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– Jest to inwestycja oparta na innowacyjnych 
rozwiązaniach proekologicznych – głównie 
na wykorzystaniu wód opadowych do pod-
lewania roślin, odsklepieniu nawierzchni 
betonowych i stworzeniu nowego terenu 
przyjaznego dla środowiska – podtrzymu-
jąca ducha historii poprzez wprowadzenie 
elementów edukacyjnych oraz podkreślenie 
rangi miejsc pamięci narodowej – mówi Ka-
tarzyna Marcinkowska, główny specjalista 
ds. zieleni miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Ogłoszony pod koniec września przetarg 
rozstrzygnie się już po zamknięciu numeru, 
niemniej jednak liczymy na to, że wyłoniony 
w postępowaniu wykonawca sprosta zada-
niu i odmieni oblicze placu w sposób, który 

zwiększy jego atrakcyjność i zostanie pozy-
tywnie przyjęty przez mieszkańców.

Jak dodaje Katarzyna Marcinkowska, 
główne założenia projektowe to m.in. 
zmniejszenie wyspy ciepła poprzez zwięk-
szenie terenu zieleni i budowę fontanny, 
która pozwoli stworzyć mikroklimat i na-
wilży powietrze, przystosowanie dla osób 
niepełnosprawnych poprzez likwidację 
schodów, murków z klinkieru, budowę na-
wierzchni bez barier, zwiększenie bezpie-
czeństwa poprzez nową organizację ruchu: 
wprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego, 
zachowanie większości drzew oraz uzu-
pełnienie nowymi nasadzeniami, wyko-
rzystanie materiałów naturalnych poprzez 

wymianę betonu na kamień naturalny, 
nawierzchnię trawiastą wzmocnioną, na-
wierzchnię mineralną oraz drewnianą.

Odpowiedni lifting placu Wolności nie 
wydaje się zadaniem łatwym, być może 
dlatego niebanalna jest nazwa przedsię-
wzięcia i źródła dofinansowania: projekt 
„Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej 
infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” 
jest dofinansowany w 85 proc. ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego w ramach Progra-
mu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, 
obszar programowy: Łagodzenie zmian kli-
matu i adaptacja do ich skutków.

  Anna Redel

Sputnik przeleciał nad Grodziskiem
Kino Wolność znane jest z tego, że uczestniczy w różnych interesujących projektach filmowych. 
Nie inaczej było w dniach 8-10 października, kiedy to widzom zaproponowano „Weekend z ki-
nem rosyjskim”. Podczas niego wyświetlono pięć produkcji z ostatnich dwóch lat, prezentowa-
nych w ubiegłym roku na 14. Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. W repertuarze 
znalazły się: „Wierność”, „Twój korepetytor”, „Wróżka”, „Konferencja” i „Francuz”.

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Nr 312  październik 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

.

W związku ze zbliżającym się 500-leciem Grodziska Mazowieckiego gminny samorząd 
zapowiada poprawę estetyki w centrum miasta. Jednym z przedsięwzięć prowadzących 
do zamierzonego celu jest rewitalizacja Placu Wolności.
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Plac Wolności  
zmieni oblicze
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Teatr cieni, teatrzyk kami-
shibai, pracownia plastyczna, 
pracownia pisarska, do tego 
dwa przedszkola, cztery szko-
ły podstawowe, doskonała 
atmosfera – wszystkie te ele-
menty pomieściła grodziska 
Biblioteka Pedagogiczna w je-
den wieczór. 8 października 
z okazji Nocy Bibliotek, której 
towarzyszyło hasło „Czyta-
nie wzmacnia” znajdującą się 
na 4 piętrze budynku przy ul. 
11 Listopada 48 placówkę od-
wiedziło blisko 400 gości. Naj-
liczniejszą reprezentację miały 
Przedszkole nr 1, niepublicz-
ne przedszkole Zaczarowana 
Dorożka, Szkoła Podstawowa 
w Adamowiźnie oraz podsta-
wówki grodziskie: Jedynka, 
Czwórka i Piątka. Spektakl 
w formie kamishibai dla naj-
młodszych przygotowała wy-
stępująca w stroju cyganki 
Mariola Suska, w  podobnej 
stylizacji warsztaty plastyczne 

poprowadziła Monika Woj-
tyniak, a wspierała ją dobra 
wróżka w osobie Wiesławy 
Wójcik-Krupy, zaś biblio-
teczne tajemnice zdradziła 
odwiedzającym kierownik 
placówki Sylwia Bąbik. Pra-
cowników Biblioteki Pedago-
gicznej w dziele wzmacniania 
czytania wsparła grodziska 
pisarka i nasza felietonistka 
Katarzyna Kowalewska, która 
wprowadzała młodzież w pi-
sarskie arkana.   (kb)

We wrześniu powrócił cykl 
coniedzielnych koncertów 
„Koncertowa Mediateka”. Jako 
pierwszy 19 września wystą-
pił kwartet smyczkowy Fuerte 
z programem „Przebojowo”. 
Następnie 3 października 
„Klasycznie i współcześnie” 
zaprezentowało się Trio Im-
presja. „Już nie zapomnisz 
mnie…” – to tytuł muzyczne-
go spotkania z przedwojen-
nymi szlagierami, do którego 
doszło 10 października.

Mieszkańcy spragnieni ob-
cowania z różnymi melodiami 
od października mają moż-
liwość ugasić to pragnienie 
uczestnicząc także w drugim 
cyklu koncertów „Gdzie są 
Gwiazdy z tamtych lat”. Okazja 
do wysłuchania Oresta Tsym-
bały z Ukrainy nadarzyła się 

8 października. Jeśli sytuacja 
pandemiczna nie pogorszy się 
na tyle, że dojdzie do kolejnego 
lockdownu, można mieć na-
dzieję, że publiczność będzie 
miała jeszcze niejedną sposob-
ność, by oklaskiwać artystów. 
Frekwencja na dotychczaso-
wych koncertach pokazuje, że 
muzycy są przyjmowani bar-
dzo pozytywnie i trafiają w gu-
sta widowni.     Anna Redel

Wzmocnieni czytaniem 

Spragnieni muzyki 

W kręgu fortepianu 
W związku z XVIII Konkur-
sem Chopinowskim wszystko 
się kręci wokół fortepianu. W 
Dworku Adama Chełmoń-
skiego w Adamowiźnie 5 paź-
dziernika odbył się wieczór 
poświęcony Henrykowi Neu-
hausowi, który jest uznawany 
za najwybitniejszego pedagoga 
fortepianu wszech czasów. H. 
Neuhaus był ciotecznym bra-
tem Karola Szymanowskiego 
i przyjacielem Borysa Paster-
naka. Rodzice Neuhausa byli 
nauczycielami fortepianu i za-
łożycielami cenionej w regio-
nie szkoły muzycznej, w któ-
rej uczyli się K. Szymanowski 
i  Jarosław Iwaszkiewicz. Jego 
uczniem był m.in. Światosław 
Richter. 

To postać trochę niesłusznie 
dzisiaj zapomniana, z której 
dumnych może być wiele na-
rodów: polski, rosyjski, nie-
miecki, żydowski, austriacki 
i ukraiński. W 1937 roku po 
raz pierwszy został jurorem 
Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka 
Chopina. Sylwetkę Neuhausa 
przybliżył zebranym aktor Ja-
cek Kałucki, czytając archiwal-
ne materiały NKWD. W części 
artystycznej wieczoru wystąpi-
ła młoda, obiecująca pianistka 
z Rosji – Anastasiya Klimchuk. 
Wykonała utwory m.in. Piotra 
Czajkowskiego, Siergieja Rach-
maninowa oraz oczywiście 
Fryderyka Chopina. 

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Zemsta doskonała 
Nową odsłonę XIX-wiecznej 
klasyki mogli zobaczyć miesz-
kańcy na scenie Centrum Kul-
tury 26 września w ramach pro-
jektu „Zemsta – spektakl Teatru 
Klasyki Polskiej” w reżyserii 
Michała Chorosińskiego. Za 
realizację odpowiedzialne było 
Stowarzyszenie Muza Dei. Or-
ganizacja ma na celu promocję 
polskiej kultury oraz tradycyj-
nych wartości społecznych. Wy-
stawienie „Zemsty” Aleksandra 
Fredry to próba podtrzymania 
narodowej tożsamości, a także 
stworzenia możliwości pozna-
nia rodzimej kultury i historii.

W sztuce wystąpili znakomi-
ci aktorzy teatralni i filmowi. 

W roli Cześnika – Jarosław Ga-
jewski, Dariusz Kowalski wcielił 
się w postać Rejenta, Klarę za-
grała Monika Pawlicka, a Pod-
stolinę – Joanna Kwiatkowska-
-Zduń. W spektaklu pojawili się 
także Cezary Łukasiewicz, Le-
szek Zduń, Łukasz Lewandow-
ski czy Henryk Gołębiewski. 

Sama sztuka spotkała się z en-
tuzjastycznym przyjęciem przez 
widzów, którzy nagrodzili akto-
rów głośnymi brawami. – Świetna 
zabawa, bardzo mi się podobało. 
Anglicy grają Shakespeare’a, więc 
i u nas powinno być więcej takich 
klasyków jak Fredro – komento-
wali wielbiciele Melpomeny. 

 Natalia Bartoszek
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Szczęśliwym Rodzicom 
Kamilowi Tomaszewskiemu 

wraz z Małżonką
gratulujemy wspaniałego  

synka Jakuba.
Życzymy Wam, by był dla 

Was ogromną radością
i światłem na drodze życia

Koleżanki i koledzy z UM

fot
. P

BW
 fil

ia 
w 

Gr
od

zis
ku



miasto i gmina 3

M
AT

ER
IA

Ł 
UM

 W
 G

RO
DZ

IS
KU

 M
AZ

.

Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
cieszą mnie postępy prac na budowie hali 
widowiskowo-sportowej, którą chcemy 
uruchomić w roku 500-lecia Grodziska 
Mazowieckiego. Jednym z elementów sta-
nowiących o jej wyjątkowości będzie Mały 
Kopernik, czyli innowacyjne centrum 
edukacyjne, umieszczone na najwyższych 
kondygnacjach budynku i połączone z ob-
serwatorium astronomicznym, które znaj-
dować się będzie w widocznej z daleka kuli, 
wieńczącej obiekt. Niedawno odwiedziłem 
Centrum Nauki Experyment w Gdyni, by 
spotkać się z jego szefostwem i porozmawiać 
na temat zastosowanych tam rozwiązań i ich 
popularności. Przy okazji miałem możliwość 
obserwowania, jak znakomicie sprawdza się 
połączenie nauki, zabawy, technologii i in-
nowacji jako narzędzie edukacji dzieci i mło-
dzieży. Dlatego jestem bardzo zdetermino-
wany, by tego typu centrum było elementem 
nowej hali widowiskowo-sportowej, bo takie 
ośrodki mają duży wpływ na rozwój intelek-
tualny najmłodszych.

Z kolei w rozwoju fizycznym, i to nie 
tylko dzieci i młodzieży, pomagają ścieżki 
rowerowe. Przede wszystkim jednak zdecy-
dowanie podnoszą poziom bezpieczeństwa 
na naszych drogach, co również jest jednym 
z naszych priorytetów. Z okazji oddania do 
użytku nowej drogi w ciągu ulic Żwirowa-
-Akwarelowa, wzdłuż której powstała także 
ścieżka rowerowa, zorganizowaliśmy rajd. 
Zgromadził on wielu fanów rekreacji na 
dwóch kółkach. Wszystkim bardzo dziękuję 
za udział. Jednocześnie zapewniam, że pra-
cujemy nad budową kolejnych ścieżek rowe-
rowych w gminie Grodzisk.

We wrześniu została podpisana umowa 
na budowę 45 nowych mieszkań komunal-
nych w Natolinie, co pozwoli na poprawę 
warunków życia rodzin, zamieszkujących 
obecnie w budynkach o bardzo niskim stan-
dardzie. Takich obiektów jest już na terenie 
gminy bardzo niewiele i ta inwestycja w po-
łączeniu z remontem kamienic przy pl. Króla 
Zygmunta Starego oraz planowaną budową 
mieszkań przy ul. Ułańskiej pozwoli na za-

kończenie kilkuletniego procesu likwidacji 
mieszkań nie gwarantujących godnych wa-
runków lokatorom. Podniesienia standardu 
wymagają również budynki socjalne w Dą-
brówce i będziemy sukcesywnie takie działa-
nia podejmować.  

Zmianę jakościową wszystkim mieszkań-
com powinna przynieść rewitalizacja pl. Wol-
ności, na którą ogłosiliśmy przetarg. Jestem 
bardzo ciekawy efektów tej inwestycji, bo po-
czątkowo byłem zwolennikiem małego liftin-
gu tego miejsca. Natomiast moi pracownicy, 
młodzi ludzie, którzy świetnie się orientują 
w  tego typu przedsięwzięciach, przekonali 
mnie, że należy zadziałać z większym roz-
machem. I tak też się stanie – plac Wolno-
ści przejdzie gruntowną rewitalizację przy 
85-procentowej dotacji z Unii Europejskiej. 
Spodziewam się, że dzięki tej inwestycji, jak 
również rewitalizacji pl. Króla Zygmunta Sta-
rego, centrum Grodziska bardzo zyska na es-
tetyce, na czym zależy mi szczególnie w kon-
tekście przyszłorocznego jubileuszu 500-lecia. 

Również w przyszłym roku do użytku 
powinna zostać oddana obwodnica miasta, 
w  związku z tym pracujemy nad poprawą 
układu komunikacyjnego miasta i tworze-
niem nowych połączeń na południu gminy. 
Pozwoli to rozładować ruch już teraz, a jesz-
cze większego znaczenia nabierze po otwar-
ciu obwodnicy. Niezwykle ważną inwestycją 
jest rozpoczynająca się budowa połączenia 
drogowego między ul. Daleką a Radońską, 
które powinno być gotowe w przyszłym 
roku. Powstanie tej drogi jest niezbędne, 
by wyciszyć ruch na ul. Waryńskiego, która 
jest wąską, lokalną uliczką z przedszkolem 
i  żłobkiem, a w tej chwili służy ona wielu 
kierowcom za skrót. Jestem bardzo wdzięcz-
ny mieszkańcom tej ulicy za wyrozumiałość 
i  cierpliwość, deklaruję też, że już w przy-
szłym roku uciążliwości związane z nad-
miernym ruchem pojazdów w tym miejscu 
zostaną radykalnie zmniejszone.

Istotną dla komunikacji gminy inwesty-
cją jest także modernizowany ciąg ulic Ma-
rylskiego-Źródlana. Przebudowa nie tylko 
poprawi komfort użytkowników, ale także 
podniesie poziom bezpieczeństwa dzięki 

Wstępniak od Burmistrza

                 

oświetleniu, ścieżkom rowerowym i likwi-
dacji niebezpiecznego fragmentu drogi 
przez las, gdzie na duże zagrożenie narażeni 
byli zwłaszcza piesi i rowerzyści. Kierowcy 
na pewno już mogą docenić poprawę bez-
pieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Marylskie-
go i Mazowieckiej, gdzie powstało wygodne 
dla wszystkich rondo.   

Niestety mamy również pewne niepo-
wodzenia inwestycyjne. A do takich należy 
przebudowa ul. Przemysłowej. Dość długo 
trwają rozmowy z wykonawcą, co opóźnia 
roboty. Ale mam nadzieję, że w momen-
cie gdy czytacie Państwo te słowa, przebu-
dowa Przemysłowej jest już w toku. Duże 
problemy mieliśmy również z przebudową 
ul. Langiewicza, ale po zmianie wykonawcy 
inwestycja nabrała zadowalającego tempa. 

Mam też dobrą informację dla stra-
żaków ochotników – 23 października 
otwieramy po remoncie strażnicę OSP 
Kłudno Stare, a na początku październi-
ka zostały wylane fundamenty pod nową 
siedzibę OSP Grodzisk. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
chciałbym złożyć najlepsze życzenia na-
uczycielom, by mimo kolejnych prób zmian 
w oświacie i forsowania osłabienia roli sa-
morządu i rodziców na rzecz kuratorium, 
zachowali spokój i cierpliwość, a codzien-
na praca była dla nich źródłem satysfakcji 
i dumy z osiągnięć uczniów.  

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Z roweru można podziwiać
„Poznaj nowe ścieżki rowerowe 
Grodziska Mazowieckiego” – takie 
hasło przyświecało 25 września Ro-
dzinnemu Rajdowi Rowerowemu. 
Dystans do przebycia liczył 10 km.
Start i meta rajdu znajdowały się na parkin-
gu przy ul. Wioślarskiej przy Stawach Wal-

czewskiego. Trasa wiodła najpierw ciągiem 
ulic Żwirowa-Akwarelowa.

– Ten rajd jest po to, by pokazać ścieżki, 
którymi można jeździć. Kilometry są mniej 
ważne. Liczba uczestników naprawdę cie-
szy – mówił Mariusz Smysło, dyrektor gro-
dziskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Cykliści mogli odpocząć podczas dłuż-
szego przystanku na terenie parku wokół 
Dworku Adama Chełmońskiego w Ada-
mowiźnie.

– Jeździmy z narzeczonym rowerami po 
Polsce, w tym roku trasą wiślaną. Pomi-
mo krótkiego dystansu, chciało nam się 
na ten rajd przyjechać, bo to nasze hobby. 
Grodzisk ma swój urok, mieszkam tu od 

urodzenia i bardzo często te zakątki zwie-
dzamy. Gdy człowiek jedzie samochodem, 
nie widzi wielu rzeczy. Rowerem można się 
wszędzie zatrzymać i podziwiać – mówiła 
Anna Żbikowska, uczestniczka rajdu.

Powrót prowadził przez ulice Króli-
czą, Drozda i Łagodną. – Jestem bardzo 
mile zaskoczony, że jest taki duży odzew 
ze strony mieszkańców pomimo począt-
kowej fazy tej wycieczki, kiedy przeszka-
dzała nam pogoda. Po twarzach można 
poznać, że wszyscy są zadowoleni – mó-
wił Dariusz Zalesiński, komendant Straży 
Miejskiej, która czuwała nad bezpieczeń-
stwem rowerzystów.

 Tekst i fot.  Anna Redel

BOGORIA nr 312 październik 2021



BOGORIA nr 312 październik 2021

kultura4 miasto i gmina4

Miejscy radni spotkali się 29 września na kolejnej sesji – nadal 
w trybie zdalnym. Najwięcej czasu, ze względu na liczbę zgłoszo-
nych uwag, zajęło Radzie Miejskiej uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna.
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Jak poinformował Piotr Leśniewski, 
skarbnik gminy, w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej zmniejszeniu ulegają wydat-
ki na budowę dróg w 2021 r. Zostały one 
przesunięte na 2022 r. Zwiększeniu na lata 
2021-2022 ulegają wydatki z przeznacze-
niem na budowę i modernizację placów 
zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych. 
Zmniejszenie w  2022 r. dotyczy budow-
nictwa mieszkaniowego. Zmiany przyjęto 
18 głosami za przy 2 wstrzymujących.

Taki sam stosunek głosów ukształtował 
się przy okazji zmiany uchwały budże-
towej na 2021 r. – Zwiększamy dochody 
o  132  833  zł w związku ze zwiększeniem 
subwencji oświatowej z przeznaczeniem na 
zakup wyposażenia dydaktycznego zgodnie 
z pismem, jakie otrzymaliśmy z minister-
stwa finansów – przekazał Piotr Leśniewski. 
O taką samą kwotę zwiększono wydatki.

Radni byli jednomyślni przy uchwalaniu 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy na zadania celu publicznego 
związanego z tworzeniem warunków dla 
rozwoju rodzinnych ogródków działko-
wych. – Uchwała daje możliwość przyzna-
wania dotacji na wykonanie inwestycji dla 
części wspólnych, czyli przykładowo dla 
ogrodzeń, ulic dojazdowych, parkingów 
czy oświetlenia – wyjaśniał skarbnik, któ-
ry dodał, że dotacja nie może przekroczyć 
80 proc. poniesionych kosztów na zadanie 
i  maksymalnie może wynieść 60 tys. zł.

Podczas sesji doszło do zmiany uchwały 
w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekono-
miczno-Administracyjnej Oświaty w Gro-
dzisku Mazowieckim i utworzenia Biura 
Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz 
nadania mu statutu. – W uchwale wymie-
niony jest katalog placówek prowadzonych 
przez gminę, a w związku z tym, że w miej-
sce SP nr 1 utworzono Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 3 i takiej samej zmianie 
podlegała szkoła w Książenicach, istnieje 
potrzeba zmiany porządkującej, dostosowu-
jącej uchwałę do stanu faktycznego – mówiła 
Ewa Burzyk, dyrektor Biura Oświaty. Ta jak 
i powiązane z nią kolejne uchwały dotyczące 
utworzenia wydzielonego rachunku docho-
dów i wydatków nimi finansowanych dla 
jednostek budżetowych oraz ustalenia planu 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych, prowadzonych przez gminę Grodzisk 
oraz ustalenia sieci innych form wychowania 
przedszkolnego radni przyjęli jednogłośnie.

Następnie w porządku obrad znalazły 
się uchwały, które objaśniała Katarzyna 
Wysocka, naczelnik wydziału gospodarki 
nieruchomościami w grodziskim urzędzie. 
Wszystkie Rada Miejska zaakceptowała jed-
nomyślnie. Przedstawione projekty związa-
ne były najpierw z wyrażeniem zgód na zby-
cie części nieruchomości gruntowych przy 

ul. Rokiciańskiej i  w  Kadach oraz wyraże-
niem zgody na zbycie w drodze darowizny na 
rzecz powiatu grodziskiego prawa własności 
nieruchomości zajętych pod drogę powiato-
wą nr 1526W ul. 3 Maja. Kolejne akty pra-
wa miejscowego wymagały zgód radnych 
na nabycie części nieruchomości gruntowej 
przy ul. Królewskiej i nieruchomości grun-
towych w Szczęsnem. Potem wyrażone zo-
stały zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy części nieruchomości grunto-
wych zabudowanych przy ul.  Montwiłła/
ul. Spokojnej, ul. Kilińskiego, ul. Bałtyckiej, 
ul. gen. L. Okulickiego, ul. ks. J. Poniatow-
skiego, ul.  M.  Langiewicza. Obciążono 
służebnością przesyłu nieruchomości przy 
ul. Nadarzyńskiej i ul. Górnej. Nadano dro-
gom nazwy: ul. kard. S. Wyszyńskiego, ul. 
Boczna i ul.  Ekologiczna. Ostatnia w tym 
pakiecie była uchwała poświęcona nadaniu 
nazwy parkowi w Grodzisku Mazowieckim 
imienia Marii Michalak. – Nadanie nazwy 
następuje na wniosek radnych Aleksan-
dry Kapuściak i Łukasza Nowackiego. Pani 
Maria Michalak była wieloletnią nauczy-
cielką i  dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Grodzisku Mazowieckim. Jako dzia-
łaczka samorządowa, lubiana przez dzieci, 
młodzież i mieszkańców Grodziska w dniu 
24 września 2007 roku została Honorowym 
Obywatelem Grodziska Maz. Proponujemy 
jej imieniem nazwać park przy zbiegu ulic 
Chlewińskiej i  Ordona – zaprezentowała 
uzasadnienie Katarzyna Wysocka.

Rozpatrzono trzy skargi na działalność 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – 
wszystkie zgodnie z rekomendacją komisji 
skarg, wniosków i petycji radni jednogło-
śnie uznali za bezzasadne.

Wszyscy radni obecni na obradach (czyli 
20 osób) podjęli decyzje o przystąpieniach 
do sporządzania dwóch miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
– pierwszy dotyczył części terenu mia-
sta Grodzisk Mazowiecki Jednostka E2 
przy ul. Słowackiego i Pustej, drugi części 
wsi Opypy po zachodniej stronie ul. Pa-
łacowej. Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Adamowizna okazało się naj-
bardziej czasochłonnym punktem obrad 
ze względu na konieczność przegłoso-
wania pojedynczo kilkudziesięciu uwag. 
Uwagi w  zdecydowanej większości przy-
padków zostały odrzucone 17 głosami za 
przy 3  głosach wstrzymujących. Zanim 
doszło do przegłosowania samego planu, 
głos zabrał radny Andrzej Okurowski. – 
Te poprawki pokazują, że w Adamowiźnie 
występuje dosyć potężny konflikt pomię-
dzy mieszkańcami, który można byłoby 
nazwać konfliktem grupy proekologicznej 
i grupy prorozwojowej i to pewnie nie za-
kończy się wraz z uchwaleniem tego planu. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą. 

Jan Twardowski 
Łącząc się w smutku 

z Panią 
Dorotą Lipowską 

wyrażamy 
głębokie wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
Ojca 

Śp. Wacława Pejasa 
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy 

Szkoły Podstawowej nr 5  
im. Leonida Teligi  

w Grodzisku Mazowieckim

Pani Katarzynie Galli
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Męża
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
oraz Pracownicy Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego w Książenicach

    Z głębokim smutkiem  
żegnamy zmarłą 

Helenę Żach 
wieloletnią nauczycielkę języka 

polskiego w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim. 
Człowieka mądrego, pełnego 

szacunku dla innych.
Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Syna Zmarłej i jego Rodziny

Społeczność Szkolna  
Zespołu Szkół Technicznych  

i Licealnych nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim 

oraz koleżanki i koledzy  
z dawnych lat

Ja będę głosował, aby Adamowizna miała 
swój plan przestrzenny, niż go nie miała, 
ale zwracam uwagę, że szereg uwag, któ-
re były zgłoszone do tego planu, pokazuje 
nam naprawdę bardzo głęboki konflikt, 
który w tej lokalnej społeczności występu-
je – podkreślał radny. W przegłosowaniu 
planu uczestniczyło 17 radnych – 16 było 
za, 1 osoba się wstrzymała.

  Anna Redel
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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Metropolia w Grodzisku

Środki i perspektywyCyfrowe kompetencje

Gmina Grodzisk 23 września gościła człon-
ków Stowarzyszenia „Metropolia Warszaw-
ska”, zrzeszającego samorządy z  tzw. wia-
nuszka podwarszawskiego i samej stolicy. 
W Willi Niespodzianka spotkał się zarząd 
organizacji, a w Dworku w Adamowiźnie 
odbyło się walne zgromadzenie. 

– Stowarzyszenie powstało w 1998 roku 
i jego intencją było budowanie współpracy 
między Warszawą a sąsiednimi gminami, 
ale tak naprawdę nowego ducha zyskało 
w  2016 roku. Wówczas członkami było 
tylko 11 gmin, dzisiaj jest ich 36, a naszą 
ambicją jest, by było ich 70, czyli tyle ile 
jest gmin w nowym regionie stołecznym. 
Samo stowarzyszenie to nie tylko forum 
wymiany wiedzy czy informacji, ale to 

mocno spajająca organizacja, dzięki której 
uzgadniamy stanowiska wobec przepisów 
rządowych, spraw mieszkańców. Stowa-
rzyszenie jest też forum dyskusji na temat 
wydatkowania pieniędzy ze środków unij-
nych, a w nowej perspektywie unijnej bę-
dzie specjalna pula na metropolie. Miesz-
kańcy metropolii widzą tablice, które stoją 
przy trasach rowerowych czy parkingach 
„parkuj i jedź”, informujące, że te projekty 
są efektem naszych działań. Gwarantuję, 
że tych tablic będzie jeszcze więcej i bę-
dziemy mieli kolejne projekty, jeśli chodzi 
o poprawę jakości życia, usprawnienie ko-
munikacji między gminami a Warszawą 
– mówił Michał Olszewski, wiceprezydent 
Warszawy i prezes stowarzyszenia.  

Było to pierwsze po przerwie spowodo-
wanej pandemią bezpośrednie spotkanie 
przedstawicieli samorządów należących do 
Stowarzyszenia „Metropolia Warszawska”, 
w zarządzie którego zasiadają przedstawi-
ciele naszego powiatu – burmistrz Grodzi-
ska Grzegorz Benedykciński i burmistrz 
Podkowy Leśnej Artur Tusiński.    (kb)

Po raz pierwszy wspólnie na objazd gminy 
wybrali się członkowie Młodzieżowej Gru-
py Konsultacyjnej i Gminnej Rady Senio-
rów. 27 września na zaproszenie burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego, który wcielił 
się w rolę przewodnika, odwiedzili ratusz, 
budowę hali widowiskowo-sportowej oraz 
szkoły w Szczęsnem, Stawy Walczewskiego, 
a  także mieli okazję zapoznać się z  proce-
sem technologicznym oczyszczalni ścieków.

– W tym roku po raz pierwszy postano-
wiliśmy zintegrować młodzież z seniora-
mi, tak żeby mieli możliwość poznać się 
i wymienić swoim na pewno różnym spoj-
rzeniem na to, co powinno się zmieniać 
w gminie – mówił wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, dodając, że największe wrażenie 
na uczestnikach senioralno-młodzieżo-
wego objazdu zrobiła hala widowiskowo-
-sportowa.    (kb)
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Można odejść na zawsze, by stale być blisko
ks. Jan Twardowski 

Pani  
Katarzynie Sztenderewicz 
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy  

ŚP. Stanisławy Kostrzewy  
składają 

Dyrekcja, Nauczyciele 
i Pracownicy Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Grodzisku Mazowieckim

Wymienili się spojrzeniem

W dniach 18-19 września w ra-
mach IX edycji ogólnopolskiej, 
społecznej akcji edukacyjnej 
„Koduj z Gigantami” w Grodzi-
sku odbyły się bezpłatne warsz-
taty z programowania dla dzieci 
i młodzieży.

– Programista to bardzo przy-
szłościowy zawód, dlatego stara-

my się, aby młodzi ludzie mogli 
w tym obszarze spróbować swo-
ich sił. Jest to zajęcie dla ścisłych 
umysłów, osób, które lubią ma-
tematykę. Nasi prowadzący to 
zawodowcy, którzy chcą przeka-
zać wiedzę dzieciom – mówiła 
Marta Dzika z Gigantów Pro-
gramowania.

W zależności od grupy wie-
kowej uczestnicy zajęć mieli do 
czynienia z innym wyzwaniem: 
Scratch i Minecraft były dedyko-
wane dzieciom w wieku 7-9 lat, 
Scratch i AppInventor – młod-
szym nastolatkom, a C# i Visual 
Studio oraz Python – młodzieży 
od 13 do 18 roku życia.    (ar)

Leczenie docenione
Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II zo-
stał laureatem konkursu Bezpieczny Szpi-
tal Przyszłości – Inspiracje 2020, zajmując 
2  miejsce w kategorii „Innowacje w szpi-
talu – medycyna – nowatorskie metody 
leczenia”. Celem konkursu organizowa-
nego przez firmę Idea Trade pod patrona-
tem NFZ, Narodowego Funduszu Zdro-
wia Publicznego i Narodowego Instytutu 
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest 
promowanie osób, instytucji, szpitali, orga-
nizacji pozarządowych i firm, które szcze-
gólnie zasłużyły się dla krzewienia nowych 
idei, rozwiązań i  technologii, wpływając 
na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów 

i pracowników szpitali. Nagrodę, przyzna-
ną za wprowadzenie nowoczesnych metod 
leczenia udarów, odebrała dyrektor gro-
dziskiego szpitala Krystyna Płukis podczas 
gali, która odbyła się 30 września.     (kb)

Konferencja regionalna nt. 
środków unijnych odby-
ła się 30 września w Gro-
dzisku Maz. w Centrum 
Kultury. Organizatorami 
był Urząd Marszałkowski 
oraz Mazowiecka Jednost-
ka Wdrażania Programów 
Unijnych. – To ostatnia 
z  cyklu konferencji doty-
czących funduszów unij-
nych, które z Urzędu Mar-
szałkowskiego popłynęły 
do naszych mieszkańców 
– zaznaczał radny Sejmiku 
Województwa Mazowiec-
kiego Piotr Kandyba. – Ta-
kie spotkania to zachęta do 

współpracy dla kolejnych 
urzędów, przedsiębiorców 
i różnych osób, bo do 2027 
roku będzie kolejna transza 
finansów do wykorzysta-
nia – dodał radny. Z pierw-
szym wykładem wystąpił 
burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, a Grodzisk jako 
miejsce konferencji wybra-
no ze względu na znaczną 
liczbę funduszy unijnych, 
jakie tutejszy samorząd 
pozyskał m.in. na rewita-
lizację Willi Niespodzian-
ka, Stawów Goliana, Willi 
Radogoszcz czy na parku 
w Adamowiźnie.    (ag)
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Początek roku szkolnego przyniósł sporo 
nerwowości w grodziskiej Szóstce, która 
stała się nawet obiektem zainteresowa-
nia mediów ogólnopolskich. Czy mógł-
by Pan w kilku słowach powiedzieć, na 
czym polegał problem w SP nr 6 i jaki był 
finał sprawy?

– Pani dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 6, chcąc uniknąć wydłużenia zajęć dy-
daktycznych o godzinę, złożyła rodzicom 
czterech klas propozycję odbywania zajęć 
poza siedzibą szkoły, w budynku parafial-
nym. W związku z tym, że wywołało to 
duże emocje, pani dyrektor po rozmowach 
z rodzicami oceniła, że to rozwiązanie 
mogłoby generować dalszy konflikt i zde-
cydowała – wspólnie z organem prowa-
dzącym – o odstąpieniu od tego pomysłu. 
Wszystkie zajęcia zostały zorganizowane 
w szkole w taki sposób, że kończą się nie 
później niż o 16:55. Wyłączną intencją 
pozyskania dodatkowej lokalizacji była 
poprawa warunków pracy i troska o opty-
malizację tygodniowego rozkładu zajęć 
uczniów. Warto dodać, że rozwiązanie 
miało być wprowadzone tymczasowo – 
wyłącznie na pierwszy semestr.
Źródło problemu tkwi w wysokiej zmia-
nowości w Szóstce – konflikt został za-
żegnany, ale zmianowość pozostała. Jaki 
jest pomysł na docelowe rozwiązanie 
tego problemu?

– Ta kwestia ulegnie znaczącej poprawie 
po zakończeniu pierwszego etapu budowy 
szkoły w Szczęsnem, gdzie od drugiego se-
mestru działać będzie nowoczesny obiekt 
dla ponad 200 dzieci. Przez pierwsze mie-
siące będzie on administrowany przez 
SP nr 6, co pozwoli na zorganizowanie tam 
nauki dla uczniów niektórych klas pierw-
szych i oddziałów przedszkolnych, obecnie 
funkcjonujących w Szkole Podstawowej 
nr 6, a także w szkołach w Adamowiźnie 
i Książenicach. Już to rozwiązanie pozwoli 
na znaczącą poprawę sytuacji. W  bliskiej 
perspektywie – od września 2022 – na 
potrzeby SP nr 6 przeznaczone zostaną 
pomieszczenia w hali widowiskowej, gdzie 
również przeniosą się lekcje wychowania 
fizycznego, co z kolei pozwoli zagospoda-
rować na zajęcia dydaktyczne dotychcza-
sową salę gimnastyczną. W najbliższych 
miesiącach zostanie także zlecone projek-
towanie dodatkowego skrzydła budynku 
szkoły od strony zachodniej. 
Problem zmianowości dotyczy jednak 
nie tylko SP nr 6. 

– Zmianowość rozumiemy jako stosu-
nek liczby oddziałów do liczby sal lekcyj-
nych w danym obiekcie. Współczynnik 
równy 1 oznacza, że na każdy oddział 
przypada jedna sala. Jeśli mamy więcej 

oddziałów niż sal, wówczas pojawia się 
konieczność rozkładania zajęć w czasie 
i zaczynania lekcji przez niektóre oddzia-
ły w późniejszych godzinach. W ostatnich 
latach w związku ze znaczącym wzrostem 
liczby mieszkańców wzrosła też liczba od-
działów. Reforma systemu oświaty rów-
nież wywołała konieczność dostosowania 
sieci szkół do nowych warunków. Dlatego 
stale podejmujemy działania mające na 
celu rozwój infrastruktury oświatowej. 
Szukamy rozwiązań w samym budyn-
ku szkolnym poprzez modernizację lub 
zmianę przeznaczenia poszczególnych 
pomieszczeń, poprzez rozbudowę szkół, 
budowę nowych placówek, a także organi-
zując zajęcia poza główną siedzibą szkoły. 
To spektrum narzędzi, którymi dysponu-
jemy, jest całkiem szerokie i wykorzystuje-
my każde z wymienionych. 
To może zapytam inaczej: czy są w gmi-
nie nieprzepełnione szkoły?

– W północnej części gminy mamy sy-
tuację odwrotną niż w południowej, gdzie 
sprowadza się najwięcej mieszkańców. 
Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościel-
nym jest małą dziewięciooddziałową szko-
łą wiejską, która od kiedy użytkuje nową 
salę gimnastyczną ma zmianowość równą 
1. Klasy w tej placówce liczą po kilkana-
ścioro dzieci, więc jest szkołą niedopełnio-
ną biorąc pod uwagę liczebność oddzia-
łów. Zmianowość na poziomie 1,1 mamy 
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1, 
a wszystkie lekcje kończą się o 15:05. Tu 
również zdarzają się mało liczne oddziały. 
W centrum i na południu gminy, a  więc 
w  pozostałych sześciu szkołach zmiano-
wość na przestrzeni ostatnich lat udało się 
nam istotnie zmniejszyć, ale wciąż niewy-
starczająco. Najwyższy wskaźnik – dokład-
nie 1,7 – na przestrzeni ostatnich lat miała 
Szkoła w  Adamowiźnie, gdzie przez pe-
wien czas zajęcia rozpoczynały się o godzi-
nie 7:10, a kończyły o 17.10. Dzisiaj ta sytu-
acja uległa znacznej poprawie, a wskaźnik 
zmianowości spadł do blisko 1,5. Jeszcze 
niedawno bardzo dużym problemem było 
przepełnienie Szkoły Podstawowej nr 2, ale 
dzięki budowie dodatkowego skrzydła dia-
metralnie poprawiły się warunki lokalowe 
tej placówki.
Jednym z priorytetów obecnej kadencji 
miało być zminimalizowanie zmiano-
wości w szkołach. Połowa kadencji daw-
no za nami. Jak wygląda realizacja tego 
postulatu?

– Obecnie średni dla gminy współ-
czynnik zmianowości wynosi 1,26, a jesz-
cze trzy lata temu był na poziomie 1,42. 
Zmianowość wygląda coraz lepiej głównie 
dzięki inwestycjom oświatowym. W ciągu 

ostatniej dekady na inwestycje związa-
ne z  tworzeniem dodatkowych miejsc 
w  gminnych placówkach przeznaczono 
z budżetu gminy blisko 74 miliony złotych. 
Od 2018 roku zainwestowaliśmy około 30 
milionów złotych w rozbudowę SP nr 2, 
budowę sal gimnastycznych dla Piątki 
i szkoły w Izdebnie Kościelnym. Obecnie 
rozbudowujemy SP nr 1 i – co aktualnie 
najistotniejsze – budujemy szkołę w Szczę-
snem. Pamiętajmy, że ze strony państwa ani 
UE nie było i nie ma dodatkowego wspar-
cia finansowego na inwestycje oświatowe 
dla samorządów, w których liczba uczniów 
rośnie. A do tej wąskiej grupy należy na-
sza gmina. W  zdecydowanej większości 
samorządów jest odwrotnie – borykają 
się one z problemem pustych szkół. Od lat 
zabiegamy o  zewnętrzne wsparcie finan-
sowe, na razie nieskutecznie. Tym bardziej 
na podkreślenie zasługuje fakt kierowania 
dużego strumienia gminnych zasobów fi-
nansowych na oświatę. Co roku sprowadza 
się ok. 900 nowych mieszkańców, głównie 
w  południowej części gminy, co oznacza 
ok. 200 nowych dzieci rocznie w lokalnym 
systemie oświaty. Dlatego tak potrzebnym 
rozwiązaniem jest budowa nowej szkoły 
w Szczęsnem. Dodatkowym argumentem 
za budową placówek oświatowych na te-
renach pozamiejskich jest o 40 proc. wyż-
sza subwencja na ucznia szkoły wiejskiej. 
W  przypadku szkoły w  Szczęsnem przy 
600 uczniach da to nam blisko 1,4 mln zł 
dodatkowych środków rocznie.
Skoro na podstawie wskaźników przy-
rostu liczby mieszkańców dało się prze-
widzieć problem, dlaczego gmina zdecy-
dowała się na etapowanie budowy szkoły 
w Szczęsnem, zamiast wybudować cały 
kompleks od razu, co pozwoliłoby rów-
nież uniknąć adaptacji budynku przed-
szkola na potrzeby szkoły?

– Napełnianie uczniami nowej szkoły to 
proces trwający kilka lat. Etapowanie in-

W przyszłość możemy 
patrzeć z optymizmem 
Z wiceburmistrzem Grodziska Tomaszem Krupskim o gminnej 
oświacie rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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westycji jest najbardziej racjonalnym dzia-
łaniem. Od przyszłego semestru naukę 
w Szczęsnem zaczną uczniowie klas pierw-
szych oraz mogą pojawić się także oddzia-
ły przedszkolne. Będą to oddziały, które 
obecnie funkcjonują w SP 6, SP w Ada-
mowiźnie i SP w Książenicach i  których 
rodzice deklarowali wolę przeniesienia do 
budynku w Szczęsnem. Nie wyobrażam 
sobie, że oddajemy do użytku ośmioklaso-
wą szkołę i zmuszamy rodziców do prze-
noszenia dzieci z innych placówek, żeby 
zapełnić tę przestrzeń, lub godzimy się, że 
połowa budynku nie jest wykorzystana. 
Od września 2022 roku placówka zacznie 
działać jako samodzielna jednostka z od-
działami przedszkolnymi, klasami drugi-
mi i zrekrutowanymi zgodnie z obwodem 
pierwszakami. Obecnie przygotowujemy 
się do przetargu na budowę II etapu szko-
ły w Szczęsnem, tak by we wrześniu 2023 
roku oddać do użytku kolejne sale. W 2024 
roku planowane jest zakończenie inwesty-
cji docelowo dla 600 uczniów i 200 przed-
szkolaków. Zgodnie z naszym planem 
placówka będzie rosła w tempie zgodnym 
z przyrostem uczniów. 
Jeśli każdego roku w grodziskim syste-
mie oświaty pojawia się ok. 200 nowych 
dzieci, to za trzy lata wrócimy do punk-
tu wyjścia. Bo te miejsca w Szczęsnem 
zapełnią się dziećmi, których obecnie 
w systemie nie ma.

– Pamiętajmy, że przyrost liczby dzieci 
nie zawsze generuje konieczność tworze-
nia nowych oddziałów. Spośród tych 200 
dodatkowych dzieci, większość trafia do 
klas starszych, zapełniając wolne miej-
sca. W  ciągu najbliższych dwóch lat ze 
szkół podstawowych będą wychodzić dwa 
zwiększone roczniki, liczące po blisko 750 
uczniów, które są pamiątką po reformie 
sprzed lat, kiedy sześciolatki szły do szko-
ły. To będzie dotyczyło całej gminy, więc 
we wszystkich szkołach zrobi się luźniej 
– w tym przypadku o około 300 uczniów. 
Dostrzegając kwestię nowych dzieci, za-
projektowaliśmy budynek przedszkola 
dla 200 dzieci przy ul. Okrężnej, które 
odciąży szkoły, przy których działają od-
działy przedszkolne. W przyszłym roku 
ogłosimy przetarg na jego budowę. Mamy 
także gotowy projekt rozbudowy szkoły 
w Książenicach o skrzydło przedszkolne. 
Do 2024 roku planujemy więc stworzenie 
1000 nowych miejsc w gminnych placów-
kach oświatowych w nowej szkole i przed-

szkolu, a jeśli do tego dodamy 125 nowych 
miejsc, które powstaną w wyniku moder-
nizacji SP nr 1, sto miejsc w hali widowi-
skowej na potrzeby Szóstki, plus ewentual-
ne dodatkowe oddziały w dotychczasowej 
sali gimnastycznej, to myślę, że możemy 
z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przed 
nami jest także ogłoszenie przetargu na 
drugi etap przebudowy szkoły w Izdeb-
nie. Wkrótce przystąpimy do projektowa-
nia rozbudowy Szkoły nr 6. Dysponujemy 
także terenami rezerwowymi pod budowę 
nowych placówek w  pobliżu budowanej 
szkoły w Szczęsnem oraz w Odrano–Woli. 
Możliwe jest także wykorzystanie terenu 
starego kina na potrzeby SP nr 1. Jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, rozważymy rozpoczę-
cie kolejnych inwestycji.
Ostatnią szkołą wybudowaną w mieście 
pozostaje obiekt Dwójki, której budowa 
rozpoczęła się jeszcze za PRL–u. Czy wo-
bec dużych inwestycji mieszkaniowych 
w centrum i spodziewanego wzrostu licz-
by mieszkańców w tym rejonie rozważa-
na jest budowa nowej szkoły właśnie na 
terenach miejskich?

– Nie zapominajmy, że w 2015 roku 
praktycznie od zera powstał budynek 
Szkoły nr 1 przy ul. Kilińskiego, który 
poza znaczną poprawą warunków nauki 
przyniósł nowe miejsca dla uczniów klas 
I–III. Dyskutowane są różne warianty ko-
lejnych działań – poza rozbudową SP nr 6, 
również zmiany obwodów szkolnych. 
Istotne jest, że poza wspomnianymi in-
westycjami nie obserwujemy istotnych 
symptomów gwałtownego wzrostu liczby 
mieszkańców miasta. Aktualnie wzrost 
dotyczy przede wszystkim południowej 
części gminy oraz częściowo właśnie ob-
wodu SP nr 6, a ten problem rozwiąże 
w nadchodzących latach budowana szkoła 
w Szczęsnem. 
Spotkałem się z opiniami, że zamiast 
wciąż rozbudowywać szkoły, warto by-
łoby budować nowe mniejsze, jak choćby 
drugą szkołę na osiedlu Kopernik. 

– Liczba mieszkańców osiedla Kopernik 
nie ulega intensywnemu zwiększeniu. Nie 
widać, żeby to był temat palący. Konieczna 
jest natomiast poprawa organizacji ruchu 
w pobliżu szkoły. Dlatego w  uzgodnie-
niu z  panią dyrektor Agnieszką Lacho-
wicz chcemy zaproponować rozwiązanie 
w  postaci udrożnienia przejazdu między 
ul. Westfala i ul. Osieckiej, tak by ruch 
odbywał się jednokierunkowo, w  stro-

nę ul. Armii Krajowej, bez konieczności 
zawracania. Jesteśmy już po dyskusjach, 
rozpoczęliśmy prace projektowe w  tym 
kierunku i chcemy te zmiany wprowadzić 
od nowego roku szkolnego.
Może w takim razie przedszkole w okoli-
cy ul. Rusałki, Teligi, gdzie – jak twierdzą 
niektórzy – odczuwalny jest jego brak?

– Na pewno na dziś takiej potrzeby nie 
ma. Biorąc pod uwagę poprawę warun-
ków nauki w Dwójce oraz gotowy projekt 
przedszkola przy Okrężnej, które także 
poprawi sytuację w tej części miasta, dzi-
siaj bym nie optował za taką decyzją.
To na koniec poproszę jeszcze o dwa sło-
wa podsumowania minionego roku, któ-
ry w dużej mierze upływał pod dyktando 
pandemii.

– Był to rok wyjątkowo trudny, stawia-
jący nowe wyzwania zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom. Szczególnie ważne 
w  tym czasie było wzajemne zrozumie-
nie i  współpraca szkół z rodzicami. Jako 
gmina staraliśmy się wesprzeć proces na-
uczania poprzez wyposażenie szkół w od-
powiedni sprzęt i środki. Poza środkami 
bhp dostarczyliśmy m.in. ponad 200 kom-
puterów i tabletów, a także setki modemów 
z internetem dla potrzebujących uczniów. 
Wyniki ósmoklasistów pokazały, że są 
szkoły, które w tych trudnych warunkach 
poradziły sobie znakomicie, jak choćby 
szkoła w Książenicach, grodziska Dwójka 
i szkoła nr 6. Są też szkoły, które wypadły 
nieco słabiej. Choć wsparcie procesu dy-
daktycznego jest rolą głównie kuratorium, 
gmina od lat angażuje się w podniesienie 
poziomu edukacji. Przykładem może być 
finansowanie godziny dodatkowej ma-
tematyki dla ósmych klas, Grodziskiej 
Olimpiady Sportowej, stypendia burmi-
strza za osiągnięcia dydaktyczne, arty-
styczne i sportowe. Na początku paździer-
nika otrzymaliśmy wyróżnienie Ośrodka 
Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych za 
wdrożenie w gminnych szkołach projektu 
„Edu Kompas”, którego celem jest rozwój 
jakości lokalnej oświaty i wspomaganie 
szkół w zakresie optymalizacji organizacji 
dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. To cieszy i napawa optymi-
zmem na bieżący rok szkolny. Na pew-
no przed nami dużo pracy, ale wierzę, że 
wykonywana z oddaniem i konsekwencją 
przyniesie dobre owoce.
Dziękuję za rozmowę. 

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że 5 września 2021 w wieku 67 lat zmarł nasz 
Przyjaciel i Kolega Krzysztof Jaworski. Dzia-
łacz Opozycji Demokratycznej, działający 
pod pseudonimem „Kicior” i „Kościesza”. 

W latach 1980-1981 współzałożyciel 
NSZZ „Solidarność” Rzemiosła Indywidu-
alnego. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
projektował znaczki dla podziemnej Pocz-
ty „Solidarność”, okładki dla nielegalnych 
wydawnictw oraz prowadził podziemną 

oficynę wydawniczą. W wolnej Polsce or-
ganizował prace Stowarzyszenia Artystów 
i Poetów Fabryka Sztuki. Redaktor czaso-
pisma „Koło Podkowy”, autor plakatu dla 
legendy rocka zespołu U2. Od początku 
istnienia naszej Fundacji filmował wyda-
rzenia związane z jej działalnością. Na-
grywał wspomnienia Działaczy Opozycji 
Demokratycznej z naszego terenu. Bardzo 
żałował, że z powodu choroby nie może 
udokumentować większej liczby osób. 

W Podkowie Leśnej 
10 września pożegnali-
śmy naszego Przyjaciela, 
niepokornego „Kiciora”: 
człowieka dialogu i jed-
nocześnie osobę bardzo 
serdeczną i skromną. 

Na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci.

Fundacja Wdzięczności 
Niepokornym im. Ks. 

Sylwestra Zycha

Pożegnaliśmy człowieka dialogu 
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Od 23 do 26 września trwały Grodziskie Pokoleniowe 
Spotkania Żeglarskie o puchar WuKaDki. Organizatorem 
imprezy był Grodziski Klub Żeglarski Czysty Wiatr we 
współpracy z WKD. Załogi reprezentowały poszczególne 
przystanki na trasie grodziskiej kolejki.

Odgłosami zwierząt, zwłaszcza psów, wypełnił się 2 października 
Pawilon Kultury, gdzie z okazji Światowego Dnia Zwierząt odbyło się 
wyjątkowe wydarzenie pod wiele mówiącym tytułem: „Nasi psyjaciele”.

Zarówno pieszo, jak i na rowerach przemieszczali się 
uczestnicy 53. Złazu Turystycznego „Babie lato”, który od-
był się 2 października. Wyruszające z różnych miejsc grupy 
zmierzały do Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Piasta 
w Milanówku, gdzie znajdowała się meta.

Przechyły i okrzyki 

Złaz umożliwia 

Cztery łapy w bibliotece

– Chcieliśmy uczcić jubileusz 20-lecia 
spółki WKD w formie sportowego współ-
zawodnictwa według zasad fair play. Re-
gaty mieliśmy rozpocząć w piątek, ale wiał 
bardzo silny wiatr, powyżej dopuszczal-
nych przy tego typu zawodach 5 stopni 
w skali Beauforta – mówi Mirosław Łysz-
kowski, prezes GKŻ.

Aby nadrobić piątkową zaległość, w so-
botę odbyły się dwa biegi. W ustaleniu 
przebiegu trasy uczestniczył Paweł Sa-
moraj, przedstawiciel grodziskiego klubu 

i  jednocześnie pracownik WKD, nato-
miast jednym z uczestników regat był To-
masz Tretter z zarządu spółki.

– Wychodziliśmy z portu Stranda. 
Załogi, których było 11, składały się 
z 3-4-osobowych zespołów ze sternikiem. 
Ze względów bezpieczeństwa każdy mu-
siał założyć kapok, a grot miał być zrefo-
wany, inaczej nastąpiłaby dyskwalifikacja. 
Nie wiał tzw. jeden wiatr, tylko chodziły 
szkwały, więc trzeba było trochę popraco-
wać. Jak się jachty za mocno przechylały, 

a przechyły były do 45 stopni, to niosły się 
po wodzie damskie krzyki – wspomina 
Mirosław Łyszkowski.

Regaty wygrała załoga z Warszawy. 
Drugie miejsce zajął ex aequo zespół 
z  Otrębus i mieszany skład warszawsko-
-koszaliński. Na trzecim miejscu upla-
sowali się przedstawiciele przystanku 
Milanówek. Łącznie startowały 52 oso-
by. Załogi, które reprezentowały WKD 
sp. z o.o. zajęły 5 i 6 miejsce.

      Anna Redel

– Zgłosiło się ponad 150 osób. Chcemy 
integrować ludzi i robić coś dla zdrowia. 
Lekarze zalecają ruch. Ze względu na 
pandemię jest to bardzo istotny element. 
Odradza się chęć bycia z drugim czło-
wiekiem. Na naszym złazie można spo-
tkać ludzi od malutkich dzieci po osoby 
z siwymi włosami – mówił Zbigniew Re-
luga, dyrektor LO w Milanówku. Szkoła 
po raz kolejny współorganizowała im-

prezę z Sekcją Turystyczną Kraj-Obrazy 
Grodziskiego Klubu Żeglarskiego Czy-
sty Wiatr. Podobnie jak w latach ubie-
głych przy okazji złazu plener malarski 
zorganizowało Publiczne Ognisko Pla-
styczne w Grodzisku.

– Przeszliśmy się po Milanówku, by 
w kilku miejscach zrobić szybkie szki-
ce ołówkiem. Blisko 20 osób biorących 
udział w plenerze rozsiadło się na ła-

weczkach i rysowało pomnik, bądź 
piękne stare dęby – mówił Paweł Caba-
nowski, wykładowca grodziskiego ogni-
ska plastycznego.

Wśród piechurów i rowerzystów dużą 
grupę stanowili harcerze, którzy pod-
kreślali, że złaz umożliwia pokazanie 
piękna otaczającej przyrody i zachęcenie 
młodych ludzi do aktywności fizycznej.

     Tekst i fot. Anna Redel

Organizatorzy połączyli dobrą zabawę z po-
maganiem, ponieważ podczas eventu udało 
się zebrać kilkadziesiąt kilogramów karmy 
i smakołyków podarowanych Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku. 
I  właśnie wolontariusze z tego schroniska 
rozpoczęli cykl spotkań na temat zwierząt. 
Podczas panelu dyskusyjnego „Przygoda, 
pomoc, przyjaźń… wolontariat w schroni-
sku”, opowiedzieli o pracy z bezdomnymi 
psami i kotami w tym specyficznym miejscu.

– Ważne jest dla nas, wolontariuszy, aby 
wyjaśnić mity społeczne na temat bez-
domniaków, np. niesłuszne przekonanie, 
że w schronisku można znaleźć tylko stare 
i schorowane psy lub takie, które mają pro-
blemy behawioralne z agresją czy brakiem 
socjalizacji z ludźmi lub innymi zwierzęta-
mi. Mnóstwo psów jest idealnymi kandy-

datami na przyjaciela człowieka. Adopcja 
też nie jest wcale trudną procedurą – mówił 
Paweł Wiśniewski, długoletni wolontariusz 
schroniska w Milanówku.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
pokaz „Luźna smycz bez tajemnic” popro-
wadzony przez Błażeja Dymaczewskiego 
z Wesołej Łapki – Szkoły Przyjaciół Psów, 
podczas którego można było zobaczyć, jak 
nauczyć swojego psa chodzić na smyczy 
i  trenować z nim posłuszeństwo. Z zacie-
kawieniem ze strony najmłodszych i ich 
rodziców spotkał się wykład poświęcony 
komunikacji  między dzieckiem a pupi-
lem przygotowany przez Fundację Rasowy 
Kundel. Poza ty, można było skorzystać 
z porad groomerskich „spa dla psa” i porad 
behawioralnych. Dla dzieci przygotowano 
także konkursy z nagrodami, warsztaty 
plastyczne i malowanie buziek.

Ponieważ Pawilon Kultury jest filią Bi-
blioteki Publicznej, nie zabrakło także ak-
centu czytelniczego – o swoich książkach 
dla dzieci o tematyce zwierzęcej opowie-
dział Przemysław Wechterowicz, autor 
takich pozycji jak „W pogoni za życiem”, 
„Mały słownik wyrazów kocich i kocioję-
zycznych” oraz „Czy ktoś widział zającz-
ka?”. Pisarz podbił serca najmłodszych 
czytelników, którzy chętnie brali udział 
w dyskusji i tłumnie ustawiali się po auto-
grafy na koniec spotkania.

   Katarzyna Mandes
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– Jest to znakomicie napisana, wieloosobowa sztuka, której przesłanie jest takie, że dobrymi chęciami 
jest piekło wybrukowane – tak Joanna Cichoń, reżyser przedstawienia „Arszenik i stare koronki” określiła 
spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Strefy Aktywnego Seniora.

Uczestnicy VII Grodziskiego Marszu Życia i Rodziny wyruszyli 10 października 
sprzed kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Piaskowej i przemierzając 
ul. Nadarzyńską dotarli na Stawy Walczewskiego, gdzie odbył się Piknik Rodzinny.

– Dziesiąta edycja Strefy Aktywnego Seniora ruszyła bardzo prężnie, a co 
najważniejsze stacjonarnie. Na regularne zajęcia zapisało się ponad 450 osób. Mamy 
prawie 80 godzin zajęć tygodniowo – informuje Marcin Mazur, koordynator SAS.
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Rozrywka dla emeryta

Tata jak okno na świat 

Nadal można się dopisać 

Cztery łapy w bibliotece

20 września w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury przedstawienie na pod-
stawie sztuki Josepha Kesselringa zain-
augurowało 10 edycję SAS-u. Niezwykłe 
rozpoczęcie kolejnego semestru zajęć po-
kazało, jakie talenty drzemią w odtwór-
cach poszczególnych ról. Uderzające były 
zaangażowanie i profesjonalizm, z jakim 
podchodzili do każdej sceny.

– To taka rozrywka dla emeryta. Nasza 
pasja. Bo po co mamy siedzieć w domu 
i nie wiadomo na co czekać. Tu możemy 
się spotykać. Na próbach jest bardzo przy-
jemnie. Mamy możliwość się sprawdzić 

jako aktorzy. Trema oczywiście występu-
je, ale mamy satysfakcję – mówili Teresa 
Rosołowska i Romuald Wąsikowski, któ-
rzy w sztuce odgrywali stróżów prawa.

Obsadę tworzyli: Grażyna Kwaśniew-
ska (Aniela), Teresa Wojciechowska (Mar-
ta), Barbara Sikorski (Helena), Artur 
Hensoldt (Piotr), Karol Kuszpit (Tadzio), 
Lucjan Sikorski (Jonatan), Hanna Kusz-
pit (dr Epstein), Grażyna Witwicka-Ki-
lar (ksiądz), Jolanta Wąsikowska (matka 
Heleny i policjant), Teresa Rosołowska 
(komendant), Romuald Wąsikowski (po-
sterunkowy), Teresa Iwan (policjant i pani 

Szekspir), Leszek Grzywacz (Gibalski), 
Teresa Lawendowska (Łyżeczka) i Waleria 
Mikołajczyk (Zosia).

– Jestem bardzo zadowolona ze swoich 
aktorów. Choć ta farsa jest trudną sztuką, 
bo potrzebny jest warsztat aktorski, to oni 
poradzili sobie z nią świetnie. To wymagało 
pewnego kunsztu, na który wszyscy z wiel-
kim poświęceniem pracowali – mówiła re-
żyser Joanna Cichoń tuż po zakończeniu 
spektaklu, który spotkał się z bardzo przy-
chylnym odbiorem publiczności, w związ-
ku z czym zostanie powtórzony 7 listopada.

      Tekst i fot. Anna Redel

– To nie jest jednorazowy happening, 
tylko tradycja. W tamtym roku mieliśmy 
przerwę ze względu na pandemię, ale kon-
tynuujemy to dzieło. Po raz kolejny staje-
my w obronie życia i rodziny i w radosnym 
marszu manifestujemy przywiązanie do 
tradycyjnych wartości. W organizację za-
angażowało się wiele osób dobrej woli. Na 
godzinę przed marszem odprawiona zo-
stała uroczysta msza święta, której prze-
wodniczył ks. proboszcz Jarosław Miętus, 

a kazanie wygłosił ks. prof. Mieczysław 
Nowak – mówiła Iwona Wiąckowska, 
przewodnicząca komitetu marszowego.

W marszu brały udział osoby w bardzo 
różnym wieku, jednak najbardziej widoczne 
były rodziny z dziećmi. – To moment, w któ-
rym możemy spotkać ludzi, którzy myślą 
i czują tak jak my, mają takie same problemy. 
Prezentujemy jak bardzo ważna dla nas jest 
rodzina i wszystko to, co jest z nią związane. 
Jesteśmy tu razem – ja, moja żona i czwórka 
naszych fantastycznych dzieci – mówił Jacek 
Hirsz, mieszkaniec Grodziska.

Wydarzenie przebiegło w przyjaznej at-
mosferze. – To pozytywne święto rodziny. 
Jestem już w wieku babci, więc ten marsz 
ma dla mnie jeszcze dodatkowe znaczenie, 
bo chcę pokazać młodemu pokoleniu, że 
rodzina jest czymś ważnym, że jest szczę-
ściem, a nie złem koniecznym. Tegoroczne 
hasło „Tato bądź, prowadź, chroń…” uwy-
pukla rolę ojca w wychowywaniu dzieci. 
On jest takim oknem na świat – mówiła 
Elżbieta Młocka, wiceprzewodnicząca ko-
mitetu marszowego.   

  Tekst i fot. Anna Redel

W bogatej ofercie znalazły się zajęcia ru-
chowe (gimnastyka, ćwiczenia, wzmac-
niające, rozciągające, odmładzające, z pił-
kami, trening kręgosłupa, pilates, taichi, 
joga, nordic walking), zajęcia łączące 
ruch z ekspresją artystyczną (taniec tera-
peutyczny, latino, towarzyski), zajęcia ty-
powo artystyczne (malarstwo, ceramika, 
rękodzieło, robótki ręczne, tworzywa pla-
styczne, teatr) i zajęcia edukacyjne (nauka 
języków angielskiego, niemieckiego i fran-
cuskiego, komputery, trening pamięci).

Powrót do zajęć stacjonarnych był ocze-
kiwany przez uczestników, ale także pod-
czas pandemii seniorzy nie zostali pozo-
stawieni sami sobie. – Stosowaliśmy różne 

formy. Emitowaliśmy filmy nagrane przez 
instruktorów przeznaczone do własnego 
ćwiczenia w domu, prowadziliśmy zajęcia 
online. W okresie letnim realizowaliśmy 
w Parku Skarbków zajęcia w plenerze „Lato 
seniora” – przypomina Marcin Mazur. 

Obecny semestr jesienno-zimowy za-
kończy się 28 stycznia. Jak podkreśla 
koordynator SAS-u, ten unikatowy pro-
gram realizowany w gminie Grodzisk 
ma pomóc w utrzymywaniu dobrej kon-
dycji zarówno psychicznej, jak i fizycz-
nej seniorów oraz zapobiegać procesom 
starzenia się, jak również odpowiadać 
na potrzebę kontaktów międzyludzkich 
w tej grupie wiekowej.

miasto i gmina

Dlatego każdy, kto spełnia warunki 
programu, czyli jest seniorem i posiada 
Grodziską Kartę Mieszkańca, może w do-
wolnym momencie dopisać się na zajęcia. 
W tym celu należy skontaktować się tele-
fonicznie z Marcinem Mazurem pod nu-
merem 502 122 158.

Występują też cztery grupy zajęć otwar-
tych, na które nie obowiązują zapisy. Należą 
do nich poniedziałkowe pogaduchy, czwart-
kowe gry planszowe i zespół wokalny Hop-
SAS oraz piątkowy Post Pandemic Katharsis 
– artystyczny projekt łączący różne środo-
wiska wokół przeciwdziałaniu pandemii.

Poza zajęciami z myślą o seniorach przy-
gotowany został także program kulturalny, 
na który składają się cykle proponowane 
przez Centrum Kultury: „Kino dla Seniora”, 
„Gdzie są gwiazdy z tamtych lat” i „Koncer-
towa Mediateka”. Informacje o terminach 
i repertuarze dostępne są na stronie inter-
netowej www.centrumkultury.eu.    (ar)
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Na początku września nareszcie udało się 
zrealizować zaplanowaną przez grodzi-
skie koło Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów już w okresie wio-
sennym, przekładaną ze względu na pan-
demię, 5-dniową wycieczkę w przepiękne 
rejony Kotliny Kłodzkiej. Nie sposób opi-
sać szczegółowo wszystkich atrakcji ze 
względu na wyjątkowo bogaty program, 
warto jednak podzielić się wrażeniami 
z miejsc, które mieliśmy okazję odwiedzić 
i zobaczyć.

Zwiedzanie zaczęło się od przystanku 
we Wrocławiu, gdzie zatrzymaliśmy się, 
by podziwiać „Panoramę Racławicką”. 
Docelowym miejscem podróży była Ró-
żanka, wioska z XIII wieku, położona 
w południowej części Gór Bystrzyckich. To 
z tego miejsca wyruszaliśmy na całodzien-
ne zwiedzanie okolic. 

Wrażeń i widoków było tak wiele, że 
każdy z nas miał szansę odnalezienia 
swojej „perełki” wyjazdu. Było Kłodzko 
ze swoimi podziemiami oraz Mostem go-
tyckim św. Jana z 1281 roku – rodzimym 
odpowiednikiem Mostu Karola w Pradze, 
jednak starszym od niego o 14 lat. Kłodz-
ko to miasto, które było dotknięte tragedią 
powodzi tysiąclecia z 1997 roku – skutki 
są jednak już praktycznie zatarte.

W następnej kolejności trafiliśmy do 
Bystrzycy Kłodzkiej z pięknym Małym 
Rynkiem. Zrewitalizowany, z zabytko-
wymi kamieniczkami, w których to za-
chwycają kamienne portale, renesansowe 
sklepienia oraz barokowe formy archi-
tektoniczne – zrobił wrażenie. Odwiedzi-
liśmy również jedyne w Polsce Muzeum 
Filumenistyczne, gdzie gromadzone są 
eksponaty związane z ogniem, zapałkami 
i zapalniczkami. Następnie zwiedziliśmy 
Bazylikę Matki Bożej Wambierzyckiej. Jej 
historia sięga aż 1218 roku, kiedy to nastą-
piło cudowne uzdrowienie niewidomego 
Jana z Raszewa. W 1980 roku, po koro-
nacji figurki Matki Bożej, nadano jej tytuł 
Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Obej-
rzeliśmy również słynną ruchomą szopkę.

Kolejnym punktem wycieczki było Klet-
no z Jaskinią Niedźwiedzią. Komu star-
czało sił, mógł powędrować na Szczeliniec, 

w nagrodę podziwiając cudowną panora-
mę okolicy. Ostatniego dnia przed powro-
tem odwiedziliśmy Międzygórze, bajeczną 
wioskę w sercu Sudetów z przepięknym 
Wodospadem Wilczki oraz zaporą.

Przemieszczając się autokarem do 
poszczególnych miejsc, odwiedzając po 
drodze Kudowę-Zdrój, Duszniki-Zdrój, 
Polanicę-Zdrój, mogliśmy podziwiać prze-
piękne widoki. Zwłaszcza że pogoda oka-
zała się bardzo łaskawa i cały czas świeci-
ło nam słońce.

Na koniec koniecznie należy załączyć 
podziękowania dla osób, które dały z sie-
bie wszystko, aby nam dodatkowo umilić 
ten czas. Naszej opiekunce Zosi Kulik, 
panu Edwardowi – wspaniałemu kierow-
cy oraz panu Bogusławowi, przewodniko-
wi w górach, towarzyszącemu nam całe 
dnie w trakcie naszego zwiedzania. 

  Bogumiła Wielocha

Kotlina  
w słońcu
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Z zastępcą dyrektora Szpitala Zachodniego do spraw lecznictwa 
dr. n. med. Sławomirem Janusem rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
Rządowy program zdrowotny Profilak-
tyka 40 Plus rozpoczął się 1 lipca. Od 
niedawna wśród placówek, które włą-
czyły się w jego realizację, jest również 
Szpital Zachodni. Można się pokusić 
już o pierwsze wnioski?

– Jeśli chodzi o bezpośrednie obserwa-
cje, to jeszcze za wcześnie byśmy mogli 
mówić o konkretnych tendencjach. Na-
tomiast na poziomie ogólnym, po trzech 
miesiącach trwania programu, można 
powiedzieć, że spotkał się on z mniej-
szym zainteresowaniem niż można by 
się tego spodziewać. Trudno powiedzieć, 
z czego to wynika, bo wydaje mi się, że 
program jest dość dobrze rozpropagowa-
ny, a płynące z niego korzyści są bezape-
lacyjne – to bardzo dobry program prze-
siewowy, z którego można się dowiedzieć 
o sobie trochę więcej niż ze zwykłej wizy-
ty lekarskiej bez badań.
W przestrzeni publicznej pojawia się 
dużo informacji o programie, mimo to 
poproszę o przybliżenie jego idei. 

– Program jest odpowiedzią na fakt, 
że przez czas pandemii priorytetem były 
inicjatywy związane z przeciwdziałaniem 
COVID-19, w związku z czym zaniedba-
liśmy – zarówno strona medyczna, jak 
i  pacjenci – badania okresowe. Profilak-
tyka 40 Plus ma zniwelować tę lukę, która 
w związku z tym powstała w czasie, kiedy 
nie mogliśmy regularnie się badać.  
Nazwa programu wskazuje adresatów, 
ale tu też pojawiają się wątpliwości – 
czy program jest skierowany wyłącznie 
do czterdziestolatków? Czy decydująca 
jest data urodzenia?

– Decydujący jest rok urodzenia, a nie 
data dzienna, a górnych limitów wieku 
nie ma. Czyli z badań skorzystać mogą 
wszyscy, którzy urodzili się w 1981 roku 
i starsi – niezależnie od tego, czy ktoś 
ma lat czterdzieści, sześćdziesiąt czy sto, 
może skorzystać bezpłatnie z badań ofe-
rowanych w programie. 
Jakie to badania?

– To cały pakiet badań laboratoryj-
nych, które są nieco zróżnicowane w za-
leżności od płci, wieku, predyspozycji pa-
cjenta. Badania zostały skonfigurowane 
w ten sposób, by wykrywały najczęściej 
występujące u pacjentów powyżej 40. 
roku życia choroby, o których zazwyczaj 
pacjenci nie wiedzą, gdyż w początkowej 
fazie albo nie dają one żadnych objawów, 
albo dolegliwości są na tyle niewielkie, 
że łatwo je przeoczyć lub zbagatelizować. 
Natomiast dzięki tym prostym badaniom 
laboratoryjnym możemy stwierdzić, że 
dany pacjent jest predysponowany do 
danej choroby lub że diagnostykę należy 
pogłębić w danym kierunku. 

Na jakie choroby są ukierunkowane ba-
dania?

– Na te najczęstsze wśród osób powy-
żej 40. roku życia, a więc choroby układu 
sercowo-naczyniowego, choroby układu 
pokarmowego, choroby układu moczo-
wego, u mężczyzn najczęściej występu-
jącym nowotworem jest nowotwór gru-
czołu krokowego, stąd również badanie 
poziomu hormonu PSA. 
W jaki sposób można skorzystać z pro-
gramu?

– Najprościej zalogować się na inter-
netowe konto pacjenta, wybrać zakładkę 
„Profilaktyka 40 Plus”, gdzie program 
poprowadzi nas do ankiety, zawierającej 
pytania m.in. o płeć, wiek, wzrost, wagę, 
obwód w pasie, nawyki żywieniowe, tryb 
życia, występujące w rodzinie choroby, 
choroby przebyte. Te pytania mają na 
celu jak najlepsze sprofilowanie badań, 
więc warto do wypełnienia ankiety po-
dejść w sposób rzetelny i uczciwy. Po 
zaakceptowaniu wypełnionej ankiety 
w ciągu 48 godzin pojawi się w systemie 
e-skierowanie na badania. 
A jeśli ktoś nie ma internetowego konta 
pacjenta? 

– Powinien zadzwonić na infolinię na 
numer 22 735 39 53. Wówczas wywiadu 
niezbędnego do wypełnienia ankiety do-
konuje konsultant, więc warto do takiej 
rozmowy się przygotować – zważyć, zmie-
rzyć, sprawdzić, czy mamy tętno miarowe 
czy nie. I podobnie jak w przypadku an-
kiety przez internetowe konto pacjenta 
w ciągu 48 godzin zostanie wystawione 
e-skierowanie na badanie. Co ważne, 
skierowanie to zaistnieje wyłącznie w sys-
temie, więc nie otrzymamy go fizycznie.
Jak długo skierowanie będzie ważne?

– Do końca trwania programu, a więc 
do końca roku, choć pojawiają się głosy, 
że być może program zostanie przedłu-
żony.  
Wypełniliśmy już ankietę, minęło 
48 godzin i co dalej?

– Zgłaszamy się telefonicznie do pla-
cówki, wykonującej badania w ramach 
programu, podajemy imię, nazwisko, pe-
sel i umawiamy się na konkretny dzień, 
konkretną godzinę. Przy rejestracji 
otrzymujemy instrukcję, co należy przy-
gotować, gdzie się zgłosić. Samo badanie 
trwa około kwadransa. Ważne, by wziąć 
ze sobą dowód osobisty, bo konieczne jest 
potwierdzenie tożsamości. Placówek bio-
rących udział w programie wciąż przyby-
wa, ich lista jest aktualizowana na stronie 
internetowej ministerstwa zdrowia, więc 
warto tam zajrzeć przed decyzją o zgło-
szeniu się na badania, by wybrać opty-
malną dla siebie lokalizację. 

Jaka jest procedura po zakończeniu  
badań?

– Wyniki pojawią się w systemie, do któ-
rego mamy dostęp jako pacjenci i do któ-
rego ma dostęp nasz lekarz rodzinny, więc 
najlepiej umówić się na wizytę, by dokonał 
oceny. Możemy też otrzymać wydruk na-
szych badań w miejscu, gdzie je przepro-
wadziliśmy i udać się do dowolnego spe-
cjalisty w celu konsultacji. W przypadku 
nieprawidłowości lekarz zaproponuje po-
głębienie diagnostyki. A jeśli wszystko jest 
w porządku, to tylko się cieszyć. 
Część osób zapewne nie korzysta z ba-
dań, wychodząc z założenia, że jeśli coś 
niedobrego dzieje się w organizmie, to 
lepiej o tym nie wiedzieć. 

– Wręcz przeciwnie! Lepiej wiedzieć. 
I to wiedzieć jak najwcześniej. Im wcze-
śniejsza diagnoza, tym wcześniejsza 
możliwość wdrożenia leczenia, a co 
za tym idzie jego wyższa skuteczność, 
lepsze rokowania i lepsza jakość życia. 
Wcześnie zdiagnozowana cukrzyca nie 
zdąży dać objawów uszkodzenia nerek, 
wzroku. A bez badań cukrzyca na po-
czątkowym etapie jest nie do zauważenia. 
Nie czujemy, że mamy wysoki poziom 
cukru we krwi, nie odczuwamy żadnych 
dolegliwości, poza czasami częstym pra-
gnieniem. Zaczynamy się interesować, 
gdy nagle pogarsza nam się widzenie albo 
zaczynają boleć nerki. Niestety wówczas 
jest już trochę późno. Jeśli chodzi o cho-
roby układu krążenia to oczywiście naj-
gorzej jest wtedy, kiedy pierwszym obja-
wem nieprawidłowości jest zawał serca. 
Ale niestety tak też może się zdarzyć, bo 
na co dzień nie odczuwamy, że mamy zły 
poziom cholesterolu, że lipidogram jest 
nieprawidłowy. To pierwszy tak szeroki 
program profilaktyczny, bo dotychczas 
były podobne akcje, ale ukierunkowane 
na konkretne schorzenie. Profilaktyka 
40 Plus daje możliwość wczesnej diagno-
zy i wczesnego rozpoczęcia leczenia. Na-
prawdę warto wiedzieć i warto się leczyć. 
Im wcześniej, tym lepiej. 
Dziękuję za rozmowę. 

Im wcześniej, tym lepiej
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Z psychologiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Aleksandrą 
Milczarek, która 29 września przeprowadziła warsztaty w grodziskiej 
Bibliotece Publicznej, rozmawiała Anna Redel.
W fundacji pracuje Pani m.in. jako kon-
sultantka telefonu zaufania dla dzieci 
i młodzieży. W jaki sposób pandemia 
wpłynęła na kondycję psychiczną tej 
grupy wiekowej?

– Szczególnie na początku pande-
mii, kiedy zaczął się lockdown, pojawiło 
się bardzo dużo telefonów o przemocy, 
lęku, myślach samobójczych. W związku 
z trudną tematyką znacząco wydłużył się 
czas rozmów. Mając na względzie dzieci, 
które nie miały warunków, aby do nas 
zadzwonić, odpisywaliśmy na maile, któ-
rych otrzymywaliśmy dużo więcej. Obec-
nie obserwujemy, że wiele osób dzwoni 
w  kontekście przeciążenia nauką czy na-
pięciem spowodowanym powrotem do 
szkoły. Niektórzy kontaktują się z nami 
wychodząc z lekcji, bo nie są w stanie so-
bie z tym poradzić.
Zdalne nauczanie sprzyjało procesom 
zamykania się w sobie przez młodych. 
Co może pomóc im ponownie otworzyć 
się na świat?

– To zależy od sytuacji. Niektórzy po-
trzebują tylko na nowo przyzwyczaić się 
do obecnego trybu życia. Wystarczy, że 
pójdą do szkoły kilka razy i już się do-
stosują do nowych warunków. Natomiast 
osoby, które już wcześniej miały trudności 
z odnajdywaniem się w grupie, a teraz te 
trudności się nasiliły, często będą potrze-
bowały popracować z psychologiem czy 
psychoterapeutą. Części młodych osób 
może być trudno poradzić sobie z tym sa-
memu, a spotkania ze specjalistą są okazją 
do spojrzenia na swoje obawy z innej per-
spektywy i do stopniowego oswojenia się 
z rzeczywistością.
A co jeżeli u dziecka lub nastolatka poja-
wi się niechęć do uczęszczania do szkoły 
bądź kontaktów z innymi. Jak temu za-
radzić?

– Nie ma jednej gotowej recepty. Waż-
ne jest to, co jest źródłem tej niechęci. Czy 
chodzi o to, że wygodniej było siedzieć 
w domu i nie wstawać do szkoły na 8, czy 
też problem jest poważniejszy, związany 
z zaburzeniami lękowymi, które war-
to skonsultować ze specjalistą. Przede 
wszystkim ważne jest, żeby rozmawiać 
z dzieckiem i okazać mu zrozumienie. To 
normalne, że trudno mu wrócić do szko-
ły i może być mu ciężko zareagować na 
zmieniającą się sytuację.
Jak zatem można wesprzeć młodych, by 
na nowo zintegrowali się ze społeczno-
ścią szkolną?

– Istotna jest współpraca ze szkołą. 
Warto, żeby nauczyciele czy specjaliści 
związani ze szkołą zadbali o to, aby odby-
wały się zajęcia integracyjne. Także w kla-
sach, które się teoretycznie znają. Po tych 

prawie dwóch latach, kiedy dzieci się nie 
widziały, to są zupełnie inni ludzie, którzy 
potrzebują się na nowo poznać. 
Jeśli dziecko tęskniło za szkołą, a ze-
tknięcie z nią było trudnym bądź przy-
krym doświadczeniem np. wywołanym 
przez brak akceptacji w grupie rówie-
śniczej, zbyt wygórowane wymagania 
nauczycieli, co należałoby zrobić?

– Jedną z kluczowych rzeczy jest to, 
by dziecko czuło się bezpiecznie w rela-
cji z rodzicem. Z naszych doświadczeń 
w telefonie wynika, że jeżeli dziecko wie, 
że może się zwrócić do rodzica z prośbą 
o pomoc, to już samo to sprawia, że dany 
problem jest dużo łatwiejszy do rozwiąza-
nia i dziecko jest bardziej gotowe do tego, 
aby podejmować wyzwania i mierzyć się 
z trudnościami.
Problemem może być lekceważenie 
przez nastolatków zagrożenia związane-
go z pandemią. Jak sprawić, by podeszli 
oni do tej kwestii z większą odpowie-
dzialnością?

– Lekkomyślność na pewnym etapie 
rozwoju jest naturalna. Jest pandemia, 
więc niektóre osoby w ten sposób próbu-
ją przekraczać granice ustanowione przez 
dorosłych, co jest im potrzebne i związane 
z pewnym etapem rozwoju człowieka. Ale 
to dorośli są odpowiedzialni za ich zdro-
wie i bezpieczeństwo, dlatego rodzic ma 
prawo nie wypuścić nastolatka na spotka-
nie, gdy ktoś z tam obecnych, np. powinien 
być na kwarantannie. Takie rozsądne sta-
wianie granic jest nastolatkom potrzebne, 
nawet jeśli się na to złoszczą. Oczywiście 
kontakty społeczne również są potrzebne 
do rozwoju, więc warto postępować zgod-
nie ze zdrowym rozsądkiem i pamiętać, że 
nastolatkom jest potrzebna akceptacja, że 
to ich czas na szukanie swojej drogi i na 
próbowanie nowych rzeczy.
Co powinno zaniepokoić rodzica w za-
chowaniu dziecka bądź nastolatka?

– Między innymi sytuacje, w których 
coś się zmienia w zachowaniu. U nasto-
latków jest to trudniejsze, bo częściej do-
chodzi do zmian. Ale jeżeli dziecko jest 
bardziej smutne i wycofane niż było, czy 
wręcz przeciwnie – było spokojne i stono-
wane, a nagle staje się bardziej pobudzone, 
to taka zmiana powinna być tematem do 
rozmowy. Dorośli często intuicyjnie czu-
ją, że coś się dzieje, warto wtedy dawać 
dziecku sygnał, że widzą zmianę i pytać 
wprost, czy wszystko jest w porządku.
Gdzie jest więc granica między natural-
ną, choć odmienną reakcją młodej osoby 
na otaczającą nas sytuację pandemiczną, 
a zaburzeniami, które wymagają terapii 
bądź leczenia?

– Granica jest dosyć cienka i często 
rodzic może jej nie zauważyć, bo towa-
rzyszy dziecku cały czas. Jednak są takie 
przypadki, gdy dziecko mówi, że sobie 
nie radzi, że coś sobie zrobi, że chce się 
zabić lub już się okalecza, które powin-
ny zaalarmować dorosłych. Najtrudniej-
sza dla dziecka, które się przełamie, aby 
o tym powiedzieć, jest postawa rodzica 
wskazująca na bagatelizowanie proble-
mu lub niechęć do zapisania dziecka do 
specjalisty. Realia są takie, że na pomoc 
psychologiczną osób do 18. roku życia jest 
potrzebna zgoda rodzica. Jeśli takiej zgo-
dy nie ma, w telefonie 116 111 doradzamy, 
aby dziecko szukało w  swoim otoczeniu 
innych osób dorosłych, które są w stanie 
je wesprzeć i przekonać rodziców do zapi-
sania do psychologa. W ogóle nie byłoby 
nic złego w tym, gdyby każdy raz w roku 
udał się profilaktycznie do psychologa, by 
sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. 
Korzystania z takiej formy pomocy nie 
należy się wstydzić. Lubię o tym mówić 
w ten sposób, że gdy mamy złamaną nogę, 
to nie próbujemy się leczyć sami, więc nie 
ma nic złego w tym, że idziemy do specja-
listy, gdy mamy zranioną duszę. Dzieci 
i młodzież mają coraz większą tego świa-
domość, ale wśród dorosłych często jest to 
nadal temat tabu.
Prowadziła Pani warsztaty w Grodzisku 
dla różnych grup odbiorców. Jakie ma 
Pani wnioski i refleksje po spotkaniach?

– Spotkania w Grodzisku były dla mnie 
bardzo miłym doświadczeniem. Cieszę 
się, że istnieją takie miejsca jak grodziska 
biblioteka – otwarte na młodzież i  go-
towe do wspierania zarówno dzieci, jak 
i  ich rodziców. Mam wrażenie, że mimo, 
że spotkania były krótkie, osoby, które 
uczestniczyły w warsztatach, były bar-
dzo zaangażowane, chętne do dzielenia 
się własnymi doświadczeniami i otwarte 
w zadawaniu pytań. Mam nadzieję, że te 
spotkania były dla nich okazją do przeko-
nania się, że rozmowa lub zajęcia z  psy-
chologiem nie są niczym przerażającym, 
a mogą być przestrzenią do rozmowy 
o ważnych sprawach. Liczę na to, że była 
to też próbka tego, czy dzwoniąc na nu-
mer 116 111 (dla dzieci i młodzieży) lub na 
800  100  100 (dla rodziców i nauczycieli) 
można porozmawiać o wszystkim.

Dziękuję za rozmowę. 

Tematy do rozmów 
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Grodzisk w swej bogatej przeszłości gościł wiele znamienitych osobistości. 
Jednak wizyta cesarza Francuzów dotychczas nie była notowana. Zmieniło 
się to 11 września, kiedy każdy kto przybył na VI Rodzinny Piknik Historycz-
ny, mógł spotkać w Parku Ordona Napoleona Bonaparte. Wódz wykazał się 
niebywałą otwartością w stosunku do mieszkańców – chętnie pozował do 
zdjęć, szczegółowo udzielał odpowiedzi na niezliczoną liczbę pytań, a na-
wet dał się porwać do tańca.

Cesarz w polonezie 

– Napoleon próbował wskrzesić Polskę 
i prawie mu się to udało. Po wygranej bitwie 
pod Frydlandem w 1807 r. stworzył Księ-
stwo Warszawskie. Po wielu latach niewoli 
Polska jakby się odrodziła, co prawda nie 
w pełnym kształcie, jednak wojsko walczyło 
pod polskimi sztandarami z polskimi orła-
mi pod polskim zwierzchnictwem – mówił 
podczas oficjalnego otwarcia pikniku Piotr 
Zawada, który wcielił się w rolę cesarza 
Francuzów. Przy okazji rozpoczęcia impre-
zy głos zabrali także przedstawiciele gro-
dziskiego samorządu w osobach wicebur-
mistrza Tomasza Krupskiego i radnej Rady 
Miejskiej Aleksandry Kapuściak. Oboje 
podkreślali wyjątkowość wydarzenia i jego 
ogromne znaczenie dla dzielnicy Łąki.

Jak na prawdziwego dowódcę przysta-
ło, Napoleon przez większą część imprezy 
przebywał w swoim namiocie sztabowym. 
– W środku jest kombinacja wszystkich na-
miotów tego męża stanu, które rozstawiano 
w czasie kampanii wojennej. Mamy zatem: 
sypialnię, gabinet, poczekalnię dla adiutan-
tów, miejsca, gdzie można było się czegoś 
napić, odpocząć, a nawet umyć. Wszystko 
jest zrobione na wzór tamtych lat, część z re-
kwizytów jest z XIX wieku – mówił odtwór-
ca Małego Kaprala, który należy do Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 12. Pułku Pie-
choty Księstwa Warszawskiego.

Namiot był jednym z bardzo wielu stano-
wisk, w których istniała możliwość zetknię-
cia się z ożywioną historią. – Mamy zielarza 
prezentującego zastosowanie ziół, panią 
pokazującą jak prząść na kołowrotku, Żyda 
próbującego uczyć gier karcianych. Wędzą 
się ryby złowione przez parobków – zaczęła 
wymieniać Małgorzata Krasna-Korycińska 
z firmy Archeoconcept, która koordynowa-
ła część historyczną. Warto w tym miejscu 
dodać, że tłem dla wizyty Napoleona było 
Soplicowo. – Konstruujemy makietę dworu. 
Jak ktoś czytał „Pana Tadeusza”, to wie, że to 
nie tylko budynek główny, ale także kurni-
ki, stajnie, stodoły, obory, itp. W tej lekturze 
opisany jest polski obyczaj w owym czasie, 
troszkę oczywiście podkoloryzowany, któ-
ry staramy się przybliżyć, omówić niektóre 
jego aspekty. Jesteśmy rekonstruktorami, 
więc potrafimy opowiedzieć o tamtej epoce 
i oddzielić fakty od fikcji literackiej, którą 
stworzył Adam Mickiewicz – dodała.

Wśród stoisk nie zabrakło też bardziej 
współczesnych, za to lokalnych akcentów – 
rzeźbiarza ludowego Adama Szczepanika, 
Związku Dużych Rodzin 3+, Grodziskiego 
Klubu Szermierczego. – Przeprowadzamy 
piknikową grę terenową o nazwie „W sercu 
Soplicowa”, składającą się z siedmiu pytań  

– mówiła Wiktoria Olszewska, koordyna-
torka Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej, 
która także się zaangażowała w realiza-
cję pikniku historycznego. Kto zgłodniał, 
mógł skorzystać z kuchni polowej serwu-
jącej staropolski bigos, natomiast ci, którzy 
chcieli zamienić się w filantropów mogli 
wesprzeć charytatywną zbiórkę na leczenie 
małego Michała.

O kolejnych punktach programu w am-
fiteatrze przypominał cogodzinny wystrzał 
z armaty. Najpierw przed zebranymi wy-
stąpiły kobiety ubrane w stroje z epoki. – 
Podczas pokazu mody można było spotkać 
przedstawicielki różnych warstw społecz-
nych – od markietanki, przez szlachciankę, 
po cesarzową Józefinę. Warto wspomnieć, 
że mniej więcej do epoki mechanizacji, epo-
ki wprowadzenia stroju dla każdego, ubra-
nie było wyznacznikiem tego, z kim mamy 
do czynienia. Ubrania służyły bardzo dłu-
go i  istniała stara praktyka dziedziczenia, 
stroje zapisywano w testamencie – snuła 
opowieść Agnieszka Terpiłowska, która hi-
storią mody zajmuje się od około 20 lat.

Nie mogło zabraknąć „Koncertu Jan-
kiela”, który na cymbałach zagrał Jakub 
Karpuk, odbył się też pojedynek histo-
ryczny, będący sprawą honorową. Po czym 
wystąpił kameralny zespół dęty Sonitus 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Gro-
dzisku pod kierownictwem Anny Wierz-
chowskiej, nauczycielki klasy fletu w PSM, 
której na scenie towarzyszyli: Olga Petro-
syan i  Maria Gołembnik (flety), Ignacy 
Charzewski (saksofon) oraz akordeonista 
z Lublina Szymon Kołodziejczyk.

Dużo radości sprawiło zebranym wspól-
ne zatańczenie poloneza w wersji szlachec-
kiej. Choć nauka poszczególnych figur 
sprawiała mniej lub więcej trudności, było 
widać, że uczestnicy dobrze się bawią. Do-

datkowo, w wykonaniu profesjonalistów, 
odbył się pokaz innego tańca szlacheckiego. 
– Kujawiak jest wolnym tańcem, który ma 
kilka bardzo czułych figur, m.in. śpiąca czy 
zabujanie. Cały urok tkwi w grze spojrzeń, 
grze dotyku, podchodzenia do siebie i od-
chodzenia od siebie, obrotach. W tym tań-
cu można pokazać prawdziwą szlacheckość 
i delikatność – mówiła Anna Korbolewska z 
teatru tańca historycznego SarabAnna.

Aby wziąć udział w dwóch ostatnich ele-
mentach imprezy, należało opuścić Park Or-
dona i udać się na pobliską łąkę. Tam można 
było wysłuchać koncertu zespołu Percival 
Schuttenbach, znanego choćby ze stworze-
nia muzyki do gry „Wiedźmin 3 – Dziki 
Gon”, oraz obejrzeć spektakl teatru ognia 
zatytułowany „Wieczór legend i czarów”.

Chętnych do udziału w całym przedsię-
wzięciu nie brakowało. Obecni byli repre-
zentanci wszystkich pokoleń. Piknik odbył 
się w ramach Europejskich Dni Dziedzic-
twa i postacią Napoleona Bonaparte nawią-
zywał do obchodzonej w tym roku dwuset-
nej rocznicy jego śmierci.

– Nigdy podczas dotychczasowych edycji 
pikników nie inscenizowaliśmy epoki na-
poleońskiej, a jest to epoka barwna, cieka-
wa, wartościowa poznawczo i miła dla oka, 
bo to są czasy niezwykle estetyczne. Poza 
tym prowadzi naszą myśl do epopei naro-
dowej, jaką jest „Pan Tadeusz”. Skojarzenie 
tych dwóch tematów wydało się naturalne 
i na tyle atrakcyjne, by uczynić je mottem 
pikniku i mówiąc bardzo prozaicznie to 
połączenie wypaliło – podsumowywał Łu-
kasz Nowacki, który wraz z Aldoną Józefo-
wicz i Moniką Chrzanowską koordynował 
tę edukacyjną imprezę, organizowaną cy-
klicznie przez Ośrodek Kultury.

 Anna Redel 
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Jubileusz piętnastolecia połączony z inauguracją roku akademickiego świętował grodziski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Podczas uroczystości, która odbyła się 27 września w Centrum Kultury, zabrzmiały nie tylko piosenki w czę-
ści artystycznej, ale również życzliwe słowa przyjaciół uczelni działającej pod auspicjami Stowarzyszenia Europa i My. 

Na bogato został zorganizowany Europejski Dzień Ptaków w Dworku 
Adamowiźnie – nie tylko dlatego, że goście mieli okazję zobaczyć bogatkę, 
potocznie zwaną sikorką, lecz także z powodu obecności ambasadora 
Rzeczypospolitej Ptasiej Marka Pióro, który starszych i młodszych wielbicieli 
ptactwa zabrał na spacer ornitologiczny.

– 15 lat temu powstało i do dzisiaj to trwa. 
15 lat temu zagrało i dzisiaj dobrze się ma. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo to o nim 
ten wierszyk, piosenka jest ta, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku to jesteś Ty i pani, i pan, 
i ja – słowami własnego autorstwa powita-
ła gości Barbara Klonowska z Chóru UTW 
Fermata, który pod dyrekcją Alicji Pod-
lewskiej-Paciorek koncertowo rozpoczął 
pierwszą część jubileuszu.

Wspomnieniom sprzyjały prezentacje 
zdjęć z pierwszej inauguracji, która miała 
miejsce 10 marca 2006 roku, a piętnaście lat 
działalności w telegraficznym skrócie przy-
bliżył prezes Stowarzyszenia Europa i My 
Daniel Prędkopowicz.

– Kiedy zaczynaliśmy, na rzecz seniorów 
w Grodzisku działał jedynie Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzisiaj 
jest prężnie działająca Strefa Aktywnego 
Seniora, Gminna Rada Seniorów, która 
powstała w dużym stopniu z naszej inicja-
tywy, mamy uniwersytety trzeciego wieku 
w okolicznych miejscowościach. Dzięki 
konkurencji, obfitości zajęć dla seniorów, 
nasz uniwersytet stał się symbolem jakości, 
pewną marką zarówno jeśli chodzi o atrak-
cyjność, jak i konsekwencję w działaniu. 
Od początku zostały wręczone 724 indek-
sy, każdego roku w zajęciach bierze udział 
ponad 250 osób, w ramach UTW odbyło 
się 450 wykładów. To też zajęcia dodatkowe 

– lektoraty, warsztaty plastyczne, decoupa-
ge, warsztaty dziennikarskie, wydawany od 
2014 roku własny kwartalnik, gimnastyka, 
nordic walking, zajęcia na basenie, wy-
cieczki, chór Fermata i znakomici wykła-
dowcy, m.in. Norman Davies, prof. Roman 
Kuźniar, prof. Andrzej Rottermund, prof. 
Adam Bodnar, prof. Zdzisław Ples – mówił.

Mnóstwo ciepłych słów pod adre-
sem  grodziskiej uczelni dla seniorów pa-
dło z ust zaproszonych gości – głos zabrali 
m.in. posłanka Bożena Żelazowska, p.o. dy-
rektora Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej Aleksander Kornatowski, staro-
sta Marek Wieżbicki i burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. W wielu wypowiedziach 
przypominano postać zmarłej w 2016 roku 
Krystyny Rymaszewskiej-Prędkopowicz, 
inicjatorki powstania UTW w Grodzisku 
i jej pierwszej koordynatorki.

– Pamiętam dokładnie, jak rodziła się 
myśl o powstaniu UTW w Grodzisku. By-
łam zaprzyjaźniona z Krysią Prędkopowicz, 
która szukała wspaniałych pomysłów i to 
był najcudowniejszy pomysł, jaki mógł się 
wtedy zrodzić – mówiła Aleksandra Ka-
puściak, przewodnicząca komisji oświaty, 
kultury, kultury fizycznej i sportu w grodzi-
skiej Radzie Miejskiej. A o tym, jak ważną 
postacią dla UTW była jego założycielka, 
najlepiej świadczą słowa Alicji Zdrojew-
skiej, obecnej koordynatorki. – Dla mnie, 

jak również dla wszystkich osób działają-
cych w naszym zarządzie, było to bardzo 
duże wyzwanie, albowiem trudno jest do-
równać komuś, kto był szybki i operatywny 
w działaniu, miał pomysły i nigdy się nie 
poddawał.

Krystynę Rymaszewską-Prędkopowicz 
w  pięknych słowach przywołał również 
prof. Zdzisław Ples.

– W UTW szczególnie mnie pasjonuje 
możliwość przyjacielskich relacji. Zajmuję 
się zagadnieniem depresji i proszę sobie 
wyobrazić, że nasza zachodnia cywilizacja 
poprzez proces indywidualizacji zmierza 
chyba w niezamierzony sposób do osa-
motnienia. Statystyki w USA pokazują, że 
50 proc. młodych ludzi nie ma przyjaciół – 
sami jedzą, sami śpią, sami pracują, sami się 
bawią. A człowiek, który nie ma przyjaciół, 
traci szybko swoje siły – mówił rektor Pod-
kowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej.

W części artystycznej oprócz chóru Fer-
mata z recitalem wystąpiła Justyna Recze-
niedi, której na fortepianie akompaniował 
Maciej Klociński, zaś na finał wystąpił Chór 
Cantata pod dyrekcją Barbary Paszkiewicz. 
Wcześniej jednak odbyła się immatrykula-
cja nowych studentów, a także wręczenie 
podziękowań przyjaciołom UTW i osobom 
szczególnie zaangażowanym w jego działal-
ność. Z racji urodzin nie zabrakło też tortu. 

Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

– Klejnotem był zimorodek, którego od 
dawna nie miałem okazji zobaczyć. Spo-
tkaliśmy również dzięcioła zielonego, 
a  także pospolite gatunki jak krzyżówka, 
kawka, wrona czy grzywacz. Spacery były 
bardzo udane. Opowiadać tylu dzieciom 
o ptakach, to była radość, a jeżeli jeszcze 
zapamiętają, że latem dla ptaków najlepsza 
jest woda, a zimą słoninka i słonecznik, 
to będzie naprawdę fajnie – mówił Marek 
Pióro, nazywany jednym z najlepszych 
i  najważniejszych popularyzatorów pta-
siarstwa w Polsce.

Spacery nie były jedynymi ptasimi pro-
pozycjami tego dnia. Teatr Echo przygoto-
wał przedstawienie „Skrzydlata brać”, zaś 
chętni mogli wziąć udział w warsztatach 
Mikołaja Budnego, który pokazał jak zro-
bić karmnik dla ptaków. 

– Z ptakami zaprzyjaźniamy się już od 
czerwca, kiedy zorganizowaliśmy plener 
wikliniarski poświęcony ptakom z obrazów 
Chełmońskiego – mówiła Monika Samo-
raj z Dworku w Adamowiźnie, gdzie można 
było zobaczyć także wystawę Jacka Wierzej-
skiego „Ptaki z ziemi Chełmońskiego”.  (kb)

Ptasie perspektywy  

Marka atrakcyjności i konsekwencji 
fot
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Na ogrodzeniu kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Piaskowej można było oglądać wystawę biograficzną poświę-
coną kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, przygotowywaną przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Z debiutanckim koncertem wystąpiła 4 paź-
dziernika w grodziskim Centrum Kultury 
Ferajna Jastrzębskiego, zespół stworzony 
przez Sebastiana Jastrzębskiego, syna zna-
nego warszawskiego akordeonisty, Jerzego 
Jastrzębskiego, który przez kilkadziesiąt lat 
występował w składzie Orkiestry z Chmiel-
nej. Lider Ferajny jest gitarzystą i aranże-
rem, odpowiada również za dobór utwo-
rów, stylowe i harmonijne brzmienie oraz 
wykonanie. Do powołania zespołu, który 
potrafiłby oddać klimat dawnych warszaw-
skich bazarów, podwórek i ulic, przymierzał 
się od kilku lat. Na scenie CK zabrzmiały 
szlagiery, opowiadające o miłości i zdradach 
wśród wyższych i niższych sfer, w rytmie 

fokstrotów, polek, tang i walczyków, takich 
jak „Czarna kawa”, „Śmiej się, Griszka”, „Noc 
w wielkim mieście” czy „Ach Ludwiko!”. Nie 
zabrakło piosenki z repertuaru Orkiestry 
z Chmielnej – „Księżyc frajer” z tekstem 
Agnieszki Osieckiej. 

Gościem honorowym koncertu był naj-
starszy żyjący muzyk Orkiestry z Chmielnej 
– Zdzisław Pater. W rolę przewodnika po 
przedwojennej Warszawie wcielił się żyrar-
dowianin – Maciej Klociński. W Ferajnie 
Jastrzębskiego zagrali: Barbara Bazanowa 
– mandolina, Weronika Mońka-Chwała 
– skrzypce, Ludwik Skrzypek – akordeon, 
Wojciech Ruciński – kontrabas, Adam Przy-
byłek – klarnet, Sebastian Jastrzębski – gita-

ra, a zaśpiewali M. Klociński oraz gościnnie 
Ula Blaszyńska.

Za pomoc w organizacji prób i promocji 
zespołu pracownikom grodziskiego Ośrod-
ka Kultury, Mediateki oraz Radia Bogoria 
podziękował menedżer zespołu Krzysztof 
Urtate.

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Wrzesień roku pamiętnego w gazetach

Prymas Tysiąclecia na Piaskowej

Ferajna zagrała

Interesującą wystawę z okazji rocznicy wy-
buchu II wojny światowej przygotowało 
CKiIO w Podkowie Leśnej. W Pałacyku 
Kasyno można było obejrzeć wystawę ar-
chiwalnych gazet z początków wojny i oku-
pacji z bogatych zbiorów podkowianina 
i  właściciela willi Aida Tadeusza B. Iwiń-
skiego. W jego zbiorach znajdują się zarów-
no gazety wydane w jeszcze wolnej II  RP, 
jak i okupacyjne gadzinówki oraz pisma 
ukazujące się na emigracji. 

Tytuł wystawy „Dnia pierwszego wrze-
śnia roku pamiętnego…” nie jest przy-
padkowy, ponieważ został zaczerpnięty 

z  piosenki „Posłuchajcie ludzie” autorstwa 
mieszkanki Podkowy Leśnej Julii Ryczer 
(1906-1986), która straciła córkę podczas 
bombardowania we wrześniu 1939 r.  Zwra-
cają uwagę tytuły artykułów: „Francja i An-
glia u  boku Polski. Wczoraj weszły w stan 
wojny z Niemcami”, „Orędzie histeryka. Ka-
pral Hitler wybiera się na front”, „Pierwszy 
samolot niemiecki nad Anglią”.  Z pierw-
szych doniesień o wybuchu wojny przebija 
narracja, że „nie oddamy ani guzika, nie 
oddamy Gdańska”, Hitler przedstawiany jest 
jeszcze satyrycznie, a informacje o wojnie 
sąsiadują z recenzjami przedstawień teatral-

nych oraz repertuarem kin. Wtedy jeszcze 
nikt – lub prawie nikt – nie był w stanie 
wyobrazić sobie bezmiaru zbrodni i podło-
ści, z jakimi miał się zetknąć w czasie oku-
pacji, nikt lub prawie nikt – nie wyobrażał 
sobie, że okupacja będzie czymś więcej niż 
stanem przejściowym. Niedoinformowani, 
nie przygotowani do tak brutalnej zmiany 
ludzie musieli żyć na co dzień. Jedni pró-
bowali żyć, jak przed wojną, bo jeszcze nie 
umieli inaczej. Inni, przystosowywali się, 
czasem nadmiernie, do nowej sytuacji. Woj-
na i okupacja wkraczały w ich życie. 

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

28 maja 2021 r. przypadła 40. rocznica śmier-
ci Prymasa Tysiąclecia, a 3 sierpnia – 120. 
rocznica jego urodzin. Wystawa towarzyszyła 
uroczystościom beatyfikacyjnym kard. S. Wy-
szyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, które 
miały miejsce w Warszawie 12 września br. 

Od 3 sierpnia 1924 r. ks. S. Wyszyński peł-
nił posługę kapłańską, którą łączył z działal-
nością społeczną i naukową. Od 1942 r. był 
kapelanem i konspiracyjnym wykładowcą 

w  Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, 
a  w trakcie powstania warszawskiego był 
także kapelanem zgrupowania AK „Kampi-
nos”. W 1946 r. papież Pius XII mianował go 
biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. 
Dwa lata później został podniesiony do god-
ności arcybiskupa metropolity warszawsko-
-gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycz-
nia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski.

Był inicjatorem listu do rządu, który prze-
szedł do historii pod nazwą Non possumus, 
wyrażającego stanowczy sprzeciw Episko-
patu Polski wobec postępowania władz ko-
munistycznych. Reakcją było aresztowanie 
prymasa 25 września 1953 r. i przetrzymy-
wanie do jesieni 1956 r. Napisał wtedy słyn-
ny tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, zło-
żonych 26  sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze 
przy udziale miliona wiernych. Przez 9 lat 
prowadził duchową Wielką Nowennę, przy-
gotowującą do obchodów Millenium Chrztu 
Polski w 1966 r. Wielotysięczne uroczystości 

religijne odbywały się w całym kraju, a ich 
kulminacja od 2 do 4 maja 1966 r. na Jasnej 
Górze w Częstochowie zgromadziła blisko 
2 miliony Polaków. W żadnym innym pań-
stwie bloku sowieckiego nie doszło do mani-
festacji religijnych na taką skalę, związanych 
również z dążeniami niepodległościowymi. 
Rok wcześniej, w 1965 r., kardynał Wyszyń-
ski był jednym z inicjatorów listu biskupów 
polskich do biskupów niemieckich, ostro 
potępianego w oficjalnej propagandzie PRL. 
W  latach 1980–1981, mimo pogarszającego 
się stanu zdrowia, starał się pełnić rolę po-
średnika w negocjacjach pomiędzy władza-
mi komunistycznymi a „Solidarnością”.

Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 
zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Spo-
czął w katedrze św. Jana, a jego pogrzeb stał 
się wielką manifestacją narodową. 3 maja 
1994 r. Prymas Tysiąclecia został pośmiert-
nie odznaczony Orderem Orła Białego.

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski 
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Wisienką na torcie był koncert uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. 
T. Bairda, który odbył się 24 września. Jak 
podkreśliła dyrektor szkoły Wioletta Haj-
dus, był to pierwszy koncert uczniów po 
półtorarocznej przerwie. Wystąpili przed-
stawiciele klas fortepianu, skrzypiec, fletu 
poprzecznego, gitary, wiolonczeli, akorde-
onu, saksofonu i perkusji: Zuzanna Boda-
sińska, Helena Krawczykiewicz, Weronika 
Różycka, Wojciech Radomski, Nina Sarza-
ła, Aleksandra Gąsińska, Adam Iwanowski, 
Dawid Surała, Wojciech Stańczak, Błażej 
Jankowski oraz absolwent placówki Piotr 
Krawczykiewicz. Uczniom akompaniowa-
ły Agata Gebel oraz Aleksandra Jagła.

W wakacje miłośnicy muzyki klasycznej 
mogli podziwiać Przemysława Lechow-
skiego, który wystąpił z recitalami „Pod 
dachami Paryża”. Dachy należy traktować 
umownie, ponieważ raz recital odbył się 
w  plenerze, ale innym razem już pod da-
chem. W programie koncertu znalazły się 
utwory Fryderyka Chopina oraz Claude’a 
Debussy’ego. O ile z Chopinem w roku 
Konkursu Chopinowskiego jesteśmy raczej 
osłuchani, to twórczość francuskiego kom-
pozytora, przedstawiciela impresjonizmu 
muzycznego, na pewno dla wielu osób była 

czymś nowym. Już tytuły utworów mogą 
służyć za komentarz: „Preludium Wrzosy”, 
„Preludium Wiatr na równinie”, „Prelu-
dium Dźwięki i wonie krążą w wieczornym 
powietrzu”, „Preludium Wzgórza Anaca-
pri”. Debussy dążył do muzycznej wolności, 
niczym nieograniczonej i  tajemniczo zwią-
zanej z naturą i wyobraźnią. Nie bez racji 
nazywany był „wielkim malarzem snów”.

W lipcu utwory znane ze szklanego ekra-
nu zaprezentował duet Dombrova Piano 
Duo. Pianiści – Łukasz Szubski i Krzysztof 
Włodarczyk pytani wielokrotnie, jak to jest 
grać na cztery ręce, siedząc obok siebie, od-
powiadają niezmiennie, że w osiemdziesię-
ciu procentach to zasługa wspólnego ćwi-
czenia, a w dwudziestu to efekt spędzania 
czasu razem również poza muzycznymi za-
jęciami. A że znają się już 22 lata, przycho-
dzi im to łatwo. Wykonali m.in. kompozy-
cję Ennio Morricone „The Ecstasy of Gold” 
ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Dobry, zły 
i brzydki” w reżyserii Sergio Leone, ale tak-
że motyw z „Króla Lwa”, „Shallow” z filmu 
„Narodziny gwiazdy” czy temat z  filmu 
o przygodach Jamesa Bonda. 

Miniatur romantycznych można było 
posłuchać w wykonaniu absolwentek 
Akademii Muzycznej w Katowicach: 

Katarzyny Pielech (skrzypce) i Justyny 
Służalec (fortepian). Było romantycznie 
za sprawą utworów takich kompozyto-
rów jak Jules Massenet, Fritz Kreisler 
czy Edward Elgar. Nie zabrakło jednego 
z najbardziej popularnych argentyńskich 
tang „El Choclo” oraz najpopularniejsze-
go utworu V. Montiego, czyli „Czardasza” 
skomponowanego na motywach węgier-
skich melodii ludowych.

We wrześniu śladami wielkich pianistów 
jazzowych: Kaitha Jarreta, McCoy Tynera, 
Theleniousa Monka czy Herbiego Han-
cocka mogliśmy podążać dzięki koncer-
towi absolwentów katowickiej Akademii 
Muzycznej. Wystąpił zespół Przemysław 
Chmiel Project w składzie: Przemysław 
Chmiel (saksofony), Mateusz Gramburg 
(fortepian), Michał Szeligowski (perkusja) 
i Michał Aftyka (kontrabas). 

Koncerty w dworku Chełmońskie-
go w  Adamowiźnie pokazały, że miejsc, 
w których można organizować tego rodza-
ju wydarzenia w Grodzisku nie brakuje. 
A już niektórzy pytają się: a co z koncerta-
mi na Stawach Goliana? Nic, tylko się cie-
szyć z takiego kłopotu bogactwa. 

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Tradycyjnie na wernisaż przybył niezwy-
kle życzliwy Polsce i Polakom Ambasador 
Meksyku w Polsce Alejandro Negrín Muñoz 
kończący misję dyplomatyczną w naszym 
kraju. Dotarł również sam artysta, który 
powiedział, że kultura jest tym elementem, 
który pozwolił mu przetrwać ten trudny 
okres. Uciążliwości związane z długim ocze-
kiwaniem na wystawę malarz zrekompenso-

wał oczekującym przywożąc ze sobą obrazy 
ukazujące wszystkie stany Meksyku. Zmie-
rzył się z sielankowymi krajobrazami naj-
bardziej znanych w Meksyku miejsc, które 
mają do zaoferowania plaże, góry, stanowi-
ska archeologiczne czy place wielkich miast.  
Paleta obrazów Diego Rodarte nie kończy 
się na niewiele wnoszącej do interpretacji 
jego dzieł wirtuozerii, ale idzie o krok dalej: 

Miniatury, preludia i wisienka

Spojrzenie wewnętrzne, 
wymiar zewnętrzny

Za melomanami pierwszy sezon muzycznych piątków w dworku Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie. 
Jak było? Na pewno bardzo dobrze! Frekwencja dopisała przez całe wakacje, bez względu na to, czy kon-
certy odbywały się na świeżym powietrzu czy ze względu na komary albo deszcz – we wnętrzu dworku.

Prace meksykańskiego artysty Diego Rodarte miały być zaprezentowa-
ne w Polsce w ubiegłym roku. Nikt się wówczas nie spodziewał, że 
epidemia na półtora roku wstrzyma te plany. Dopiero 2 września jego 
obrazy zostały pokazane w Galerii Juana Soriano w Owczarni. 

miesza i łączy elementy o ogromnej ekspre-
sji wizualnej, której uzupełnieniem jest re-
konstrukcja niektórych rytuałów typowych 
dla zobrazowanych miejsc. Wystawa „W 
poszukiwaniu #Meksyku” to wewnętrzne 
spojrzenie na zewnętrzny wymiar kraju, 
jego uwarunkowania geograficzne i na to, co 
możemy tam zobaczyć. 

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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5 września na werandzie Muzeum Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku 
odbyło się spotkanie z Ludwiką Włodek, 
prawnuczką patronów tej instytucji, au-
torką nowego wydania książki „Pra. 
Iwaszkiewiczowie. Opowieść o rodzi-
nie”. Spotkanie prowadziła redaktor ty-
godnika „Polityka” Justyna Sobolewska.

– Dziś już nie napisałabym takiej 
książki – przyznaje we wstępie autorka. 
– Przede wszystkim dlatego, że nie żyją 

już dwie córki Iwaszkiewiczów, które 
były dla mnie nieocenionym źródłem 
informacji. Obie zaakceptowały tę książ-
kę i nie chciały, żebym cokolwiek w niej 
zmieniała – podkreśliła L. Włodek. 

Książka pokazuje pisarza uwikłanego 
w sprawy żony, córek i wnuków. Rozdar-
tego pomiędzy ukraińską przeszłością 
a warszawską codziennością, zaangażo-
wanego w sprawy publiczne i domowe.

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski

kultura 17

Z kart Kroniki  
Biblioteki  
Pedagogicznej…

Gdy w 1990 roku biblioteka z powodu 
wymówienia warunków najmu w bu-
dynku przy ul. Kościuszki 28 musiała 
zawiesić działalność, stan zbiorów wyno-
sił 25  808 woluminów. Zbiory biblioteki 
zmagazynowano w Szkole Podstawowej 
nr 1, a bibliotekarze przyjmowali zwroty 
książek i wykonywali prace zlecone przez 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół. Biblioteka działalność wznowiła 
dopiero po 19 miesiącach przerwy.

W 1992 roku rozpoczęły się rozmowy 
z  Dyrekcją SP nr 1, w efekcie których Bi-
blioteka otrzymała 9 pomieszczeń przy ul. 
Kilińskiego 8b w budynku SP nr 1 po daw-
nej Przychodni Zdrowia. Rozpoczęła się 
żmudna praca – rozpakowywanie, segrego-
wanie, układanie zmagazynowanych ksią-
żek, naprawa zniszczonych podczas trans-
portu. Proces ten zakończyło skontrum 
zbiorów. Po wakacjach, od 1 września 1993 
roku Biblioteka Pedagogiczna ponownie 
zaistniała w środowisku lokalnym – moż-
na przeczytać w kronice biblioteki.

Reaktywacji biblioteki towarzyszyły 
zmiany kadrowe – od 1 września 1993 
roku kierownikiem placówki została 
Sylwia Bąbik. Pracownicy podjęli wiele 
działań, aby ponownie zaistnieć na rynku 
bibliotekarskim. Rozpoczęto wydawanie 

„Informatora Biblioteki”, który otrzy-
mywali pracownicy bibliotek szkolnych 
i  innych placówek oświatowych, rozre-
klamowano Bibliotekę w prasie i telewizji 
lokalnej, zorganizowano loterię dla dzieci 
ze szkół podstawowych, prowadzono lekcje 
biblioteczne i zajęcia pozalekcyjne z psy-
chologiem i pielęgniarką.

Rok działalności w nowym lokalu 
wystarczył, by biblioteka zaczęła być do-
strzegana w środowisku lokalnym. Przy-
czyniły się do tego takie inicjatywy jak 
organizacja konferencji dla nauczycieli 
bibliotekarzy, loteria andrzejkowa dla 
dzieci, a przede wszystkim Miejski Kon-
kurs Czytelniczy „Moje ulubione książki” 
– adresowany do uczniów klas I-V szkół 
podstawowych. Wręczenie nagród lau-
reatom odbyło się przed Dniem Dziecka 
w  sali kinowej. Zaś konkursy organizo-
wane przez bibliotekę stały się marką 
samą w sobie – „Wydajemy własną książ-
kę”, konkurs na opowiadanie baśni, bajek 
i  legend  „Dawno,  dawno temu…” czy 
konkurs wokalny „Sopranem i basem” 
nie tylko cieszyły się ogromną popular-
nością wśród dzieci i młodzieży, lecz tak-
że doczekały się wieloletniej tradycji.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Warszawie – Filia w Grodzisku Maz.

Wielbicielka 
klamotów

Cóż tam, pani, 
w internecie?

Kojarzycie, drodzy Czytelnicy, program 
„Mania chomikowania” o ludziach, któ-
rzy zagracają swoje domy? Ich zbierac-
two przeradza się w chorobę, a do akcji 
wkracza zaniepokojona rodzina w towa-
rzystwie psychologa i ekipy sprzątającej. 
Jestem na dobrej drodze, by stać się taką 
osobą i to na dwóch polach.

Po pierwsze, jako nałogowa czytelnicz-
ka mogłabym budować forty z książek 
i tylko resztki rozsądku skłoniły mnie do 
zakupu czytnika ebooków, dzięki czemu, 
wchodząc do mojego pokoju, jeszcze nie 
muszę ogłaszać piątego stopnia zagrożenia 
lawinowego. Na dodatek po obwieszeniu 
całej ściany półkami, obiecałam sobie, że 
kiedy osiągną masę krytyczną, jedynym 
rozwiązaniem będzie usunięcie starszych 
książek. Póki co system działa, choć mój 
tak zwany stos hańby, czyli hałda powieści 
czekających na przeczytanie, ma się świet-
nie i de facto składa aż z trzech kopców.

Moja druga przypadłość dotyczy zbie-
rania klamotów do zdjęć. Zainspirowana 
zdjęciami książek, które blogerzy zamiesz-
czają w mediach społecznościowych, ma-
niakalnie gromadzę drobne przedmioty, 
które z żarliwością rozkładam na podło-
dze wokół książek i robię im zdjęcia. Roz-
kładanie i zbieranie klamotów trwa go-
dzinę, a to i tak, gdy naprawdę się sprężę. 
Jednak kiedy widzę w internecie urocze 
kompozycje książkowe w towarzystwie 
kawy z uśmiechniętą pianką, bogato zdo-
bionej łyżeczki, kolorowych szkiełek czy 
ręcznie malowanej zakładki, muszę mieć 
coś podobnego. 

Tym sposobem moja kolekcja rekwi-
zytów, która najpierw mieściła się w pu-
dełku, gości już w trzech pudłach, dwóch 
szufladach i kilku wazonach. Na grodziski 
targ staroci chodzę z plecakiem i wypeł-
niam go po suwak. Ostatnio kupiłam trzy-
dzieści kolorowych szkiełek, kilka starych 
pocztówek i zdjęć, tyci pojemnik na kawę 
i byłam bliska zakupu piątej filiżanki, ale 
wybiłam ją sobie z głowy, usłyszawszy 
cenę. Rodzina psychologa wzywać nie 
musi. Na razie.

Lecz to tak wielka satysfakcja, gdy obser-
watorzy mojego fanpage’a pochwalą kom-
pozycję, a nawet stwierdzą, że rozpoznają 
moje zdjęcia bez podpisu. Dzięki moim 
uroczym lupkom, piórkom, kluczom, bu-
teleczkom i podobnym rupieciom mogę 
podbijać internety. Gdybym jednak na ja-
kiś czas zamilkła, sprawdźcie Państwo mój 
pokój, czy aby nie trzeba wzywać pomocy 
albo przynajmniej kontenera.

Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Opowieść o rodzinie 
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Urodzona w Grodzisku Mazowieckim 30 kwietnia, w dzień 
świętej Katarzyny, otrzymała na imię Beata. Wśród bliskich 
znana jako Kasia. Przez wiele lat podróżowała po Europie, 
Afryce Północnej i Ameryce. Na dłużej zatrzymała się w Pa-
ryżu. W 1993 roku powróciła do rodzinnego miasta. Wtedy, 
w atmosferze wspomnień, zaczęła pisać wiersze – tyle o au-
torce można dowiedzieć się ze skrzydełka okładki książki 
Beaty Katarzyny Syrokomli-Popławskiej „Spacer we mgle”.

Historia miasta zamknięta w płótnie

kultura18

Przepyszny owoc wspomnień 

Tak mało słów, a tyle w nich treści, której 
odzwierciedlenie można znaleźć na kolej-
nych stronach publikacji. Począwszy od 
imiennego dualizmu, który zaakcentowany 
jest w dwoistości formy książki – pierwsza 
część zawiera wspomnieniową prozę, część 
druga – poezję. Niezależnie od gatunku 
Katarzyna Syrokomla jak nikt inny potrafi 
wydobyć słowa z tytułowej wieloznacznej 
mgły i ułożyć je w taki sposób, by stworzyć 
wyraźny obraz pełen dźwięków, zapachów, 
barw, kształtów i pełnokrwistych postaci.

Część wspomnieniowa szczególnie 
u starszych mieszkańców wywoła emocje. 
Autorka przywołuje Grodzisk z lat po-
wojennych, widziany oczami kilkuletniej 

dziewczynki, obdarzonej 
fenomenalnym darem 
obserwacji, który w połą-
czeniu z niezwykłą, wręcz 
fotograficzną pamięcią przyniósł po la-
tach przepyszny owoc w postaci spisanych 
wspomnień. Rozsmakować się w nich 
mogą również młodsi mieszkańcy, by choć 
trochę skosztować atmosfery „tamtego” 
Grodziska sprzed kilkudziesięciu laty.

Grodziski akcent jest również obecny 
w liryce – a jego kwintesencją jest wiersz 
„Więź”, w którym autorka wylicza elemen-
ty budujące jej szczególną relację z  mia-
stem dzieciństwa, miastem, do którego 
wróciła, „by drugą młodość przeżyć”. To 

jednak nie jedyny aspekt po-
ruszany w  poezji Katarzyny 

Syrokomli – przemijanie, umiejętność 
przezwyciężenia smutku, niezwykłość 
świata – to tylko niektóre wątki, pojawia-
jące się na kolejnych kartach książki wy-
danej przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Grodzisk Mazowiecki. Warto dodać, że 
proces wydawniczy swoim doświadcze-
niem wsparli Wiesława Mielniczuk i Kazi-
mierz Mardoń z Zakładu Poligraficznego 
„Primum” w Kozerkach, gdzie przed laty 
drukowana była również „Bogoria”.

Krzysztof Bońkowski

Tym przydomkiem (…) obdarzono Szcze-
pana Brozycha, malarza, który na swoich 
mieniących się barwami obrazach utrwalał 
zmieniające się oblicze miasta, Grodziska 
Mazowieckiego. Czym dla Warszawy są we-
duty Bellotta zwanego Canalettem, tym dla 
Grodziska pozostają miejskie pejzaże Bro-
zycha: nieocenionym skarbem tworzonym 
na przestrzeni wielu lat portretem miasta 
i wyjątkowym listem miłosnym do swojego 

miejsca na ziemi – wyjaśnia w obszernym 
słowie wstępu do części ilustracyjnej Łu-
kasz Nowacki, który z ramienia wydawcy, 
czyli Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk 
Mazowiecki koordynował powstanie albu-
mu „To będzie na wieczność. Grodzisk Ma-
zowiecki w malarstwie Szczepana Brozy-
cha”. Zresztą tytuł zaczerpnięty jest wprost 
z wypowiedzi malarza, który tak zwykł od-
powiadać rodzinie martwiącej się o niego, 
gdy mimo niepogody jako niemłody już 
człowiek wybierał się ze sztalugą w teren.

Jeśli Katarzyna Syrokomla w „Spacerze 
we mgle” stworzyła obraz miasta z prze-
łomu lat 40. i 50. za pomocą słowa, to 
Szczepan Brozych w tym samym celu użył 
farb i płótna, archiwizując dynamiczne 
zmiany, jakie zachodziły w Grodzisku na 
przestrzeni lat 60., 70. i 80. Uczeń takich 
tuzów jak Miłosz Kotarbiński, Władysław 
Ostrowski czy Edward Kokoszko choć nie 
był profesjonalnym artystą, dzięki wro-
dzonemu talentowi i pracowitości doszedł 
do mistrzostwa w operowaniu kolorem, 
a umiejętność uchwycenia momentu i de-
terminacja, by zatrzymać go na obrazie, 
sprawiły, że pozostawiona przez niego 
spuścizna jest i przebogata, i bezcenna dla 
pamięci miasta.

O tym, że album jest godny polecenia, 
oprócz wartej poznania treści, decydu-
je również zachwycająca szata graficz-
na, za którą odpowiadało studio Ling 
Brett, a swoją cegiełkę dołożyła drukarnia 
db  Print, sobie tylko znanym sposobem 
zdobywając płótno wykorzystane na okład-
ce. Koncepcję albumu oraz tekst stworzył 
Łukasz Nowacki, który dokonał również 
wyboru materiałów ilustracyjnych. To 
z kolei było możliwe dzięki reprodukcji cy-
frowej, opracowaniu i wyborowi obrazów, 
którego ze zbiorów Ośrodka Kultury doko-
nała Aldona Józefowicz. Autorów w dziele 
stworzenia wspierali Honorowi Obywatele 
Grodziska Mazowieckiego Aurelia i Ja-
nusz Sobierajowie, wieloletni opiekunowie 
twórczej spuścizny Szczepana Brozycha.

Krzysztof Bońkowski
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Trudno o lepszy wybór na pierwszą publikację 
z okazji przypadającego w przyszłym roku 500-le-
cia miasta niż album poświęcony życiu i twórczości 
Szczepana Brozycha, który zasłużenie określany 
jest „Grodziskim Canalettem”.
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Nadchodzi  
Weekend Grozy 

Satysfakcja z działania
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Za nami pierwsze spotkanie integracyj-
ne, wybory oraz objazd po naszej gminie. 
W wyniku wyborów w składzie tegorocz-
nego prezydium znalazły się: przewodni-
cząca Katarzyna Wojciecho wska, wiceprze-
wodnicząca Wikto   ria Kieszkowska oraz 
wiceprzewodnicząca (sekretarz) Zuzanna 
Lewandowska. Serdecznie gratulujemy!

W Młodzieżowej Grupie Konsulta-
cyjnej od samego początku stawiamy na 
aktywną oraz przyjemną pracę. Już na 
początku września podczas VI Pikniku 
Historycznego „Napoleon w Soplicowie” 
przeprowadziliśmy dla uczestników wy-
darzenia przygotowaną przez nas grę te-
renową „W sercu Soplicowa”. Aby ukoń-
czyć grę, należało znaleźć umieszczone 
w Parku Ordona tablice informacyjne, na 
których ukryte były odpowiedzi na pyta-

nia. W zabawie wzięło udział 160 osób, 
którym serdecznie dziękujemy za uczest-
nictwo. Mamy nadzieję, że podobała się 
Wam nasza gra. 

Nie ustajemy w swoich działaniach 
i  planujemy już wydarzenia na kolejne 
miesiące. Na zakończenie października 
organizujemy we współpracy z Ośrod-
kiem Kultury „Weekend Grozy”. W piątek, 
29 października o godzinie 18:00, roz-
pocznie się Filmowy Maraton Grozy. Wy-
świetlone zostaną trzy filmy: „Obecność”, 
„Obecność 2” i „Obecność 3”. Bilety w ce-
nie 32 zł można zakupić w kasie Kina CK. 
Zapraszamy – obecność obowiązkowa!

Dzień po maratonie, w sobotę, 30 paź-
dziernika, organizujemy z Piotrem Mo-
czydłowskim grę terenową Zombie Qu-
est. Będzie to pierwsze takie wydarzenie 

w naszym mieście. Gra odbędzie się z wy-
korzystaniem aplikacji mobilnej Poznaj 
Grodzisk Mazowiecki. Przeniesie ona 
uczestników w świat apokalipsy zombie, 
w którym poznają oni historię człowieka 
próbującego przetrwać ten trudny czas. 
Terenem apokaliptycznych wydarzeń bę-
dzie centrum miasta. Start wydarzenia 
o  godzinie 17:00 przed Dworcem PKP 
w  Grodzisku. Na każdego, kto odważy 
się zanurzyć w tym świecie, czekają drob-
ne upominki oraz moc wrażeń, które na 
pewno pozostaną w pamięci!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do 
udziału w obu wydarzeniach! Więcej 
szczegółów odnośnie naszych działań 
można znaleźć na naszym Facebooku: 
Młodzieżowy Grodzisk.

Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna

Czym jest Młodzieżowa Grupa Konsul-
tacyjna?

– To grupa młodych osób, które są za-
angażowane w życie społeczne w naszym 
mieście. Organizujemy różne wydarzenia 
dla młodych w Grodzisku, ale nie tylko 
dla młodych, bo współpracujemy również 
z różnymi gminnymi instytucjami pomaga-
jąc jako wolontariusze. Jako organizatorzy 
jesteśmy znani z gier miejskich, maratonów 
filmowych, Grodziskiego Dnia Młodzieży, 
które od kilku lat odbywają się corocznie.
Kto tworzy tę grupę?

– W tym roku jesteśmy w 27-osobowym 
składzie. W MGK może się znaleźć każdy 
uczeń grodziskiej szkoły od ósmej klasy do 
ostatniej klasy szkoły średniej. Najdłużej 
można pozostać w MGK do 22 roku życia, 
ale warunkiem jest uczestnictwo w działa-
niach w poprzednich latach. 
W jaki sposób można zostać członkiem 
tej grupy?

– Dotychczas swoich reprezentantów 
zgłaszały szkoły. To nie do końca zdawało 
egzamin, bo zdarzało się, że tak naprawdę 
trafiały do nas osoby, które z takich czy 
innych przyczyn nie miały chęci, by zaan-
gażować się w pracę MGK. Dlatego w tym 
roku zmieniliśmy sposób rekrutacji – osoby 
zainteresowane przysyłały e-mailem listy 
motywacyjne. I na tej podstawie powstał 
skład tegorocznej kadencji.  
Od jak dawna działasz w MGK?

– Zaangażowałam się w MGK jeszcze 
w ósmej klasie podstawówki. To zaczęło się 

przypadkowo, bo o istnieniu młodzieżo-
wej rady dowiedziałam się na lekcji wiedzy 
o społeczeństwie. Nasza pani nauczycielka 
bardzo nas zachęcała do udziału. Zgłosiłam 
się i… zostałam do dziś. Nie wyobrażam 
sobie teraz życia bez MGK i związanych 
z nią kontaktów międzyludzkich. Na pew-
no daje duże możliwości rozwoju.   
Jaki jest cel MGK?

– Przede wszystkim integracja młodzie-
ży. Często się słyszy, że do młodzieży do-
trzeć najtrudniej i w dużej mierze tak jest. 
Chcielibyśmy tymi wszystkimi działaniami 
i wydarzeniami, które organizujemy, złą-
czyć młodzież grodziską. Duży wpływ na 
rozpad kontaktów międzyludzkich ma na 
pewno pandemia. Wielu młodych ludzi 
zamknęło się w domach, nie angażuje się, 
nie bierze udziału w żadnych inicjatywach. 
Za nami naprawdę trudny czas, na co może 
nie wszyscy dorośli zwracają uwagę. Ósmą 
klasę kończyłam z przesuniętym terminem 
egzaminu z powodu strajku nauczycieli, 
w  pierwszej klasie szkoły średniej stacjo-
narnie uczyłam się tylko jeden semestr, 
a w drugiej klasie – półtora miesiąca. 
Jak pandemia wpłynęła na działalność 
MGK?

– Mimo pandemii pracowaliśmy cały 
czas na mediach społecznościowych. Naj-
większym sukcesem pandemicznym był 
nasz kanał podcastowy „Movie Grodzisk 
– zagubieni w rozmowach”, zrealizowany 
w ramach projektu „Młodzi liderzy w cza-
sach kryzysu”. Na naszych kanałach na FB 

stworzyliśmy sekcję, gdzie promowaliśmy 
gastronomię grodziską czy lokalnych wy-
konawców. Publikowaliśmy też posty o te-
matyce egzaminacyjnej czy maturalnej. 
Są już konkretne plany działań MGK na 
bieżący rok szkolny?

– Jak najbardziej! Planujemy bardzo dużo 
działań, są już nawet rozpisane i ułożone 
w harmonogram. Na koniec października 
organizujemy maraton filmowy i grę miej-
ską Zombie quest, planujemy też Grodziski 
Dzień Młodzieży, spotkania integracyjne, 
przygotowanie kartek bożonarodzeniowych 
dla osób samotnych. Mamy poczucie, że 
chociaż część imprez przechodzi z kadencji 
na kadencję, to do każdej dodajemy coś od 
siebie, każda ma inny scenariusz. W każdej 
kadencji robimy burzę mózgów na począt-
ku, żeby każdy mógł napisać jakiś pomysł 
od siebie. I staramy się poszczególne pomy-
sły realizować, żeby każdy mógł poczuć sa-
tysfakcję z organizacji przedsięwzięcia. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rok szkolny zaczął się już na dobre, a my wraz z jego nadej-
ściem rozpoczęliśmy działalność VII kadencji Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej w Grodzisku Mazowieckim. 

Z Katarzyną Wojciechowską, przewodniczącą Młodzieżowej Grupy Kon-
sultacyjnej, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Prezydium MGK: (od lewej) Zuzanna 
Lewandowska, Katarzyna Wojciechow-
ska, Wiktoria Kieszkowska
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Obrady Gminnej Rady Seniorów

Koperta, która może uratować życie

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni go-
ście: przewodnicząca Rady Miejskiej Jo-
anna Wróblewska oraz koordynator Strefy 
Aktywnego Seniora Marcin Mazur. 

Obecność pani przewodniczącej Joanny 
Wróblewskiej spowodowała dyskusję na 
temat pracy grodziskich niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. W rozmowie 
najczęściej pojawiały się wątki ograniczo-
nego kontaktu lekarza z pacjentem, zbyt 
często stosowanych teleporad. Pani prze-
wodnicząca poinformowała zebranych, że 
rok 2020 był szczególnie trudny dla nas 
wszystkich z uwagi na nasiloną pandemię. 
Trudna sytuacja zmusiła służbę zdrowia 
do przyjęcia innej, niż dotychczas, strategii 
leczenia. Kontakt bezpośredni z  pacjen-
tem został zastąpiony teleporadą. Obecnie 
grodziskie przychodnie są już otwarte dla 
pacjentów. Każdą przychodnią zarządza 
kierownik i w przypadku niezadowolenia 
ze świadczonych usług medycznych wnio-
ski i uwagi należy kierować bezpośrednio 
do niego.

Ze zdrowiem ściśle powiązana jest ak-
tywność seniora. Aktywni seniorzy mają 
mniej deficytów w zakresie zdrowia, dys-

ponują większą sprawnością psychofizycz-
ną, a tym samym obniżają koszty opieki 
zdrowotnej. W naszym mieście udział se-
niorów w różnych mobilnościach od kilku 
lat jest już powszechny. O zaplanowanych 
i realizowanych działaniach od września 
br. opowiedział Marcin Mazur, który po-
informował, że 21 września rozpoczęła się 
kolejna edycja Strefy Aktywnego Seniora. 
Tegoroczną edycję zainaugurował spektakl 
„Arszenik i stare koronki” w wykonaniu 
grupy teatralnej SAS. Ze względu na bar-
dzo pozytywne opinie i ograniczoną liczbę 
miejsc przedstawienie odbędzie się po raz 
drugi 7 listopada br.

Interesującą informację o projektach do 
realizacji w roku 2021/2022, wspierających 
samodzielność społeczną oraz aktywność 
osób starszych w różnych aspektach, przy-
wiozła z VI Sejmiku Senioralnego prze-
wodnicząca GRS Lidia Abramczyk. Jego 
organizatorem jest Radomskie Centrum 
Przedsiębiorczości, a adresatem seniorzy 
województwa mazowieckiego.

Pierwszy „Pakiety edukacyjne dla se-
niorów” związany jest z organizacją za-
jęć edukacyjnych, obejmujących szeroką 
gamę zagadnień. Celem projektu jest 
stymulowanie aktywności społecznej 
i edukacyjnej osób trzeciego wieku. Dru-
gi projekt dotyczy bonów społecznych dla 
seniorów, w ramach których mogą reali-
zować wiele inicjatyw lokalnych.

Ponieważ ciągle aktualnym tematem 
jest pandemia, Lidia Abramczyk omówiła 

zaprezentowane na Sejmiku wyniki ba-
dań w zakresie psychologicznego wpływu 
pandemii na badaną grupę w odniesieniu 
do populacji seniorów. Badania wykazały, 
że najbardziej depresyjną grupą w czasie 
pandemii nie są seniorzy, tylko młodzież 
w wieku 16-17-18 lat.

Ważnym punktem posiedzenia Gmin-
nej Rady Seniorów było podjęcie dwóch 
uchwał.

Pierwsza uchwała jest wystąpieniem 
GRS do Burmistrza Grodziska Mazowiec-
kiego w sprawie wprowadzenia „kopert 
życia” dla seniorów. Druga uchwała do-
tyczy przygotowania i upowszechnienia 
wśród osób starszych naklejek bezpie-
czeństwa z numerami alarmowymi.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie 
i będą skierowane do władz miasta o roz-
ważenie możliwości wprowadzenia ich 
w  życie. Członkowie Gminnej Rady Se-
niorów bardzo liczą na przychylność pana 
burmistrza oraz Rady Miejskiej i możli-
wość przyjęcia uchwał do realizacji.

Gminna Rada Seniorów podjęła decy-
zję o powrocie dyżurów członków Rady. 
Zgłaszajcie Państwo wszystkie małe i duże 
sprawy, których rozwiązanie może być 
istotne dla polepszenia warunków życia 
naszych seniorów. Serdecznie zapraszamy 
seniorów miasta i gminy Grodzisk Mazo-
wiecki do korzystania z tej formy kontaktu 
z członkami GRS.

Teresa Gańko

Październik to miesiąc, który od wielu lat należy do seniorów. Jest to czas wprowadzania w życie różnych projektów, 
organizowania wydarzeń wspierających ich aktywność fizyczną, intelektualną, kulturalną. Dlatego dość intensywne było 
posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, które odbyło się 5 października w Willi Niespodzianka.

„Koperta życia” znana jest w świecie od czterdziestu lat i polega na tym, że umieszczamy w specjalnie przygotowanych 
kopertach najważniejsze informacje o stanie naszego zdrowia. Autorami tej idei byli pracownicy Oddziału Czerwonego 
Krzyża w amerykańskim Sacramento, a została stworzona z myślą o osobach przewlekle chorych, starszych, samotnych.
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Zapraszamy do rozmowy seniorów
i wszystkie osoby zainteresowane problemami osób w wieku 60+

Spotykamy się :
w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 – 12.00

i w każdy czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 12.00 – 1 .00
w ediatece – I piętro

ul.  a a  Grodzisk azowiecki

W „kopercie życia” powinny znaleźć się:
l  wszystkie karty informacyjne z leczenia 

szpitalnego,
l  wszelkie zaświadczenia lekarskie  

i wyniki badań,
l  wykaz przyjmowanych leków,
l  wykaz alergii na leki,
l  informacja o wszelkich uczuleniach,
l  dane osobowe i numer pesel,
l  dane kontaktowe do osób nam bliskich.

Wskazane jest, aby dołączyć również 
kartę informacyjną, którą wypełnia le-
karz, a która wraz z naklejką stanowi 
wyposażenie „Koperty życia”. Twórcy tej 
akcji proponowali, aby wszystkie zebra-
ne dokumenty włożyć do koperty, którą 
należy wsunąć do woreczka foliowego, 
a następnie umieścić w lodówce, gdyż 
lodówka znajduje się w każdym domu. 
Jeśli decydujemy się na miejsce inne niż 
lodówka, wówczas powinniśmy w spo-
sób widoczny dla osoby wchodzącej do 

mieszkania zasygnalizować, gdzie ko-
perta się znajduje – może to być kartka 
przyklejona na lustrze czy na szafie, tak 
by przykuwała wzrok. 

Wielu seniorów mieszka samotnie lub 
większość doby spędza samemu, bo bliscy 
pracują. Zawsze może zdarzyć się tak, że 
seniora może dotknąć jakaś nagła nie-
dyspozycja zdrowotna. Starość ma swoje 
prawa. W sytuacji, gdy będzie dokuczał 
seniorowi silny ból, to do niego może 

dołączyć się strach, co powoduje, że wte-
dy nie zawsze potrafi on myśleć logicznie. 
Może zapomnieć wszystko, co dotyczy 
jego zdrowia. A jeśli straci przytomność, 
to informacje zawarte w „kopercie ży-
cia” pozwolą ratownikom podjąć szybkie 
działania, które mogą pomóc uratować 
mu życie.

Ważne jest też, aby senior aktualizował 
na bieżąco informacje w „kopercie życia”. 
Są też sugestie, aby każdy senior nosił 
przy sobie, a szczególnie, gdy wychodzi 
z domu, niezbędne informacje o swoim 

stanie zdrowia oraz kontakt do bli-
skich. Można też posiadać przy sobie 
oświadczenie, czy i w jaki sposób 
mamy być w nagłej, zagrażającej 
życiu, sytuacji ratowani. Nie zapo-

minajmy też o numerach alarmo-
wych, które powinny być wyekspono-

wane w widocznym miejscu w domu.
Teresa Fifielska-Nowak
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Grudniowy najazd na Okrężną  
Rejon ul. Okrężnej był miejscem koncentra-
cji oddziałów AK Ośrodka „Gąbka” – „Osa”, 
a przy samej ulicy działała tajna radiostacja 
ubezpieczana przez grupę specjalną pod do-
wództwem Edwarda Redla, ps. Wulkan. Ze 
względu na bliskość linii EKD i podmiejski 
charakter okolica stała się idealnym miejscem 
„przechowywania” osób kryjących się przed 
okupantem. O tym właśnie opowiada Tadeusz 
Deć, liczący wtedy lat 18, zatrudniony u rodzi-
ny Kucharskich. 

Po zakończeniu powstania warszawskiego 
wiele osób opuszczających Warszawę szukało 
schronienia w gospodarstwach rolnych na te-
renie Grodziska Mazowieckiego. Tak więc na 
ulicy Okrężnej 12 u pp. Weroniki i Stanisława 
Kucharskich były aż trzy rodziny z Warsza-
wy: Giedroyciowie (3 osoby), Ciundziewiccy 
(4 osoby) i pod nazwiskiem Tomczyk powsta-
niec warszawski pochodzenia żydowskiego 
oraz pp. Dunajowie z Grodziska (3 osoby), 
którzy zmuszeni byli do opuszczenia domu 
i ukrywania się z uwagi na działalność akow-
ską ich syna, który został rozstrzelany przy 
ul. Królewskiej (na miejscu mordu została 
wystawiona figura). U mych rodziców Heleny 
i Józefa Deciów była rodzina Wróblewskich 
z Warszawy, natomiast u pp. Pętkowskich 
(wysiedleńców z poznańskiego), użytkują-
cych duże gospodarstwo rolne pp. Regulskich, 
którzy od 1939 r. byli za granicą, przebywało 
około 100 osób uciekających z Warszawy. Tak 
duże zaludnienie ulicy Okrężnej zaintereso-
wało Niemców penetrujących tę okolicę. Dnia 
4 grudnia o godz. 14.00 zajechały trzy duże 
samochody, a w nich 40 gestapowców, którzy 
otoczyli gospodarstwa Kucharskich i Deciów. 
Płaszcz
Tego dnia wróciłem z przymusowej podwody 
konnej. Zdążyłem tylko wyłożyć konia i wpu-
ścić go do stajni, aż tu nagle z daleka słyszę 
„ręce do góry”. Uświadamiając sobie obecność 
p. Tomczyka i grożące w związku z tym nie-
bezpieczeństwo dla wszystkich, krzyknąłem 
„Panie Tomczyk – Niemcy”, a on szybko wy-
łączył młynek, którym kręcił śrutę i ukrył się 
w stercie słomy, gdzie była zrobiona dla niego 
kryjówka. Z rękami do góry podszedłem do 
żołnierzy, którzy kazali położyć się na ziemię. 
Stało nade mną dwóch gestapowców, po chwili 
padły strzały w kierunku domu, później na-
stąpiła rewizja, która trwała do godz. 17.00. 
Znaleźli wówczas u pp. Kucharskich aparat 

radiowy, który na szczęście nie był sprawny, 
oraz płaszcz p. Tomczyka na sianie w stodo-
le, w którym była gazeta niemiecka i klucze 
(prawdopodobnie do mieszkania warszawskie-
go) oraz pieniądze. Rewizji poddano też stertę 
słomy, w której to krył się p. Tomczyk, wbija-
jąc kije i widły, ale na szczęście Tomczyka nie 
znaleziono. 
Cud pierwszy
Tymczasem w domu pp. Kucharskich ośmiolet-
ni syn Jaś ze strachu schował się w szafie, do 
której gestapowcy strzelali słysząc szamotanie 
się. Cudem chłopiec nie został zabity. Po rewi-
zji we wszystkich budynkach gestapo przystą-
piło do przesłuchań. Mnie po trzech godzinach 
leżenia na ziemi doprowadzono do mieszkania 
pp. Kucharskich. Byli tam już zgromadzeni lu-
dzie zamieszkujący u Kucharskich i pilnowało 
nas dwóch gestapowców, żeby się nie porozu-
miewać między sobą. Moi rodzice jako najbliż-
si sąsiedzi też byli przesłuchiwani w ich wła-
snym domu. Pierwszą na przesłuchanie wzięli 
p. Weronikę Kucharską, później mnie i pozo-
stałych. Do wejścia na przesłuchanie utworzo-
ny został szpaler dwustronny z gestapowców. 
Przesłuchiwał ich dowódca przy pomocy tłu-
macza. Pytał o aparat radiowy i o płaszcz z ak-
tualną gazetą niemiecką, który był własnością 
p. Tomczyka. Pan Bóg to sprawił, że wszyscy 
przesłuchiwani kłamali zgodnie, że płaszcz był 
własnością siostrzeńca gospodarzy – Stanisła-
wa Krzęczko, którego w tym czasie nie było na 
Okrężnej. W panikę wpadliśmy, gdy na prze-
słuchanie zabrali jedenastoletniego Przemka 
Giedroycia. Baliśmy się, że nas wyda, ale znów 
Opatrzność nam pomogła, Przemek nie ujaw-
nił żadnej tajemnicy. 
Kożuch 
Przesłuchania trwały „do zmęczenia”, tzn. te 
same osoby były przesłuchiwane kilkakrot-
nie. Około godz. 20.00 wezwali mnie po raz 
ostatni i oświadczyli, że mnie zabierają ze 
sobą. Powiedzieli mojej matce Helenie Deć, 
żeby przyniosła mi ciepłe ubranie. Matka 
dała jednemu z gestapowców kożuch. W tym 
czasie Niemcy wynieśli się z domu moich 
rodziców, jak i pp. Kucharskich, prowadząc 
mnie w kierunku samochodów. Chcieli w ten 
sposób zastraszyć moją rodzinę i wszystkich 
zgromadzonych u Kucharskich, sugerując im, 
że przyznałem się do winy. Przy samochodzie 
zaczęli rozmawiać po niemiecku, a tłumacz 

kazał mi zdjąć kożuch i stanąć przy płocie. 
Sądziłem, że to już koniec, że za chwilę mnie 
rozstrzelają. Co przeżywałem, nie jestem 
w  stanie opisać. Oni natomiast po naradzie 
wezwali mnie do stojącego samochodu. Tłu-
macz oświadczył mi, żebym wracał do domu, 
co natychmiast uczyniłem. Kożuch wisiał na 
płocie do rana dnia następnego. 
Cud drugi
Około godz. 22.00 wrócił powiadomiony przez 
sąsiadów p. Kucharski, pracujący wówczas 
na kolejce EKD, albowiem był ostrzeżony, że 
jest „kocioł” i u nich się zatrzymał. Z kryjów-
ki wyszedł też p. Tomczyk. Wszyscy byliśmy 
przerażeni, ale cieszyliśmy się, że żyjemy. Jako 
osiemnastoletni chłopak wiedziałem, że dwa 
domy dalej, u pp. Kwiatkowskich jest skład 
amunicji, jak również i to, że oddział AK jest 
w pobliżu i cud się stał, że akowcy nie zaata-
kowali gestapowców u pp. Kucharskich. Zda-
waliśmy sobie sprawę, jak to by się skończyło. 
Jak się okazało gestapowcy poszukiwali radio-
stacji nadawczej, gdyż sygnały wskazywały na 
tę okolicę. Niestety 18 grudnia zajechali jesz-
cze raz na Okrężną, otaczając tym razem dom 
pp. Pietrzykowskich i tam właśnie znaleźli 
radiostację. Serią z karabinów maszynowych 
zastrzelili obsługującego radiostację p. Redla. 
Na drugi dzień wywieźli rodzinę Pietrzykow-
skich. Tak się zakończyła akcja najazdu gesta-
po na mieszkańców ulicy Okrężnej.

W istocie Niemcy zjawili się na Okrężnej 
16  grudnia 1944 r. w wyniku odkrycia pod-
ziemnej radiostacji, namierzanej przez wiele 
tygodni za pomocą aparatury wychwytują-
cej fale radiowe. W walce poległ w tym dniu 
obsługujący radiostację por. Stanisław Grzy-
bowski ps. Grey. Niemcy aresztowali wówczas 
łączniczkę Hannę Drabikowską, ps. Hanka 
i rodzinę Pietrzykowskich – właścicieli domu, 
gdzie pracowała radiostacja. Wywieziono ich 
do obozu w Radogoszczy koło Łodzi, skąd 
Drabikowskiej udało się zbiec podczas ewa-
kuacji obozu w 1945 r. Podczas odkrycia ra-
diostacji zatrzymany został także pomocnik 
„Greya” – Julian Czerwiński, ps. Zenon, osa-
dzony w więzieniu w Grodzisku Maz., a  na-
stępnie w Skierniewicach. Ewakuowany do 
Łodzi w czasie ofensywy sowieckiej w styczniu 
1945 r. uciekł z transportu. 

Łukasz Nowacki   
Dziękuję Teresie Kucharskiej-Górskiej za 

przekazane materiały.

Jesienią warto powędrować myślą do 
1944 r., gdy nasze miasto i okoliczne 
wsie stały się domem dla tysięcy ucie-
kinierów ze zniszczonej w powstaniu 
Warszawy. Temat pomocy udzielanej 
warszawiakom, choć znany, wciąż 
wydaje się słabo udokumentowany. 
Tym większa uwaga przysługuje świa-
dectwom pisanym, takim jak wspo-
mnienie Tadeusza Decia, mieszkańca 
ulicy Okrężnej. Powstańcy opuszczający Warszawę 
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Wyścig galerii i nie tylko

Narodziny artysty  
i ślady Csokora

Ogrody z historycznym tłem 

Z bogatego programu festiwalu każdy mógł 
wybrać coś dla siebie. W Galerii Kasyno 
odbyło się otwarcie wystawy prac Jacka 
Szumilaka ukazujących urodę doliny rzecz-
ki Mrówki między Kaniami a Nową Wsią. 
Łąki, mokradła i zagajniki są dobrze wi-
doczne z okien kolejki WKD. Podkowiań-
ska biblioteka im. Poli Gojawiczyńskiej 
zorganizowała Ogród literacki, a w nim – 
spotkanie za pomocą połączenia telefonicz-
nego z socjologiem kultury i zasłużonym 
dla tego miasta prof. Andrzejem Tyszką, 
promujące m.in. najnowszą książkę „Słod-
kie trucizny, gorzkie lekarstwa”. Promowa-
no również serwis internetowy poświęcony 
Stanisławowi Lemowi  https://lem.pl w stu-
lecie jego urodzin.

W Galerii Impuls można było oglądać 
wystawę „Dwie Beaty”, na którą złożyły się 
obrazy mieszkanki Brwinowa Beaty Kamoji 
i Beaty Murawskiej, która Podkowę Leśną 
zamieniła na Toskanię. B. Kamoji jest artyst-
ką poszukującą nowych wyzwań. Interesują-

ce są dla niej również małe formy rzeźbiar-
skie wykonywane w starojapońskiej technice 
„raku”. Obrazy drugiej Beaty Murawskiej to 
tulipany ukazane na 100 sposobów. Z ma-
larstwem można było się również zapoznać 
w Pracowni Artefakt, gdzie wyeksponowane 
zostały prace Piotra Łukasiewicza.

– Nowe podkowiańskie galerie sztu-
ki, których powstało ostatnio aż cztery, 
prześcigały się w pomysłach. Dzięki temu 
można było, kontemplując niezłą sztukę 
współczesną, posłuchać jednocześnie po-
ezji poświęconej kwiatom, czy wziąć udział 
w koncertach prezentujących różne gatunki 
muzyki: od dobrego jazzu w galerii, która 
uraczyła też widzów spektaklem teatral-
nym dla dorosłych, po piosenkę poetycką. 
Wisienką na torcie był występ Miki Urba-
niak i Victora Dawiesa, do których na ko-
niec dołączyła Urszula Dudziak we własnej 
osobie, wywołując gorący aplauz publicz-
ności. Ogrody otworzyli też jak co roku 
mieszkańcy, a wiele wydarzeń odbyło się 

pod egidą lokalnych stowarzyszeń. Młod-
sza publiczność świetnie bawiła się przy 
muzyce artrockowego zespołu Hairy Caine, 
a starsza – nagrodziła owacją wciąż miłe 
sercu piosenki Bułata Okudżawy – podkre-
śla Agnieszka Wojcierowska z CKiIO, które 
koordynowało festiwal, składający się z po-
nad trzydziestu wydarzeń. 

W Willi Aida wiersze ze swojego najnow-
szego tomiku „Wiersze przydrożne” czytała 
Barbara Walicka. Natomiast o roli i odna-
wianiu kapliczek przydrożnych opowiadała 
rzeźbiarka i konserwatorka Krystyna Anto-
niak. Ponadto można było wysłuchać kon-
certu pieśni renesansowej Europy.

Podczas Otwartych Ogrodów wspomi-
nano nieżyjące już osoby, które związane 
były z Podkową Leśną: Krzysztofa „Kiciora” 
Jaworskiego oraz założyciela i członka ze-
społu Prima Vista Józefa Kolinka. 

A festiwal zakończył koncert zespołu Ca-
jun Spicess Jazz Band. 

 Sławomir Sadowski, kb

W ramach Festiwalu Otwarte Ogrody 
w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawisku zorganizowano 
wernisaż wczesnych prac Andrzeja An-
toniego Pilicha „GENESIS, czyli naro-
dziny artysty”. Jest to druga pośmiertna 
wystawa artysty związanego z Komo-
rowem, typografa, ilustratora i twórcy 
znaków graficznych. W programie był 
również koncert fortepianowy utwo-
rów Chopina, Szymanowskiego, De-
bussy`ego w wykonaniu Piotra Filka. 
12 września odbyło się spotkanie z An-
drzejem Sznajderem, autorem książki 
„Polskimi śladami Franciszka Teodora 
Csokora”. Publikacja przybliża postać 
dzisiaj już niemal zapomnianego au-
striackiego humanisty, pisarza i drama-
turga, zaprzyjaźnionego z  Jarosławem 
Iwaszkiewiczem, ale także z Marią 
Pawlikowską-Jasnorzewską, Julianem 
Tuwimem, Marią Kuncewiczową, Zo-
fią Nałkowską i Janem Parandowskim. 

Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Koncertem w stylu klasycznego rocka 
w wykonaniu formacji Zemollem Session 
z Markiem Piekarczykiem i Andrzejem 
„e-mollem” Kowalczykiem w rolach głów-
nych rozpoczęła się XVI edycja Festiwalu 
Otwarte Ogrody w Milanówku. W pro-
gramie trzydniowej imprezy znalazły się 
również rozmaite warsztaty, wystawy, gry 
terenowe, a także animacje dla najmłod-
szych. W sumie w programie znalazło się 
31 różnorodnych propozycji edukacyjno-
-kulturalnych i sportowych, a w organiza-
cję oprócz Urzędu Miasta i Milanowskiego 
Centrum Kultury, zaangażowały się lokal-
ne instytucje, organizacje, a także miesz-
kańcy. Ciekawą propozycją był koncert 
„Love Africa”, podczas którego w Owczar-
ni rozbrzmiały rytmy charakterystycz-
ne dla Czarnego Lądu. Różnorodność 

muzyczną Senegalu i Gambii, połączoną 
z  saksofonowymi improwizacjami zapre-
zentowało trio w składzie: Buba Kuyateh, 
Grzegorz Rytka i opowiadający o afrykań-
skich instrumentach muzycznych nieza-
wodny Mamadou Diouf. 

Z racji przypadającego w tym roku 
70-lecia nadania Milanówkowi praw 
miejskich część imprez nawiązywała do 
historii miejscowości oraz letniskowej i je-
dwabniczej tradycji Milanówka. Oficjalne 
uroczystości z udziałem zaproszonych go-
ści odbyły się 12 września, a przybyli mieli 
okazję wziąć udział w spacerze szlakiem 
ważnych historycznie dla miasta miejsc, 
jak również wysłuchać wykładu Włodzi-
mierza Starościaka. Zwieńczeniem festi-
walu był koncert męskiego kwartetu teno-
rów z Ukrainy Leon Voci. (sad, kb)

Tegoroczna edycja XVII Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej ze względu na sytuację epidemiczną została 
przesunięta na wrzesień. Był to strzał w dziesiątkę, ponieważ sporo festiwalowych imprez odbywa się w plenerze, 
a pogoda w dniach 10-12 września wyjątkowo sprzyjała organizatorom i publiczności. 
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Przełom lata i jesieni był bardzo udany dla piłkarzy Pogoni Grodzisk 
grających w eWinner II lidze, którzy w czterech kolejkach zanotowali 

dwa zwycięstwa i dwa remisy, przedłużając tym samym serię spotkań bez 
porażki do siedmiu. 8 pkt w czterech meczach to naprawdę świetny wynik, 
biorąc pod uwagę, że cały czas uczymy się tej ligi. Okazuje się, że uczniowie 
są pojętni i pod okiem doświadczonego nauczyciela, jakim jest trener Krzysz-
tof Chrobak, dobrze sobie radzą na poziomie centralnym.

Pojętni uczniowie i doświadczony nauczyciel

Mimo że jesteśmy absolutnym beniamin-
kiem, to wygrać z nami jest niezwykle cięż-
ko, o czym przekonali się w ostatnim czasie 
choćby „milionerzy z Lublina”. Po 11  kolej-
kach nasz zespół z 14 pkt zajmuje 12 miejsce, 
mając tylko 2 przewagi nad strefą spadkową, 
a z drugiej strony – tracąc zaledwie 3 oczka 
do 6 lokaty, dającej prawo gry w barażach 
o  zaplecze ekstraklasy. To urok tych najcie-
kawszych rozgrywek piłkarskich w Polsce, 
jakimi jest eWinner II liga, gdzie jedna ko-
lejka potrafi sporo zmienić w układzie tabeli.

Pogoń – Hutnik Kraków (d) 2:1 (Jakub 
Kołaczek – 53, Jean Franco Sarmiento – 62,   
Zimmer, Zembrowski, Theus). Świadomość 
tego, że to Pogoń uznawana była za faworyta, 
w pierwszej części meczu na pewno nie po-
magała naszym piłkarzom.  Zagraliśmy naj-
słabsze 45 minut w tym sezonie, zaś krako-
wianie pokazali, że ich gra jest znacznie 
lepsza niż miejsce w tabeli. Inicjatywa w tej 
części gry należała do hutników, którzy udo-
kumentowali ją golem w 31 minucie, autor-
stwa Egipcjanina Abdallaha Hafeza. Po prze-
rwie zobaczyliśmy już inną Pogoń. Pełna 
dominacja nad rywalem przyniosła w 53 mi-
nucie bramkę autorstwa uznanego za zawod-
nika meczu Jakuba Kołaczka, a następnie 
w 63 minucie zwycięskie trafienie zanotował 
Jean Franco Sarmiento. Historyczne zwycię-
stwo przed własną publicznością na pozio-
mie II ligi stało się faktem. Dzięki tej wygra-
nej podopieczni trenera Krzysztofa Chrobaka 
opuścili strefę spadkową. Warto dodać, że 
autor dwóch asyst Mateusz Lisowski oraz 
Aleksander Theus zostali wybrani do jede-
nastki kolejki.

Pogoń: Haluch, Zimmer, Zembrowski (46 – Cho-
roś), Gładysz, Theus (80 – Maślanka), Kalinowski 
(90 – Sacharuk), Kołaczek, Owczarek, Lisowski (80 
– Sobiecki), Wrzesiński, Sarmiento (90 – Gzieło).

Pogoń – Pogoń Siedlce (w) 2:1 (Michał 
Wrzesiński – 37, Wojciech Kalinowski – 44,  

  –  Zimmer,   Choroś, Jaroń). Po wy-
granej z Hutnikiem Pogoń odniosła kolejne 

zwycięstwo, tym razem wygrywając na wy-
jeździe ze swoją imienniczką z Siedlec. 
Mimo że rywal ma duże doświadczenie, jeśli 
chodzi o występy na „drugim froncie”, a na-
wet na zapleczu ekstraklasy, to podopieczni 
trenera Chrobaka od początku spotkania 
sprawiali lepsze wrażenie, co udokumento-
wali dwiema bramkami. Najpierw, w 37 mi-
nucie, do siatki rywali trafił Michał Wrze-
siński, a 7 minut później rezultat podwyższył 
Wojciech Kalinowski. Przy obydwu golach 
dla naszego zespołu asysty zaliczył Jean 
Franco Sarmiento, który po tym spotkaniu 
trafił do jedenastki kolejki. Gospodarze 
w doliczonym czasie gry I połowy, za sprawą 
mającego na koncie występy na najwyższym 
szczeblu rozgrywkowym w Polsce Miłosza 
Przybeckiego, zdołali zdobyć bramkę kon-
taktową, co dało im nadzieję na odwrócenie 
losów tego spotkania. W II połowie mimo 
sytuacji z obydwu stron wynik nie uległ już 
zmianie i tym samym zainkasowaliśmy cen-
ne 3 pkt, pozwalające awansować na 10 miej-
sce w tabeli.

Pogoń: Haluch, Zimmer, Choroś, (77 – Ze-
mbrowski), Gładysz, Theus, Kalinowski (77 – Ma-
ślanka), Kołaczek (90 – Jaroń), Owczarek, Lisowski, 
Wrzesiński, Sarmiento (90 – Kobiera).

Pogoń – Motor Lublin (d) 1:1 (Jean Fran-
co Sarmiento – 7,  Zimmer, Kołaczek, Cho-
roś). Kolejna piłkarska firma, mająca za sobą 
sporo sezonów w ekstraklasie, zawitała do 
Grodziska. Chodzi o Motor Lublin, który 
w II lidze dysponuje najwyższym budżetem 
i  jest jednym z głównych faworytów do 
awansu. Przed tym spotkaniem remis wzięli-
byśmy w ciemno, ale po ostatnim gwizdku 
sędziego radości ze zdobytego punktu towa-
rzyszyło uczucie niedosytu, bo niewiele za-
brakło, by dowieźć zwycięstwo do końca. 
Pojedynek z Motorem zaczął się dla Pogoni 
znakomicie, bowiem już w 7 minucie Jean 
Franco Sarmiento, po świetnym podaniu 
Mateusza Lisowskiego, pokonał bramkarza 
gości. Mimo że lublinianie w tej części gry 

posiadali optyczną przewagę, to poza stałymi 
fragmentami nie potrafili zagrozić bramce 
strzeżonej przez świetnie spisującego się od 
początku sezonu Artura Halucha. Po prze-
rwie Motor za wszelką cenę dążył do wyrów-
nania i niestety dopiął swego. W 78 minucie 
najlepszy strzelec II ligi Michał Fidziukie-
wicz (13 bramek w 10 meczach!), po kontrze 
doprowadził do wyrównania. Obydwa ze-
społy miały swoje szanse na zainkasowanie 
kompletu punktów, jednak na świetlnej tabli-
cy pozostał remis, który wydaje się najspra-
wiedliwszym wynikiem, nie krzywdzącym 
żadnej ze stron. Pogoń po raz kolejny poka-
zała, że niestraszny jej żaden rywal, zaś do 
11 kolejki, trafił tym razem świetnie dyrygu-
jący naszą defensywą Daniel Choroś.

Pogoń: Haluch, Zimmer, Choroś, Gładysz (46 – 
Zembrowski), Theus (46 – Maślanka), Kalinowski 
(69 – Jaroń), Kołaczek, Owczarek, Lisowski, Wrze-
siński (90 – Kobiera), Sarmiento (76 – Sacharuk).

Pogoń – GKS Bełchatów (w) 0:0  
(  Owczarek, Kobiera, Lisowski). Kolejnym 
rywalem podopiecznych trenera Krzysztofa 
Chrobaka był znajdujący się w strefie spad-
kowej GKS Bełchatów, który rozpoczął sezon 
z karą 4 ujemnych punktów. Po cichu liczyli-
śmy na zwycięstwo nad byłym wicemistrzem 
kraju, jednak mecz, w którym stworzono 
niewiele sytuacji bramkowych, zakończył się 
wynikiem bezbramkowym, co obydwie eki-
py przyjęły z uczuciem niedosytu. Najważ-
niejsze, że Pogoń dopisała kolejną zdobycz 
do swojego konta i przedłużyła do siedmiu 
serię spotkań bez porażki.

Pogoń: Haluch, Theus, Choroś (90 – Zembrow-
ski), Gładysz, Maślanka, Kalinowski (46 – Kobiera), 
Kołaczek, Owczarek (Sobiecki), Lisowski, Wrzesiń-
ski (81 – Jaroń), Sarmiento.

 Michał Śliwiński

u

u Lider okręgówki z zadyszką 
Wydawało się, że po zwycięstwach nad 
wzmocnionymi piłkarzami z „jedynki” 
rezerwami Pogoni Grodzisk oraz bardzo 
silnym MKS-em Polonia W-wa Chleb-
nia będzie z łatwością pokonywać kolejne 
przeszkody stojące na drodze do V ligi. 
A jednak coś w tej świetnie jak dotąd pra-
cującej maszynie się zacięło. Najpierw 
przyszła wyjazdowa porażka w Pucharze 

Polski 0:2 ze wspomnianą Polonią. Następ-
nie podopieczni trenera Tomasza Feliksia-
ka cudem uratowali remis w pojedynku 
z  rezerwami Błonianki, by w kolejnym 
spotkaniu ulec innym rezerwom, tym ra-
zem pruszkowskiego Znicza. Wydaje się, 
że to chwilowy kryzys, który szybko zosta-
nie zażegnany, bowiem Chlebnia dysponu-
je tak silnym zespołem na tle pozostałych 

ekip, że powinna wrócić szybko na ścieżkę 
zwycięstw. Mimo słabych dwóch ostatnich 
spotkań Chlebnia pozostaje liderem ligi 
okręgowej z 19 pkt na koncie.    (mś)

Wyniki: Pogoń II (w) 2:1 (Damian Warmiak, 
Michał Ocipka), MKS Polonia W-wa (d) 3:0 (Ja-
kub Łabęda – 2, Ocipka), Ryś Laski (w) 4:1 (Maciej 
Zawitaj, Łukasz Gwardiak, Ocipka, Łabęda), Bło-
nianka II (d) 3:3 (Gwardiak – 2, Zawitaj), Znicz II 
Pruszków (w) 0:1, MKS Polonia 0:2 (Puchar Polski).
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u Derby  
dla Chlebni 
Tym razem trudno było wskazać zdecydo-
wanego faworyta w derbach gminy Grodzisk, 
w  których rezerwy Pogoni podejmowały 
Chlebnię. Z jednej strony goście w najmoc-
niejszym składzie w historii klubu, z komple-
tem zwycięstw na koncie i będący głównym 
faworytem do wygrania ligi. Z drugiej – ekipa 
gospodarzy, wzmocniona w tym meczu sporą 
liczbą zawodników z kadry pierwszego ze-
społu. I chyba ten fakt powodował, że mimo 
wszystko nieco więcej szans dawano rezer-
wom Pogoni. Spotkanie stało na wysokim po-
ziomie, znacznie wyższym niż zdecydowana 
większość pojedynków okręgówki. Grająca 
z dużą ambicją Chlebnia jeszcze w I połowie 

za sprawą Damiana Warmiaka objęła pro-
wadzenie. Kiedy w drugiej części gry Michał 
Ocipka podwyższył na 2:0 do piłkarzy Pogoni 
chyba dotarło, że ten mecz sam się nie wygra. 
Przez ostatni kwadrans zdominowali rywali, 
tworząc kilka sytuacji bramkowych, ale do 
siatki rywali trafił jedynie Kamil Przyżycki, co 
okazało się jedynie bramką honorową.    (mś)

Pogoń: Dworak, Leszczyński (64 – Kacper Przy-
życki), Choroś, Kobiera, Czajkowski, Dziewulski (56 
– Ostrowski), Gzieło, Szymański (46 – Kamil Przy-
życki), Urbański, Łukaszczyk, Sobiecki.

Chlebnia: Kłusek, Rackiewicz, Paciorkowski, 
Pietraszek, Warmiak, Szczęch (84 – Gwiazda), Brze-
ziński, Szymański, Łabęda (80 – Kucharski), Gwar-
diak (63 – Zawitaj), Ocipka (90 – Rybak).

Rezerwy w kratkę 

Młodzież na wysokim poziomie 

Wysoko mimo porażek 

Gwiazda z Grodziska

Nie idą na kompromis 

u

e

e

u

W kratkę grają rezerwy Pogoni Grodzisk. Po 
derbowej porażce z Chlebnią przyszła wy-
grana w słabym stylu nad KS Blizne. Później 
podopieczni trenera Macieja Przybylskiego 
po kapitalnym spotkaniu zwyciężyli silną 
Koronę Góra Kalwaria i pojawiła się szansa 
na dołączenie do czołówki. Jednak fatalny 
występ przeciw ekipie z Podolszyna zniwe-
czył te plany. Na szczęście, kolejny pojedy-
nek zakończył się ważną wygraną nad Nada-
rzynem, tym cenniejszą, że nasz zespół po 

dwóch czerwonych kartkach kończył mecz 
w „dziewiątkę”, a mimo to, nie dał sobie wy-
drzeć zwycięstwa. W tabeli ligi okręgowejPo-
goń II Grodzisk z 14 pkt zajmuje 7 miejsce, 
tracąc 5 do liderującej Chlebni.   (mś)

Wyniki: LKS Chlebnia (d) 1:2 (Kamil Przyżyc-
ki), KS Blizne (w) 5:3 (Franciszek Szymański – 2, 
Machał Sacharuk, Sebastian Kobiera, Filip Sobiec-
ki), Korona Góra Kalwaria (d) 5:3 (Michał Pindor 
– 2, Piotr Szymańczak, Sebastian Dziewulski, Piotr 
Rum), GKS Podolszyn (w) 0:3, GLKS Nadarzyn (d) 
4:3 (Dziewulski – 2, Kacper Łoś, Kacper Gzieło).

Miłosz Redzimski zajął 2 miejsce podczas Grand 
Prix Polski Seniorów, które odbyło się w  zie-
lonogórskim Drzonkowie, co jest najlepszym 
wynikiem w historii jego dotychczasowych 
występów w zawodach tej rangi. W drodze po 
srebro nasz zawodnik zanotował 7 zwycięstw, 
pogromcę spotykając dopiero w finale w osobie 
aktualnego Mistrza Polski – Samuela Kulczyc-
kiego, z którym przegrał 0:4 (8,7,7,13).

Takim samym wynikiem tyle że w Grand 
Prix Polski Młodzików, które rozegrane zostało 
w Gliwicach, może pochwalić się Aleks Pakuła.

Również na drugim stopniu podium w Mi-
strzostwach Polski osób niepełnosprawnych do 
23 lat stanął Marcin Zieliński, który później, w 
Grand Prix Polski w Gorzowie Wlkp. poprawił 
swój wynik, zwyciężając w tym turnieju.

Z kolei w GP Polski juniorów, Michał Gawlas 
uplasował się na 3 pozycji. W organizowanym 
przez grodziską Bogorię prestiżowym turnieju 
TOP 16 kadetek i kadetów świetną formę po-
twierdziła Zofia Śliwka, triumfując w całej im-
prezie. Blisko medalu był Aleks Pakuła, jednak 
ostatecznie uplasował się na 4 pozycji.    (mś)

Po dwóch zwycięstwach debiutujące w Ekstra-
klasie zawodniczki grodziskiej Bogorii musiały 
niestety przełknąć gorycz porażki. Najpierw 
podopieczne trenera Zbigniewa Grześlaka 
przegrały na wyjeździe z AZS Łomża 1:3, a 
następnie w takich samych rozmiarach uległy 
w Toruniu miejscowemu Gotykowi. Jedyne 
punkty dla naszego zespołu zdobyła w tych 
spotkaniach, najbardziej doświadczona Kata-

rzyna Grzybowska-Franc. Mimo przegranych, 
sytuacja Bogorii jest dobra, bowiem w tabeli 
Ekstraklasy, z 6 pkt, zajmuje 5 miejsce.   (mś)

Wyniki: AZS PWSIP Łomża (w) 1:3 (Katarzyna 
Grzybowska-Franc – Bingran Ren 3:2, Darya Kisel – 
Magdalena Sikorska 1:3, Aleksandra Falarz – Marta 
Smętek 0:3, Grzybowska-Franc – Sikorska 1:3), KS Go-
tyk Toruń (w) 1:3 (Kisel – Tatiana Kukulkowa 0:3, Grzy-
bowska-Franc – Zuzanna Błażejewicz 3:2, Falarz – Wik-
toria Wróbel 0:3, Grzybowska-Franc – Kukulkowa 1:3). 

Na status gwiazdy Międzynarodowego Festi-
walu Sportów Sylwetkowych Federacji NPC 
Worldwide & IFBB Professional League, któ-
re zostały zorganizowane 19 września w pod-
warszawskich Markach, swoimi osiągnię-
ciami zapracował 21-letni grodziszczanin 
Adrian Gruzd. 7 pierwszych miejsc w  róż-
nych konkurencjach w tym Mistrzostwo 
Polski Overall, Mistrzostwo Polski Seniorów 
i Mistrzostwo Polski Juniorów – taki wynik 
mówi sam za siebie.  (kb)

Remis jest dla piłkarzy rezerw Chlebni jak do 
tej pory zupełnie obcym pojęciem, bowiem na 
razie grają oni bezkompromisowo, zwycięstwa 
przeplatając porażkami. Po 7 kolejkach zawod-
nicy trenera Pawła Krzemińskiego z 12 pkt 
plasują się na 5 miejscu w tabeli A-klasy, tracąc 
jedynie cztery do drugiej lokaty, która premio-

wana jest awansem do ligi okręgowej.   (mś)
Wyniki: Promyk Nowa Sucha (d) 1:2 (Marcin 

Fornalik), Piast Feliksów (w) 4:3 (Adam Sierański 
– 2, Serhij Kozak, Kamil Piórkowski), Tur Jaktorów 
(d) 3:2 (Maciej Zwierzchowski, Fornalik, Piórkow-
ski), Partyzant Leszno (w) 2:4 (Adrian Żakowski, 
Sierański). Orzeł Kampinos (d) 1:0 (Maciej Zwierz-
chowski).

Bez zdobyczy  
na wyjeździe

Pierwsze  
zwycięstwo 13

Dwóch na drugim

u

u

h

Młoda drużyna UKS Mazovia Grodzisk 
jedyny punkt w ostatnich meczach zdo-

była na własnym boisku, remisując 3:3 ze Świ-
tem Barcząca, po dwóch bramkach Julii Mońki 
oraz jednym trafieniu Aleksandry Krasnodęb-
skiej. Na wyjazdach jest już znacznie gorzej, 
bowiem nasze zawodniczki uległy kolejno: 
Fuksowi Pułtusk 0:1, GOSiR-owi Piaseczno 1:4 
i MKS Polonia W-wa 0:7. W tabeli IV ligi Ma-
zovia z 2 pkt zajmuje 10 miejsce.    (mś)

Absolutni debiutanci w rozgrywkach 
ligowych, jakimi są piłkarze grodzi-

skiej „13”, coraz lepiej radzą sobie w swojej 
grupie B-klasy. Wprawdzie z ekipą FC Komo-
rów przyszło im przełknąć gorycz domowej, 
wysokiej porażki 0:5, jednak w kolejnych spi-
sali się znacznie lepiej. Z liderem Milanem II 
Milanówek przegrali na wyjeździe tylko 1:2 
(Tomasz Lonc), następnie ulegli walczącej 
o awans Guzovii 1:3 (Lonc), by w kolejnym 
meczu zanotować pierwsze zwycięstwo na 
boisku – po dwóch trafieniach Rafała Nie-
dziółki pokonali oni na wyjeździe UKS Bo-
rzęcin 2:1. Kolejny rywal – wicelider Tajfun 
Brochów – okazał się nieznacznie lepszy, po-
konując nasz zespół 2:0. W tabeli KS 13 jest 
szósty z 6 pkt na koncie.     (mś)
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GKK Opty Mazowsze Grodzisk po raz 
ósmy zorganizował cieszący się dużą 

popularnością w środowisku kolarskim Me-
moriał Eryka Stolarza, który jednocześnie 
był Mistrzostwami Grodziska Mazowieckie-
go w kolarstwie szosowym. Z licznego grona 
naszych reprezentantów w silnej stawce ry-
wali najlepiej spisali się Adrian Kowalczyk 
(juniorzy) oraz Tymoteusz Zygmunt (mło-
dzicy), którzy w swych kategoriach uplaso-
wali się na drugich pozycjach.    (mś)
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Medale na ulicy

CKT w DMP 
Reprezentantki CKT Grodzisk zostały 
Drużynowym Mistrzem Polski do lat 

16 w tenisie ziemnym, podczas zawodów ro-
zegranych w Gdańsku. W wielkim finale pod-
opieczne duetu trenerskiego Jakub Ulczyń-
ski – Kamila Sasim, nie dały żadnych szans 
Krzyckiemu Klubowi Tenisowemu z  Wro-
cławia, zwyciężając 6:0. Mistrzowski zespół 
tworzyły: Zuzanna Pawlikowska, Dominika 
Podhajecka, Julia Daroszewska, Daria Górska 
i Lavina Morreale. Chłopcy nie chcieli być 
gorsi od swych koleżanek i również wrócili 
do Grodziska z medalem.  Podczas rozgry-
wanych w tym samym czasie w Bielsku-Białej 
MP w tej samej kategorii wiekowej ekipa pro-
wadzona przez braci Radosława i Jakuba Ni-
jakich wywalczyła brąz. Po remisie 3:3 z KTS 
Szczawno-Zdrój nasz team stanął na trzecim 
stopniu podium dzięki lepszemu bilansowi 
setów (7:6). Tydzień później drugie złoto dla 
naszego klubu zdobyły reprezentantki CKT 
podczas DMP do lat 18. W finale podopiecz-
ne trenera Marcina Juścińskiego pokonały 
4:2 KS Górnik Bytom, a zwycięski zespół re-
prezentowały: Daria Górska, Zuzanna Pawli-
kowska, Julia Daroszewska i Karolina Gołda. 
Jak widać, dla trzech z nich był to drugi tytuł 
mistrzowski w ciągu ostatnich dni.    (mś)

z

W skrócie
 Dariusz Szumacher, 

prezes KS Bogoria 
Grodzisk, został po-
nownie wybrany na 
stanowisko prezesa 
Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. 
O  zaufaniu, jakim 
cieszy się w środowi-
sku mogą świadczyć 
wyniki głosowania – Dariusz Szumacher 
otrzymał 74 głosy, a jego kontrkandydat Ka-
mil Dziukiewicz – 18.

 Mocne zderzenie z I ligą zanotowali de-
biutujący na tym szczeblu zawodnicy drugiej 
drużyny Bogorii, którzy w pierwszym spo-
tkaniu ulegli na wyjeździe UKS Villa Verde 
Olesno 2:8. Punkty dla naszej drużyny zdo-
byli: Michał Gawlas, pokonując 3:1 Daniela 
Lisa oraz Shiyu Sun, wygrywając 3:2 z Fide-
lem Suravajjula.

 Reprezentacja Polski, w której wystę-
pował Marek Badowski, zakończyła swój 
występ w Drużynowych Mistrzostwach Eu-
ropy na fazie grupowej. W rumuńskim Cluj 
Napoca nasi tenisiści stołowi najpierw poko-
nali 3:1 Hiszpanię, by w meczu o ćwierćfinał 
ulec w takich samych rozmiarach Austrii. 
Badowskiemu niestety nie udało się wygrać 
żadnego pojedynku, bowiem w pierwszym 
spotkaniu przegrał 0:3 z Alvaro Roblesem, 
zaś w drugim 2:3 z Robertem Gardosem. 

 Kolejne me-
dale padły łupem 
grodziskich judo-
ków, prowadzo-
nych przez trenera 
Marka Kowalskie-
go. Srebrny medal 
Emilii Studzińskiej 
oraz brąz Celiny 
N o w a k o w s k i e j , 
to dorobek UKS Piranie Grodzisk, podczas 
V  Międzynarodowego Turnieju Judo, który 
miał swoje miejsce w Płocku.

 Reprezentanci UKS Budo Grodzisk 
zdobyli 13 medali (3 złote, 1 srebrny i 9 brą-
zowych), co dało im 10 miejsce w  stawce 
30 klubów, które wzięły udział w rozegranym 
w  Świeciu X  Turnieju Karate „Yamabushi 
Cup”. Na podium tej silnie obsadzonej impre-
zy, w  której wystartowało 350 zawodniczek 
i zawodników stanęli: Marcel Gurgul (1 zł., 
1 br.), Szymon Budny (1 zł., 1 br.), Zofia Kny-
ziak (1 zł.), Aleksandra Kot (1 sr.), Krzysztof 
Krawiec (2 br.) oraz Karolina Bęczkowska, Ka-
lina Kubacka, Antoni Ścibisz, Krzysztof Sarba 
i Szymon Szczepański, którzy wywalczyli po 
jednym brązowym krążku.     (mś)

eW fotelu lidera
Fantastyczny start w rozgrywkach I ligi za-
notowały tenisistki stołowe drugiej drużyny 
grodziskiej Bogorii, prowadzone przez trene-
ra Pawła Fertikowskiego. Nasze zawodniczki 
pokonały 6:4 KS Gorce Nowy Targ oraz 9:1 
RKS Cukrownik Instal Chybie, dzięki czemu, 
z kompletem 6 pkt zasiadają w fotelu lidera 
grupy południowej I ligi. Drużyna jest wy-
równana, punkty zdobywają wszystkie za-
wodniczki, a szczególnie cieszy, że są wśród 
nich adeptki klubowej Akademii.     (mś)

Wyniki: KS Gorce Nowy Targ (w) 6:4 (Julia 
Więckowska – Zuzanna Kowalczyk 1:3, Więc-
kowska – Aleksandra Garb 3:1, Michalina Górska 
– Garb 1:3, Górska – Kowalczyk 3:1, Martyna Lis 
– Anna Cyrwus 3:0. Lis – Faustyna Cieślik 3:1, 
Milena Mirecka – Cieślik 3:1, Mirecka – Kamila 
Małysiak 1:3, Lis/Więckowska – Kowalczyk/Garb 
3:2, Mirecka/Antonina Zembowicz – Cyrwus/
Małysiak 0:3). RKS Cukrownik Instal Chybie (w) 
9:1 (Więckowska – Julia Pękała 3:1, Górska – Es-
tera Razakowska 3:1, Górska – Wiktoria Krzem-
pek 3:0, Zembowicz – Razakowska 0:3, Lis – Julia 
Moskała 3:0, Lis – Klaudia Bąk 3:0, Mirecka – Bąk 
3:0, Mirecka – Moskała 3:0, Więckowska/Lis – 
Pękała/Razakowska 3:0, Mirecka/Zembowicz – 
Moskała/Krzempek 3:0).

Osiem medali wywalczyli wrotkarze 
grodziskiej Sparty podczas Ulicznych 

Mistrzostw Polski, które odbyły się we Wro-
cławiu. Andrzej Grzelak zdobył złoto oraz sre-
bro, Kryspin Węcławek – złoto i dwa brązowe 
krążki, zaś Ewelina Kozerska – dwa srebrne 
medale oraz brązowy. Aż 16 medali, w tym 
9 złotych, zdobyli młodzi Spartiaci w towa-
rzyszących mistrzostwom Ogólnopolskich 
Zawodach Dzieci. Multimedalistami zostali: 
Witold Tomiczak i Miłosz Iwanek – 4 złote, 
Stanisław Chmura (1 zł., 3 sr.) i Anna Tomi-
czak (3 sr. i 1 br.).    (mś)

Falstart Sparty

Srebrno-brązowe 
szable 

Nie tak wyobrażali sobie inaugurację 
rozgrywek siatkarskiej II ligi kibice 

grodziskiej Sparty. Wydawało się, że wzmoc-
niona przed sezonem drużyna, która zwycię-
żyła m.in. w Turnieju o Puchar Tramwajów 
Warszawskich, gdzie pokonała ligowych ry-
wali w postaci MOS Wola Tramwaje War-
szawskie czy Enea KKS Kozienice, od począt-
ku rozpocznie marsz ku wymarzonej I lidze. 
Niestety, w pierwszym meczu mimo jak zwy-
kle wspaniałego dopingu grodziskiej publicz-
ności, podopieczni trenera Tomasza Rosy ule-
gli u siebie Białostockiej Akademii Siatkówki, 
w poszczególnych setach 22:25, 22:25, 20:25. 
Szkoda, że nasi siatkarze rozpoczęli rozgrywki 
od porażki, ale być może zimny prysznic po-
zytywnie wpłynie na zespół. Przecież ważniej-
sze jest jak się kończy, a nie zaczyna.    (mś)

BAS Białystok (d) 0:3 (-22,-22,-20). Punkty dla 
Sparty zdobyli: Łukasz Kaczorowski – 14, Adam 
Kącki – 13, Grzegorz Szumielewicz – 11, Mateusz 
Lewoc – 5, Tomasz Belczyk – 3, Ireneusz Zych, Kon-
rad Buczek – po 1.

n

e

Kolejne  
zwycięstwa 

Po inauguracyjnej wygranej z benia-
minkiem z Suchedniowa w następnych 

dwóch spotkaniach tenisiści stołowi Dartomu 
Bogorii Grodzisk zanotowali kolejne zwycię-
stwa. Najpierw we własnej hali podopieczni tre-
nera Tomasza Redzimskiego pokonali 3:1 Mor-
liny Ostróda. Na uwagę w tym meczu zasługuje 
świetny debiut przed grodziską publicznością 
16-letniego Michała Gawlasa, który wywalczył 
ważny punkt dla naszego zespołu. Dwa dni 
później poprzeczka była podniesiona znacznie 
wyżej, bowiem do Grodziska przyjechała silna 
ekipa z Jarosławia. Po ciężkim boju, w którym 
nasz zespół przegrywał już 1:2, udało się osta-
tecznie wygrać ten mecz 3:2, dzięki znakomitej 
postawie mającego dotąd komplet ligowych 
zwycięstw  Panagiotisa Gionisa oraz triumfowi 
debla, który do tej pory był piętą achillesową 
naszej drużyny. W tabeli Lotto Superligi Dar-
tom Bogoria z 8 pkt plasuje się na 3 miejscu, 
tracąc trzy do liderującej Gwiazdy Bydgoszcz, 
która rozegrała o jeden mecz więcej.    (mś)

Wyniki: Morliny Ostróda (d) 3:1 (Panagiotis 
Gionis – Kuba Kwapiś 3:0, Marek Badowski – Łu-
kasz Sokołowski 1:3, Michał Gawlas – Jakub Kuź-
micz 3:1, Gionis – Sokołowski 2:0), Sokołów SA 
Jarosław (d) 3:2 (Gionis – Mateusz Czernik 3:0, 
Badowski – Grigorij Własow 0:3, Miłosz Redzim-
ski – Eric Jouti 2:3, Gionis – Własow 2:1, Badow-
ski/Redzimski – Czernik/Jouti 2:1).

3
Trzy medale wywalczyli reprezentan-
ci Grodziskiego Klubu Szermierczego 

podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Wo-
jewództwa Lubelskiego w szabli. Najlepiej 
z  grona podopiecznych trenera Krzysztofa 
Karlickiego spisali się: Franciszek Kossut, 
który zdobył srebrny medal w rywalizacji 
młodzików, oraz brązowi w gronie juniorów 
młodszych  Aleksandra Lachawiec i Konstan-
tyn Makowski.      (mś)
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego utwo-
rzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 17.
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Aktualne informacje na temat działalności kina 
na:  www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest   

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

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 8 listopada. Odpowiedzi 
prosimy nadsyłać na adres redakcji pocztą tradycyjną bądź elek-
troniczną. Nagrodą jest ważne do końca 2021 roku zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina Centrum Kultury na dowolnie wybrany 
seans filmowy.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 311:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło „Helmut Kienreich”.  
Zwyciężczynią została p. Alicja Śnieg.  Po odbiór nagrody zapra-
szamy 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:
1. miasto w północno-za-
chodniej Szwajcarii; 6. dawna 
jednostka monetarna Hiszpa-
nii; 7. wstręt, niechęć, odraza; 
8. opłata drogowa w  dawnej 
Polsce; 9. wystawne przyjęcie 
dla wielu osób; 10.  przewle-
kła choroba oczu; 14. klub 
piłkarski z Gdyni; 17. zbiór 
dziesięciu przykazań Bożych; 
18. odgłos wielu mówiących 
naraz osób; 19. część pociągu; 
22. nie zna dobrych manier; 
25. królewski fotel; 26.  „… 
welcome to” – w tytule prze-
boju Zbigniewa Wodeckiego; 
27. zatopiony statek; 30. zna-
na firma produkująca obuwie 
sportowe; 34. zamek bły-
skawiczny, suwak; 35. coś za 
darmo; 36.  dawniej – sklep 
mięsny; 37. frontowa elewa-
cja budynku.

Pionowo:
1. ryzykowne popisywanie się 
odwagą; 2. bufor; 3. choroba 
skóry; 4. jeden z trzech musz-
kieterów z powieści A. Duma-
sa; 5.  Irena, wybitna polska 
piosenkarka; 11.  nazwa daw-
nej sypialni; 12. orszak kilku 
sań zaprzężonych w konie; 
13.  pierwiastek chemiczny 
(Ar); 15. okręg, rejon; 16. miej-
sce zamieszkania; 20.  najbar-
dziej czynni członkowie ja-
kiejś organizacji; 21.  persona; 
22.  wyniosłość, buta, zarozu-
miałość; 23.  ssak z rodziny 
żyraf; 24.  dawny zespół arty-
stów teatralnych i  cyrkowych; 
28. rodzaj zasłony; 29. stożko-
waty nasyp ziemny kryjący je-
den lub kilka grobów; 31. imi-
tacja skóry; 32. umieszczona 
jest wewnątrz opony; 33. obra-
dy, posiedzenie.

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

Rewizyta w Kętach

OGŁOSZENIA DROBNE
  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

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

  AGD i naprawa lodówek, zamrażarek, lad i  szaf 
chłodniczych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139

  Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, 
wykładzin, dywanów, wyłącznie środkami Karcher. 
Tel. 727 605 505

  Przyjmę książki w każdej ilości, z  odbiorem 
osobistym. Proszę o kontakt: 502 932 470

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

  Poradnia Dziecięca Piccolo Błonie – Logopeda/
Psycholog – www.poradniapiccolo.pl. Zajmujemy się 
rozwojem Dziecka: profilaktyką, diagnozą i terapią! 
Tel. 573 742 041

  Wyprzedaż perełek z mojej szafy. Na stronie Vinted.pl 
pod nazwą użytkownika vaili_my. Ciuchy są w bardzo 
dobrym stanie i niedrogie. Serdecznie zapraszam do 
zakupów – www.vinted.pl/member/965332-vailim

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Minęły dwa lata, od kiedy 
przyjmowaliśmy w świe-

tlicy w Zabłotni gości z Kęt. 
Z powodu obostrzeń sanitar-
nych rewizytę mogliśmy zrealizo-
wać dopiero teraz. Pojechaliśmy 
20 września 40-osobową grupą: 
członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich z Zabłotni i Kraśniczej Woli 
oraz seniorzy z Klubu w Łąkach. 
Towarzyszył nam wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Jarosław 
Józefowicz, Katarzyna Kiliańska 
z Wydziału Promocji oraz Ks. 
Dziekan Janusz Starosta. To było 
bardzo miłe spotkanie z miesz-
kańcami prężnie rozwijającego 
się małopolskiego miasta. Nie 
zabrakło wymiany doświadczeń 
o metodach pracy kół gospodyń 
i instytucji kultury, a także ko-
leżeńskich pogawędek i dobrej 
zabawy. Burmistrz Krzysztof 
Klenczar zadbał o nasz wypoczy-
nek, możliwość poznania miasta 
i dobre samopoczucie, natomiast 

Urszula Baczyńska-Śleziak, dy-
rektor Wydziału Rozwoju Urzę-
du Gminy opiekowała się nami 
z  wyjątkową starannością. By-
liśmy oczarowani rynkiem, ba-
rokową świątynią pw. św. Jana 
Kantego (urodzonego w Kętach), 
ale szczególnie Muzeum im. 
Aleksandra Kłosińskiego i bogac-
twem zgromadzonych zbiorów. 
Duże wrażenie wywołuje Miej-
sce Aktywności Mieszkańców 
Rynek 13, gdzie w nowoczesnym 
otoczeniu przyjemnie spędza się 
czas i  korzysta z różnorodnych 
ofert. Wspaniała inwestycja XXI 
wieku w zabytkowej kamiennicy 
to świetny przykład umiejętnego 
wykorzystania unijnych fundu-
szy na potrzeby społeczności. 
Brawo Kęty! Wróciliśmy zachwy-
ceni urokami gminy i gościnno-
ścią jego mieszkańców. Wyjazd 
odbył się pod Patronatem Burmi-
strza Grodziska Mazowieckiego. 

Danuta Dubielecka
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Śmiałe pomysły 
dobrze rezonują 
– Duch Antka Kani jest cały czas obecny – mówił Paweł Stróżew-
ski podczas wystawy lir korbowych ze zbiorów Galerii Instrumentów 
Folkowych, ekspozycji towarzyszącej otwarciu 7  Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Folkowej Grodzisk Folk Fest, który rozpoczął 
się 8 października w Centrum Kultury.
O wpływie prekursora polskiego folku, 
założyciela zespołu Syrbacy, mówili też 
muzycy zespołu Yerba Mater, który za-
inaugurował część muzyczną festiwalu. 
– Kiedy Antek Kania pokazał nam swoją 
galerię instrumentów, po prostu oszaleli-
śmy i sami zaczęliśmy gromadzić instru-
menty, które już nam się nie mieszczą 
w domach – mówił Bart Pałyga podczas 
jednej z opowieści, którymi przeplatane 
były kolejne utwory inspirowane muzyką 
świata, a zwłaszcza jego azjatyckiej części. 
Z kolei w stronę Czarnego Lądu powędro-
wały myśli publiczności podczas koncer-
tu Buba Trio, którego liderem jest urodzo-
ny w Gambii wirtuoz kory Buba Badije 
Kuyateh. Łagodne brzmienia połączone 
z afrykańską energią dobrze wkompono-
wały się w późnowieczorną porę.

Areną kolejnych dwóch festiwalo-
wych dni była Mediateka, która w sobo-
tę, 9  października, przeszła prawdziwy 
test wytrzymałości, niczym podczas 
wybuchu bomby pozytywnej energii, 
a nawet dwóch bomb. O eksplozje za-
chwytu postarał się najpierw zespół 
Surtarang, który w najlepszy z możli-
wych sposób udowodnił, że nazwa jest 
nieprzypadkowa – wszak sur oznacza 
dźwięk, a tarang znaczy fala. Drugą eks-
plozję, tym razem z mieszanki punk-
-rocka i folku, zapewnił zespół Ga-Ga 
Zielone Żabki, który wytrawną publicz-
ność porwał nawet do pogo. 

Trzecia odsłona festiwalu rozpoczęła 
się w nieco bardziej statecznej atmosferze, 
co nie znaczy, że było mniej zmysłowo – 
wszak na scenie i przed nią zagościło tan-
go argentyńskie za sprawą grupy Medio 
Del Tango, która nie tylko muzyką za-
chęciła do pójścia w tango, ale i podczas 
miniwarsztatów podstawowych kroków, 
pokazała, jak się do tego zabrać.

Na finał wystąpił zespół Propabanda 
East Collective, który zabrał publiczność 
w muzyczną podróż po Europie – od 
Bałkanów po Berlin, a Marcin Maro-
szek – lider zespołu, akordeonista i wo-
kalista – brzmiał równie autentycznie 
jako rumuński Cygan, rosyjski bard i ży-
dowski śpiewak.

– Jednym z kryteriów doboru wy-
konawców jest różnorodność. Chcemy 
pokazać kolorową feerię barw związaną 
z tą muzyka, która jest związana z róż-
nymi kulturami świata, kontynentami. 
To się przekłada na brzmienie, styli-
stykę, dobór instrumentów, a  nawet 
na aspekt wizualny, co było widocz-
ne zwłaszcza przy Surtarang. Ekspe-
rymenty poszerzające  pojęcie folku 
sprawdzają się najlepiej, a śmiałe pomy-
sły rezonują najbardziej – mówił Maciej 
Kierzkowski z Akademii Profil, która 
festiwal zorganizowała jako zadanie 
publiczne współfinansowane z budżetu 
gminy Grodzisk Mazowiecki. 

   Krzysztof Bońkowski
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Sklep spożywczy Społem PSS w Grodzisku Mazowieckim  
poszukuje pracownika do sklepów w Grodzisku Maz. i Milanówku 

 na stanowisko:
SPRZEDAWCA w sklepie spożywczym

Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona adekwatnie  
do posiadanego doświadczenia i umiejętności.

CV wraz ze zdjęciem proszę wysyłać mailowo na podany adres kontaktowy: 
pssgrodzisk@pro.onet.pl lub telefonicznie: 515 269 047

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wymagamy:
  Gotowości do pracy w systemie 
zmianowym;

 Rzetelności i uczciwości; 
  Umiejętności pracy w zespole 
oraz komunikatywności; 

 Silnej motywacji do pracy.

Oferujemy:
 Umowę o pracę;
  Wynagrodzenie z systemem  
premiowym;
 Stabilną pracę;
 Możliwość awansu zawodowego;
 Szkolenia.



III

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

Dom Inteligentny to jeszcze większy komfort
i bezpieczeństwo Twojego domu.
Przejmuje za Ciebie znaczną część zadań, oszczędza
Twój czas i pieniądze.
Chcesz obniżyć koszty utrzymania domu i zadbać
o jego bezpieczeństwo?
Umów się z nami i odwiedź nasze mieszkanie
pokazowe – „na żywo” sprawdź i przetestuj możliwości
Smart Home – doradzimy i zaproponujemy optymalne
rozwiązanie dla Ciebie !
Do zobaczenia!

ul. M.Kopernika 18A/10
05-825 Grodzisk Maz.

+48 696 068 069

Planujeszbudowę lubkupnodomu?
Pamiętaj o systemie do jego zarządzania !

Twój inteligentny dom
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Gmina Błonie a uchwała antysmogowa  
i Program ochrony powietrza – o co w tym chodzi?

Akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca ochrony powie-
trza w Gminie Błonie w ramach  zadania pn. „System wspo-
magający zarządzanie jakością powietrza w Gminie Błonie 

oraz akcja informacyjno-edukacyjna" realizowana przy 
pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"

W kalendarzu październik, a to znak, że nastała już 
jesień, przynajmniej ta kalendarzowa. Choć za oknem 
czerwienią się liście a temperatura oscyluje w okolicach 
18 stopni w dzień, to nad ranem czuć już w powietrzu 
jesienne ochłodzenie, niestety często jego skutki. Wraz 
z nadejściem niższych temperatur rozpoczynamy sezon 
grzewczy, który jest odpowiedzialny za pogorszenie się 
stanu jakości powietrza. Do głównych winowajców za-
nieczyszczeń powietrza zaliczamy spalanie złej jakości 
paliw stałych w starych, nie spełniających wymagań 
uchwały antysmogowej kotłach. Uchwała antysmogowa, 
program ochrony powietrza – ostatnio często wspomina 
się o tych 2  dokumentach – w końcu to one wyznaczają 
główne zasady w kwestii spalania paliw stałych w  do-
mowych piecach. Poniżej, postaramy się przybliżyć te-
mat niskiej emisji i zanieczyszczeń powietrza. 

NISKA EMISJA – WPŁYW NA ZDROWIE
WHO podaje,  iż z powodu chorób na które wpływ ma 
zanieczyszczone powietrze, umiera rocznie ok. 7 milio-
nów ludzi na całym świecie. Przyczyną są pyły i szko-
dliwe gazy, emitowane podczas spalania złej jakości 
paliw w domowych, niskosprawnych piecach. Spala-
jąc w piecach mokre drewno, węgiel złej jakości, czy 
nawet odpady, emitujemy do powietrza niebezpieczne 
substancje takie jakie jak pyły PM10 i PM2,5. W pyłach 
zawarty jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia beno(a)
piren, który działa rakotwórczo. Zanieczyszczenie po-
wietrza wpływa nie tylko na częstsze występowanie 
chorób układu oddechowego, jak astma czy zapalenia 
płuc, ale również chorób układu krążenia, chociażby 
niewydolność serca.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA  
– O CO TYLE HAŁASU?
Uchwała antysmogowa to dokument, który wyznacza 
ramy walki o czyste powietrze w niemalże całej Polsce. 
Na terenie gminy Błonie od  listopada 2017 roku obowią-
zuje mazowiecka uchwała antysmogowa. Jej głównym 
założeniem jest nałożenie obowiązku wymiany nisko-
sprawnych, nie spełniających wymagań tejże uchwały 
kotłów. Uchwała mówi jasno, do którego roku należy 
wymienić kotły z poszczególnych klas oraz kotły poza-
klasowe, tzw. kopciuchy. W pierwszej kolejności, bo do 
końca 2022 roku,  należy wyeliminować te ostatnie, nie 
posiadające żadnej klasy, w których podczas spalania 
są emitowane największe zanieczyszczenia do powie-
trza. Kolejnymi do likwidacji, gdzie ramy czasowe wska-

zują koniec roku 2027 jako bezwzględny termin ich likwi-
dacji to kotły klasy 3 i 4. Mieszkańcy posiadający kotły 
klasy 5 mogą spać spokojnie i użytkować je do końca 
ich żywotności.

Klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 oznacza po-
dział wg wielkości jakie są emitowane podczas spalania 
paliw stałych. tak więc klasa ekoprojektu, do jakiej dą-
żymy w wymianach kotłów, jest najwyższą klasą a tym 
samym oznacza to, że kotły posiadające certyfikat eko-
projektu są kotłami, które emitują najmniej zanieczysz-
czeń ze spalania paliw stałych.

Uchwała antysmogowa, oprócz wskazania klas kotłów 
i kominków które należy zlikwidować i zastąpić ekologicz-
nym ogrzewaniem mówi również o tym, czego nie można 
spalać w domowych piecach. Do tej grupy zaliczamy:
l  muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki 

produkowane z ich wykorzystaniem;
l  węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 

0-3 mm;
l  węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane 

z wykorzystaniem tego węgla;
l  paliwa zawierające biomasę o wilgotności w sta-

nie roboczym powyżej 20%.
Uchwała antysmogowa wspomina również o właści-

cielach kominków. Niestety większość kominków jakie 
posiadamy w domach to kominki bezklasowe a uchwa-
ła o takich mówi iż należy je zastąpić do końca 2022 r. 
kominkami posiadającymi certyfikat ekoprojektu lub wy-
posażyć je w specjalne filtry ograniczające emisję pyłu.

Należy pamiętać, że w piecach i kominkach nie wol-
no spalać odpadów oraz, że nieprzestrzeganie zapisów 
uchwały antysmogowej grozi grzywną, nawet do 5000 zł 
lub mandatem do 500 zł. 

Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz władze gminy Błonie wychodząc naprze-
ciw wymaganiom uchwały antysmogowej stworzyli pro-
gramy w ramach których można starać się o wsparcie 
w dofinansowaniu w likwidacji i montażu nowego, ekolo-
gicznego źródła ciepła. Dofinansowanie udzielają takie 
instytucje jak:
l  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej – Program „Czyste Powietrze”. 
Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców gminy Bło-
nie znajduje się budynku Urzędu Miejskiego przy 
ul. Nowakowskiego 10 p. 3 (na parterze),



VII

l  Burmistrz Błonia uchwałą  nr XXXI/269/21 
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 maja 2021r 
udzielił dotacji celowych na zmianę systemu 
ogrzewania z węglowego na ekologiczne (do-
tacje udzielane są corocznie w miarę posiada-
nych środków finansowych),

l Fundusz Termomodernizacyjny,
l Kredyty i pożyczki bankowe.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA  
– CO MÓWI O NASZEJ GMINIE?

Program Ochrony Powietrza dla strefy mazowiec-
kiej, to dokument na szczeblu wojewódzkim, uchwa-
lany przez Sejmik Województwa. Zawarte są w nim 
analizy dla gmin z terenu województwa, w których 
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i doce-
lowe substancji w powietrzu oraz wskazane działa-
nia naprawcze, które mają doprowadzić do poprawy 
jakości powietrza w poszczególnych strefach w wo-
jewództwie. W Gminie Błonie, która należy do strefy 
mazowieckiej, Sejmik Województwa wskazał m. in 
jako działania naprawcze likwidację starych pieców 
niespełniających wymogów uchwały antysmogowej 
na nowe, ekologiczne źródło ciepła oraz prowadze-
nie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziała-
nia niskiej emisji. Do innych działań naprawczych na-
leży m.in. zwiększenie powierzchni zieleni w gminie.

DOBRE PRAKTYKI – CO MOŻEMY ROBIĆ 
NA CO DZIEŃ, ABY SKUTECZNIE LIKWI-
DOWAĆ NISKĄ EMISJĘ?

Oprócz tak dużych inwestycji jak zmiana systemu 
ogrzewania, możemy również dbać o czyste powietrze 
pamiętając o kilku zasadach:
l nie spalajmy odpadów w piecach i kominkach,
l kupując opał, wybierzmy ten dobrej jakości,
l  w kominkach i piecach spalajmy tylko drewno 

suche, tzw. sezonowane.

Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 28 października 
2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utwo-
rzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. 
Powoduje to powstanie nowych obowiązków po stronie 
właścicieli lub zarządców budynków lub lokali. 

Mają oni obowiązek złożenia deklaracji o źródłach cie-
pła lub źródłach spalania paliw:
l  w terminie 14 dni od dnia pierwszego urucho-

mienia tego źródła ciepła lub źródła spalania 
paliw,

l  nie później niż w terminie 12 miesięcy dla bu-
dynków, w których już istnieje źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw,

l  obowiązek składania deklaracji wprowadzony 
został od 1 lipca 2021 roku,

l  deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spa-
lania paliw można również wypełnić na stronie 
internetowej pod adresem:  
https://zone.gunb.gov.pl. 

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

 BABY
 Academy

  www.babyacademy.pl
 

PRACA NAUCZYCIEL
 

Przedszkole Baby Academy  
w Grodzisku Mazowieckim  

poszukuje osoby:

Nauczyciela wychowania przedszkolnego  

oraz pomocy przedszkolnej.

 Oczekujemy:

l wykształcenia pedagogicznego
l  doświadczenia w pracy z dziećmi  

w wieku przedszkolnym
l zaangażowania, empatii i kreatywności

 Zapewniamy:

l pracę w małych kameralnych grupach
l finasowanie szkoleń/kursów
l  bezpłatne miejsce dla dziecka  

w naszym żłobku/przedszkolu
l atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowanych Nauczycieli prosimy 
o zgłoszenia Grodzisk@babyacademy.pl
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OLEJ OPAŁOWY l OLEJ NAPĘDOWY 
SPRZEDAŻ l TRANSPORT

Dariusz i Jarosław Nowakowie 
Paprotnia, ul. Sochaczewska 48 a

501 627 264 >>>>>>>> >>>>>>>>

Stała cena na kursie  
Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Centrum/Lotnisko 100 zł

ڳששڳױױ

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!


