał miejsce 
w 2011 roku. Słowem, spisy nie są wymy-
słem współczesności. 
A Pan jako rachmistrz ma przekonanie 
co do sensowności spisu?

– Oczywiście, one są potrzebne, żeby 
racjonalnie planować gospodarkę w kra-
ju, w regionie. Poza tym od liczby lud-
ności uzależniona jest wysokość dotacji 
unijnych, liczba miejsc w Parlamencie 
Europejskim. A na gruncie lokalnym, to 
też przekłada się na inwestycje i dotacje 
dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Mam problem z osobami, które nowo 
przybyły do nas, mieszkają tu często kilka 
lat, ale nie meldują się i spisują się w miej-
scu zameldowania. Nie dość, że to nie fair 
wobec lokalnej społeczności, to jest to 
błąd, bo zgodnie z prawem spisujemy się 
w miejscu swojego faktycznego zamiesz-
kania na dzień 31 marca. 
Może ludzie obawiają się, że będą mieli 
nieprzyjemności z powodu niezgodno-
ści miejsca zamieszkania i meldunku?

– Wszystkich rachmistrzów obowiązu-
je tajemnica statystyczna, w przypadku jej 
złamania mogą mieć do czynienia z pro-
kuratorem, więc naprawdę poważnie do 
tego podchodzimy. Główny Urząd Staty-
styczny nie ma prawa ujawniać pozyska-
nych informacji. Poza tym informacje są 
niejako dzielone na pół – z jednej strony 
są dane personalne, niezbędne do iden-
tyfikacji osób spisanych i niespisanych. 
Natomiast wszystkie dane statystyczne 
w zasadzie stają się anonimowe. Więc 
nie ma czego się obawiać. Poza tym przy 
poprzednim spisie pytania były o wiele 
bardziej szczegółowe. Teraz zostały ogra-
niczone do poziomu ogólności. Pytań jest 
mniej, na część można po prostu nie od-
powiadać, np. na temat partnera, religii, 
zdrowia. Proszę mi wierzyć, jeśli jednego 

dnia odwiedzam dziennie 50 posesji, to 
dziesięć minut po rozmowie już nawet nie 
pamiętam, z kim rozmawiałem.
Z jakimi jeszcze problemami spotyka 
się Pan w terenie?

– Wiele osób starszych potrzebuje po-
mocy ze względu na trudności w komu-
nikacji. Często nie chcą otwierać posesji, 
czemu się nie dziwię. Dlatego apeluję do 
rodzin, opiekunów osób starszych, by po-
mogli w dokonaniu spisu, bo jest on obo-
wiązkowy dla wszystkich, więc jeśli taka 
starsza osoba dostanie 5 tys. zł kary i ko-
mornik jej wejdzie na emeryturę, to może 
być dramat. 
Często różne sankcje traktujemy nieco 
beztrosko.  Rozumiem, że w tym przy-
padku beztroska może kosztować…

– To jest 5 tysięcy złotych. W przypad-
ku odmowy spisu kara może być bły-
skawiczna. Ja oczywiście staram się nie 
używać tego argumentu, ale warto mieć 
świadomość konsekwencji. Data granicz-
na to 30 września. Jeśli ktoś się nie spisze 
do tego momentu, może mieć rzeczywisty 
kłopot finansowy. Przestrzegam przed 
odkładaniem spisu na ostatnią chwilę, 
bo liczba osób niespisanych jest bardzo 
duża, więc jeśli wszyscy zechcą jedno-
cześnie spisać się przez internet, serwery 
zwyczajnie tego nie wytrzymają i będzie 
problem z zalogowaniem.  
Lepiej spisać się przez internet czy 
u rachmistrza?

– Najważniejsze, żeby się spisać. 
U  rachmistrza jest o tyle wygodniej, że 
robię to bardzo szybko, część informacji 
jest uzupełniona z automatu. Rachmistrz 
często posiada dane personalne wszyst-
kich mieszkańców lokalu.  Pamiętajmy 
też, że jest to Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Jeśli dokonujemy 
samospisu, powinna zrobić to jedna oso-
ba z rodziny, z gospodarstwa. Nie powin-
niśmy się spisywać oddzielnie, jeśli razem 
mieszkamy w lokalu bądź w gospodar-
stwie. Bardzo pożytecznym pomysłem 
burmistrza jest akcja spisowych sobót na 
targowisku miejskim, gdzie co tydzień 
dyżurują rachmistrzowie oraz pracow-
nik urzędu gminy i przy okazji zakupów 
można dopełnić obowiązku spisowego. 
Dziękuję za rozmowę.

7miasto i gmina

Spis okiem rachmistrza 
Z Marcinem Markowskim, rachmistrzem spisowym, który dotychczas 
spisał blisko 1600 osób z naszej gminy, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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Przedstawiciele urzędu Marszałkowskiego przyjechali do Grodzis-
ka w  trakcie trwania konsultacji społecznych w związku ze zmianą 
uchwały antysmogowej dla Mazowsza.

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzanych przez 
grodziski urząd Miejski 30 sierpnia w Mediatece odbyła się dyskusja 
publiczna związana z wprowadzeniem w gminie uchwały krajobra-
zowej. W spotkaniu uczestniczyło zaledwie kilka osób.

Oddech dla Mazowsza

Ograniczenie chaosu 

Wątpliwości należy zgłaszać 

– Głównym naszym motywatorem do 
podjęcia działań związanych z noweliza-
cją uchwały antysmogowej jest zdrowie. 
Chcemy doprowadzić do redukcji przed-
wczesnych zgonów oraz redukcji hospita-
lizacji ze względu na choroby oddechowe 
czy też sercowo-naczyniowe. Proponuje-
my od 2030 r. wprowadzenie zakazu spa-
lania paliw stałych na obszarze Warszawy 
oraz otaczających ją dziewięciu powiatów 
– mówił 11 sierpnia podczas spotkania 
prasowego Marcin Podgórski, dyrektor 
Departamentu Gospodarki Odpadami, 
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu 
Marszałkowskiego.

W ramach konferencji dla mediów od-
bywającej się w parku przy dworku Ada-
ma Chełmońskiego w Adamowiźnie głos 
zabrali reprezentanci grodziskiego Urzę-
du Miejskiego.

– To nie przypadek, że spotykamy się 
w Grodzisku. Bardzo wspieramy działa-
nia proekologiczne, działania związane 
z powietrzem, jak również korzystamy 
z  dotychczasowych możliwości dofinan-
sowania wymiany pieców, budowy przy-
łączy gazowych. Możemy się pochwalić 
około 800 wymienionymi piecami. Je-
stem mieszkańcem Grodziska, więc mogę 
się wypowiadać w imieniu mieszkańców 
–  my chcemy czystego, świeżego powie-
trza. Mamy zainstalowane trzy czujniki, 
posiadamy specjalnego drona ze stacją 
badawczą, laboratoryjną i wykonujemy 
rocznie około 50-60 tysięcy pomiarów 
–  mówił wiceburmistrz Michał Klonow-
ski. – Gmina Grodzisk oprócz badań mo-
nitoringowych i działań kontrolnych sku-
pia się na aktywnej pomocy mieszkańcom, 
wszystkim tym, którzy chcieliby wymienić 

swoje nieefektywne piece opalane węglem 
na nowoczesne zasilane gazem lub energią 
elektryczną – dodał Łukasz Kapuściak, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Konsultacje uchwały antysmogowej 
trwały do 16 sierpnia. Uwagi można było 
składać za pomocą formularza elektro-
nicznego, pisemnie i ustnie do protokołu. 
Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie www.powietrze.mazovia.pl.

    n  Tekst i fot. Anna Redel

Omówienia zapisów projektu uchwały 
dokonał Bartosz Poniatowski, autor do-
kumentu. – Uchwała będzie porządko-
wać tablice i urządzenia reklamowe, a nie 
je usuwać – podkreślił na początku spo-
tkania. Celem uchwały jest przeciwdzia-
łanie chaosowi przestrzennemu. Autor 

odniósł się do różnych jego aspektów, ta-
kich jak niska jakość, zróżnicowanie ga-
barytowe blisko usytuowanych reklam, 
brak spójności między szyldami różnych 
działalności, niekompatybilne osie kom-
pozycji szyldów. Pokazane zostały anty-
widoki niewpływające pozytywnie na 
otoczenie, a także typologia tablic i urzą-
dzeń reklamowych, założenia wprowa-
dzanych rozwiązań, zwizualizowane 
definicje, podział gminy na dwa obszary, 
konkretne przykłady efektów zastosowa-
nia proponowanej uchwały.

W dyskusji wzięło udział dwóch 
mieszkańców. Pytania jednego z nich 
dotyczyły np. wpływu uchwały na zapisy 

w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego czy sposobu egze-
kwowania po wejściu w życie zapisów. 
Drugi uczestnik poza szeregiem pytań, 
przedstawił swoją prezentację, zwraca-
jąc uwagę na m.in. bariery dla młodych 
przedsiębiorczych osób wpychanych 
w świat internetu, irytację wywoływaną 
reklamami polityków i kryptoreklamą, 
jak również nadmiernym według niego 
wykorzystywaniem reklam przez gminę.

Spotkanie było transmitowane w in-
ternecie. Szczegółowe informacje są do-
stępne na stronie planowanieprzestrzen-
ne.grodzisk.pl w zakładce „Uchwała 
krajobrazowa”.  n (ar)

Jedna z czytelniczek poinformowała 
nas o  swoim podejrzeniu, iż w jej bloku 
chciano podjąć próbę włamania do jej 
mieszkania. Zaniepokoiły ją trzy kobiety, 
które powołując się na potrzebę przepro-
wadzenia ankiety środowiskowej próbo-
wały dostać się do środka. Czytelniczka 
zadzwoniła do grodziskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, gdzie nie potwierdzono, 
aby ktokolwiek z pracowników został w to 
miejsce wysłany. W związku z tym udała 
się z taśmami z monitoringu na policję, 
aby okazać nagranie i poprosić o wsparcie. 

Jednak – jak stwierdziła – nie uzyskała sa-
tysfakcjonującej pomocy.

Policja potwierdza, że otrzymała zgłosze-
nie, że na domofon zadzwoniły osoby chcące 
przeprowadzić ankietę i zostały one wpusz-
czone na klatkę schodową. Na tym jednak 
całe zdarzenie się urywa, ponieważ nie zo-
stały one wpuszczone dalej do lokalu.

– Jeżeli mieszkańcy czują się niepewnie 
i  mają jakiekolwiek wątpliwości co do osób 
chcących dostać się do budynku powinni na-
tychmiast zadzwonić na numer alarmowy 
112 i poinformować o swoich spostrzeżeniach 

radiooperatora. On, jeżeli uzna to za zasadne, 
przekaże informację policji i  skieruje załogę 
patrolową celem wylegitymowania wskaza-
nych osób – mówił asp. szt. Sławomir Janowiec 
z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku. 
– Policjanci wykonując czynności dochodze-
niowo-śledcze jak najbardziej zabezpieczają 
i przeglądają zapisy z nagrania monitoringu. 
Robią to tylko w przypadku, gdy doszło do 
naruszenia prawa, czyli popełnienia przestęp-
stwa lub wykroczenia. W tym przypadku ta-
kie okoliczności nie zaistniały, więc nie mieli 
takiego obowiązku – dodał.   n (ar)
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Ośmioro pedagogów z gminnych placówek 
oświatowych z sukcesem przystąpiło w lip-
cu do egzaminu na stopień nauczyciela mia-
nowanego. Uroczyste wręczenie aktów mia-
nowania połączone ze ślubowaniem odbyło 
się 25 sierpnia w Willi Niespodzianka. 

– Byłam dumna uczestnicząc w komisji 
egzaminacyjnej, bo jak podkreślali eksper-
ci, Grodzisk zawsze ma bardzo wysoki po-
ziom – mówiła Ewa Burzyk, szefowa gmin-
nej oświaty. 

W nowy rok szkolny z tytułem nauczy-
ciela mianowanego weszli: Paulina Magott 
i Małgorzata Siudek z SP nr 5, Joanna Ma-
linowska i Paweł Szeliński z ZSP nr 2, Ar-
kadiusz Drab z SP w Izdebnie Kościelnym, 
Beata Zygmunt z Przedszkola nr 4, Domini-
ka Walczak-Paschke z ZSP nr 1 oraz Marta 
Wilk z SP nr 6. 

Uroczystość była również okazją do ofi-
cjalnego pożegnania odchodzącej na eme-
ryturę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 
Małgorzaty Okurowskiej. – To jest wzór 
dyrektora. Osoba, która przeszła wszystkie 
etapy szalonych reform polskiej oświaty – 
powiedział burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński o wieloletniej szefowej Piątki oraz 
Gimnazjum nr 3, które przed ostatnią refor-
mą istniało przy ul. Zondka.

– Moje uczucia są skrajne – z jednej strony 
jest radość i szczęście, ale z drugiej strony, 
niestety smutek. Jestem świadoma, że nad-
chodzi nowa dla mnie sytuacja i mam na-
dzieję, że się w niej jak najszybciej odnajdę – 
mówiła Małgorzata Okurowska, życząc, by 
do szkół w tym roku powróciła normalność. 
Nowym dyrektorem Piątki została Anna 
Fronczak. n  (kb) 

Mianowania i pożegnania
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Zapraszają do małych kroków i wielkich sukcesów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gro-
dzisku Mazowieckim realizuje projekt 
„Mały krok – wielki sukces”, adresowa-
ny do kobiet zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz zawodowym, bezrobot-
nych, korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej. Jak informuje grodziski 
OPS, w projekcie w sumie wezmą udział 
24 osoby.  W  dwóch dotychczasowych 
edycjach wzięło udział 15 kobiet, więc 
w  naborze do trzeciej edycji przyjętych 
zostanie 9 osób, które zostaną objęte róż-
nymi działaniami aktywizacji społecznej, 
reintegracji społecznej i zawodowej oraz 
wsparciem specjalistów z  zakresu m.in. 
psychologii, zmiany wizerunku, rozwoju 
osobistego. Uczestniczki będą miały rów-
nież okazję odbyć kursy zawodowe oraz 

Chcesz oddać rzeczy potrzebującym?
Potrzebujesz czegoś?

Słuchaj audycji ,,Daj siebie innym”  
w każdą niedzielę o godz. 11.05

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

staż spełniający standardy wskaza-
ne w Europejskich Ramach Jakości 
Praktyk i Staży.

Całkowita wartość projektu, prze-
widzianego na lata 2019-2022 w ra-
mach Funduszy Europejskich Oś 
Priorytetowej RPO WM 2014-2020 
IX Wspieranie włączenia społecznego 
i walki z ubóstwem, działanie 9.1 Ak-
tywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu, to 336 tys. zł. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w grodziskim OPS, przy 
ul. Bairda 38A, lub telefonicznie  
22 755 51 11, 22 755 58 69, 22 755 61 69, 
a także poprzez pocztę elektronicz-
ną: ops@grodzisk.pl. n  (kb) 

Trzeba pamiętać
1 września jest nierozerwalnie związany 
z obchodami z tytułu kolejnej rocznicy wy-
buchu II wojny światowej. W tym roku nie 
zabrakło stałych elementów: mszy św. w ko-
ściele św. Anny w intencji ojczyzny, prze-
marszu na cmentarz parafialny i złożenia 
kwiatów na Mogile Obrońców Ojczyzny.

– Większej tragedii jak zabijanie człowie-
ka przez człowieka nie ma – podkreślał przy 
tej okazji Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska. Następnie radny Rady 
Miejskiej Łukasz Lewandowski odczytał list 
Ministra Obrony Narodowej.

Bardzo licznie przybyli na uroczystości 
harcerze hufca ZHP Grodzisk im. Leonida 
Teligi na placu Wolności zainaugurowali 
rozpoczęcie roku harcerskiego 2021/2022.

Ostatnim punktem obchodów była 
w Mediatece emisja filmu w reżyserii An-
drzeja Sapii „W naszym miasteczku wojna” 
– Jestem pod dużym wrażeniem. Trzeba 
pamiętać o tym, co się działo w przeszłości, 
aby uniknąć tego w przyszłości. Z tego fil-
mu najbardziej utkwiło mi to, co wspomi-
nały osoby z okresu wojny z perspektywy 
widzenia dzieci – mówiła pani Agnieszka, 
mieszkanka Grodziska. n  (ar)
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Z ewą Burzyk, dyrektorem Biura Oświaty Gminy Grodzisk 
Mazowiecki, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
Wakacje to tradycyjnie czas remontów 
i modernizacji w placówkach oświato-
wych. Jakie najważniejsze prace udało 
się przeprowadzić w grodziskich szko-
łach i przedszkolach latem? 

– Największy zakres prac remontowych 
zaplanowano w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 1 w Łąkach. Najważniejsza 
i najtrudniejsza z nich to przebudowa 
konstrukcji dachu, prace będą trwały do 
końca listopada. Zakończono przebudo-
wę zaplecza sali gimnastycznej, gdzie po-
wstała m.in. mała sala do ćwiczeń dla klas 
I–III, przebieralnie i sanitariaty. Ogło-
szono również przetarg na duże roboty 
hydrauliczne, niestety wyłoniony w prze-
targu wykonawca wycofał się na etapie 
podpisywania umowy. Zadanie to będzie 
musiało być przesunięte na kolejne waka-
cje. W Przedszkolu nr 1 przy ul. Zondka 
powstaje nowy plac zabaw i mimo pew-
nych opóźnień związanych z dostawami, 
jeszcze we wrześniu dzieci powinny cie-
szyć się nowym  obiektem. W pozostałych 
placówkach wykonano bieżące remonty, 
poprawiające estetykę i warunki funkcjo-
nowania.
Równolegle prowadzone są dwie duże 
inwestycje oświatowe – budowa szkoły 
w Szczęsnem i przebudowa SP nr 1. Pra-
ce przebiegają w zadowalającym tempie? 
Kiedy planowane jest zakończenie obu 
inwestycji.

– W Szczęsnem powoli dobiega końca 
pierwszy etap budowy, w ramach któ-
rego powstanie obiekt dla ok. 200 dzie-
ci. Wszystkie prace przebiegają zgodnie 
z  harmonogramem. Szkoła jako odrębna 
jednostka rozpocznie działalność 1 wrze-
śnia 2022 roku. Natomiast jeśli rodzice 
uczniów klas pierwszych lub oddziałów 
przedszkolnych ze szkół podstawowych 
w  Książenicach i Adamowiźnie oraz SP 
nr 6 w Grodzisku, zamieszkałych w przy-
szłym obwodzie szkoły w Szczęsnem, 
wyrażą taką wolę, będą mieli możliwość 
przeniesienia dzieci do nowego obiektu 
już od drugiego semestru. Jeśli chodzi 
o  rozbudowę Jedynki przy ul. Bartnia-
ka, to pierwszy etap rozpoczął się jeszcze 
przed wakacjami. Zakres prac, które mu-
siały być wykonane podczas wakacji był 
bardzo duży, a termin krótki. Wykonaw-
ca stanął jednak na wysokości zadania. 
Dobudowano część budynku od strony 
policji: na parterze znajdzie się znacznie 
większa od obecnej szatnia i biblioteka, 
a na pierwszym piętrze – 4 sale dydak-
tyczne. Wyremontowano również sale 
i korytarz na parterze, wymieniono część 
okien, grzejniki oraz wykładzinę podło-
gową. Obecnie szkoła została bezpiecz-
nie oddzielona od placu budowy, tak aby 
w  trakcie roku szkolnego w dobudowa-
nych pomieszczeniach mogły trwać prace 

wykończeniowe. Pierwszy etap rozbudo-
wy ma się zakończyć 30 września 2022 r.
W ubiegłym roku zmiany na stanowisku 
dyrektora dotyczyły trzech gminnych 
placówek oświatowych. W tym roku ro-
szad kadrowych jest mniej?

– 31 sierpnia 2021 r. skończyła się ka-
dencja dwóm dyrektorom, ale zmiana na 
tym stanowisku jest jedna – swoją piękną 
przygodę na stanowisku dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 5 zakończyła Małgo-
rzata Okurowska, która zdecydowała się 
przejść na emeryturę po 33 latach pracy 
na rzecz grodziskiej oświaty. Jej droga za-
wodowa była o tyle niełatwa, że jako dy-
rektor dwukrotnie musiała zmierzyć się 
z reformą systemu oświaty, wobec czego 
najpierw likwidowała Szkołę Podstawową 
nr 5, żeby zbudować na jej bazie Gimna-
zjum nr 3, a po 18 latach zmuszona była 
zlikwidować gimnazjum i odbudować 
organizacyjnie Szkołę Podstawową nr 5. 
Następcą na stanowisku dyrektora szko-
ły przy ul. Zondka na bieżący rok szkol-
ny została dotychczasowa wicedyrektor 
Anna Fronczak. W przypadku dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 Agnieszki Ru-
teckiej, której kadencja upłynęła w tym 
roku, gmina skorzystała z możliwości 
powierzenia jej stanowiska dyrektora na 
kolejną pięcioletnią kadencję.
Kolejny rok nauka będzie się odbywać 
w warunkach pandemii. Na jakie scena-
riusze jesteśmy gotowi?

– Oczywiście marzymy, żeby ten rok 
szkolny przebiegał bez zakłóceń zwią-
zanych z pandemią. Przygotowujemy 
się jednak na każdy scenariusz. Stale 
doskonalimy się w organizacji zdalnego 
nauczania doposażając placówki w sprzęt 
komputerowy i dokształcając kadrę pe-
dagogiczną. 
Dość nerwową atmosferę początek 
roku przyniósł w Szkole Podstawowej 
nr 6, co odbiło się echem w mediach 
ogólnopolskich. 

– Rzeczywiście, pierwsze dni roku 
szkolnego przyniosły emocje, a donie-
sienia medialne na pewno nie pomagały 
w rozwiązaniu problemu. Wobec wzrostu 
liczby oddziałów o kolejne trzy, dyrekcja 
Szóstki, chcąc zmniejszyć zmianowość 
w szkole, zwróciła się do gminy z prośbą 
o  rozważenie możliwości pozyskania na 
ten rok szkolny pomieszczeń w budynku 
należącym do Parafii św. Anny. Po zaak-
ceptowaniu pomysłu przez ks. proboszcza 
i uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu 
gmina wyraziła zgodę dostrzegając w tym 
tymczasowym rozwiązaniu możliwość 
poprawy organizacji pracy szkoły, służą-
cą dobru uczniów. To rozwiązanie doty-
czy tylko pierwszego semestru, bowiem 
w  drugim oddany do użytku będzie bu-

dynek szkoły w Szczęsnem, co pozwoli na 
odciążenie Szóstki.
Ponoć decyzja ta nie była konsultowana 
z rodzicami.

– Propozycję przedstawiono podczas 
zebrania rodzicom uczniów, których 
sprawa dotyczyła, tj. trzech klas trzecich 
i jednej klasy drugiej. Rodzice mieli wie-
le pytań dotyczących spraw organizacyj-
nych, na wszystkie uzyskali odpowiedzi. 
Przyjęli informację bez entuzjazmu, ale ze 
zrozumieniem i nadzieją na wcześniejsze 
kończenie zajęć przez dzieci. Następne-
go dnia przyszła do szkoły grupa rodzi-
ców nieobecnych na zebraniu, wyrażając 
ostry protest przeciw ustaleniom z dnia 
poprzedniego i informując, że sprawą 
zainteresowano media. Powiadomiono 
o  sprawie również Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. Wobec sprzeciwu części ro-
dziców dyrekcja szkoły wycofała się z pro-
ponowanego rozwiązania. 
Na tym sprawa się jednak nie zakończyła.

– Dlatego, że zaprotestowali ci rodzice, 
którzy zaaprobowali propozycję nauki 
w  pomieszczeniach parafialnych i zażą-
dali ponownego spotkania celem usta-
lenia ostatecznej decyzji przy uwzględ-
nieniu racji większości. Spotkanie się 
odbyło, przeprowadzono głosowanie, 
w którym za nauką dzieci poza siedzi-
bą szkoły opowiedziało się 53 rodziców, 
przeciw było 30. Jestem przekonana, że 
wszyscy działają w tej sprawie w dobrej 
wierze, w trosce o dobro dzieci. Nieste-
ty emocje są złym doradcą i utrudniają 
spokojną, rzeczową rozmowę. Nadal szu-
kamy optymalnego rozwiązania tej sytu-
acji. Na dziś, 13 września, plan zajęć nie 
uwzględnia dodatkowych pomieszczeń 
w budynku parafii. Niebawem zostanie 
w  tej sprawie wydany komunikat. Przy 
okazji chcę podkreślić, że kompetencje 
pani Agnieszki Ruteckiej jako dyrektora 
SP nr 6 oceniamy bardzo wysoko i ufa-
my, że decyzje przez nią podejmowane 
spotkają się ze zrozumieniem rodziców.
Czego życzyć grodziskiej oświacie na 
ten rok?

– Uczniom i kadrze oświatowej – spo-
kojnej oraz owocnej nauki i pracy. Rodzi-
com – radości ze swych pociech. Wszyst-
kim – zdrowia i wzajemnego szacunku.
Dziękuję za rozmowę.

Emocje są złym doradcą
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Zmarł Mieczysław Matuszewski, kapitan Armii Krajowej, ps. Żbik. 
Był ostatnim grodziskim harcerzem Szarych Szeregów, członkiem 
światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu „Bażant” Ośrodka „Gąbka” 
– „Osa” w Grodzisku Mazowieckim. Odszedł człowiek o ujmującym 
sposobie bycia, którego życie było lekcją wierności samemu sobie 
i wyznawanym poglądom. 
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Gdyby nie szelmowski błysk w oku i skłon-
ność do śmiechu, którym rozsadzał wszel-
ki patos, byłby jak postaci z kart powieści 
Conrada – racjonalne w ocenie ludzi i sy-
tuacji, prosto i szczerze wyrażające swe 
sądy, wyzbyte taniego sentymentalizmu 
i  do bólu prawdziwe, nie godzące się na 
łatwe kompromisy, a przede wszystkim za-
opatrzone w wewnętrzny kompas moralny 
– nieomylny, bo pomimo dziejowych i ży-
ciowych burz nie pozwalający na choćby 
niewielkie odchylenia od kursu obranego 
na przyzwoitość. Z tego powodu Mieczy-
sław Matuszewski mógłby podpisać się 
pod słowami starszego o siedem lat Włady-
sława Bartoszewskiego: „Warto być uczci-
wym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca 
się być nieuczciwym, ale nie warto.”. 

Mieczysław Matuszewski, syn Zeno-
na i Marianny z Krawczyków, urodził się 
29 września 1929 r. we wsi Stany w ówcze-
snym powiecie częstochowskim. W  miej-
scowości znajdowała się jednostka Straży 
Granicznej, w której służył jego ojciec, 
w okresie międzywojnia chroniąca granicy 
polsko-niemieckiej. Ze względu na cha-
rakter pracy ojca, często przenoszonego na 
kolejne placówki, Mietek rozpoczął naukę 
w 1936 r. w Kolebach na Żywiecczyźnie. 
W 1938 r. rodzina przeprowadziła się do 
Zawiercia, gdzie Zenon Matuszewski ob-
jął funkcję kierownika posterunku Straży 
Granicznej. On właśnie, w obliczu zbli-
żającej się wojny, zdecydował się wysłać 
żonę i dzieci do Grodziska Mazowieckiego, 
w którym mieszkał już jego brat, a on sam 
posiadał dom wynajmowany przez Rejono-
wą Komendę Uzupełnień, wystawiony przy 
ulicy Skrajnej. Na miejsce przybyli późnym 
wieczorem 31 sierpnia. Następnego dnia na 
miasto spadły bomby. Wybuchła wojna.

W Grodzisku Mietek ukończył szkołę 
podstawową i zaczął uczęszczać do gim-
nazjum prowadzonego na tajnych kom-
pletach. W 1943 r. wstąpił do Szarych 
Szeregów, otrzymując pseudonim „Żbik” 
i  przydział do 31 plutonu AK Obwodu 
„Bażant”. Jako uczestnik harcerskiej kon-
spiracji brał udział w szkoleniach wojsko-
wych, kolportowaniu prasy podziemnej 
i  ulotek oraz akcjach tzw. małego sabota-
żu, polegających na przerywaniu seansów 
w siejącym niemiecką propagandę kinie, 
naklejaniu i wypisywaniu na murach haseł 
antyhitlerowskich i antykomunistycznych. 
W 1945 r., po wkroczeniu do Polski Armii 
Czerwonej, podziemna organizacja uległa 
rozwiązaniu. Wielu kolegów Mieczysława 
poszło do lasu, aby kontynuować walkę, 
tym razem dając odpór najeźdźcom ze 
wschodu. On również chciał podążyć ich 

śladem, ale pomysł wyperswadował mu 
ojciec, używając w tym celu mało peda-
gogicznych metod. Prześladowany przez 
Niemców, zmuszony do ukrywania się, 
uznał, że jego syn przyda się Polsce bar-
dziej jako wykształcony, a przede wszyst-
kim żywy obywatel, świadomy wyroków 
historii i własnych umiejętności. Po za-
kończeniu wojny Mieczysław kontynu-
ował naukę w murach prywatnego gim-
nazjum w Grodzisku, uzyskując w 1947 r. 
„małą”, a dwa lata później „dużą” maturę. 
Ze względu na niewłaściwe pochodzenie 
nie dostał się na studia, zdecydował się na 
pracę w Wojskowym Przedsiębiorstwie 
Budowlanym. Wreszcie w 1950  r. został 
studentem warszawskiej Szkoły Głównej 
Handlowej, uzyskując w 1953 r. dyplom. 
Jako świeżo upieczony ekonomista otrzy-
mał nakaz pracy w  Centralnym Zarzą-
dzie Tuczu Przemysłowego: objął posadę 
planisty w dziale finansowym. W latach 
1957-1961 pracował w Milanowskiej Fa-
bryce Cukierków jako planista do spraw 
zatrudnienia. Z uwagi na istotne różnice 
zdań z  naczelną dyrektor zakładu, która 
na swoje stanowisko trafiła wprost ze sto-
łecznego komitetu PZPR, zmuszony był się 
zwolnić. Zatrudnienie w charakterze głów-
nego specjalisty znalazł w wydziale finan-
sowo-gospodarczym Centralnego Zarządu 
Ceł, w którym pracował aż do przejścia na 
emeryturę w 1990 r.

Po transformacji ustrojowej zgłosił swój 
akces do koła AK Obwodu „Bażant” śro-
dowiska „Osa” (do ZBoWiD-u nigdy nie 
należał), formującego się w Grodzisku, 
z miejsca stając się jednym z najaktywniej-
szych jego członków. Jego wyprostowaną 
sylwetkę, z czasem wspartą na lasce czy pa-
rasolu, można było dostrzec na miejskich 
obchodach świąt narodowych i rocznic 
patriotycznych, mszach za ojczyznę czy lo-
kalnych uroczystościach. Tradycyjnie, we 
czwartki zasiadał w gronie kolegów z AK, 
by przy pączkach i herbacie dyskutować, 

żartować i wspominać dawne czasy. Był 
nieocenionym świadkiem przeszłości, do 
bólu prawdomównym, z miejsca niweczą-
cym narosłą wokół znanych mu wydarzeń 
mitologię, prostującym niedomówienia, 
unikającym półprawdy. Jeśli wiedział, 
dzielił się wiedzą bez ogródek, jeśli nie 
wiedział – milczał. Dzięki niemu można 
było poznać historię bez upiększeń, nieraz 
bolesną, by nie rzec – szokującą, gdy mówił 
o bezsensownej śmierci przyjaciół, którzy 
ulegli presji buńczucznych haseł, akcjach, 
które nie miały prawa się udać, okoliczno-
ściach tragicznej, z góry przegranej bitwy 
pod Jaktorowem. Przez wzgląd na pamięć 
o przyjaciołach, którzy zginęli, zanim stali 
się dorośli, wziął udział w oznaczaniu gro-
bów akowców spoczywających na grodzi-
skim cmentarzu parafialnym. Stawiał się 
na każde zawołanie, aby dać świadectwo 
prawdzie. Ze względu na charakter bywał 
nieprzejednanym przeciwnikiem w dys-
kusji, niemniej jego szczerość i prostota 
sądów potrafiła inspirować i zjednywać 
mu ludzi. Z pewnością był powszechnie 
lubiany, rozpoznawany, pytany o zdanie 
i fetowany przez tych, którzy cenili jego 
przedwojenną kindersztubę, inteligen-
cję, sztubacki humor, a przede wszystkim 
umiejętność przedstawiania swoich racji 
bez gniewu czy zniewagi. Żył w zgodzie 
ze swoimi przekonaniami, patrząc na in-
nych z życzliwością, serdecznością i praw-
dziwym oddaniem. Jak to napisał Conrad 
w „Jądrze ciemności”? „Jestem łagodny jak 
nowonarodzone dziecię, ale nie lubię, aby 
mi dyktowano, co mam robić.”. Ot i cały 
pan Mietek. 

Mieczysław Matuszewski zmarł 5 sierp-
nia w wieku 92 lat. Jeszcze 1 sierpnia stał 
w drzwiach rodzinnego domu, zdecydo-
wany stawić się na obchodach rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego. Na-
rastająca gorączka pokrzyżowała te plany. 
Przez telefon przepraszał za niedyspozycję. 
Odszedł otoczony opieką najbliższych, od-
prowadzany na wieczny spoczynek przez 
władze Grodziska Mazowieckiego, któ-
re dały mu tytuł Zasłużonego dla Gminy 
Grodzisk Maz., poczty sztandarowe, har-
cerzy i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 
im. Szarych Szeregów, w asyście żołnierzy 
VI Mazowieckiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej 61 batalionu lekkiej piechoty, przy 
dźwiękach trąbek i werbli muzyków Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej. Miał pogrzeb, 
jakiego pragnął. Żył tak, jak chciał.

n  Łukasz Nowacki
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Z Anetą Caban, która 1 sierpnia objęła funkcję sekretarza gminy 
w grodziskim urzędzie Miejskim, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Urząd przyjazny  
i dla mieszkańców,  
i dla pracowników

Powołanie na stanowisko sekretarza gmi-
ny było dla Pani niespodzianką?

– Ogromną! Któregoś dnia pan burmistrz 
zaprosił mnie na rozmowę, którą rozpoczął 
od słów: „wygrała pani konkurs”. Zanim 
zdążyłam się zastanowić, o jaki konkurs 
może chodzić, dodał: „wybraliśmy panią na 
sekretarza”. To było dla mnie na tyle duże 
zaskoczenie, że poprosiłam o czas do namy-
słu. Bardzo lubiłam pracę w wydziale pro-
mocji i zawsze wkładałam w nią serce. Kie-
dy jednak zaczęłam rozważać wszystkie za 
i przeciw, doszłam do wniosku, że albo idę 
do przodu, albo do końca życia będę praco-
wać w promocji. Zdecydowałam się pójść do 
przodu. Wcześniej nigdy bym nie przypusz-
czała, że będę pracować w urzędzie, a już na 
pewno nie przez tyle lat. A teraz nie wyobra-
żam sobie, bym mogła tu nie pracować.
A jak w ogóle trafiła Pani do grodziskiego 
magistratu?

– W 2008 roku kończyłam urlop wy-
chowawczy i uznałam, że najwyższy czas 
wrócić do aktywności zawodowej. Akurat 
w Grodzisku organizowana była konferencja 
z  udziałem delegacji zagranicznych i Urząd 
Miejski potrzebował kogoś ze znajomością 
języka angielskiego. Zgłosiłam się na rozmo-
wę, która przebiegła pomyślnie, i zostałam 
przyjęta – jak sądziłam na dwa tygodnie. Po 
ich upływie Monika Kwiczak, która wówczas 
była szefową wydziału promocji, zapropono-
wała mi przedłużenie umowy zlecenia. I tak 
się ta moja współpraca przedłużyła aż do dzi-
siaj. Bo wkrótce zostałam etatowym pracow-
nikiem, a w 2009 roku objęłam stanowisko 
naczelnika wydziału promocji. Kierownic-
two urzędu widocznie dostrzegło moje zaan-
gażowanie w pracę, kompetencje i potencjał. 
Zapewne nie bez znaczenia było Pani 
wcześniejsze doświadczenie zawodowe 
i wykształcenie.

– Zawsze lubiłam marketing, więc może 
trochę na przekór postanowiłam studiować 
zarządzanie finansami. Ale przez pierwsze 
lata studiowałam zarządzanie i marketing. 
Pracowałam w firmie międzynarodowej, 
najpierw jako asystentka prezesa, potem 
w  księgowości. Natomiast czułam, że po-
trzebuję czegoś bardziej kreatywnego, co 
pozwoliłoby mi się bardziej rozwinąć i ta-
kim idealnym miejscem okazał się wydział 
promocji w grodziskim urzędzie. 
Czym zajmuje się sekretarz gminy?

– To menadżer, który koordynuje pracę 
całego Urzędu Miejskiego. Bezpośrednio 

odpowiada za kadry, zamówienia publicz-
ne, sekretariat burmistrza. Czuwa nad orga-
nizacją pracy urzędu, aby był on przyjazny 
i dla pracowników, i dla mieszkańców.
Objęcie nowej funkcji zbiegło się w czasie 
z oddaniem do użytku nowego ratusza. 

– Rzeczywiście pierwsze dni były bardzo 
intensywne, bo odwiedziło nas mnóstwo 
mieszkańców, którzy byli ciekawi nowego 
ratusza. Dla ułatwienia orientacji w bu-
dynku oprócz informacji wyświetlanych 
na ekranach, oprócz oznakowania, przy 
wejściu wita mieszkańców jeden z pracow-
ników i udziela niezbędnych informacji. To 
rozwiązanie spotkało się z tak dobrym przy-
jęciem, że ta osoba prawdopodobnie będzie 
już na stałe. Na bieżąco wyciągamy wnioski, 
poprawiamy oznakowanie, cały czas uczy-
my się nowego budynku i jego możliwości. 
Wciąż jest sporo spraw organizacyjnych.
Co zmieniło się dla mieszkańców? 

– Stary budynek był tylko w części do-
stosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, teraz mamy wreszcie obiekt 
bez barier, z poczekalnią, w której można 
usiąść, spokojnie wypełnić formularze. 
Mamy dostępne dla niepełnosprawnych 
toalety, z czym w poprzedniej siedzibie był 
ogromny problem. Samo wnętrze jest nowe, 
przyjemne i przyjazne. Obsługa oczywiście 
pozostała ta sama. To bardzo miła obsługa, 
co mogę powiedzieć zupełnie obiektywnie, 
bo dostajemy dużo pozytywnych opinii od 
mieszkańców. Ten budynek pozwala też na 
korzystanie z technologii – postawiliśmy 
elektroniczną tablicę ogłoszeń, dzięki cze-
mu już nie ma widoku poprzyczepianych na 
tablicy kartek. W tej chwili można elektro-
nicznie przejrzeć wszystkie obwieszczenia 
i dokumenty. 
A jak w nowym miejscu odnajdują się pra-
cownicy?

– Nowy budynek to zupełnie nowe wa-
runki, tak jakbyśmy zaczynali wszystko od 
nowa. To widać nawet po strojach, które są 
bardziej eleganckie niż w starym budynku. 
Pozytywnie na komfort pracy wpływa to, że 
dla interesantów przeznaczony jest parter, 
natomiast do części biurowej na pierwszym 
i drugim piętrze wstęp jest tylko dla pra-
cowników. Do tej pory było tak, że miesz-
kańcy chodzili po pokojach, tworzyły się 
tam kolejki, wszystko to dezorganizowało 
pracę. To rozwiązanie nie zmniejsza dostęp-
ności do urzędników, bo jeśli zachodzi taka 
potrzeba, to dany pracownik schodzi na dół 

i w jednej z sal konferencyjnych może się 
spotkać z interesantem czy kontrahentem. 
Istotne jest to, że wszystkie wydziały, które 
mają do czynienia z bezpośrednią obsługą 
mieszkańców, znajdują się na dole.
Jako sekretarz gminy ma Pani jakieś re-
wolucyjne pomysły na funkcjonowanie 
urzędu?

– Nowe stanowisko, nowy budynek to 
kolejne wyzwanie. Wciąż poszukujemy no-
wych rozwiązań, myślimy o tym, co zrobić, 
żeby usprawnić obsługę. Z jednej strony 
chcemy, żeby mieszkańcy dobrze się czuli 
w urzędzie, a z drugiej, żeby jak najwięcej 
spraw mogli załatwić przez internet, bez ko-
nieczności wizyty w ratuszu. Ważne jest też 
dla mnie usprawnianie pracy urzędnikom. 
Na pewno nie zamierzam ograniczyć swojej 
pracy do podpisywania dokumentów. 
Od dłuższego czasu własnym przykładem 
promuje Pani turystykę rowerową. 

– Rower to moja pasja! Jeżdżę po całej Pol-
sce, jestem tzw. sakwiarzem, czyli zabieram 
wszystko, co potrzebne w sakwy rowerowe, 
i jadę w dal. W tym roku zakończyłam szlak 
Green Velo, liczący prawie 1900 km, które 
przejechałam w ciągu dwóch lat. Jeżdżę po 
pracy, czasami do pracy, jeżdżę w weeken-
dy. Widzę, że coraz więcej jest takich osób 
również w Grodzisku, co zresztą widać po 
zapełnionych stojakach rowerowych przed 
urzędem. A drugą moją pasją jest jazda kon-
na. Lubię aktywnie spędzać czas.
Kiedy rozpoczynała Pani pracę w Urzę-
dzie Miejskim, nie była Pani mieszkanką 
gminy Grodzisk. To się zmieniło.

– Czasami żartuję, że zrobiłam tyle re-
klam o Grodzisku, że w końcu sama im 
uległam. Ale tak na poważnie, to Grodzisk 
zawsze mi się podobał. Pochodzę z oko-
lic Żyrardowa i nawet jak w czasie studiów 
przejeżdżałam przez Grodzisk, to patrzy-
łam trochę z zazdrością, jak dużo pozytyw-
nego się tu dzieje. To jest dobre miejsce do 
zamieszkania i to jest dobre miejsce do pra-
cy. Tutaj mieszkają naprawdę fajni ludzie. 
Dziękuję za rozmowę. 

12
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– Powstanie warszawskie stanowi narodową świętość – mówił ks. kanonik Dariusz Gal, proboszcz pa-
rafii św. Anny, podczas mszy w intencji ojczyzny 1 sierpnia tuż po wybiciu godziny „W”. Po nabożeństwie 
nastąpił przemarsz na pl. Wolności, gdzie przed tablicą w Miejscu Straceń delegacje złożyły kwiaty.

Etos w nutach, pamięć w sercach 

Do zebranych przemówiła Joanna Wró-
blewska, przewodnicząca Rady Miejskiej. 
– Jesteśmy tu, aby uczcić ten pamiętny 
dzień i oddać cześć tym wszystkim, którzy 
stanęli na barykadach i walczyli o wolność 
dla Warszawy, dla Polski. Niewielu z nich 
jest wśród nas, ale ci, co jeszcze żyją, głę-
boko w  sercu mają te 63 dni heroicznej 
walki – mówiła Joanna Wróblewska. Na-
stępnie radny Łukasz Lewandowski od-
czytał list Ministra Obrony Narodowej 
Mariusza Błaszczaka.

W ramach grodziskich obchodów 77. 
rocznicy wybuchu powstania warszaw-
skiego odbyła się historyczna gra miejska 
pod hasłem Powstanie ’44 – „I wyszedłeś 
jasny synku…”, której areną był teren 
parku i  dworku Adama Chełmońskiego 
w Adamowiźnie. – Ponieważ trwa Rok 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, chcemy 
mieszkańcom przybliżyć jego postać, nie 

tylko jako poety, ale również malarza, wal-
czącego żołnierza, który zginął w pierw-
szych dniach powstania. Kanwą naszej 
gry jest życiorys Baczyńskiego – mówiła 
Monika Samoraj z dworku Chełmońskie-
go, gdzie można było spotkać poetę i po-
móc mu w dokończeniu utworu. Ponadto 
uczestnicy na każdym punkcie otrzymy-
wali wiersz Baczyńskiego, dzięki czemu 
każda grupa na koniec była wyposażona 
w złożony przez siebie tomik. Mimo desz-
czowej pogody, chętnych do udziału w za-
bawie nie brakowało. Poczynania wyko-
nawców i uczestników gry koordynowali: 
Piotr Moczydłowski, Zuzanna Lewandow-
ska i Zosia Krawczyk.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się trzecia z propozycji związanych z rocz-
nicą – w Parku Skarbków odbył się koncert 
zespołu Leśni. Widownia z entuzjazmem 
włączyła się we wspólne śpiewanie. Umoż-

liwiły to specjalnie przygotowane na tę 
okazję śpiewniki. – Występujemy z reper-
tuarem stricte partyzanckim i wojennym 
– mówił Krzysztof Urtate, autor progra-
mu, a Łukasz Nowacki, który wcielił się 
w rolę narratora, dodał: – Wsłuchujemy 
się w zapisaną nutami i rymami opowieść 
o polskim losie, obejmując refleksją tych 
wszystkich, którzy o wolnej Polsce marzy-
li, którzy dla niej walczyli, którzy za nią 
ginęli. Życzę abyście wyszli z tego koncer-
tu wzbogaceni o to wszystko, co składa się 
na etos Polaka patrioty – mówił specjalista 
ds. historii miasta. Biorąc pod uwagę reak-
cje publiczności można z całą pewnością 
stwierdzić, że to się tego wieczoru udało.

Grodziski Ośrodek Kultury zorganizo-
wał obchody w ramach projektu „Pociąg 
do kultury. Europejska strefa kulturalno-
-edukacyjna w Grodzisku” przy wsparciu 
wolontariuszy i harcerzy. n (ar)
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Pod koniec lipca w Grodzisku na placu przed Centrum Kultury 
na dwa dni zaparkował 16-metrowy tir, we wnętrzu którego mie-
ści się wystawa Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”.

Bestia wyruszyła

– Już na schodach wejściowych wita zwie-
dzających depesza iskrowa marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego z informacją, że jesteśmy 
nowym państwem. Wystawa jest bardzo 
zaawansowana technologicznie. Mamy 
tutaj m.in. piramidę holograficzną, holo-
boxy, ekrany dotykowe, film VR, makietę 
polskiego pawilonu z Międzynarodowej 
Wystawy Nowoczesnych Sztuk Dekora-
cyjnych i Przemysłowych, która odbyła się 
w  Paryżu w 1925 r. Widzów żegna holo-

gram marszałka Piłsudskiego naturalnej 
wielkości – mówiła Halina Przebinda, ku-
rator wystawy.

Grodzisk miał ten przywilej, że był 
pierwszym przystankiem na ogólnopol-
skiej trasie mobilnej ekspozycji. – Cie-
szymy się, że możemy gościć tę ważną 
dla całego kraju wystawę, której format 
multimedialny i objezdny jest bardzo 
przystępny – mówił Tomasz Krupski, 
wiceburmistrz Grodziska. – Drogi do 
niepodległości ciągle domagają się rein-
terpretacji. Zwracam uwagę na akcenty 
lokalne w postaci Władysława Reymon-
ta, który w Grodzisku był kuracjuszem 
Zakładu Hydropatycznego, i  Zofii Nał-
kowskiej, która okupację spędziła w Ada-
mowiźnie – dodał Łukasz Nowacki, spe-
cjalista ds. historii miasta.

Kulturalno-edukacyjny projekt jest re-
alizowany przez Biuro Programu „Nie-
podległa” i Fundację Koncept Kultura 
z  okazji obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości i odbudowy polskiej pań-

stwowości. – Pracując od wielu lat jako 
animatorzy, znamy potrzeby młodych 
ludzi, którzy podkreślają, że lekcje histo-
rii są bardzo często nieciekawe. Dzisiejsza 
młodzież jest wychowana na multime-
diach, więc postanowiliśmy połączyć no-
woczesne technologie i storytelling typo-
wo historyczny. Ponieważ tira nazywamy 
pieszczotliwie bestią, w tym roku mó-
wimy: bestia wyruszyła – mówiła Anna 
Osiadacz, prezes fundacji Koncept Kultu-
ra, która w sali lustrzanej Centrum Kul-
tury umożliwiła mieszkańcom zobaczenie 
filmu „Wiktoria 1920” w technologii VR.

Dodatkową atrakcję stanowiła fotobud-
ka, za sprawą której można było zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie z jednym z ojców 
niepodległości – od Józefa Piłsudskiego 
po Ignacego Paderewskiego. Więcej infor-
macji o projekcie znajduje się na stronie 
www.niepodlegla.gov.pl.

n  Anna Redel 
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W Parku Skarbków 25 lipca piknik promujący wiedzę na temat szczepień miał upłynąć pod hasłem 
„Ciesz się życiem”. Choć radosna atmosfera została zakłócona incydentem, który odbił się szerokim 
echem w całej Polsce, to główny cel – szczepienie chętnych bez zapisu – został zrealizowany. W Me-
diatece z tej dogodnej formy skorzystały 352 osoby.

Stowarzyszenie Odkrywamy Bliskie Historie zaprosiło 8 sierpnia  
do Parku Skarbków na piknik rodzinny.

Przed Mediateką każdy, kto chciał zasię-
gnąć informacji na temat szczepień, miał 
taką możliwość w specjalnie przygoto-
wanym do tego celu punkcie konsulta-
cyjnym. – Sporo osób pytało o to, czy 
przy pewnych schorzeniach, chorobach, 
z powodu których są leczeni, mogą się 
bezpiecznie szczepić. Często nie uzyskują 
takiej wiedzy od swojego lekarza pierw-
szego kontaktu. Chodziło m.in. o nadci-
śnienie, zawały, udary, cukrzycę – mówiła 
Minh Nguyet Pham-Osiecka, lekarz ze 
Szpitala Zachodniego.

Wśród osób, które zaszczepiły się tego 
dnia byli oczywiście mieszkańcy Grodzi-
ska. – Jestem bardzo za szczepieniami, 
abyśmy mogli wrócić do normalnego 
funkcjonowania, móc pracować, uczyć 
się, korzystać z możliwości, które daje 
nam życie. Wątpliwości były, bo to nowa 
szczepionka, ale liczba korzyści przewyż-
sza ryzyko, więc decyzja była tylko jedna – 
mówiła pani Małgorzata, a pan Waldemar 
dodał: – Uważam, że to nasz obywatelski 
obowiązek, żeby się szczepić, bo im wię-
cej nas będzie zaszczepionych, tym lepiej 
dla nas wszystkich. Szczepionki już trochę 

funkcjonują, więc jakby miało coś wyjść 
negatywnego, to już by wyszło. Zrobiłem 
to z rozsądku.

Zainteresowaniu szczepieniami sprzy-
jały liczne atrakcje zlokalizowane w Parku 
Skarbków. – W piknik włączyły się różne-
go rodzaju organizacje, stowarzyszenia, 
kluby i restauracje. Dzięki temu impreza 
nabrała rozmachu. Dmuchańce dla dzieci 
ściągnęły jak zawsze niesamowite liczby 
zainteresowanych. Ale mieliśmy także sa-
mochody wyścigowe Piotra Struzika, stre-
fy sportowe, stanowiska gastronomiczne, 
zajęcia robotyczno-naukowe, program 
animacyjno-magiczny Pana Buźki, pokaz 
zumby – mówiła Marta Kowalczyk z Cen-
trum Kultury. Ponadto na scenie zapre-
zentowali się zespół Mieszko Brass Band, 
didżej Kamil oraz zespół Runika.

Nie sposób nie wspomnieć, że w cza-
sie trwania wydarzenia przed Mediateką 
pojawiła się grupa osób, która manifesto-
wała antyszczepionkową postawę. W ko-
munikacie Wydziału Promocji Urzędu 
Miejskiego została zawarta informacja, 
że przybyła spoza Grodziska Mazowiec-
kiego grupa osób m.in. „w sposób agre-

sywny próbowała zablokować wejście do 
budynku. Uniemożliwiano w ten sposób 
dotarcie na szczepienie osobom, które 
chciały tego dnia szczepionkę przyjąć. 
Doszło do użycia przemocy, zaatakowano 
pracowników Mediateki”. Incydent odbił 
się szerokim echem w ogólnopolskich 
mediach, potępiony został przez przed-
stawicieli władzy państwowej. Minister 
Zdrowia odznaczył pracowników punk-
tu szczepień w Mediatece: Agnieszkę 
Galbierczyk, Sebastiana Sotka i Macieja 
Montwiłła.

Losowanie nagród dla osób, które za-
szczepiły się w dniu pikniku, odbyło się 
na Facebooku Grodziska Mazowieckiego, 
gdzie zamieszczono transmisję. Losowały 
Lidia Abramczyk, przewodnicząca Gmin-
nej Rady Seniorów, i Katarzyna Wojcie-
chowska, przewodnicząca Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej. Dla osób starszych 
były do wygrania: vouchery do kina Cen-
trum Kultury i grodziskich restauracji, 
telewizory, a dla młodszych: karnety na 
Pływalnię Wodnik 2000, rower, laptop 
oraz hulajnoga.

n Anna Redel 

– Jest to impreza związana z naszym no-
wym projektem, który nosi tytuł „Do hi-
storii przez kuchnię”. Realizujemy go dzięki 
programowi Działaj Lokalnie, którego ope-
ratorem jest Stowarzyszenie Europa i My. 
Istotą projektu jest zebranie tradycyjnych 
przepisów przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie albo takich potraw, które można 
zrobić z grodziskich produktów kupionych 
na targu. Efektem będzie książka kucharska 
dostępna darmowo i online. Prowokujemy 
do lepszego wczucia się w naszą lokalność 
– mówiła Karolina Szurek ze stowarzysze-
nia Odkrywamy Bliskie Historie.

Redakcją książki zajmują się studentki 
Uniwersytetu Warszawskiego, będące wo-
lontariuszkami stowarzyszenia. – Niektó-
re historie związane z przepisami działają 
na wyobraźnię. To jest niesamowite, że 
można jeszcze wciąż znaleźć w zakamar-
kach swojego domu takie zeszyty, w któ-
rych są dawne przepisy np. z XIX wieku 
na bażanta – mówiła wolontariuszka 
Wiktoria Kolinko.

Podczas pikniku poza zbieraniem ko-
lejnych przepisów zaaranżowano zaba-
wy typu gra w kapsle czy skakanie przez 
gumę. Gościem specjalnym była Katarzyna  

Kowalewska, autorka powieści osadzo-
nych w Grodzisku należąca do jury kon-
kursu, które dokonało wyboru najlepszych 
i najciekawszych propozycji grodziskich 
potraw. Z przepisami można zapoznać się 
na profilu stowarzyszenia na Facebooku.

n Tekst i fot. Anna Redel

Kuchenne prowokacje 
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W Grodzisku cieszy się zasłużoną sławą jako twórca i dyrygent działającego 
przy Ośrodku Kultury od ponad dwudziestu lat Grodziskiego Chóru Bogorya. 
Nieco mniej znane szerszej opinii są jego dokonania na niwie kompozytorskiej. 
A właśnie jako kompozytor Marcin Łukasz Mazur w lipcu został uhonorowa-
ny drugą nagrodą oraz wyróżnieniem na konkursie kompozytorskim inCanto 
Mediterraneo we Włoszech, na który nadesłano 69 utworów z 10 krajów. 

Kaszubskie Chmielno na dziewięć 
sierpniowych dni stało się drugim 
domem i jednocześnie miejscem 
pracy członków Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej, którzy wzięli udział w co-
rocznych letnich warsztatach wa-
kacyjnych zorganizowanych przez 
Ośrodek Kultury. 

– Efektywność takiego wyjazdu jest o tyle 
większa, że możemy robić próby codzien-
nie, więc to co udaje nam się zwykle wy-
pracować przez miesiąc, tam jest możliwe 
w ciągu 9 dni. Mogliśmy różne rzeczy do-
pracować, zrobić sobie zapas repertuarowy. 
Poza tym liczy się integracja całej grupy, 
co w czasie wyjazdu następuje w sposób 
naturalny – mówi Tomasz Kirszling, który 

Prawykonania zabrzmią w Italii 

Zgrani muzycznie i mentalnie

fo
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Laikom zaskakujące może się wydać, że 
kompozycje oceniane przez jurorów istnieją 
tylko w postaci partytury i nigdy nie zostały 
wykonane. 

– Utwory są czytane przez jurorów, w nie-
których konkursach zalecane jest przysłanie 
również wykonania przez program kompu-
terowy, co przybliża obraz dźwiękowy kom-
pozycji. Zważywszy, że nagród było łącznie 
pięć, a wyróżnienia trzy, można powiedzieć, 
że moja twórczość została dostrzeżona, co 
mnie ogromnie cieszy, bo jest to jedyna 
w swoim rodzaju satysfakcja – mówi Mar-
cin Łukasz Mazur, który II nagrodę w całym 
konkursie otrzymał za „Rondinellę” na chór 
dziecięcy, zaś wyróżnienie za „Psalm 85: In-
clina Domine aurem tuam” na chór męski. 
Werdykt oprócz prestiżu oznacza również 
włączenie obu kompozycji do sugerowa-
nych utworów obowiązkowych na konkur-
sie chóralnym, powiązanym z InCanto 
Mediterraneo. Jest więc spora szansa, że 
prawykonania zabrzmią w słonecznej Italii. 

Jednym z tematów przewodnich kon-
kursu była przyroda basenu Morza Śród-
ziemnego, doskonale znana Marcinowi 

Łukaszowi Mazurowi i przez niego lubiana. 
– Pomyślałem, że napiszę utwór dotyczący 
jakiegoś jej elementu. W znalezieniu od-
powiedniego tekstu w języku włoskim po-
mógł mi Marco Sallemi, mieszkaniec Gro-
dziska, który podsunął mi wybór włoskiej 
poezji dziecięcej, za co jestem mu bardzo 
wdzięczny – mówi.

Dość niecodzienne były okoliczności, 
w których Marcin Łukasz Mazur dowie-
dział  się o swoim sukcesie, gdyż termin 
ogłoszenia wyników zbiegł się z okresem 
urlopowym.

– Ceremonia miała być transmitowana 
online, a ja akurat przebywałem na wyjeź-
dzie, na kompletnym odludziu, gdzie dostęp 
do internetu był mocno ograniczony. Po kil-
ku próbach, zniechęcony zrezygnowałem. 
Później okazało się, że transmisja z przyczyn 
technicznych nie doszła do skutku i nagra-
nie dostępne jest w internecie. Włączyłem je 
dopiero po powrocie do domu i słuchałem 
jednym uchem, pochłonięty innymi zajęcia-
mi. I nagle usłyszałem swoje nazwisko, co 
natychmiast wzbudziło moje wielkie zainte-
resowanie i emocje – opowiada kompozytor, 

który podkreśla, że jego podstawową for-
mą realizacji jako muzyka pozostaje praca 
z Grodziskim Chórem Bogorya. W czerwcu 
w Parku Skarbków zespół po raz pierwszy 
od lutego 2020 roku wystąpił publicznie po 
przerwie spowodowanej pandemią. A od 
września wznowił działalność w formie sta-
cjonarnej. – Spotykamy się we wtorki i piątki 
w Centrum Kultury. Grupa dziewcząt z klas 
I-V o godzinie 16.30, a starsze dziewczęta 
o 17.30. Zapraszamy do współpracy – doda-
je Marcin Łukasz Mazur.  n (kb)

od kilku lat kieruje Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą im. F. Dzierżanowskiego. 

Rezultaty zgrania muzycznego i men-
talnego można było usłyszeć 22 sierpnia 
podczas koncertu „Muzyczne pocztówki 
z wakacji”, który odbył się w ramach cyklu 
Klasyka w Parku. W repertuarze po raz 
pierwszy znalazły się m.in. 8-minutowa su-
ita z filmu „Król Lew” oraz marsz z kinowe-
go hitu „The Avengers”. 

Podczas warsztatów w Chmielnie nie samą 
pracą żyli uczestnicy. 27-osobowa grupa, 
w której oprócz 19 muzyków orkiestry, zna-
lazły się tamburmajorki pod kierownictwem 
Doroty Lach-Antczak, miała okazję odwie-
dzić m.in. Westerplatte, Skwer Kościuszki 
w  Gdyni, słynnego gdańskiego Neptuna, 
a także Długi Targ i Dwór Artusa. Spore wra-
żenie zrobił na młodzieży skansen kaszubski 

we Wdzydzach Kiszewskich, a także znajdu-
jący się w Szymbarku ,,dom do góry nogami”. 
Był też czas na relaks przy planszówkach, przy 
ognisku czy opowieściach kaszubskiego ga-
wędziarza. Nie zabrakło oczywiście atrakcji 
typowo wakacyjnych, jak wypad na pobli-
skie kąpielisko. Optymalnej organizacji czasu 
sprzyjał też pensjonat, w którym mieszkała 
orkiestra w dniach 2-11 sierpnia.

– Mieliśmy do dyspozycji salę prób, przy-
stosowaną również do różnych gier integra-
cyjnych. Korzystaliśmy także z gościnności 
miejscowej szkoły i na boisku ćwiczyliśmy 
elementy musztry orkiestrowej. Chmielno to 
bardzo urokliwa, niewielka miejscowość. Dla 
mieszkańców zagraliśmy koncert w tamtej-
szym domu kultury, mieliśmy też przyjem-
ność wykonać oprawę muzyczną mszy św. 
w kościele – mówi Tomasz Kirszling, dodając, 
że drzwi orkiestry są wciąż otwarte dla uzdol-
nionych muzycznie osób, chętnych, by zmie-
rzyć się z takimi instrumentami jak flet, klar-
net, saksofon, trąbka, puzon, waltornia czy 
tuba. – Sprawdzamy predyspozycje słuchowe 
i rytmiczne, bo bez nich trudno w ogóle uczyć 
się muzyki, ale jeżeli takie predyspozycje są, to 
zapraszamy dzieci i młodzież do współpracy 
z instruktorami, którzy uczą gry na różnych 
instrumentach. Próby odbywają się dwa razy 
w tygodniu, a szczegółowe informacje można 
znaleźć na naszym profilu na facebooku oraz 
w Centrum Kultury – zaprasza dyrygent To-
masz Kirszling.  n (kb)
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Inaugurację uświetnił koncert Warsaw 
Klezmer Band, a także przybycie Amba-
sadora Belgii w Polsce i na Litwie Luca Ja-
cobsa, który z entuzjazmem przyjął słowa 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, 
że pierwszą gminą partnerską Grodziska 
było belgijskie Aywaille. Obecność jego 
ekscelencji nie była przypadkowa, bowiem 
po koncercie odbyło się w Poczekalni PKP 
otwarcie wystawy „Ze Wschodu na Za-
chód, z Zachodu na Wschód. Historia jed-
nej rodziny”, poświęconej dziejom rodziny 
Gerechtów, grodziskich Żydów, którzy 
w latach 20. i 30. XX w. wyjechali do Belgii. 
Podróży z powrotem na Wschód towarzy-
szyły dramatyczne okoliczności, ponieważ 
jej celem było Auschwitz. 

– Wystawa jest okazją do poznania 
członków rodziny z osobna, przestają oni 
być numerami w statystykach, na naszych 
oczach stają się ludźmi z krwi i kości, któ-

rzy pozostawili po sobie świadectwo i zapi-
sali się na kartach lokalnej historii – powie-
dział Luc Jacobs, który podzielił się również 
z obecnymi osobistą refleksja, przypomi-
nając, że transporty belgijskich Żydów do 
obozów zagłady ruszały z Mechelen, miasta 
pod Brukselą. – Mechelen to moje miasto 
rodzinne. To pokazuje, jak jesteśmy powią-
zani, że moja historia jest waszą historią i że 
losy europejskie są splątane ze sobą – mó-
wił ambasador.

Rozłożone na siedem dni festiwalowe 
atrakcje rozpoczęły się dwa dni wcześniej 
spacerem historycznym prowadzonym 
przez Łukasza Nowackiego. Licznie przy-
byli wielbiciele tej formy popularyzacji 
wiedzy z zainteresowaniem wysłuchali 
opowieści o polsko-żydowskim Grodzi-
sku i odwiedzili miejsca przypominające 
o dwuetnicznej historii miasta. Jednym z 
uczestników był Albert Waslet, na co dzień 

mieszkający w Brukseli potomek rodziny 
Gerechtów, którzy zarządzali cegielniami 
Henryków i Władysławów, a w Grodzisku 
mieszkali w okazałej willi przy dzisiejszej 
ul. Kościuszki. 

Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy-
ła nazwa „Golem z Grodziska”, a w boga-
tym programie oprócz koncertów i wystaw, 
znalazły się również rozmaite warsztaty, 
spotkania autorskie, wykłady oraz projek-
cje filmowe wyświetlane w ramach Klubu 
Filmowego Ambasady Izraela. 

– Festiwal ma przybliżać historię i kul-
turą Żydów z Grodziska i okolic, jak rów-
nież z innych części kraju – mówił Piotr 
Strzemieczny, prezes Stowarzyszenia Nowa 
Kultura i Edukacja, które zorganizowało fe-
stiwal wraz z wydawnictwem Taurus oraz 
Centrum Kultury. Przedsięwzięcie było fi-
nansowane przez Urząd Miejski i Starostwo 
Powiatu Grodziskiego.  n (kb)

– Przygotowania trwały dwa miesiące. Sta-
ramy się żyć w zgodzie z tradycją chrze-
ścijańską, dlatego co roku do wykonania 
wieńca wykorzystujemy związany z nią 
akcent. W tym roku jest krzyż, dwie świe-
ce tak jakby na ołtarzu, rozłożona księga, 
chleb, owoce i element dodatkowy – brycz-
ka – mówiła Gabryela Karbowniczek, prze-
wodnicząca KGW z Baranowa. 

Drugie miejsce za-
jęła Kraśnicza Wola, 
trzecie Gole, a wy-
różnienie trafiło do 
Chlebni. – Wieńce były 
przepiękne, więc trud-
no było dokonać wybo-
ru. Doceniliśmy wkład 
pracy – mówiła starości-
na dożynek Katarzyna 
Makowska, sołtys Kłud-
na Nowego. W  gminie 

Grodzisk nie przeprowadzono konkursu 
– sołectwa, które przygotowały wieńce: 
Kraśnicza Wola, Makówka, Chrzanów 
Duży i Chlebnia, otrzymały pamiątkowe 
puchary. Poświęcenia wszystkich wieńców 
dożynkowych dokonał biskup Piotr Jarecki, 
który przewodniczył mszy świętej polowej. 
Oprawę liturgii zapewnił chór Cantata pod 
dyrekcją Barbary Paszkiewicz.

W ramach programu artystycznego zapre-
zentowali się Yevhenii Hopko, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta i Grodziska Orkiestra Roz-
rywkowa – obie pod batutą Tomasza Kirsz-
linga – oraz Gang Marcela. Na zakończenie 
można było wziąć udział w potańcówce.

5 września całości uroczystości odbywa-
jącej się na Targowisku Miejskim dopełnił 
trwający Jarmark Produktów Regionalnych, 
w ramach którego wystawcy zaproponowali 
zróżnicowaną ofertę – od chleba po biżuterię.

n Tekst i fot. Anna Redel

Splątane losy

Wieńce warte pucharów

– Grodzisk na 500 lat swojej historii przez ponad 400 był miastem 
dwóch narodów – polskiego i żydowskiego, które pod wspólnym 
dachem Grodziska zamieszkiwały. Warto o tym pamiętać – po-
wiedział Łukasz Nowacki, specjalista ds. historii miasta, podczas 
oficjalnego otwarcia ii Festiwalu Kultury Żydowskiej, które miało 
miejsce 29 sierpnia w Parku Skarbków. 

Dożynki Powiatowo-Gminne nie mogłyby się odbyć bez rywalizacji o miano 
najlepszego wieńca. W tym roku w konkursie powiatowym zwyciężyło dzieło 
Koła Gospodyń Wiejskich z Baranowa.
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Z okazji przejścia na emeryturę wielo-
letniej Dyrektor Grażynie Rymarczyk 
przekazujemy serdeczne podziękowa-
nia za długoletnią pracę, trud, oddanie 
na rzecz spraw ludzkich, niewyczerpa-
ną energię, życzliwość i serce. Mamy 
nadzieję, że zasłużony czas emerytury 
przyniesie Pani wiele radości, uśmie-
chu, zdrowia i spokoju. Niech ten nowy 

rozdział życia, który 
Pani rozpoczyna, bę-
dzie pełen dobrych 
chwil.

Z wyrazami głębo-
kiego szacunku 

Dyrektor i Pracownicy  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Grodzisku Mazowieckim

Podziękowania

kultura 17

Z kart Kroniki  
Biblioteki  
Pedagogicznej…

Lata 80. to trudny czas zarówno w historii 
Polski, jak i w dziejach grodziskiej Biblio-
teki Pedagogicznej. Po śmierci Jana Jaku-
bowskiego stanowisko kierownika przejęła 
Władysława Bilińska, która wraz z Renatą 
Sławińską musiała odnaleźć się w nowej 
sytuacji. W Marcu 1980 roku Biblioteka zo-
stała przeniesiona do lokalu przy ulicy Ko-
ściuszki 28. Nowy lokal składał się z 3 pokoi 
i zaplecza o pow. 100 m². Pokój o najwięk-
szej powierzchni, tj. 38 m² przeznaczono na 
czytelnię. W niej to ustawiono bogaty księgo-
zbiór podręczny, oprawione roczniki czaso-
pism, zbiory specjalne na nowo zakupionych 
regałach oraz sprzęt audiowizualny. Czytel-
nia dysponuje 12 miejscami dla czytelników. 
W pakowaniu oraz przeprowadzce poma-
gali personelowi biblioteki uczniowie Ze-
społu Szkół Mechaniczno-Samochodowych 
z Grodziska Mazowieckiego. W układaniu 
książek poza uczniami pomagali nauczyciele 

– bibliotekarze. Biblioteka zyskała dużą po-
wierzchnię, ale lokal był ciemny, zagrzybiony 
i zimny.

Rok 1981 – wszyscy przeżywaliśmy stan 
wojenny. Był to okres szczególnie trudny 
dla pracowników biblioteki. Musieli oni 
dodatkowo zadbać o zabezpieczenie księ-
gozbioru. Jednocześnie przez cały czas był 
on udostępniany czytelnikom. Działalność 
środowiskowa skupiona była na przepro-
wadzaniu lekcji bibliotecznych, konfe-
rencji metodycznych dla nauczycieli oraz 
współpracy z bibliotekarzami szkolnymi. 

W roku 1983 r. w bibliotece pracowa-
ła jedynie Władysława Bilińska. Warunki 
lokalowe nie poprawiły się. W pomiesz-
czeniach bibliotecznych było ciemno 
i zimno. Bibliotekarka w godzinach pracy 
wypożyczała książki czytelnikom, udzie-
lała instruktażu bibliotekarkom szkol-
nym, a poza godzinami pracy inwentary-
zowała i opracowywała książki.

Sytuacja biblioteki zmieniła się w roku 
1987, kiedy to zatrudniono Barbarę Hoł-
dę. Po wielu latach starań w piecach za-
instalowano grzałki elektryczne, co spra-
wiło, że w bibliotece stało się przytulniej, 
cieplej i czyściej. Rok później odeszła 
z pracy Władysława Bilińska – bardzo 
miło wspominana przez czytelników. Jej 
miejsce na blisko rok zajęła Barbara No-
wakowska. Następnie kierownikiem bi-
blioteki została Barbara Hołda, pełniąc tę 
funkcję do końca sierpnia 1993 r. 

W 1990 roku właściciel budynku przy 
ulicy Kościuszki 28 wymówił warunki 
najmu i na 19 miesięcy biblioteka zawie-
siła swoją działalność. A to, jak placów-
ka poradziła sobie z tak trudną sytuacją, 
przedstawimy Państwu w kolejnej części 
naszego cyklu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Warszawie – Filia w Grodzisku Maz.

Żarty 
żartami

Cóż tam, pani, 
w internecie?

Z poczuciem humoru wiadomo, jak jest: 
każdy ma własne. 

Jako anegdotę opowiadam, jak to w od-
powiedzi na moją debiutancką powieść, 
wydawca napisał, że dosłownie płakał ze 
śmiechu, czytając tekst, podczas gdy plik 
po redakcji drugiej powieści (u innego 
wydawcy) upstrzony był znakami zapyta-
nia właściwie przy każdej humorystycznej 
uwadze. No nie trafisz. Jedni doceniają 
moje poczucie humoru, inni ni w ząb nie 
rozumieją moich żartów.

Obserwuję na Instagramie profil aktorki 
Anny Powierzy, popularnie zwanej Czesią 
z „Klanu”. Uwielbiam inteligentne, niepo-
zbawione pazura poczucie humoru pani 
Ani, która z przymrużeniem oka i charak-
terystyczną swadą wypowiada się na temat 
swojej tak zwanej popularności.

Niedawno opublikowała posta, w któ-
rym wyjawiła, że odmówiono jej roli, bo 
ma za małe zasięgi w mediach społecz-
nościowych. Pani Ania w humorystyczny 
sposób opisała, jak to z tymi zasięgami 
jest u najwybitniejszych aktorów, muzy-
ków, pisarzy, lekarzy, którzy przecież na 
brak zleceń narzekać nie mogą. Okaza-
ło się, że o niektórych Instagram nawet 
nie słyszał, a o wiele lepsze wyniki mieli 
uczestnicy talent show, którzy odpadli po 
pierwszym odcinku.

Detektywistyczny post pani Ani wzbu-
dził we mnie ogromną wesołość, jednak 
mina mi zrzedła, gdy pewien portal plot-
karski napisał cały artykuł o rzeczonym 
poście, a tam, że pani Ania nie ma pracy 
z  powodu social mediów, że w gorzkich 
słowach wyjawia, że mocno krytykuje i że 
nie kryje rozżalenia. Pani Ania, zamiast 
załamywać ręce nad brakiem zrozumienia 
dla jej żartobliwego tekstu, w jeszcze bar-
dziej zabawny sposób skomentowała arty-
kuł. Polecam serdecznie lekturę.

Pisarz Szczepan Twardoch wystąpił kie-
dyś w reklamie Mercedesa. W ramach żar-
tu napisałam na swoim autorskim profilu 
na Facebooku, że mercedes to dla mnie za 
wysokie progi, ale może Skoda mnie ob-
serwuje. Jakie było moje zaskoczenie, gdy 
w komentarzu ludzie od Mercedesa napi-
sali, że o skodzie nic nie wiedzą, ale oni 
owszem, obserwują. Pożartowali sympa-
tycznie? Ano pożartowali.

Wymiana zdań między mną a Mercede-
sem miała miejsce niedługo po moim pi-
sarskim debiucie. Mając na koncie trzecią 
powieść, myślę, że najwyższy czas wrócić 
z firmą do rozmów. Tym razem na poważnie.

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Chór Fermata UTW w Grodzisku Maz. 
zaprasza do wspólnego spotkania z pio-
senką. Zajęcia odbywają się od września 

– w czwartki w godz. 12-14 w Centrum 
Kultury – sala prób II piętro.

Dyrygentka Alicja Paciorek

Każdy śpiewać może… 
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W aplikacji „Poznaj Grodzisk Ma-
zowiecki” podczas wakacji po-
jawiły się dwie nowe trasy – pie-
sza i rowerowa. Obie dotyczą 
akwenów, historycznych miejsc 
i  wielkich pasjonatów. Przy oka-
zji mierzenia się z tym turystycz-
nym wyzwaniem od 22 lipca do 
31  sierpnia można było wziąć 
udział w wakacyjnej grze miejskiej.

ciekawe miejsca18

Trasy godne polecenia

– Przebieg tras wymyśliliśmy wspólnie. 
Celem jest dobra zabawa. Aplikacja ideal-
nie się do tego nadaje. Dostaliśmy dawkę 
ogromnego wsparcia i motywacji do tego, 
co robimy, od pracowników Ośrodka Kul-
tury i władz miasta – mówiła Katarzyna 
Wojciechowska, przewodnicząca Młodzie-
żowej Grupy Konsultacyjnej, a wiceprze-
wodnicząca MGK Zuzanna Lewandowska 
dodała: – W zeszłym roku też zrobiliśmy 
trasę wakacyjną, tyle że w formie papie-
rowej, więc jest to kontynuacja naszych 
działań. Cieszymy się, że stworzyliśmy coś, 
z czego inni mogą skorzystać.

Aby wziąć udział w grze, należało pobrać 
aplikację, zalogować się, wybrać i zatwier-
dzić trasę, a następnie udać się na pierw-
szy punkt. Zadania aktywowały się dopiero 
wtedy, gdy było się w pobliżu danego miej-
sca. Po udzieleniu odpowiedzi, można było 

przejść do kolejnego etapu. Po ukończeniu 
wycieczki należało zrobić dwa zrzuty ekra-
nu – z nazwą użytkownika i z liczbą zdo-
bytych punktów – oraz przesłać je na Face-
booku do profilu Mediateki. Na wszystkich 
uczestników gry, którzy to zrobili, czekały 
nagrody. – Na przykład dyplom ukończe-
nia trasy uprawniał do jednorazowego 
30-minutowego darmowego skorzystania 
z  roweru wodnego na Stawach Walczew-
skiego – mówiła Wiktoria Olszewska, ko-
ordynator MGK.

Z tej wakacyjnej przygody skorzystało 
ponad 100 osób. My również do nich na-
leżeliśmy. Najpierw z dziennikarskiej cie-
kawości wraz z Agnieszką Goleniak z Ra-
dia Bogoria wyruszyłyśmy w trasę pieszą, 
której dystans wynosił około 2 kilometry. 
Punkty zlokalizowane były w centrum 
miasta, m.in. na deptaku, przed Centrum 
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Kultury czy w  Parku Skarbków. W trochę 
większym gronie, jako przedstawiciele 
Ośrodka Kultury w  składzie: Wiesława 
Sadoch, Agnieszka Goleniak, Mieczysław 
Osiadacz, Jerzy Jasiński i niżej podpisana 
pokonaliśmy trasę rowerową, która ma po-
nad 17 kilometrów i  prowadzi po gminie 
– od Stawów Walczewskiego przez grodzi-
skie sołectwa: Kady, Opypy, Szczęsne, Ada-
mowiznę po Stawy Goliana.

– Po tak długim czasie zamknięcia covi-
dowego jest to świetny sposób na spędzenie 
aktywnie czasu wolnego. Zamiast siedzieć 
w domach warto skorzystać z którejś z tras. 
Pieszą i rowerową można pokonać bez żad-
nych ograniczeń czasowych. Jeśli mamy 
problemy ze ściągnięciem aplikacji i obsłu-
żeniem jej, to zawsze ktoś młodszy nam po-
może i jest to sposób na poznanie nowych 
osób. Polecam każdemu z ręką na sercu obie 
trasy! – mówiła Agnieszka Goleniak.

n Anna Redel
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– Przenosimy się do roku 1900, kiedy Adam Chełmoński, znany lekarz, 
którego dziś nazwalibyśmy pulmunologiem, za namową swojego brata, 
słynnego malarza Józefa Chełmońskiego, zamieszkującego od niedawna 
w pobliskiej Kuklówce Zarzecznej, przenosi stamtąd dawną rządcówkę 
i osadza ją tutaj, w dzisiejszej Adamowiźnie  – rozpoczyna opowieść Mo-
nika Samoraj, która koordynuje działalność Dworku Adama Chełmońskie-
go, stanowiącego filię grodziskiego Ośrodka Kultury.  

Urokliwe miejsce

Uroki historii
Kiedy Adam Chełmoński się sprowadza, 
wokół znajdują się jeszcze zabudowania 
młyńskie. 

– Dworek zostaje osadzony na górce. Na 
jednym z pierwszych zdjęć, jakie przedsta-
wia budynek, widać, że był kryty strzechą. 
I tak się zaczyna historia rodziny Chełmoń-
skich w dawnej osadzie młyńskiej, póź-
niejszym Starem, jak dawniej nazywano tę 
część dzisiejszej Adamowizny – mówi Mo-
nika Samoraj.

Obiekt przez ponad stulecie należał do 
Adama Chełmońskiego i jego spadkobier-
ców, od których w latach dwutysięcznych 
gmina zakupiła go wraz z otaczającym te-
renem parkowo-leśnym. Przez długi czas 
dworek nie mógł doczekać się zagospoda-
rowania, aż wreszcie dzięki unijnej dotacji 
został zrewaloryzowany i przeznaczony na 
cele edukacyjno-kulturalne, choć sama in-
westycja nie przebiegła bez perturbacji.

Uroki pandemii
Ostatecznie placówka została otwarta w li-
stopadzie 2020 roku, a że był to środek 
drugiej fali koronawirusa, kameralna ce-
remonia była transmitowana w interne-
cie. Pandemia nie sprzyjała szerokiemu 
otwarciu również dlatego, że budynek ma 
zaledwie 140 m² powierzchni użytkowej, 
a w największej sali zgodnie z wymogami 
sanitarnymi mogło przebywać ok. 5-6 osób. 
Toteż przez pierwsze miesiące działalności 
załoga nowej placówki koncentrowała się 
głównie na działaniach online, realizacji 
materiałów cyfrowych oraz przygotowaniu 
oferty na sezon wiosenno-letni. 

– Do Dworku trafili animatorzy kultury, 
którzy wcześniej opiekowali się Poczekal-
nią PKP. Do naszego duetu, który tworzy-
liśmy w Poczekalni z Kamilem Szpotem, 
dołączył Piotr Moczydłowski, współpracuje 
z nami Małgorzata Nocny związana ze Stre-
fą Aktywnego Seniora, a ponadto są z nami 
Krzysztof Domański i Edward Dębski, któ-
rzy opiekują się ogrodem i zajmują się bie-
żącą konserwacją – mówi Monika Samoraj.

Uroki przyrody
Mimo zamknięcia budynku dla publicz-
ności w okresie obostrzeń związanych 
z  pandemią, cały czas dostępny był park 
okalający dworek. Zimą  można było 
zobaczyć brodzącą w rzece czaplę, 
co i raz przebiegają sarny, dla 
których zresztą postawiony 
został paśnik. Od czerw-
ca wkomponowa-
ne są też figury 

ptaków z obrazów Chełmońskiego, wyko-
nane z wikliny podczas konkursu plecion-
karskiego – kuropatwa, żurawie, czapla, 
jaskółki, sójka, głuszec, a nawet dropie.

Uroki normalności
Dworek Adama Chełmońskiego rozwinąć 
skrzydła mógł dopiero od przełomu maja 
i  czerwca. I od razu intensywnie zaczął 
nadrabiać zaległości. 

– Naturalnym pomysłem było zbudowa-
nie oferty tematycznie związanej z braćmi 
Chełmońskimi i ich pasjami, a  więc ma-
larstwem i medycyną. Mieliśmy bardzo 
intensywny czerwiec, bo chcieliśmy, żeby 
szkoły mogły skorzystać z przygotowa-
nych przez nas zajęć dotyczących starego 
rzemiosła, architektury, zwyczajów zie-
miańskich, a przede wszystkim postaci 
Adama Chełmońskiego i Józefa Cheł-
mońskiego. Doskonale w roli edukatora 
sprawdził się Piotr Moczydłowski – mówi 
Monika Samoraj. 

Uroki muzyki
Również w czerwcu 
rozpoczęły się ple-
nery malarskie, pik-
niki integracyjne, 
wystawy, warsztaty, 
a także cykl kon-
certów fortepiano-
wych, który okazał 
się strzałem w dzie-
siątkę. 

– Muzycy wie-
dzieli, że to jest 
nowy obiekt, który 
dopiero buduje swo-
ją publiczność.  Dla nas było ważne, żeby 
koncerty odbywały się w nieco niezobowią-
zującej formie, by publiczność mogła sie-
dzieć na krzesełkach, na kocykach, fotelach 
wiklinowych. Ktoś podjeżdża rowerem, 
odjeżdża, przychodzi z dziećmi, przychodzi 
z psem – opowiada koordynatorka dzia-
łań Dworku. Przed pierwszym koncertem 
organizatorzy mieli obawy o frekwencję, 
jednak okazało się, że przybyło ok. 30-40 

osób, a wraz z kolejnymi kon-
certami publiczności przy-

bywało – na niektórych 
było ponad 150 osób. 
Pierwotnie koncertów 

zaplanowano dwana-
ście, ostatecznie będą 
jeszcze dwa dodatko-
we – 17 września za-

gra jazzowy kwar-
tet Przemysława 

Chmiela, a 24 września wystąpią uczniowie 
z grodziskiej szkoły muzycznej. 

Uroki wolontariatu
Pracowników Ośrodka Kultury w działa-
niach w Dworku w Adamowiźnie bardzo 
wspierają wolontariusze. 

– To są uczniowie grodziskich szkół. 
Gdyby nie ich wsparcie, nie udałoby nam 
się robić imprez typu gra miejska czy pik-
nik plecionkarski z takim rozmachem. 
Wolontariuszy mamy najlepszych na świe-
cie! – przekonuje Monika Samoraj. 

Pomoc wolontariuszy przydała się rów-
nież przy całodniowej imprezie z przebo-
gatym programem w dniu święta Matki 
Boskiej Zielnej. Od rana trwał kiermasz 
rękodzielniczy, dla najmłodszych oprócz 
rozmaitych warsztatów przygotowano 
przedstawienie z muzyką Witolda Luto-
sławskiego do słów Juliana Tuwima i Jani-
ny Porazińskiej. Dorośli mieli okazję wziąć 
udział w warsztatach śpiewu tradycyjnego, 
rękodzieła ze słomy czy samodzielnej pro-
dukcji syropów. Istotnym punktem było 
otwarcie wystawy Adama Szczepanika, ar-
tysty ludowego, który za swoją twórczość 
został uhonorowany prestiżową Nagrodą 
im. Oskara Kolberga. 

– Z ogromnej kolekcji rzeźb drewnia-
nych pana Adama wybraliśmy te, które 
przedstawiają Matkę Boską. Na zakoń-
czenie goście wysłuchali magicznego 
koncertu Pawła Odorowicza i Pawła Gro-
chockiego, którzy zaprezentowali pieśni 
maryjno-zielne. Mamy nadzieję, że kon-
kurs plecionkarski, gra miejska z okazji 
1 sierpnia i „Matko Zielno” na stałe wpiszą 
się w  kalendarz wydarzeń kulturalnych – 
mówi Monika Samoraj, która podkreśla 
również znakomitą współpracę z seniora-
mi ze Strefy Aktywnego Seniora i Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Uroki jesieni
O ile pozwoli pogoda i ewentualne ob-
ostrzenia, jesienią Dworek Adama Cheł-
mońskiego będzie proponował kolejną 
porcję rozmaitych form edukacyjno-kul-
turalnych. Może nie będą to tak spekta-
kularne przedsięwzięcia, gdyż będą się 
odbywać w kameralnych wnętrzach obiek-
tu, ale na pewno ciekawe.  Jak choćby za-
planowany na 2 października Europejski 
Dzień Ptaków, podczas którego odbędą się 
warsztaty, ptasie przedstawienie dla dzieci 
oraz spotkanie z Markiem Pióro, miłośni-
kiem i znawcą ptaków, zwanym ambasa-
dorem Rzeczpospolitej Ptasiej. 

n Krzysztof Bońkowski 
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Więcej wspólnych działań
Funkcję przewodniczącej rada seniorów 
powierzyła Pani w czerwcu. Jakie są Pani 
pierwsze wrażenia?

– Wprawdzie na emeryturze jestem już od 
kilku lat, a problemy wieku senioralnego od 
dawna były mi bardzo bliskie i znane choć-
by dlatego, że wychowywałam się w domu 
wielopokoleniowym, jednak nie miałam 
świadomości, jak wiele trudności fizycznych 
i  emocjonalnych muszą na co dzień poko-
nywać ludzie starsi. Swoją pracę zaczęłam 
od spotkania się z Teresą Fifielską-Nowak, 
poprzednią przewodniczącą rady. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem, jak wielką pra-
cę wykonała. Bardzo chciałabym kontynu-
ować to, co robiła pani Teresa. Przyznam, że 
bardzo pomogła mi przez te dwa miesiące. 
Bardzo dużo się dzięki niej dowiedziałam 
o działaniach rady seniorów.
Jaka była Pani motywacja do objęcia tej 
niełatwej funkcji?

– Do rady zostałam oddelegowana nie tak 
dawno temu przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i pomyślałam, że najpierw spokojnie 
poprzyglądam się pracy z pozycji radnej. 
Wkrótce okazało się, że wiceprzewodniczą-
cy Stanisław Górecki z przyczyn obiektyw-
nych nie mógł podjąć się tej funkcji i zapro-
ponował mi, bym została przewodniczącą. 
Ponieważ z panem Stanisławem znamy się 
ze współpracy jeszcze z czasów, kiedy pra-
cowałam w starostwie, przyjęłam jego argu-
menty i zgodziłam się.
Z zawodu jest Pani nauczycielem, przez 
lata związana była Pani z samorządem 
gminnym, później powiatowym. Przez bli-
sko 20 lat była Pani naczelnikiem wydziału 
oświaty, kultury i sportu w starostwie. Te 
doświadczenia z pewnością będą przydat-
ne w realizacji misji Gminnej Rady Senio-
rów. Jakie są jej zadania?

– Są trzy podstawowej funkcje rady se-
niorów: funkcja konsultacyjna, doradcza 
i inicjatywna. Funkcja konsultacyjna pole-
ga na analizowaniu i konsultacjach uchwał 
Rady Miejskiej w zakresie dotyczącym 
bezpośrednio seniorów. Funkcja doradcza 
polega na dzieleniu się z władzami gminy 
spostrzeżeniami na temat problemów osób 
w wieku senioralnym. Pozostaje jeszcze 
funkcja inicjatywna, co oznacza, że Rada 
Seniorów może wystąpić z własnymi pro-
jektami do Burmistrza Grodziska bądź 
Rady Miejskiej.
Kto zasiada w Gminnej Radzie Seniorów?

– Czternaście osób, wydelegowanych do 
tego gremium przez organizacje senioralne 
działające w gminie Grodzisk, czyli Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Stowarzyszenie Europa i My, przy którym 
działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja 
Wdzięczności Niepokornym im. Ks. Sylwe-
stra Zycha, Stowarzyszenie „04-O”, a tak-

że grupy seniorów z gminy Grodzisk Maz. 
Kadencja kończy się wraz z upływem Rady 
Miejskiej, czyli w 2023 roku.
Na jakich sprawach dotychczas koncentro-
wała się działalność rady?

– Jako najważniejszy obszar działania 
rada seniorów wskazała na profilaktykę 
i  ochronę zdrowia i to na pewno się nie 
zmieni. Drugim istotnym zagadnieniem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa seniorów 
w strefie indywidualnej i publicznej, co dla 
mnie było zawsze priorytetem, bo nigdy za 
dużo na temat bezpieczeństwa, zwłaszcza, 
kiedy dotyczy to ochrony zdrowia i finan-
sów.  Następny punkt to zapewnienie pomo-
cy rodzinom, w których są seniorzy z choro-
bami przewlekłymi, demencyjnymi i innymi 
wymagającymi stałej opieki.
A Pani już ma pomysły, jak te działania 
rozszerzyć?

– Na pewno chcę położyć nacisk na umac-
nianie międzypokoleniowych więzi społecz-
nych, współpracę pomiędzy pokoleniami. 
Miałam już okazję spotkać się z przewodni-
czącą Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej 
i  będę dążyć, by rada seniorów nawiązała 
ścisłą współpracę z grupą młodzieżową. 
Bardzo zależy mi na jeszcze większej inte-
gracji środowiska seniorów. Dużą rolę na 
pewno odgrywa tu Strefa Aktywnego Senio-
ra, zresztą współpraca z jej koordynatorem 
Marcinem Mazurem układa się znakomicie. 
Marzy mi się jednak, byśmy jako seniorzy 
potrafili wykazać większą aktywność w po-

dejmowaniu wspólnych inicjatyw i konkret-
nych działań. Wszystko to nam może się 
udać, jeżeli nie będzie kolejnych fal korona-
wirusa. Dlatego na wszystkich spotkaniach 
z  seniorami i  ich rodzinami wciąż powta-
rzam, jak ważne są szczepienia. Sama jestem 
podwójnie zaszczepiona.
A z bardziej wymiernych działań, jakie 
cele stawia sobie rada seniorów?

– Pierwsza rzecz to dzienny dom seniora, 
który cały czas jest przedmiotem rozmów 
z panem burmistrzem. Z jego strony mamy 
deklarację, że taki obiekt powstanie. W wielu 
miejscach takie domy świetnie funkcjonują 
i korzystają z nich seniorzy, którzy z różnych 
względów nie mogą bądź nie chcą być sami 
w domu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie 
również dla osób, które mają pod opieką 
bliskie osoby dotknięte chorobą  Alzheime-
ra bądź innymi dolegliwościami demen-
cyjnymi, jak również samotnością. Moim 
marzeniem jest powołanie centrum opie-
kuńczo-mieszkalnego, jako formy opieki dla 
dorosłych niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych, którymi z różnych powodów nie 
mogą już opiekować się ich bliscy.
To cele długofalowe. A coś w bliższej per-
spektywie?

– Warta wypromowania jest idea koperty 
życia, o czym wspominała już pani Teresa. 
Koperta życia polega na tym, że zapisane są 
w niej wszystkie informacje o stanie zdro-
wia, schorzeniach i przyjmowanych lekach 
seniora, co bardzo ułatwia działania w mo-
mencie konieczności udzielenia mu pomo-
cy medycznej. Druga sprawa, stosunkowo 
prosta, to wyposażenie seniorów w naklejki 
bądź magnesy z telefonami alarmowymi. 
Pojawił się również temat zapotrzebowania 
na osobę, tzw. złotą rączkę dla seniorów, któ-
rzy nie zawsze mogą sobie poradzić np. z ze-
psutym kranem. Takie rozwiązanie funkcjo-
nuje przy niektórych urzędach, więc myślę, 
że mogłoby zostać wprowadzone również 
u nas. Kolejnym zagadnieniem jest zorga-
nizowanie tanich obiadów dla seniorów. To 
także jest możliwe do zrealizowania, m.in. 
poprzez nawiązanie współpracy z kilkoma 
punktami gastronomicznymi, które zapew-
niałyby posiłki dla seniorów dotowane przez 
gminę. Na pewno wrócimy też do dyżurów 
Gminnej Rady Seniorów, które będą odby-
wać się w Mediatece w drugi i czwarty po-
niedziałek miesiąca.
Są już plany świętowania przypadającego 
w listopadzie Światowego Dnia Seniora.

– Jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o kon-
kretnym terminie, ale chcemy przygotować 
koncert, natomiast z uwagi na pandemię 
trudno przewidzieć, jaka forma będzie moż-
liwa. Życzę wszystkim seniorom zdrowia, 
byśmy niezależnie od okoliczności nasze 
święto mogli obchodzić radośnie.
Dziękuję za rozmowę.

Z Lidią Abramczyk, przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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Gminna Rada Seniorów
Tel. 509 401 104

Dyżury (od października):  
drugi poniedziałek miesiąca  

w godz. 10.00-12.00.
czwarty poniedziałek miesiąca  

w godz. 12.00-14.00.
 Mediateka, ul. 3 Maja 57
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Ambasador z chłopskiej chaty (cz. 3) 
Służba ludziom i szacunek dla natury – tym 
przykazaniom Jan Siwiec pozostał wierny do 
końca swych dni. Wychowany przez ojca rol-
nika, świadomy dumnej przeszłości swojego 
rodu, wykształcił się i zdobył zawodowe szlify 
pod okiem światłych ziemian tworzących To-
warzystwo Rolnicze. Za młodu powołany do 
wojska, zdjął mundur dopiero w końcu 1921 r., 
by już jako podporucznik rezerwy przyjąć 
stanowisko instruktora Sekcji Organizacyj-
nej Centralnego Związku Kółek Rolniczych 
w  Warszawie. Na początku 1922 r., przenie-
siony służbowo do Suwałk w roli kierownika 
CZKR Okręgu Suwalskiego, pełnił obowiązki 
redaktora tygodnika „Rolnik Suwalski”. Po 
powrocie do Warszawy objął etat instruktora, 
a  wkrótce wicedyrektora CZKR. Z ramienia 
tej instytucji organizował m.in. kółka rolnicze 
na Pomorzu. W latach 1923-26 był członkiem 
Głównej Komisji Ochrony Lasów przy Mini-
strze Rolnictwa, dając się poznać jako orędow-
nik zadrzewiania kraju. Do wybuchu wojny 
w 1939 r. sprawował godność prezesa Okrę-
gowego Związku Kółek Rolniczych (potem 
Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek 
Rolniczych) w Grodzisku. Macierzysta insty-
tucja powierzyła mu wreszcie funkcję kierow-
nika Wydziału Organizacyjnego TOiKR na 
szczeblu centralnym, co w kontekście ogólno-
polskiego zasięgu działania było stanowiskiem 
wysokim i wymagającym kwalifikacji, dzięki 
którym Siwiec stał się reprezentantem całego 
ruchu „zawodowego” polskich rolników zrze-
szonych w kołach rozsianych po kraju. 

W 1928 r. syn chłopa z radziejowickich 
lasów został posłem na Sejm RP z ramienia 
BBWR, pewnie zdobywając mandat z XII 
Okręgu Wyborczego, obejmującego powiaty: 
Grodzisk-Błonie, Grójec, Rawę Mazowiecką 
i Skierniewice. W komisji sejmowej rolnej bro-
nił interesów małych gospodarstw, przeciw-
stawiając się linii rządu faworyzującego zie-
miaństwo, co przesądziło o nieuwzględnieniu 
jego nazwiska na listach wyborczych w 1930 r. 
Po zakończeniu kadencji został wiceprezesem 
Warszawskiej Izby Rolniczej, pracował także 
jako redaktor „Przewodnika Gospodarskiego”. 
W latach 1936-1939 był członkiem Państwo-
wej Rady Oświecenia Publicznego, wybrany 
do Rady Związku Powiatów RP pełnił stano-
wisko wiceprezesa, a od 1938 r. prezesa tego 
gremium. Nadto przez wiele kadencji był 
członkiem Okręgowej, a od 1937 r. Wojewódz-
kiej Komisji Ziemskiej oraz prezesem Giełdy 
Mięsnej w Warszawie. W 1938 r. otrzymał od 
prezydenta Ignacego Mościckiego Złoty Krzyż 
Zasługi. Godzi się wspomnieć, że z Prezyden-
tem RP łączyły Siwca nader zażyłe stosunki, 
skutkujące zaproszeniem go do nieformal-
nego zespołu konsultacyjnego działającego 

przy głowie państwa. Jan Siwiec był też stałym 
gościem dożynek „prezydenckich” w Spale 
– tam właśnie w 1930 r. prezydent podarował 
mu sadzonki drzew i krzewów, które znalazły 
się w ogrodzie Siwca, założonym w rodzin-
nym gospodarstwie wśród wiekowych dębów 
– ostańców Puszczy Jaktorowskiej. Jego zasłu-
gą w latach pełnienia mandatu posła było wy-
budowanie szosy z Radziejowic do Grodziska 
i obsadzenie jej wieloodmianowymi lipami. 
Drogę tę przemierzał często, rzadko korzysta-
jąc z bryczki, rozkoszując się zaś przechadzką, 
bo chodził jak wytrawny piechur. 

Grodzisk po raz czwarty
Poczynając od 1923 r. Jan Siwiec wraz z ro-
dziną mieszkał w Grodzisku, w oficynie są-
siadującej z Willą Niespodzianka przy ul. 
Kościuszki (d. Ogrodowej), w okresie po-
słowania zamieniając swój gabinet na „biuro 
poselskie”. Tutaj także rozwinął szeroki wa-
chlarz działań społecznych, m.in. od 1928 r. 
należał do Rady Szkolnej Powiatowej, był 
członkiem Rady Miejskiej, Dozoru Szkol-
nego, Koła Oficerów Rezerwy, Ligi Morskiej 
i Kolonialnej czy Towarzystwa Wzajemnych 
Ubezpieczeń od Ognia „Snop”. Od 1935  r. 
przewodniczył Powiatowemu Urzędowi 
Rozjemczemu, który w jego osobie rozstrzy-
gał sprawy i chronił rolników zadłużonych 
w bankach i towarzystwach kredytowych, 
doradzając w kwestii spłat i produkcji rolnej 
umożliwiającej zwrot pożyczki. 

Grodzisk po raz piąty
Wraz z wybuchem wojny Siwiec stał się jed-
nym z organizatorów Miejskiego Komitetu 
Samopomocy Społecznej, dostarczając na 
rzecz potrzebujących produkty z własnego 
gospodarstwa w cenach o 35-50 proc. niż-
szych od rynkowych. Z miejsca przystąpił do 
konspiracji, działając w Delegaturze Rządu 
na Kraj oraz w Radzie Głównej Opiekuń-
czej. Jego zagroda na wsi służyła jako miej-
sce koncentracji oddziałów partyzanckich 
AK, schronienie dla potrzebujących oraz 
skład broni i amunicji. We wrześniu 1943 r. 
pod dachem domostwa Siwców bezpiecz-

ną przystań znaleźli cichociemni, przyjęci 
na placówkę odbiorczą „Solnica” w ramach 
operacji „Neon 4”. Niestety, pokłosiem tych 
akcji była częściowa dekonspiracja Siwca, 
który na rozkaz władz okupacyjnych musiał 
codziennie przyjeżdżać (lub przychodzić) 
do Grodziska, by zameldować się na poste-
runku policji, na noc zatrzymując się w Nie-
spodziance. W końcu, zagrożony aresztowa-
niem, zmuszony był do ukrywania się wraz 
z rodziną. 

Grodzisk po raz szósty 
i ostatni
Po 17 stycznia 1945 r. Jan Siwiec został „zwe-
ryfikowany” przez nowe władze jako „jeden 
z najbardziej poważanych obywateli na tere-
nie tutejszego powiatu”. Tuż po wojnie kiero-
wał Spółdzielnią Rolniczo-Handlową „Plon”, 
następnie pracował w Centrali Eksploatacji 
Przemysłu Uzdrowiskowego, był dyrektorem 
przedsiębiorstwa „Polskie Uzdrowiska”, peł-
niąc przy tym funkcję prezesa Powiatowego 
Związku Ogrodniczego, niemniej od 1948 r. 
był konsekwentnie eliminowany z  życia pu-
blicznego. Na fali „odwilży” 1957  r. powró-
cił do działalności zawodowej i społecznej, 
wybrany na stanowisko prezesa Centralne-
go Związku Plantatorów Roślin Oleistych. 
W 1959 r. został odznaczony Krzyżem Zasłu-
gi PRL. Na I Krajowym Zjeździe Centralnego 
Związku Kółek Rolniczych trafił do zarządu. 
W samym Grodzisku animował sekcję PTTK, 
doprowadzając do powołania Muzeum Re-
gionalnego, pracował w komisjach powiato-
wych, był także biegłym sądowym w zakresie 
szacunków nieruchomości i członkiem OSP. 
Odpowiedzialny za akcje zalesiania i zadrze-
wiania kraju oraz pionierskie dokonania 
w  zakresie ochrony przyrody został uhono-
rowany tytułem Pierwszego Społecznego 
Opiekuna Przyrody w powiecie grodziskim. 
Zmarł 9 kwietnia 1961 r. w Grodzisku Mazo-
wieckim, w swoim domu przy ul. Kościuszki. 
Pochowany został na cmentarzu w Kuklów-
ce. Ogród Jana Siwca – podobnie jak pamięć 
o nim – wciąż jest pielęgnowany. 

n Łukasz Nowacki   

Sprawy wsi i ochrona przyrody – te dwa tematy zdominowały życie i działalność Jana 
Siwca, działacza rolniczego i posła na Sejm RP związanego z naszym miastem, wywo-
dzącego się z Wólki Brzozokalskiej – współczesnej wsi Adamów położonej w gminie 
Radziejowice. Zachowaną w części pamiątką jego aktywności poselskiej jest szpaler 
lip zasadzonych wzdłuż szosy wiodącej z Radziejowic do Grodziska. Drzewa dobrano 
tak, aby kwitły w różnym czasie dla zapewnienia okolicznym pasiekom możliwości jak 
najdłuższego pobierania nektaru przez pszczoły.
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Ostrożnie z poezją 

Imię Uta 
zobowiązuje

Sztuka recyklingu

50 filmów na pięćdziesiątkę

– Dla mnie poezja jest porządkowa-
niem rzeczywistości, formą kontaktu ze 
światem – mówiła Agnieszka Herman 
podczas wieczoru autorskiego „Z popio-
łu i  słońca my wszyscy”, który odbył się 
25 lipca w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewi-
czów w  Stawisku. Poetka jest mieszkan-
ką Milanówka, autorką pięciu tomików 
wierszy: „Wybuchło słońce”, „Zapisane 
światłem”, „Jesienią najtrudniej iść środ-
kiem dni”, „Punkt przecięcia” oraz „Tło”. 
Projektuje okładki książek, bierze udział 
w festiwalach literackich oraz w zajęciach 

Szkoły Klasycznego Haiku dr Agnieszki 
Żuławskiej-Umedy. 

Wiersze A. Herman urzekają nastrojem, 
przepełnione są atmosferą schyłku jesie-
ni, zdradzają fascynację autorki mistyką 
i pięknem. Krytycy porównują je do wybor-
nego koniaku lub kruchych porcelanowych 
filiżanek, z którymi należy się ostrożnie 
obchodzić. Liryczni bohaterowie A. Her-
man ukazują rozmaite emocje: cierpienie, 
strach, niepewność czy tęsknotę. Spotka-
nie prowadziła Beata Pawłowicz, natomiast 
wiersze przeczytała Bogusława Schubert. 

W pierwszej części wieczoru wystąpił ze-
spół Boarte Piano Trio w składzie: Konrad 
Skolarski – fortepian, Jarosław Nadrzycki 
– skrzypce, Karol Marianowski – wiolon-
czela, z utworami Feliksa Mendelssohna-
-Bartholdy’ego, Josepha Haydna i Pawła 
Łukaszewskiego. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Gościem spotkania z cyklu „Poetycki 
bluszcz” 5 sierpnia w Galerii Bluszcz 
w Podkowie Leśnej była Uta Przyboś. 
Wiersze pisze od 2004 r. Wydała sześć 
tomików poetyckich. Jest córką czoło-
wego poety XX-lecia międzywojennego 
i  Awangardy Krakowskiej Juliana Przy-
bosia, który poświęcił jej cykl pt. „Wier-
sze dla Uty” wydany w 1970 roku w to-
mie „Wiersze i obrazki”, zawierającym 
również rysunki Uty Przyboś. 

Przygodę ze sztuką zaczynała od… stu-
diowania matematyki, by później ukoń-
czyć malarstwo na Akademii Sztuk Pięk-
nych. Swoje obrazy wystawiała w  kraju 
i za granicą. Przyznaje, że onieśmielenie 
poezją ojca było z jej strony na począt-
ku duże, lecz imię Uta oznaczające po 
japońsku „poezję” zobowiązuje. – Jak 
już ośmieliłam się pisać wiersze, to już 
jakoś poszło – mówi. Poezja jest dla Uty 
Przyboś próbą mierzenia się ze światem, 
określenia swojego człowieczeństwa, do-
wiadywania się, czym jest ten świat. Zaj-
mowanie się malarstwem czy poezją jest 
dla Uty Przyboś potrzebą dzielenia się 
z  innymi ludźmi dobrem, ale to poezja 
bardziej odsłania twórcę niż malarstwo. 

Wiersze Uty Przyboś czytane przez 
autorkę oraz publiczność to poezja od-
ważna, ale także świeża i bezpretensjo-
nalna. Pewną niespodziankę stanowiły 
dwa wiersze poświęcone Stawisku, które 
zawsze robiło na poetce duże wrażenie.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Blacha i jedwab – to zaskakujące połącze-
nie. Co z niego wynika, można było zoba-
czyć 7 sierpnia na otwarciu wystawy Anny 
Michniewicz i Justyny Zawadzkiej w Cen-
trum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej. 

Anna Michniewicz studiowała w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, a następnie w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się tka-
niną artystyczną i malarstwem ściennym. 
Interesuje ją to, co pozornie bezużyteczne 
– nie tylko blachy, ale również fragmenty 
próbek materiałów ubraniowych. Ich po-
wtórne użycie jest formą artystycznego re-
cyklingu, jak również nadaniem drugiego 
życia tym przedmiotom i tworzywom. Ju-
styna Zawadzka mieszka w Brwinowie. Jest 
architektem. Od 40 lat zajmuje się tkaniną 
artystyczną. Tworzy w naturalnych włók-
nach, takich jak wełna, len i jedwab. 

W Galerii Kasyno CKiO w salach na pię-
trze można było oglądać blachy, na dole – 
jedwab.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Chciał zostać geologiem, ale ukończył Wy-
dział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Swoją przygodę z filmem 
rozpoczynał jako asystent scenografa na 
planie „Potopu” (1974) Jerzego Hoffmana, 
gdzie zajmował się militariami. Zapro-
jektował scenografię do ponad 50 filmów 
fabularnych, seriali i spektakli telewizyj-
nych. Współpracował z takimi reżyserami 
jak Filip Bajon („Aria dla atlety”, „Limu-
zyna Daimler Benz”, „Magnat”), Wojciech 
Marczewski („Ucieczka z kina Wolność”, 
„Weiser”), Piotr Szulkin, Olga Lipińska, 
Marek Piwowski czy Jan Kidawa Błoń-

ski. Jest trzykrotnym laureatem nagrody 
za scenografię na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych za „Wizję lokalną 1901”,  
„O-bi, O-ba. Koniec cywilizacji” i „Szczę-
ście świata”. Był także trzykrotnie nomino-
wany do nagrody Polskiej Akademii Filmo-
wej „Orły” za „Weisera”, „Wszystko będzie 
dobrze” i „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 
Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem 
A. Kowalczyk dzieli się ze studentami szkół 
filmowych. W 2007 r. uzyskał doktorat na 
Wydziale Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Andrzej Kowalczyk jest jednym z najbardziej cenionych scenografów w pol-
skiej kinematografii oraz mieszkańcem Podkowy Leśnej. Z okazji 50-lecia 
działalności artystycznej 17 lipca w mieście ogrodzie odbył się retrospektywny 
przegląd filmów, do których tworzył scenografię. 
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u Druga liga ruszyła!
Pogoń Grodzisk rozpoczęła swój historycz-
ny sezon w II lidze. Już pierwsze spotkania 
pokazały, że w porównaniu z III ligą różni-
ca poziomu sportowego i organizacyjnego 
klubów jest ogromna. Po prostu inny świat. 
Wystarczy tylko zauważyć, że nie licząc Stę-
życy, jesteśmy obok Ostródy, najmniejszą 
miejscowością. Ponadto, nie dysponujemy 
jeszcze budżetem, z którym moglibyśmy ry-
walizować choćby z ligowymi średniakami. 
Jednak Pogoń gra w tej lidze z kolejnymi ry-
walami jak równy z równym, walczy w każ-
dym meczu, często cechami wolicjonalny-
mi nadrabiając braki w doświadczeniu czy 
umiejętnościach czysto piłkarskich i trzeba 
przyznać, że jej występów kibice, którym nie 
dane było do tej pory oglądać swej drużyny 
na takim poziomie, nie muszą się wstydzić. 
W pierwszych 7 kolejkach zgromadziliśmy 
tylko, a może aż 6 pkt, przez co plasujemy się 
na 15 pozycji, czyli pierwszym spadkowym. 
Jednak strata do bezpiecznych miejsc jest 
niewielka i miejmy nadzieję, nasz klub bar-
dzo szybko opuści strefę zaznaczoną czerwo-
ną kreską.

Pogoń – Sokół Ostróda (w) 2:0 (Wojciech 
Kalinowski – 12, Jean Franco Sarmiento – 
51  k.,  Zembrowski). Drugoligowy debiut 
wypadł świetnie. Nasz zespół pokonał na wy-
jeździe zwycięzcę ubiegłorocznych rozgry-
wek naszej III ligi. Wprawdzie gospodarze 
borykają się obecnie z problemami finanso-
wo-sportowymi i są głównym kandydatem 
do spadku, ale w niczym nie umniejsza to 
wygranej podopiecznych trenera Krzysztofa 
Chrobaka, bowiem rywal, co pokazały kolej-
ne spotkania, gra coraz lepiej i pewnie nie-
jednej drużynie urwie jeszcze punkty. Pierw-
szą, historyczną bramkę dla naszych barw 
zdobył Wojciech Kalinowski, pozyskany wła-
śnie z ekipy Sokoła. Drugą dołożył Jean 
Franco Sarmiento, perfekcyjnie egzekwując 
rzut karny. Warto dodać, że po tym spotka-
niu do jedenastki kolejki II ligi został wybra-
ny Jakub Kołaczek. 

Pogoń: Artur Haluch, Kacper Łoś (90 – Alek-
sander Theus), Rafał Zembrowski, Daniel Choroś, 
Piotr Maślanka, Wojciech Kalinowski (78 – Damian 
Jaroń), Jakub Kołaczek, Kacper Gzieło (87 – Piotr 
Owczarek), Jakub Czajkowski, Michał Wrzesiński 
(78 – Bartłomiej Urbański), Jean Franco Sarmiento 
(87 – Michał Sacharuk).

Pogoń – Stal Rzeszów (d) 1:3 (Jean Fran-
co Sarmiento – 44,  Sarmiento,  Czajkow-
ski, Owczarek, Wrzesiński). Inauguracja 
II  ligi przed własną publicznością wypadła 
okazale. Trybuny wypełnione kibicami, 
w  tym liczną grupą fanów gości, wspaniała 
atmosfera, do tego rywal uważany za głów-
nego kandydata do awansu, co potwierdził 
w  następnych meczach. Niestety, do pełni 
szczęścia zabrakło końcowego rezultatu. 
A było blisko… Tuż przed przerwą, za spra-
wą Sarmiento niespodziewanie objęliśmy 
prowadzenie i zapachniało w Grodzisku sen-
sacją, zwłaszcza że nasz zespół prezentował 
się świetnie na tle niezwykle silnego kadrowo 
rywala. Niestety, w 79 minucie, goście, wśród 

których pierwszoplanową rolę odgrywał 
znany kibicom z ekstraklasowych boisk Pa-
tryk Małecki, doprowadzili do wyrównania, 
a w ciągu kolejnych ośmiu jeszcze dwukrot-
nie zdołali pokonać Artura Halucha. Mimo 
niekorzystnego wyniku nasz zespół zebrał 
dobre recenzje, bo Pogoń zagrała jeden z naj-
lepszych meczów podczas swych dotychcza-
sowych występów w II lidze.

Pogoń: Haluch, Theus, Zembrowski, Choroś, Ma-
ślanka, Kalinowski (59 – Jaroń), Kołaczek (90 – Sacha-
ruk), Gzieło (46 – Owczarek), Czajkowski (90 – Daniel 
Łukaszczyk), Wrzesiński (76 – Urbański), Sarmiento.

Pogoń – Radunia Stężyca (w) 1:2 (Woj-
ciech Kalinowski – 22). Nasz rywal z 2-ty-
sięcznej gminy Stężyca na Pomorzu od kilku 
lat jest obiektem zainteresowania piłkarskiej 
Polski. Tamtejszy wójt, wzorem niemieckie-
go Hoffenheim czy też naszej Bruk-Bet Ter-
maliki Niecieczy, postanowił zrobić wielką 
piłkę na wsi. O wątpliwościach związanych 
z wydawaniem na ten cel publicznych pie-
niędzy można przeczytać w mediach. Od 
22 minuty prowadziliśmy po golu Kalinow-
skiego i nasza gra wyglądała bardzo dobrze. 
Katastrofa przyszła tuż przed przerwą, kiedy 
to gospodarze w odstępie niespełna dwóch 
minut zdobyli dwie bramki. W drugiej części 
gry mimo licznych prób z naszej strony, wy-
nik niestety nie uległ już zmianie. Szkoda, bo 
rywal był na pewno w zasięgu Pogoni. 

Pogoń: Haluch, Theus, Zembrowski, Choroś, Łoś, 
Kalinowski (78 – Sacharuk), Kołaczek (78 – Sebastian 
Kobiera), Gzieło (66 – Owczarek), Czajkowski (66 – 
Łukaszczyk), Wrzesiński, Jaroń (66 – Urbański).

Pogoń – Wisła Puławy (d) 0:2 (   Cho-
roś). Dobrze rozpoczęliśmy mecz z innym 
tegorocznym beniaminkiem – Wisłą Puławy, 
bowiem w pierwszym kwadransie nasi za-
wodnicy zanotowali trafienie w poprzeczkę 
oraz słupek. Niestety, cały plan trenera Chro-
baka zawalił się w 18 minucie, kiedy to Da-
niel Choroś, po „akcji ratunkowej”, ujrzał 
czerwoną kartkę. Spowodowało to koniecz-
ność wprowadzenia drugiego środkowego 
obrońcy i zdjęcia z boiska Damiana Jaronia, 
pełniącego rolę napastnika. Od tego momen-
tu nie pozostało nam nic innego jak skutecz-
nie bronić dostępu do własnej bramki i liczyć 
na kontry. Niestety, tuż po przerwie do-
świadczony Adrian Paluchowski zdołał po-
konać znakomitego, nie tylko w tym meczu, 
Artura Halucha, co jednak nie podłamało 
naszych piłkarzy. Co więcej, z każdą upływa-
jącą minutą osiągali coraz większą przewagę, 
w końcówce, atakując już całym zespołem. 
Nie przyniosło to jednak wyrównania, a go-
ście w doliczonym czasie gry po jednej 
z kontr podwyższyli wynik spotkania. 

Pogoń: Haluch, Theus, Zembrowski, Choroś, Łoś, 
Kalinowski (63 – Sacharuk), Kołaczek, Owczarek, 
Czajkowski (77 – Łukaszczyk), Wrzesiński (77 – Mi-
chał Zimmer), Jaroń (29 – Michał Gładysz).

Pogoń – Znicz Pruszków (w) 1:1 (Woj-
ciech Kalinowski – 65). Znicz to klub, któ-
ry przez lata był dla nas wzorem. Teraz po 
trzech porażkach z rzędu, Pogoń jechała do 
Pruszkowa z zamiarem zdobycia punktów 

i przerwania złej passy. Nasi piłkarze mo-
gli czuć się jak u siebie, bowiem na trybu-
nach przeważali kibice z Grodziska. Wynik 
w 51 minucie otworzyli gospodarze, jednak 
w 65 nasz zespół wyrównał po golu Kali-
nowskiego. Remis wydaje się sprawiedliwym 
wynikiem, jednak pewien niedosyt po tym 
spotkaniu pozostaje, bowiem to Pogoń miała 
znacznie lepsze okazje do zdobycia bramki, 
ale strzałom Sarmiento i dwukrotnie Czaj-
kowskiego zabrakło precyzji.

Pogoń: Haluch, Theus (82 – Czajkowski), Zembrow-
ski, Gładysz, Łoś (73 – Zimmer), Kalinowski (84 – Ja-
roń), Kołaczek, Owczarek, Czajkowski (73 – Mateusz 
Lisowski), Wrzesiński, Sarmiento (90 – Sacharuk).

Pogoń – Ruch Chorzów (d) 1:1 (Mateusz 
Lisowski – 60). Z takim przeciwnikiem na-
sza Pogoń nie rywalizowała jeszcze nigdy na 
poziomie ligowym. Wystarczy przypomnieć 
o 14 tytułach Mistrza Polski, ćwierćfinale 
PEMK, czyli odpowiednika dzisiejszej Ligi 
Mistrzów w  sezonie 1974/75, czy plejadzie 
wybitnych zawodników, którzy przez lata 
przewinęli się przez szeregi chorzowskiego 
Ruchu i na trwale zapisali się w historii pol-
skiej piłki nożnej. A jednak Pogoń Grodzisk, 
dla której największym sukcesem w historii 
jest awans do II ligi, okazała się dla fawory-
zowanych gości godnym rywalem. Szczelnie 
wypełnione trybuny, liczni kibice Ruchu pro-
wadzący „swój pojedynek” z naszymi Boys 
At Work, w sumie atmosfera prawdziwego, 
piłkarskiego święta. Po bezbramkowej I po-
łowie, w drugiej, w 48 minucie, goście objęli 
prowadzenie po trafieniu Łukasza Janoszki, 
syna słynnego „Ecika”. Po godzinie gry na 
tablicy widniał już wynik 1:1, bowiem Po-
goń wyprowadziła zabójczą kontrę. Michał 
Wrzesiński uruchomił Mateusza Lisowskie-
go, a ten po przebiegnięciu niemal połowy 
boiska zdołał pokonać bramkarza Ruchu. 
Podopieczni trenera Chrobaka mieli swoje 
szanse na odniesienie zwycięstwa, jednak 
to Niebiescy byli bliżsi zdobycia kompletu 
punktów.  Na przeszkodzie stanął im feno-
menalny Artur Haluch, który po tym spotka-
niu został wybrany do 11 kolejki II ligi.

Pogoń: Haluch, Theus, Zembrowski, Gładysz, Łoś (63 
– Zimmer), Kalinowski (78 – Jaroń), Kołaczek, Owcza-
rek, Lisowski (63 – Gzieło), Wrzesiński, Sarmiento.

Pogoń – Śląsk II Wrocław (w) 2:2 (Mate-
usz Lisowski – 45, Michał Wrzesiński – 52,  

 Lisowski). Punkt zdobyty na trudnym tere-
nie we Wrocławiu cieszy, ale niedosyt pozo-
staje, skoro Pogoń, po pięknych bramkach 
Lisowskiego i Wrzesińskiego prowadziła już 
2:0. Jednak gospodarze, którzy w  przekroju 
całego meczu, byli stroną dominującą, nie-
stety znów po naszych błędach, zdołali do-
prowadzić do wyrównania, za sprawą byłego 
reprezentanta Polski Piotra Celebana oraz 
mającego na koncie występy w  ekstraklasie 
Przemysława Bargiela.

Pogoń: Haluch, Zimmer, Zembrowski, Gładysz, 
Łoś (68 – Gzieło), Kalinowski (79 – Jaroń), Koła-
czek, Owczarek, Lisowski (68 – Sacharuk), Wrzesiń-
ski, Sarmiento (68 – Theus).

n Michał Śliwiński
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u Pewne zwycięstwa Chlebni 
W Chlebni chyba już zapomniano o po-
przednim sezonie, który choć najlepszy 
w  dziejach kluby, paradoksalnie przyniósł 
olbrzymie rozczarowanie w postaci braku 
awansu do IV ligi. Przed obecnym sezonem 
drużynę jeszcze wzmocniono, zwłaszcza 
w  osobie długoletniego piłkarza drugoligo-
wego Znicza Pruszków – Marcina Rackie-
wicza. Celem na ten sezon jest oczywiście 
awans. Tyle tylko, że pojawił się pewien 
problem. Władze MZPN postanowiły prze-
prowadzić reorganizację rozgrywek, tworząc 
od przyszłego sezonu jedną grupę IV ligi 
i dodatkowo V ligę złożoną z dwóch grup. To 
powoduje, że mistrzowie i wicemistrzowie 
„okręgówek” mogą wywalczyć grę jedynie 
w lidze piątej, a to tak naprawdę, daje moż-

liwość gry na szóstym poziomie rozgrywko-
wym, na którym Chlebnia już jest. Jak do tej 
pory podopieczni trenera Tomasza Feliksia-
ka odnoszą pewne zwycięstwa i z  9  pkt na 
koncie liderują w tabeli. Imponować musi 
postawa „superstrzelca” Michała Ocipki, 
który w trzech spotkaniach zdobył aż 8 bra-
mek. Chlebnia równie mocno zainauguro-
wała rozgrywki Pucharu Polski na szcze-
blu województwa mazowieckiego, gromiąc 
w III rundzie B-klasowy FC Cuervos W-wa 
12:0 (Gwardiak – 4, Gwiazda, Olech, Łabęda, 
Zawitaj – po 2).    (mś)

Wyniki: Okęcie W-wa (d) 4:1 (Michał Ocipka 
– 3, Maciej Zawitaj), KS Teresin (w) 4:2 (Jakub Ła-
będa, Marcin Rackiewicz, Ocipka, Zawitaj), Ożaro-
wianka (d) 8:0 (Ocipka – 4, Łukasz Gwardiak – 2, 
Damian Kucharski, Filip Kamiński).

Wygrana i prysznic 

Jednak w ekstraklasie!

Nowi na mapie piłkarskiej 

u

e

u

O co walczyć będą rezerwy Chlebni w obec-
nym sezonie? O utrzymanie mogą być ra-
czej spokojne, ale czy włączą się do walki 
o awans, czas pokaże. Przypomnijmy, że  
poprzednim, pod wodzą trenera Pawła Że-
glińskiego, obecnie pełniącego funkcję ko-
ordynatora grup młodzieżowych, osiągnęły 
historyczny sukces, wygrywając swoją gru-
pę A-klasy. Nie uzyskały jednak awansu na 
skutek pozostania w „okręgówce” pierwsze-
go zespołu. Obecny sezon piłkarze rezerw 
Chlebni rozpoczęli pod okiem nowego szko-

leniowca Pawła Krzemińskiego. Debiut tre-
nera wypadł znakomicie, bowiem w pierw-
szym spotkaniu Chlebnia II rozgromiła 
5:1 spadkowicza Piasta Piastów, po dwóch 
bramkach Przemysława Cieplaka, golach 
Macieja Zwierzchowskiego i Stanisława Kani 
oraz trafieniu samobójczym. W kolejnym 
meczu podopiecznych trenera Krzemińskie-
go spotkał jednak zimny prysznic w postaci 
wyjazdowej porażki 0:3 z LKS-em Osuchów. 
W tabeli Chlebnia II z 3 pkt plasuje się na 
9 pozycji.  n (mś)

Mimo porażki w barażu tenisistki stołowe 
grodziskiej Bogorii zagrają w Ekstraklasie. 
Wszystko za sprawą wycofania się z naj-
wyższego szczebla rozgrywek ekipy Astern 
Dojlidy Białystok, dzięki czemu na zwol-
nione przez ten klub miejsce „wskoczyły” 
nasze zawodniczki. Przy okazji dokonano 
solidnych transferów. Przede wszystkim 
w  osobie dwukrotnej indywidualnej Mi-
strzyni Polski Katarzyny Grzybowskiej-
-Franc. Oprócz niej do Grodziska zawita-
ły: była medalistka ME juniorek – Darya 
Kisel z Białorusi oraz Julia Więckowska 
i  Michalina Górska, reprezentujące ostat-
nio barwy białostockich klubów. Debiut 
naszego kobiecego zespołu wypadł bardzo 

udanie, bowiem w wyjazdowym meczu 
w derbach Mazowsza pokonały 3:1 MUKS 
Start Nadarzyn. Dwa dni później poszły za 
ciosem, zwyciężając 3:1 na wyjeździe inne-
go beniaminka Skarbek Tarnowskie Góry. 
Dzięki dwóm wygranym nasze zawodnicz-
ki z 6 pkt, zajmują 3 miejsce w tabeli, mając 
taki sam dorobek jak liderujący KTS Enea 
Siarkopol Tarnobrzeg. n (mś)

Wyniki:  MUKS Start Nadarzyn (w) 3:1 (Darya 
Kisel – Paulina Krzysiek 0:3, Katarzyna Grzybow-
ska-Franc – Katarzyna Ślifirczyk 3:1, Aleksandra Fa-
larz – Dominika Wołowiec 3:0, Grzybowska-Franc 
– Krzysiek 3:0); Skarbek Tarnowskie Góry (w) 3:1 
(Kisel – Klaudia Franaszczuk 3:1, Grzybowska-
-Franc – Julia Tomecka 2:3, Falarz – Natalia Szym-
czyk 3:0, Grzybowska-Franc – Franaszczuk 3:1).

Na piłkarskiej mapie pojawiła się nowa 
drużyna: KS 13 Grodzisk, która przystąpiła 
do rozgrywek B-klasy. Animatorem przed-
sięwzięcia, w którym udział biorą liczni 
miłośnicy piłki nożnej z naszej gminy, jest 
Przemysław Stelmaszczyk. Funkcję szko-
leniowca pełni z kolei znany chociażby 
z pracy w młodzieżowych zespołach Pogoni 
Jakub Jasiński. W pierwszym meczu grodzi-
ska 13 otrzymała punkty walkowerem, bo-
wiem UKS Ołtarzew nie stawił się na mecz. 
W drugim, nasi zawodnicy musieli uznać 

wyższość Relaxu Radziwiłłów, ulegając na 
wyjeździe 2:6 (Damian Fabisiak, Patryk Wy-
czawski), zaś w trzecim przegrali u siebie 
z FC Komorów 0:5. W tabeli KS 13 z 3 pkt, 
zajmuje 9 miejsce. Z kolei w rozgrywkach 
Pucharu Polski podopieczni trenera Jasiń-
skiego najpierw wyeliminowali amatorską 
drużynę FC Zabrzeszcz i Przyjaciele, zwy-
ciężając 5:4 (Tomasz Lonc – 2, Rafał Nie-
dziółka, Piotr Sygnał, Damian Fabisiak), by 
w kolejnej rundzie ulec 0:6 reprezentantowi 
okręgówki – GKS Podolszyn.  n (mś)

Piranie  
na Słowacji

Jak informuje grodziski klub Pira-
nie, ich judoka Artur Papis został 

mistrzem… Słowacji! To nie żart – zawod-
nik skorzystał z otwartej formuły XIX mi-
strzostw Słowacji, gdzie rywalizowali judocy 
z całej Europy, i startował tak efektywnie, że 
wygrał wszystkie walki przed czasem, zdo-
bywając złoto w kategorii do 90 kg.    (kb)

Punkty w każdym 
meczu 
u

j

Dobrze rozpoczęli tegoroczne rozgryw-
ki ligi okręgowej piłkarze rezerw Pogoni 

Grodzisk, w każdym z trzech meczów zdo-
bywając punkty. A trzeba przyznać, że grupa, 
w której występuje nasza drużyna, wydaje się 
znacznie silniejsza niż ta z ubiegłego sezonu. 
Wystarczy wspomnieć o 4 spadkowiczach z IV 
ligi oraz silnym beniaminku w postaci MKS 
Polonia W-wa. Na inaugurację podopieczni 
trenera Macieja Przybylskiego zremisowali na 
wyjeździe 2:2 z Rysiem Laski po dwóch golach 
pauzującego w pierwszym zespole za czerwoną 
kartkę Jeana Franco Sarmiento. Trochę szkoda, 
że nie udało się osiągnąć lepszego rezultatu, 
bowiem gospodarze wyrównali dopiero w do-
liczonym czasie gry. Później, po stojącym na 
bardzo wysokim poziomie meczu, co zresztą 
zrozumiałe, skoro w obydwu ekipach wystą-
piła spora liczba graczy z pierwszych drużyn, 
Pogoń II pokonała 4:2 rezerwy Błonianki, po 
dwóch bramkach Daniela Łukaszczyka oraz 
trafieniach Kacpra Gzieły i Michała Pindora. 
W trzecim spotkaniu nasz zespół po dwóch 
bramkach Łukaszczyka zremisował w Pruszko-
wie ze spadkowiczem z IV ligi, czyli rezerwami 
Znicza. Po trzech kolejkach Pogoń II z  5  pkt 
plasuje się na 7 miejscu w tabeli. W III  run-
dzie Pucharu Polski na szczeblu województwa 
mazowieckiego, od której rozpoczął zmagania 
nasz zespół, zawodnicy trenera Przybylskiego 
pokonali na wyjeździe 1:0 amatorską drużynę 
Przepiórki Włochy, po golu Szymona Lesz-
czyńskiego z rzutu karnego.    (mś)

fo
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Reaktywacja 
seniorek

UKS Mazovia Grodzisk ponownie 
posiada drużynę seniorek, która roz-

poczęła rywalizację na poziomie IV ligi. 
W  pierwszym spotkaniu nasze zawodnicz-
ki zremisowały na wyjeździe 3:3 z Ostrovią 
Ostrów Mazowiecka. Dwie bramki dla na-
szej drużyny zdobyła Julia Mońka, zaś jedną 
– Klaudia Siatkowska. W kolejnym Mazovia 
przegrała w Raszynie z rezerwami drugoli-
gowca 1:3 i z jednym punktem plasuje się na 
7 miejscu w tabeli.    (mś)

Zawrotne sumy w Kozerkach

Lato w Zabłotni 

Międzynarodowa rywalizacja na kortach teni-
sowych w Kozerkach trwała przez dwa tygo-
dnie. Od 26 lipca do 1 sierpnia o zwycięstwo 
walczyły panie. Najlepszymi deblistkami oka-
zały się chilijsko-brazylijska para Barbara Ga-
tica i Rebeca Pereira, które pokonały tajwań-
sko-koreański duet Su Jeong Jang i Ya-Hsuan 
Lee. Finał gry pojedynczej wygrała Gruzinka 
Ekaterine Gorgodze, która zmierzyła się w de-
cydującym starciu z Francuzką Chloe Paquet.

Sportowe zmagania panów można było 
oglądać od 2 do 8 sierpnia. W deblu Piotr 
Matuszewski wraz z partnerującym mu Ho-

lendrem Matsem Hermansem pokonali ry-
wali z Brazylii: Pedro Sakamoto i Gilberta 
Kliera Juniora. Jeśli chodzi o singlistów to Ja-
pończyk Shintaro Mochizuki uległ Węgrowi 
Zsomborowi Pirosowi.

Podczas turniejów nie zabrało lokalnych 
akcentów. Miejscową Akademię Tenisową 
Tenis Kozerki i Centralny Klub Tenisowy 
Grodzisk Mazowiecki przy Fundacji De Arte 
Athletica reprezentowali: Martyna Kubka, 
Anna Kubariewa, Gabriel Matuszewski, Yann 
Wójcik i Filip Tatera.

   Anna Redel

z
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Dwójka z piątką Powrót do zielonego stołu 

z Mistrzowie na mistrzostwach

Z 5 medalami powróciła dwójka 
pingpongistów grodziskiej Bogorii 

z chorwackiego Varazdina, gdzie odbywały 
się Mistrzostwa Europy juniorów i kadetów. 
Prawdziwym multimedalistą okazał się Mi-
łosz Redzimski, zdobywając cztery krążki. 
Najpierw wraz z kolegami wywalczył dru-
żynowe złoto w rywalizacji juniorów, a na-
stępnie trzy w gronie kadetów. W parze 
z Wiktorią Wróbel – złoto w mikście, w du-
ecie z Alanem Kulczyckim – brąz w deblu 
i wraz z drużyną kadetów stanął ponownie 
na najniższym stopniu podium. Z pustymi 
rękoma nie wróciła również Zofia Śliw-
ka, która wraz z koleżankami wywalczyła 
3 miejsce w turnieju drużynowym.    (mś)

Udanie rozpoczęli rozgrywki Lotto Superligi 
tenisiści stołowi Dartomu Bogoria Grodzisk. 
W meczu I kolejki podopieczni trenera To-
masza Redzimskiego pokonali we własnej 
hali KS Global Pharma Orlicz 1924 Suched-
niów 3:1. W pierwszej grze Marek Badow-
ski pokonał Giorgiosa Konstantinopoulosa 
3:1. Po kolejnej mieliśmy już remis, bowiem 
Pavla Sirucka pokonał 3:0 Japończyk Yuma 
Tanigaki. Na szczęście później wygrywali już 
tylko nasi zawodnicy. Najpierw Miłosz Re-

dzimski zwyciężył byłego reprezentanta na-
szego klubu Jakuba Perka 3:1, a decydujący 
punkt wywalczył Badowski, pokonując dwu-
krotnie do 7 Tanigakiego. Warto dodać, że 
grodziski klub dokonał na ten sezon dużego 
wzmocnienia, bo za takie należy uznać pozy-
skanie reprezentanta Tajwanu Chuang Chih 
Yuana. Ten bardzo doświadczony, 40-letni 
zawodnik w swym dorobku ma 2 medale 
Mistrzostw Świata i wiele sezonów gry na 
najwyższym poziomie.     (mś)

Młodzi tenisiści KS Astra Książenice z suk-
cesem wystartowali w Mistrzostwach Pol-
ski do lat 12, które odbyły się w czerwcu 
w Bielsku-Białej. W singlu Janek Urbański 
został mistrzem kraju, a Vincent Fletcher 
zajął trzecie miejsce, zaś w deblu chłopcy 
byli bezkonkurencyjni i wspólnie zdobyli 

tytuł mistrzowski. Udany występ zaowo-
cował powołaniem do reprezentacji Polski 
na drużynowe Mistrzostwa Europy U12. 
Chłopcy rywalizowali w finale A w Dijon 
we Francji. W bardzo silnej konkurencji 
z  najlepszymi w Europie ostatecznie zaję-
li 5 miejsce.    (kb)

60 tys. dolarów dla kobiet i 25 tys. dolarów dla mężczyzn – taka była 
pula nagród w turniejach Kozerki Open organizowanych przez Akade-
mię Tenisową Tenis Kozerki w ramach cyklu Lotos PZT Polish Tour 2021.

Nowa świetlica w Zabłotni powstała dwa lata 
temu jako miejsce działalności mieszkańców 
naszej wsi i okolicznych sołectw. Marzyłam 
o niej od dawna, ale nie przewidziałam, że 
stanie się drugim domem dla wszystkich 
grup wiekowych – od maluchów do se-
niorów. Nowoczesne pomieszczenia tętnią 
życiem, a  instruktorzy z Ośrodka Kultury 
urozmaicają nam czas wolny oraz integrują 
międzypokoleniowo. Tutaj odreagowuje-
my stres, uczymy się tolerancji i międzysą-
siedzkich dobrych relacji. Latem następuje 
wyraźne ożywienie twórcze, stąd zapał do 
robienia przetworów z wykorzystaniem 
bogactw natury. Najpiękniejszą porę roku 
chętnie utrwalamy w pracach artystycz-
nych, a w te wakacje mieliśmy prawdziwy 

festiwal kreatywności. Dzieci wraz ze mną 
– stałym opiekunem świetlicy – oraz z pa-
nem Pawłem Wasilewskim na tygodniowych 
półkoloniach z uśmiechem i zdrowo, bo na 
powietrzu, spędzały czas. Powstało wiele 
interesujących prac, które odzwierciedlają 
radosny nastrój i dziecięcą pomysłowość. 
Seniorzy z klubów Łąki i Zabłotnia pod kie-
runkiem Bogusi Wielochy tworzyli piękne 
obrazy oraz kompozycje, podpatrując letnią 
przyrodę. Projektowaliśmy makramę, ko-
rzystając z instruktażu pani Klaudii, a efekty 
były oszałamiające. Gratuluję seniorom pasji 
tworzenia, pozytywnego patrzenia na świat 
i wiary we własne umiejętności. W pejzaż 
przedpołudniowych piątkowych dni wpisała 
się gimnastyka na trawie z panią Agnieszką 
Gil, bo dbamy o kondycję. Spotkanie miały 
kobiety, gospodynie, seniorki i ci wszyscy, 
którzy przybyli na zaproszenie miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Rozmawialiśmy 
o problemach współczesnej wsi, nowych 
projektach, jak również o korzyściach ze 

szczepień przeciw COVID-19. Podział na 
gospodynie wiejskie i miejskie funkcjonuje 
tylko z nazwy, bo działamy wspólnie, często 
z mężami i sąsiadami. Zawsze wykorzystu-
jemy naturalną potrzebę dzielenia się efek-
tami pracy, dlatego nie zabrakło degustacji 
i dobrej zabawy. Lubimy spotykać się przy 
herbacie, żeby dzielić się wrażeniami i do-
świadczeniem. Świetlica w Zabłotni to dobre 
miejsce dla każdego. Zapraszamy.

Danuta Dubielecka, Opiekunka Świetlicy  
Wiejskiej i Sołtys wsi Zabłotnia

fo
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych 
Obywateli Grodziska Mazowieckiego utworzą litery z pól ponu-
merowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 15.

Bolesław Stępniewski

1     2    3     4    5    6    7    7     8    9    10   11   12   13   14  15   15  16   17  18   19   20   21  22  

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

Fundatorem nagrody jest  Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
5  października. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji pocztą trady-
cyjną bądź elektroniczną. Nagrodą jest 
ważne do końca 2021 roku zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina Centrum Kultu-
ry na dowolnie wybrany seans filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 310:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Lucjan Rutkowski”. 
Zwyciężczynią została p.  Ewa 
Borys-Brzywczy. Po odbiór na-
grody zapraszamy do siedziby 
redakcji: Centrum Kultury, 
ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

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

 Biuro reklamy: 
a.siejka@centrumkultury.eu, tel. 605 838 751

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,  
kondolencji oraz materiałów UM, MGK  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

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl

Poziomo:
7. roślina warzywna uprawiana dla jadal-
nych liści; 8. żona ojca w stosunku do jego 
dzieci z innego małżeństwa; 10. wyróżnienie 
w postaci ozdobnego blankietu z odpowied-
nim tekstem; 11. utwór opiewający wielkie 
wydarzenia historyczne; 12. dziennikarz 
oceniający w prasie koncerty, spektakle te-
atralne, dzieła literackie i filmy; 13.  zwane 
także manilą włókno z liści banana; 15. koja-
rzy się z FSO; 17. niedobór w kasie; 21. dra-
pieżna ryba morska; 22. opinia, renoma, 
dobre imię; 25. w mitologii greckiej bogini 
miłości; 26. krewni w linii męskiej; 27. jezio-
ro na granicy Kanady i USA; 28. najlepszy, 
obfitujący w sukcesy okres w rozwoju.

Pionowo:
1. krótka kłująca broń biała; 2. miasto w Gó-
rach Świętokrzyskich; 3. ten, kto żyje na cu-
dzy koszt; 4. rząd lamp oświetlających scenę; 
5. Gustaw – wybitny aktor polski, którego 
żoną była Magdalena Zawadzka; 6. drzew-
ko iglaste; 9. aktualny kierunek rozwoju 
w  jakiejś dziedzinie; 14. aparat do nasyca-
nia cieczy gazem; 16. przedmiot wystawia-
ny w muzeum lub na wystawie; 18. narko-
tyk, ale też środek przeciwbólowy; 19. izba 
wyższa w  parlamentach dwuizbowych; 
20.  miasto na Korsyce, miejsce urodzenia 
Napoleona; 23. lecznicza bylina rosnąca 
głównie w  Sudetach i Karpatach Wschod-
nich; 24. człowiek kpiący ze wszystkiego.

Bog                                                        riaBog                    R  
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WYZNACZ CEL, A ZNAJDZIESZ DROGĘ.

Oferujemy Ci to, co zwykle, może od lat,  
odkładasz na później – chwile wytchnienia 

i skupienia na sobie. Bezcenne.

JEDYNE tAkIE mIEJSCE W GRODZISku!

JUŻ DZIAŁAMY!

www.studionostress.pl

Grodzisk Mazowiecki
ul. Warszawska 2H, lok. 17 

Zapisy na zajęcia:
e-mail: kontakt@studionostress.pl,

kom: 608 475 111 (w godzinach 12:00-18:00)

Wrzesień, to nowy pośpiech. Być może 
nowe miejsca i nowi ludzie wokół Ciebie. 
 Za nami czas wakacji. Wciąż odczuwasz 
ich radość i beztroskę? A może została 
Ci tylko opalenizna i piękne, roześmiane 
zdjęcia, a Ty już szykujesz się na nowe 
wyzwania, ustawione w kolejce za progiem? 

W Studio no stress działamy w spokoju 
i przyjaznej, kameralnej przestrzeni. Stres 
i problemy dnia codziennego zostają na 
zewnątrz. Celem jest powrót do równowagi 
umysłu i ciała, poprzez autorskie, 
przemyślane, sprawdzone zestawy 
ćwiczeń. Bez pośpiechu, w małej grupie lub 
indywidualnie, w Twoim tempie, nic na siłę.

Studio no sTREss może stać się  

ważnym odcinkiem TWOJEJ drogi.

DO ZOBACZENIA!

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

n  Zatrudnię dozorcę – emeryta z Grodziska 
Mazowieckiego lub okolicy.  
Numer kontaktowy 660 436 018

n  Sprzedam dochodowy kiosk przy ulicy 
Szkolnej – 15 tys. zł. Tel. 602 353 181

n  Kupię mieszkanie w centrum Grodziska. 
Może być do remontu lub zadłużone.  
Tel. 792 106 066
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2 i 8 września łącznie blisko 40 par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W Me-
diatece z rąk władz samorządowych małżeństwa z co najmniej półwiecznym stażem otrzymały 
medale od Prezydenta RP, dyplomy, upominki i kwiaty.
W obu przypadkach uroczystość poprze-
dziła msza św. w kościele św. Anny. Za-
równo ks. Radosław Wołkowycki, jak i ks. 
kanonik Dariusz Gal, proboszcz parafii 
św. Anny, podczas odprawiania nabo-
żeństw pobłogosławili małżonków i wrę-
czyli im pamiątki.

Następnie szczęśliwi jubilaci przemieścili 
się do Mediateki i zasiedli w sali koncerto-
wej. – Celem tego spotkania jest podzięko-
wanie wam z całego serca za wasze życie 
pełne serdeczności, co świadczy o tym, że 
macie piękne dusze, bo potraficie kochać 
i dzielić się z kimś swoją radością – mówił 
burmistrz Grodziska Grzegorz Benedyk-
ciński, który wraz ze starostą grodziskim 
Markiem Wieżbickim, przewodniczącą 
Rady Miejskiej Joanną Wróblewską i pra-
cownikami Urzędu Stanu Cywilnego, wrę-
czał odznaczenia.

2 września medalami wyróżnieni zosta-
li: Jadwiga i Bogdan Bielawscy, Marianna 
i Stanisław Borowcowie, Bożenna i Krzysz-

tof Cichoszowie, Maria i Waldemar Czar-
neccy, Alicja i Renard Dembowscy, Graży-
na i Wiesław Gajkowie, Bożenna i Wiesław 
Golkowie, Elżbieta i Lech Gołasiewiczowie, 
Teresa Martyka-Grot i Adam Grot, Regina 
i Ryszard Gwiazdowie, Marianna i Henryk 
Hainowie, Lucyna i Lech Kowalscy, Anna 
i Edward Krzywdzińscy, Elżbieta i Walde-
mar Malinowscy, Bożena i Henryk Matysia-
kowie, Janina i Wojciech Młynarczykowie, 
Wiktoria i Waldemar Niewolowie, Marian-
na i Marian Ryczałkowie, Anna i Zygmunt 
Sprawkowie, Wiesława i Stanisław Staręgo-
wie, Mirosława i Zygmunt Szymańscy, Elż-
bieta i Roman Wesołowscy oraz Kazimiera 
i Janusz Zielińscy. 8 września odznaczenia 
przyznano: Walentynie i Mieczysławowi 
Białachom, Alicji i Władysławowi Blo-
chom, Jadwidze Błaszczyk-Kunikowskiej 
i Markowi Kunikowskiemu, Elżbiecie i Je-
rzemu Kolińskim, Alinie i Lechowi Micha-
lakom, Marii i Szczepanowi Morawskim, 
Teresie Fifielskiej-Nowak i  Stanisławowi 

Nowakowi, Halinie i Andrzejowi Puźnia-
kom, Grażynie i Aleksandrowi Rozińskim, 
Bożennie i Władysławowi Skorupińskim, 
Wandzie i Antoniemu Wysokowiczom, 
Ewie i Janowi Zdanowskim. Doceniono 
także pary obchodzące diamentowe gody: 
Teresę i Kazimierza Sumińskich oraz He-
lenę i Józefa Karnasiewiczów, a także Kazi-
mierę i Antoniego Mirosławskich z okazji 
66-lecia pożycia małżeńskiego.

Pary nie kryły wzruszenia. – Te pięć-
dziesiąt lat naprawdę szybko minęło, nawet 
nie wiem kiedy. Choć wspomnienia się za-
cierają, to pamiętam pierwsze spotkanie. 
W  małżeństwie ważna jest cierpliwość, 
wyrozumiałość, tolerancja, wytrwałość 
i umiejętność wybaczania – mówiła Mi-
rosława Szymańska. – Od młodych lat 
kochamy się, szanujemy, mamy do siebie 
zaufanie. Choć bywało różnie, to miłość 
pozwoliła nam przetrwać wspólnie tyle lat 
i nie planujemy w tym względzie żadnych 
zmian – dodała Alicja Bloch.   (ar)
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www.ameds.pl

lekarze specjaliści – kardiologia 
i wiele więcej

Oddaj swoje serce 
w dobre ręce

222 902 880
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Biuro Turystyczne „TAURI”
Zwiedzaj, odpocznij, uśmiechnij się i zakochaj w podróżach

Termin: 25.09 – 28.09.2021 r. 
Cena obejmuje:  
autokar, 3 noclegi, 3 śniadania,  
3 obiadokolacje, opieka pilota,  
ubezpieczenie, podatek vat. 565 zł

Termin: 10.11 – 14.11.2021 r.  
Cena obejmuje:  
samolot, 4 noclegi, hotel 3*, 
4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka  
pilota, składka na TFG, ubezpieczenie,  
podatek vat. 2070 zł

Termin: 14.10 – 17.10.2021 r.
Cena obejmuje:  
autokar, 3 noclegi, 3 śniadania,  
3 obiadokolacje, opieka pilota,  
ubezpieczenie, podatek vat.

675 zł

Zadzwoń:  515 984 121, 694 808 344 
lub odwiedź stronę naszego biura:  
www.turystykamojapasja.pl

ZAKOPANE – PIENINY – RABKA ZDRÓJ – 4 DNI

BIEsZcZADY – KRAsIcZYN – KROsNO – PRZEmYśl – 4 DNI

WŁOcHY – RZYm – WATYKAN / sAmOlOT/ – 5 DNI
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Budowa domu czy zakup mieszkania wiąże się z dużym wyzwaniem 
finansowym. Przy galopujących obecnie cenach energii elektrycznej oraz 
gazu utrzymanie inwestycji może przyprawiać o zawrót głowy. Postęp 
technologiczny już dawno wkradł się do naszych domów i na dobre 
w nich zagościł. Większość sprzętu posiada własne funkcje zdalnego 
sterowania, począwszy od ogrzewania, poprzez alarmy, oświetlenia, 
kończąc na sprzętach AGD. A gdyby tak wszystko robiło się samo?

Inteligentny dom – przyja-
zny Tobie i środowisku

Smart Home to dom, który myśli i za-
chowuje się tak, jak jego domownicy. 
Dopasowuje się do pory roku, pogody 
i  naszego stylu życia. Dokładnie wie, 
kiedy przekazać niezbędne polecenia 
do odpowiednich urządzeń, przejmu-
jąc za Ciebie znaczną część zadań 
i oszczędzając Twój czas i pieniądze. 

Inteligentny dom posiada dużo róż-
nych, połączonych ze sobą, systemów. 
Takie rozwiązanie sprawia, że przy-
nosi korzyści na wielu płaszczyznach, 
w zależności od stopnia zintegrowania 
i zakresu systemu. Od bezpieczeństwa 
i komfortu po realne oszczędności fi-
nansowe wynikające ze zmniejszone-
go zużycia energii czy wody.

System kontroluje temperaturę 
w każdym pomieszczeniu osobno i au-
tomatycznie reaguje na najmniejsze 
zmiany. Za pomocą systemu Smart 
Home możesz sterować każdym źró-
dłem ciepła równolegle. Wystarczy, że 
podłączysz kolektory słoneczne, pom-
pę ciepła, piec gazowy, ogrzewanie 
podłogowe w jeden spójnie sterowa-
ny system, a będziesz zaskoczony, jak 
bardzo wzrośnie wydajność każdego 
z  tych elementów, a koszty zużycia 
prądu spadną nawet do 30%. 

Zarządzanie oświetleniem sprawi, 
że system wyłączy za Ciebie świa-
tła w pomieszczeniach, w których nie 
przebywasz lub zapomnisz ich zgasić.

Zastosowanie czujek chroniących 
przed zadymieniem, zalaniem, poża-
rem czy włamaniem, poza oczywistą 
zaletą zabezpieczenia domu, pozwoli 
płacić niższą składkę za polisę ubez-
pieczeniową. To kolejna oszczędność 
w Twoim portfelu.

Jak działa Smart Home?
Za pomocą prostej aplikacji, wy-

korzystując automatykę, inteligent-
ny dom może sterować wybrany-
mi urządzeniami w domu od bram 
wjazdowych, po oświetlenie, rolety 
zewnętrzne, temperaturę. Zamknie 
okna, zadba o podlewanie ogrodu czy 

bezpieczeństwo domowników. Połą-
czenie alarmu i monitoringu z syste-
mem pozwoli Ci sprawdzić z dowol-
nego miejsca na świecie co dzieje się 
w Twoim domu. Wracając z dalekiej 
podróży możesz zdalnie ustawić tem-
peraturę w domu zgodnie z własnymi 
preferencjami a Twój prywatny con-
cierge – przywita Cię ulubioną muzy-
ką, oświetleniem i zaparzy ulubioną 
kawę. Ilość możliwych konfiguracji 
zależy tylko od Twojej wyobraźni. 

Dlaczego warto inwestować 
w nowoczesne i inteligentne 
rozwiązania dla domów?

Branża Smart Home jest jedną 
z  najszybciej rozwijających się na 
świecie i  z roku na rok rynek ten jest 
coraz większy. Przewiduje się, że do 
2024 roku około 40% domów zostanie 
wyposażonych w automatykę. 

W Polsce instalacje Smart w do-
mach również stają się obecnie 
standardem wyposażenia. Z punk-
tu widzenia zwrotu z inwestycji i po-
niesionych nakładów oznacza to, 
że domy i  mieszkania wyposażone 
w system mają i będą miały w najbliż-
szych latach znacząco wyższą war-
tość, niż domy bez systemów Smart.  

I nie chodzi tu tylko o prestiż, nowo-
czesność czy wygodę. Nieruchomość 
wyposażona w centralną jednost-
kę sterującą i zarządzającą naszym 
domem uczy się naszych zachowań 
i  w  najbardziej ekonomiczny sposób 
dostosowuje wykorzystanie oświe-
tlenia, ogrzewania czy chłodzenia do 
naszego stylu życia przy jednocze-
snym zachowaniu najwyższych stan-
dardów funkcjonalności domu. 

Co więcej, zmniejszenie zużycia 
energii czy wody jest działaniem pro 
ekologicznym, dbamy zatem nie tyl-
ko o swoje portfele, ale także o zasoby 
naturalne, klimat i planetę.

Budujesz lub wykańczasz dom czy 
mieszkanie? Nie zapomnij o systemie 
do jego zarządzania. Cena może Cię 
miło zaskoczyć. 

Nadszedł czas na rewolucję  
w Twoim domu! 
Odkryj, jak technologia Smart Home pomaga 
Tobie i generuje dla Ciebie oszczędności. 

Sprawdź i zainwestuj  
w nowoczesny dom 

Zapraszamy 
 do mieszkania pokazowego 

1New wyposażonego  
w inteligentne rozwiązania 

dla Twojego domu. 
Pokażemy Ci, jak to działa! 

Umów się i wypij kawę 
w Twoim Inteligentnym 

Domu.

1NEW-Twój 
Inteligentny Dom
ul. M. Kopernika 18A/10
05-825 Grodzisk Maz.
tel. +48 696 068 069

idom@1new.pl
www.1new.pl
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Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Mera Systemy sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. wdrożeń
(Serwisant mobilny)

Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki
Opis stanowiska:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku 
będzie należało, montaż, konfiguracja, uruchomienie oraz 
serwisowanie urządzeń samoobsługowych na terenie 
Polski.
Wymagania:
•  Wykształcenie techniczne lub wyższe w trakcie na-

uki (mile widziany kierunek informatyczny, elektro-
niczny lub pokrewny)

•  Mile widziane doświadczenie w serwisowaniu auto-
matów sprzedających, biletowych lub parkomatów.

•  Konieczne umiejętności pracy z komputerem i zna-
jomość budowy komputera.

•  Mile widziana znajomość systemu Linux
• Wymagane prawo jazdy
• Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie 
Polski
•  Wymagana komunikatywność i umiejętność pracy 

w zespole.
• Samodzielność i dobra organizacja pracy
•  Zdolność analitycznego myślenia oraz wnikliwego 

rozwiązywania problemów
• Umiejętność pracy pod presją czasu
Oferujemy:
•  Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie z polskim kapitałem
• Samodzielne stanowisko
• Dobre perspektywy rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  
aplikacji na adres: biuro@mera.org.pl  
albo przez formularz zamieszczony na stronie 
www. mera-systemy.pl.

Mera Systemy sp. z o.o. 
poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. wsparcia technicznego 
Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki
Opis stanowiska:
• Weryfikacja działania urządzeń i ich konfiguracji.
•  Wsparcie techniczne klientów (przyjmowanie  

zgłoszeń, analiza, odpowiedź zwrotna).
•  Mailowe i telefoniczne wsparcie merytoryczne  

dla serwisów wewnętrznych i zewnętrznych.
•  Analiza kompletności i poprawności danych w syste-

mach centralnych, wyszukiwanie notorycznych awarii.
Wymagania:
•  Umiejętność obsługi komputera, znajomość 

systemów Linux Ubuntu.
•  Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów 

i diagnozowania usterek.
•  Umiejętność tworzenia i analizy raportów w Excel 

i Word.
•  Wykształcenie średnie, mile widziane techniczne 

kierunkowe (elektronika, informatyka, mechatronika 
lub pokrewne).

• Samodzielność oraz zdolność szybkiego uczenia się.
•  Mile widziane doświadczenie w serwisowaniu auto-

matów sprzedających, biletowych lub parkomatów  
i/lub w obsłudze klienta.

•  Mile widziana znajomość języków obcych (j. angielski, 
j. niemiecki).

Oferujemy:
•  Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie z polskim kapitałem.
•  Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy.
•  Kontakty z przedstawicielami światowych firm  

technologicznych.
•  Dobre perspektywy rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji 
na adres e-mail: biuro@mera.org.pl albo przez formu-
larz zamieszczony na stronie www. mera-systemy.pl. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Mera Systemy Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.  
Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD)adres e-mail: dpo@mera-systemy.pl. Szczegółowe informacje  

dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod: : https://www.mera-systemy.pl/oferty-pracy/. 
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Mazowiec
ki

 ZLOT
    foodtruckÓW

Grodzis
k

Parking przy

Centrum
 Kultury

24-2
6.09

kursylogos.pl   kontakt@kursylogos.pl
tel.  505 492 777

Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 
11a lokal 13 (obok Centrum Kultury)

KURSY LOGOS

przedmioty 
egzaminacyjne

materiały 
dydaktyczne 

lokalizacja 
w centrum miasta

małe grupy

doświadczona kadra

atrakcyjne ceny, 
promocje

PRZYGOTOWUJEMY 
DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

I MATURY 

Uczymy profesjonalnie od 10 lat
Zapraszamy

l Balet dla dzieci
l  Taniec nowoczesny 

Shuffle Dance Now
ość

!
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SKŁAD KRUSZYW
ul. Gen. Orlicz-Dreszera 8 

05-825 Kozerki 
tel. 503 503 512

Pełną ofertę znajdziesz na:  
www.wozimypiasek.pl

n  Ziemia przesiewana i ogrodowa
n  Piasek, żwir, pospółka
n  Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne

UsłUgi 
n  Koparkoładowarką, 

koparką, minikoparką
n  Rozbiórki budynków,  

kucie, kruszenie betonu
n   Wyburzenia, wywóz gruzu


