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Obwodnica bliżej niż dalej
– Najtrudniejsze prace mamy za sobą. Jak tylko grunty osiągną odpowiednią konsolidację, wchodzimy 
systematycznie z pracami budowlanymi. Oczywiście odczuwamy pewne problemy, jakie pojawiają się 
na rynku, szczególnie z transportem. Ale działaliśmy z wyprzedzeniem i mamy bufor materiału na 
budowie, mamy też zakontraktowaną produkcję mieszanek bitumicznych – zapewnia Łukasz Mielnik 
z działu komunikacji firmy Strabag, która buduje obwodnicę Grodziska. 
Pierwotnie zakończenie prac budowlanych 
przewidywane było na koniec maja. Z uwagi 
na wyjątkowo wysoki w tym roku poziom 
wód gruntowych czas na budowę został 
wydłużony o trzy miesiące. Później Strabag 
będzie miał sześć miesięcy na uzyskanie po-
zwolenia na użytkowanie, choć firma będzie 
się starała, by całość inwestycji została od-
dana do użytku jeszcze w 2022 roku. 

Jak zapewnia Monika Burdon z Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
który finansuje realizację inwestycji, roz-
poczęte we wrześniu ubiegłego roku prace 
postępują z ustalonym harmonogramem. 
Z jeszcze większym optymizmem na temat 

budowy obwodnicy wypowiada się bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński. 
– Mam przekonanie, że obwodnicą poje-
dziemy w październiku 2022 roku – mówi. 
A że nie jest to optymizm bezpodstawny 
najlepiej świadczą długie fragmenty drogi, 
gdzie ułożona jest już nawierzchnia bitu-
miczna, brakuje tylko warstwy ścieralnej 
i wykonania oznakowania poziomego.

Wśród mieszkańców najczęściej komen-
towane są obszerne nasypy na wielu frag-
mentach budowy. Wielu zastanawia się, czy 
jezdnia będzie przebiegać aż tak wysoko. 

– Nasypy przeciążeniowe zostały zasto-
sowane tylko czasowo w celu konsolidacji 

warstw gruntów nienośnych zalegających 
w podłożu. Później będą rozebrane, a piasek 
i kruszywo zostaną wykorzystane na innych 
odcinkach prac – mówi kierownik grupy 
odpowiedzialnej za budowę obwodnicy 
Wojciech Grochal ze Strabagu.

Technologia nasypów jest skuteczna 
i ekologiczna, ale mało widowiskowa i cza-
sochłonna, toteż laicy mogą odnieść wraże-
nie, że na wielu odcinkach budowy nic się 
nie dzieje, podczas gdy pracują… nasypy. 
Niezależnie od pory roku i warunków at-
mosferycznych.

   Krzysztof Bońkowski
Więcej na str. 10-11.
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Z drugą nagrodą wrócił 
Grodziski Chór Bogorya 
z XIX Konkursu Piosen-
karskiego Tulipanada 
2021, organizowane-
go przez DK Kolorowa. 
Sukces tym bardziej cen-
ny, że był to pierwszy od 
wybuchu pandemii 
udział chóru w kon-
kursowych zmaga-
niach. Jury doceniło 
grodziski zespół za wyko-
nanie utworów „Pięknie 
żyć” z repertuaru Ryszarda 
Rynkowskiego i  „Zacznij 
od Bacha” z repertuaru 
Zbigniewa Wodeckiego. 
Dzięki dwóm etapom 

oraz koncertowi laureatów 
chór Bogorya znacznie po-
prawił wynik na liczniku 

publicznych występów 
po wznowieniu działal-

ności stacjonarnej. 
– W okresie pandemii 

praca z chórem była bardzo 
utrudniona. Dlatego nie-
zmiernie się cieszę z tego 
osiągnięcia – mówi Marcin 
Łukasz Mazur, dyrygent 
chóru Bogorya. W podob-
nym repertuarze zespół wy-
stąpił 7 listopada w Centrum 
Kultury przed zagranym po 

raz drugi spektaklem te-
atru SAS „Arszenik i stare 
koronki”.    (kb) „Serce na dłoni” to wymy-

ślony przez naszą koleżankę 
z Ośrodka Kultury Małgorzatę 
Nocny projekt, która za jego 
realizację została laureatką 
konkursu Impuls Kultury – 
Mazowiecka Nagroda Inspi-
racji Kulturalnych o Nagro-
dę Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Wyróżniona 
akcja odbywa się w okoli-
cach walentynek i ma formę 
happeningu, którego celem 
jest rozdanie mieszkańcom 
jak największej liczby serc, 
uszytych samodzielnie przez 
uczestników. O ile w poprzed-
nim roku jej przeprowadzenie 
było bezproblemowe, bo dzia-
łały Strefa Aktywnego Senio-
ra i WTZ Malwa, które szyły 
serca do wyboru do koloru, 
o  tyle w tym roku „Serce na 
dłoni” zostało przeprowadzo-
ne w samym środku pandemii 
i w dużej mierze opierało się 

na indywidualnym zaangażo-
waniu uczestników. Udało się 
jednak na tyle dobrze, że pro-
jekt został dostrzeżony przez 
Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego oraz Mazowiec-
ki Instytut Kultury, które są 
organizatorami konkursu. 
Warto dodać, że pracownicy 
Ośrodka Kultury laureatami 
Impulsu Kultury byli również 
rok temu, podczas pierwszej 
edycji konkursu.  (kb)

Podobnie jak latach ubiegłych 
w dniach poprzedzających uro-
czystość Wszystkich Świętych 
mieszkańcy 23 października 
mieli okazję podczas wspólnego 
spaceru odwiedzić zabytkowe 
mogiły znajdujące się na grodzi-
skim cmentarzu parafialnym, jak 
również groby spoczywających 
tu osób zasłużonych dla miasta.

– Na trasie znalazły się po-
mniki zabytkowe, w tym naj-

starszy zachowany nagrobek 
kryjący szczątki Izabelli Szym-
kiewicz z 1842 roku, a także 
dwie realizacje pomnikowe 
Teodora Skoniecznego, rzeźbia-
rza związanego z warszawskimi 
Powązkami – mówił Łukasz 
Nowacki z Ośrodka Kultury, 
który wcielił się w rolę przewod-
nika, a najstarszą w mieście ne-
kropolię zwykł nazywać grodzi-
skim Père-Lachaise.  (kb)

Chór powrócił z nagrodą 

Jak Père-Lachaise 

Axon ma moc
Zaskakująco dojrzałe punk-roc-
kowe brzmienia wypełniły 6 listo-
pada Mediatekę podczas koncertu 
zespołu Axon, stworzonego przez 
cztery nastolatki z Grodziska, 
które ćwicząc pod okiem Pio-
tra  Gąssowskiego publiczności 
dały się wcześniej poznać m.in. 
podczas „Wakacyjnego deptaka”  
i „Pożegnania lata” w Parku Skarb-
ków, tyle że pod nazwą Lusky.

– Na początku szuka się nie 
tylko swojego dźwięku, ale też 
tego, co chce się sobą wspólnie 
reprezentować. Jestem pewna, że 
nazwa Axon zostanie na stałe. Bo 
wkraczamy na kolejny poziom, 

w którym czeka nas mniej ekspe-
rymentowania, a więcej czystego 
rozwoju – mówi wokalistka Jana 
Rytelewska, która publiczność 
porwała wraz z Kamilą Warmiń-
ską (gitara), Janą Kunanets (bas) 
i Amelią  Chechłacz (perkusja). 

Godne podkreślenia są zarów-
no liczba, jak i wysoki poziom 
zaprezentowanych przez zespół 
utworów autorskich, a także twór-
cze podejście do coverów, które 
dziewczyny nie tylko zagrały, ale 
i po swojemu zinterpretowały, co 
w przypadku młodych grup mu-
zycznych normą nie jest. Słowem 
– Axon pokazał moc!   (kb)

Leica w muzeum 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego poinformowało, że 
13 października 2021 r. żołnierz 
Armii Krajowej Ryszard Wit-
kowski „Orliński” przekazał 
placówce aparat fotograficzny 
leica, którym wykonywał zdję-
cia podczas II wojny światowej, 
uwieczniając m.in. niemieckie 
transporty kolejowe, konspira-
cyjne wydarzenia patriotyczne, 
działania żołnierzy AK w Mila-
nówku, uchodźców z  powstań-
czej Warszawy oraz zniszczoną 
po Powstaniu Warszawskim 
stolicę. W 1944 brał udział 
w  osłonie alianckich zrzutów 
broni na placówce „Solnica” 
koło Grodziska Maz. Po upadku 
powstania wykonywał mikro-
filmy dla Delegatury Rządu na 
Kraj. Jego leica stanowiła wów-
czas część zrzutowego kompletu 
do robienia powiększeń i  po-
mniejszeń. Zdjęcia R. Witkow-
skiego, wykonane leicą, znaj-

dują się w  zbiorach Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 
Ryszard Witkowski urodził się 
w 1926 roku w Milanówku. Mi-
łością do fotografii zaraziła go 
mama Felicja, która prowadzi-
ła jedyny w Milanówku zakład 
fotograficzny. Jego rodzina 
ukrywała Żydów, dlatego wraz 
z siostrą i nieżyjącą już matką 
otrzymał medal Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata. 

 Sławomir Sadowski

Intuicja ważniejsza od formy 
Nad formę czy kształt wyżej ceni 
sobie intuicyjny odbiór dzieła. 
Najważniejszym przekazem jej 
prac jest kolor i energia. Dorota 
Walichiewicz swoją wiedzę ugrun-
towała w tym roku na warsztatach 
malowania intuicyjnego. Z efek-
tami jej twórczej filozofii można 
zapoznać się na wystawie „Ezo-
terycznie”, która dostępna jest do 
29 listopada w foyer Kina Cen-
trum Kultury.   (kb)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
muszę poinformować, że przyjęte przez 
Sejm zmiany podatkowe przyniosą konse-
kwencje dla samorządów, również dla gmi-
ny Grodzisk. Niestety nie będą to konse-
kwencje pozytywne. Budżet naszej gminy 
zostanie uszczuplony o ok. 15 mln zł, gdyż 
o tyle mniejsze będą w przyszłym roku 
wpływy z  udziału w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Tak duży ubytek 
przełoży się nie tylko na nasze możliwości 
inwestycyjne, ale i  te związane z bogac-
twem oferty dla naszych mieszkańcom. Na 
gminne finanse mają również wpływ takie 
czynniki, jak wzrost cen nośników energii, 
a także podwyższenie tzw. janosikowego, 
jakie bogatsze gminy płacą na rzecz gmin 
uboższych. W przypadku gminy Grodzisk 
janosikowe wzrośnie o 2 mln zł i wyniesie 
w przyszłym roku 7,5 mln zł. 

Nie przytaczam tych danych w formie 
narzekania, lecz dlatego, że są to fakty, 
o  których według mnie mieszkańcy po-
winni wiedzieć. Z faktami się nie dyskutu-
je, trzeba się w nich odnaleźć. Zamierza-
my to zrobić. Naszą rolą jest znaleźć takie 
rozwiązania, by mieszkańcy skutki ubytku 
środków budżetowych odczuli jak naj-
mniej dotkliwie. Mamy solidną podstawę 
w postaci budowanej przez lata siły finan-
sowej gminy. Choć nie ukrywam, że mu-
simy się liczyć z tym, że część dotychczas 
bezpłatnych usług będziemy musieli nieco 
ograniczyć lub wprowadzić za nie odpłat-
ność. Na pewno czekają nas oszczędności. 
Perspektywa utraty 20-30  mln  zł w  skali 
dwóch lat jest szczególnie dotkliwa dla 
gmin, które tak jak Grodzisk są aktywne, 
realizują dużą liczbę inwestycji, planowa-
nych w oparciu o wieloletnią prognozę 
finansową i mają podpisane umowy z wy-
konawcami. 

Oczywiście w mediach pojawiły się in-
formacje o rozmaitych dotacjach dla sa-
morządów z programu Polski Ład. Gmina 
Grodzisk w ramach Polskiego Ładu otrzy-
ma ok. 8 mln zł rekompensaty, a w  ra-
mach tego samego Polskiego Ładu straci 
15 mln zł dochodów oraz 2 mln zł z jano-
sikowego, czyli łącznie około 17 mln zł. 
Pozostawię te fakty bez komentarza.

Dobrą informacją jest to, że nadal 
mamy zainteresowanie inwestorów, któ-
rzy chcą lokować w naszej gminie swoje 
firmy. Niedawno Danfoss wybudował 
nowy zakład, firma Panattoni planuje bu-
dowę kolejnych obiektów pod wynajem. 
To zwiastuje dodatkowe wpływy z podat-
ku od nieruchomości, co pozwoli nieco 
zrekompensować ubytek wpływów z PIT.

Jednak największą rezerwę dostrzegam 
w  meldunkach i po raz kolejny apeluję 
do naszych mieszkańców, by dopełni-
li obowiązku meldunkowego. Wciąż ok. 
30  proc. mieszkańców południowych 

terenów gminy jest niezameldowanych 
w naszej gminie, więc pieniądze z podat-
ków tych mieszkańców zamiast do gminy, 
w której mieszkają, trafiają do miejsca ich 
formalnego meldunku. Spójrzmy choćby 
na niedawno wybudowane ul. Maryl-
skiego, ul. Żwirową i ul. Kijowską – te 
wszystkie piękne inwestycje poprawiają-
ce bezpieczeństwo zostały wybudowane 
z podatków naszych mieszkańców, a prze-
cież korzystają z nich wszyscy – ci zamel-
dowani i ci niezameldowani. 

Podobnie jak w całym kraju, również 
w Grodzisku nasila się pandemia. Niestety 
znów jesteśmy w czołówce na Mazowszu. 
Ostatnio dzienna liczba zakażeń wyniosła 
w powiecie 88, co znaczy, że do wiosenne-
go rekordu, kiedy jednego dnia zakaziło 
się 125 osób, nie brakuje nam tak wiele. Na 
pewno wpływ na taki wynik ma sprzyjają-
ca kontaktom międzyludzkim duża aktyw-
ność naszych mieszkańców, jednak decy-
dującym czynnikiem jest to, że w gminie 
Grodzisk zaszczepionych jest tylko 56 proc. 
mieszkańców, co jest dla mnie zasmucają-
co niskim wynikiem. Tylko 63 proc. osób 
zaszczepiło się w tak istotnej grupie zawo-
dowej, jaką są nauczyciele, którzy przecież 
pracują z dziećmi. Jestem bardzo zdziwio-
ny, że tak wielu nauczycieli nie zdecydo-
wało się na szczepienie, byłem przekonany, 
że będzie inaczej. Łatwe do przewidzenia 
efekty już pojawiły się w naszych szkołach, 
które w coraz większej liczbie przypadków 
muszą stosować nauczanie zdalne z uwa-
gi na kwarantanny poszczególnych klas. 
Mimo dużej liczby zakażeń nie przewiduję 
wprowadzania przez samorząd lokalnych 
ograniczeń. Apeluję jedynie o rozwagę, 
przestrzeganie zasad sanitarnych, noszenie 
maseczek w przestrzeniach zamkniętych, 
a także rozważenie przyjęcia szczepionki. 
Punkt szczepień wciąż jest dostępny.

Jest też mnóstwo dobrych informa-
cji, którymi chciałbym się podzielić. Bu-
dowana z myślą o naszych wspaniałych  
klubach sportowych, które dostarczyły 
nam w ostatnich miesiącach tylu pozytyw-
nych emocji, hala widowiskowo-sportowa 
będzie miała również charakter kulturalny 
i edukacyjny. Dążymy do podpisania umo-
wy o współpracy z  Centrum Nauki Ko-
pernik i stworzenia w Grodzisku jego filii. 
Na  ten cel mamy przeznaczone dwa po-
mieszczenia, obserwatorium astronomicz-
ne, jak również przestrzeń na zewnątrz. 

Cały czas dużo dzieje się w inwestycjach 
drogowych – rozpoczęły się prace przy 
budowie bardzo ważnej drogi łączącej ul. 
Daleką i Radońską, trwa budowa chod-
nika w  Chrzanowie Małym, podpisałem 
również umowę na budowę ul. Kochanow-
skiego i Godebskiego. Jeszcze w listopadzie 
ogłosimy przetarg na budowę parkingu 
przy kościele św. Anny. W miejscu, które 
dzisiaj wysypane jest zwykłym tłuczniem, 

Wstępniak od Burmistrza

pojawi się wygodna i estetyczna prze-
strzeń parkingowa. Niebawem ogłosimy 
również przetarg na modernizację pl. 
Króla Zygmunta Starego. Ponieważ wie-
le gminnych kamienic znajduje się pod 
opieką konserwatora zabytków, co powo-
duje konieczność długotrwałych ustaleń 
w kwestii gruntownego remontu, część 
tych obiektów zamierzamy przed przy-
szłorocznym 500-leciem miasta odświe-
żyć jedynie powierzchownie. 

Miło mi poinformować, że w rejonie 
podwarszawskim jesteśmy liderem w wy-
mianie pieców węglowych na piece ga-
zowe. Serdecznie dziękuję mieszkańcom, 
którzy tak licznie zainteresowali się naszą 
propozycją dofinansowania w tym zakre-
sie – 6 tys. zł na wymianę pieca i 2 tys. zł 
na wykonanie przyłącza. 

Wysokie siódme miejsce w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich Grodzisk za-
jął w  Rankingu Samorządów dziennika 
„Rzeczpospolita”. Jako jedna z nielicznych 
gmin od lat jesteśmy w czołówce tego bar-
dzo prestiżowego zestawienia. Ale i tak 
nic nie zastąpi satysfakcji, jaką odczuwam 
podczas rozmów z mieszkańcami, którzy 
w  zdecydowanej większości wyrażają ra-
dość z tego, że tu mieszkają, mówiąc, że 
Grodzisk im się podoba.

Bardzo liczę, że wprowadzony w związ-
ku z budową obwodnicy ruch wahadłowy 
na drogach do Żyrardowa i do Radziejo-
wic zostanie zlikwidowany jeszcze przed 
świętami i zostanie tam przywrócona 
pełna przepustowość. Taką deklarację 
otrzymałem od wykonawcy. Mimo pew-
nych opóźnień na budowie obwodnicy 
związanych z wysokim poziomem wód 
gruntowych nadal mam przekonanie, że 
obwodnicą pojedziemy w październiku 
2022 roku.

Znamy już termin otwarcia hali wido-
wiskowo-sportowej. Inauguracja została 
przewidziana na 10 września 2022 roku.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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27 października sesja Rady Miejskiej była kolejną, która 
odbyła się w trybie zdalnego obradowania. Wzięli w niej 
udział wszyscy radni.
Jednogłośnie przegłosowano uchwa-
łę poświęconą określeniu przystanków 
komunikacji, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina Grodzisk, udo-
stępnionych dla operatorów i przewoźni-
ków, oraz określenia warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. – Obec-
na uchwała jest konsekwencją tego, co się 
w  gminie dzieje: w związku z oddaniem 
drogi Marylskiego w Książenicach – po-
wstaną tam dodatkowe zespoły przystan-
kowe oraz nowy przystanek w Chrzanowie 
Małym. Te przystanki zaczną działać od 
2022 roku po naborze z Funduszu Rozwo-
ju Przewozów Autobusowych. Jest to pro-
ceduralna konieczność, aby te przystanki 
włączyć do uchwały – wyjaśniał Jarosław 
Jankowski z Urzędu Miejskiego.

Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na 
zbycie części nieruchomości gruntowej 
przy ul. Cieszyńskiej. Burmistrz Grzegorz 
Benedykciński poinformował, że firma, 
w pobliżu której mieści się nieruchomość, 
zwróciła się z prośbą o wystawienie dział-
ki na sprzedaż, w celu uzupełnienia swojej 
działki. Radny Janusz Okurowski zapy-
tał o przypuszczalną kwotę, którą będzie 
można otrzymać ze sprzedaży tej działki. 
Burmistrz wyjaśnił, że zlecony zostanie 
operat, działka zostanie sprzedana na pod-
stawie przetargu, a cena zostanie podana.

21 radnych pozytywnie przegłosowało 
warunki udzielania bonifikat i wysokości 
stawek procentowych przy sprzedaży lo-
kali mieszkalnych stanowiących własność 
gminy Grodzisk. Jak tłumaczył wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, uchwała wycho-
dzi naprzeciw stanowi faktycznemu, czyli 
spadkowi ubóstwa i spadkowi bezrobocia 
w gminie. – Proponowana uchwała za-
kłada utrzymanie bonifikaty w dzisiej-
szym kształcie – 70-procentowej stawce do 
czerwca przyszłego roku. Od drugiej poło-
wy przyszłego roku nastąpi zmniejszenie 
stawki do 50 proc., następnie finalnie po 
30 czerwca 2023 r. nie ma już wzmianki 
o jakiejkolwiek bonifikacie. Założeniem 
jest, że od drugiej połowy 2023 r. bonifika-
ta znika – mówił wiceburmistrz.

Radni rozpatrzyli skargę na działalność 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6. To-
masz Suchożebrski, przewodniczący ko-
misji skarg, wniosków i petycji, przekazał, 
że komisja jednogłośnie uznała skargę za 
bezzasadną. Skargę oddalono 19 głosami 
za przy jednym głosie wstrzymującym 
(Łukasz Lewandowski) i jednym głosie 
przeciw (Janusz Okurowski).

n  Anna Redel
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, transmi-

sjami z sesji oraz imiennymi wynikami głosowań 
można zapoznać się na stronie bip.grodzisk.pl.

Nowa energia WOT

Wieści z Ratusza
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    Pani Marcie Szymczyk
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
Ojca

składają
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 

oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 4  

w Grodzisku Mazowieckim

    Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość, 

że odszedł na wieczną wartę 
Druh harcmistrz 

Czesław Różański 
Wyrazy współczucia dla 

Najbliższej Rodziny 
składają 

zuchy, harcerze, instruktorzy 
Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki

Żołnierze w Mediatece i na parkingu obok tego budynku to niecodzien-
ny widok. Powodem takiej wizyty 27 października było spotkanie przed-
stawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej z delegacją estońskiej Ligi Obrony.
– Gościmy naszych przyjaciół z Estonii, 
by wymienić się doświadczeniami. Za-
poznajemy ich z naszymi żołnierzami 
i z nowoczesnym sprzętem, którym dys-
ponujemy, czyli samochodami, quada-
mi, motocyklami i bronią. Grodzisk nie 
został wybrany przypadkowo – w  nie-
odległej przyszłości przenosimy bata-
lion lekkiej piechoty z Grójca właśnie do 
Książenic. Jednostka będzie liczyła po-
nad 500 osób – mówił pułkownik Witold 
Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej.

W składzie zagranicznej delegacji zna-
leźli się z Estońskiej Ligi Obrony: dowód-
ca gen. bryg. Riho Ühtegi, szef G5 ppłk 
Janno Mark, starszy podoficer sierż. maj. 
Peeter Land, specjalista G5 Anu Kütt 

i  attaché Obrony Estonii ppłk Artur Li-
lenurm. Po stronie gospodarzy poza 
żołnierzami nie zabrakło przedstawiciel-
stwa grodziskiego samorządu. – Wojska 
estońskie mają swoje wyzwania i potrze-
bują inspiracji, dlatego cieszymy się, że 
jesteśmy oceniani jako właściwe miejsce 
do przyjęcia tej rangi dowództwa – pod-
kreślał wiceburmistrz Tomasz Krupski, 
który odniósł się również do perspek-
tywy stacjonowania polskich żołnierzy 
w gminie. – W miejscu dawnej jednostki 
pojawi się nowa energia Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Staramy się patrzeć z per-
spektywy pokoju i bezpieczeństwa, jak 
możemy wspólnie pracować nad lepszą 
jakością życia tutaj – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski. n  (ar)
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Pani Dominice Szymaniak
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 
Taty 

składają 
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

Wyrazy najgłębszego współczucia
dla Rodziny i Bliskich 
Zbigniewa Surały 

wieloletniego Sołtysa wsi Szczęsne
 składają 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska  

oraz wszyscy pracownicy  
Urzędu Miejskiego

Panu  
Kazimierzowi Polaszkowi

najszczersze kondolencje 
z powodu śmierci

Żony
składa

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Pani Urszuli Milczarek 
z powodu śmierci ukochanej

Mamy
składają 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska  

oraz koledzy i koleżanki  
z Urzędu Miejskiego
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Działający od 2019 roku klub 
filmowy dla osób z niepełno-
sprawnością wzroku 23 paź-
dziernika postawił swoich 
odbiorców przed wyjątkowo 
ambitnym wyzwaniem i za-
proponował projekcję operetki 
„Zemsta nietoperza”. Spotkanie 
miało charakter otwarty, więc 
przekonać się, jak wygląda pro-
jekcja z audiodeskrypcją, mogli 
wszyscy zainteresowani.

– Mam wrażenie, że wyszło 
zaskakująco dobrze. Większości 
osób audiodeksrypcja nie tylko 
nie przeszkadzała, ale i dzięki 
temu, że ktoś im opowiadał, co 
się dzieje na scenie, przedstawiał 
bohaterów, tłumaczył libretto, 
całość stawała się bardziej zro-
zumiała. Kiedy audiodeskrypcja 
zaczyna działać, po chwili prze-
staje się na nią zwracać uwagę, 

co oznacza, że jest bardzo do-
brze zrobiona – mówi specjalista 
ds. kultury w  Mediatece Kin-
ga Kunicka, która zainicjowa-
ła spotkania filmowe dla osób 
z  niepełnosprawnością wzroku, 
organizowane we współpracy 
z grodziskim Stowarzyszeniem 
04-O, przy współudziale stowa-
rzyszenia De Facto, realizującego 
projekt „Opera za rogiem”. Pro-
jekcja została poprzedzona pre-
lekcją Rafała Domagały z Teatru 
Wielkiego w Łodzi. n  (kb)
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Audiodeskrypcja pomaga Harcerskie absolutorium

Nowatorski ośrodek, to nasz ośrodek!

– To program grantowy, który popularyzu-
je matematykę wśród uczniów. Ma pokazać 
im, że matematyka to superprzygoda i przy-
datna w codziennym życiu umiejętność. Za-
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Wieloletniemu zastępcy 
komendanta Straży Miejskiej
Kazimierzowi Polaszkowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu  śmierci
Żony Anny

składają
Przewodnicząca  

i Radni Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Reklama matematyki
fo

t. 
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„Działa w wielu obszarach ważnych dla 
lokalnej społeczności, w swojej ofercie 
łączy rozrywkę, edukację i rekreację, 
umożliwia mieszkańcom rozwijanie 
pasji związanych ze sztuką” – w takich 
słowach redakcja Polska Times opisała 
w artykule opublikowanym pod koniec 
października grodziskie Centrum Kul-
tury, tytułując je „nowatorskim ośrod-
kiem edukacyjno-kulturowym”. A sko-
ro nas chwalą, to chwalimy się i my. Jak 

donosi Polska Times, w Centrum Kul-
tury nie brakuje profesjonalnych wyda-
rzeń kulturalnych, takich jak: koncerty, 
spektakle, widowiska teatralne i warsz-
taty, a zajęcia prowadzone są przez wy-
bitnych i cenionych nauczycieli. Nic 
dodać, nic ująć! Spora część tekstu po-
święcona jest również dotacjom unij-
nym, jakie Ośrodek Kultury pozyskał 
na rozmaite projekty infrastrukturalne 
i kulturalne. n  (kb)

Z absolutorium wróciła ko-
menda Hufca ZHP Grodzisk  
(na zdjęciu) ze zjazdu spra-
wozdawczego, który odbył 
się 23 października w Starej 
Dąbrowie. – Zjazd powiązany 
był z trzydniowym instruk-
torskim wyjazdem integracyj-
nym, na którym znaleźliśmy 
czas zarówno na spacer po 
pięknym Kampinoskim Par-
ku Narodowym, wieczorne 
śpiewanie, jak i na wspomnie-
nia oraz rozmowy na różne 
tematy. Był to czas na odpo-
czynek i naładowanie baterii 
do dalszej pracy – podsumo-

wywał spotkanie  komendant 
hufca phm. Piotr Skuba. Po-
nadto jedna z druhen, Marta 
Mierzwińska, złożyła zobo-
wiązanie instruktorskie.

n Anna Redel 

chęca także nauczycieli, rodziców i pasjona-
tów matematyki, aby przezwyciężyli rutynę 
i schematy – mówi Monika Miazgowska, 
nauczyciel matematyki w Szkole Podstawo-
wej nr 6, autorka projektu „Granie i wza-
jemne nauczanie”, dzięki któremu placów-
ka została laureatem VIII edycji programu 
„mPotęga”, realizowanego przez mFunda-
cję. W nagrodę Szóstka otrzymała grant 
w wysokości 8 tys. zł z przeznaczeniem na 

edukację matematyczną, np. gry matema-
tyczne czy dodatkowe zajęcia dla uczniów, 
podczas których mają okazję w kreatyw-
ny sposób zainteresować innych różnymi 
działami matematyki. – Uczestnicy progra-
mu reklamują matematykę wśród kolegów 
i koleżanek i pokazują, jak bardzo potrzeb-
na w codziennym życiu jest umiejętność 
sprawnego liczenia i logicznego myślenia 
– przekonuje Monika Miazgowska. n  (kb)

Kronika pisana pieśnią
Najstarszą polską pieśnią re-
ligijną „Bogurodzica” powitał 
publiczność Chór Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego pod-
czas koncertu, który odbył się 
7  listopada w kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
w Grodzisku. 

Koncert miał charakter kro-
niki najważniejszych wyda-
rzeń z naszej historii. Dlatego 
na repertuar złożyły się pieśni 
z okresu Powstania Listopa-
dowego, Powstania Stycznio-
wego, legionowe, z okresu 
II  wojny światowej i Powsta-
nia Warszawskiego. 

Dyrygentem chóru jest 
mieszkaniec Grodziska Maz. 
Paweł Szkop. Koncert zor-

ganizowany przez Ośrodek 
Kultury odbył się z inicjaty-
wy proboszcza parafii ks. dr. 
Jarosława Miętusa oraz ko-
mendanta Hufca ZHP Piotra 
Skuby. Artystom oraz organi-
zatorom  podziękował wice-
burmistrz Grodziska Tomasz 
Krupski, który podkreślił, że 
takie wydarzenia wzmacniają 
poczucie jedności. 

n   Sławomir Sadowski 

Serdecznie dziękujemy 
panu Łukaszowi Krup-
skiemu za gościnne przy-
jęcie w jaktorowskiej 
pracowni. Mogliśmy prze-
bywać wśród dzieł sztuki 
i poznać kulisy warsztatu 
rzeźbiarza. Skorzystaliśmy 
też z ogromnej wiedzy ar-
tysty i poszerzyliśmy swo-
je skromne wiadomości. 
Panie Łukaszu, jesteśmy 
oczarowani.

n Danuta Dubielecka  
i Seniorzy z Łąk

Podziękowanie
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Podniosłej uroczystości z udziałem dyrek-
tora Izby Administracji Skarbowej w War-
szawie Bartosza Zbaraszczuka, kompanii 
honorowej i pocztu sztandarowego towarzy-
szył odpowiedni ceremoniał: na maszt wcią-
gnięto flagę państwową, odśpiewano hymn, 
nie zabrakło głośnych komend wydawanych 
przez dowódcę apelu, a także poświęcenia 
gmachu przez ks. dr. Mariana Midurę, kape-
lana Krajowej Administracji Skarbowej.

– Jestem przekonany, że nowa siedziba 
jest obiektem na miarę XXI wieku. Od-
powiednio przystosowanym do potrzeb 
pracowników oraz obsługi klienta – powie-
dział dyrektor Bartosz Zbaraszczuk.

Jak podkreślił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, który znalazł się wśród 
przedstawicieli władz samorządowych 

i  reprezentantów instytucji zaproszonych 
na inaugurację, oprócz aspektu pragma-
tycznego obiekt spełnia też standardy este-
tyczne. – Ten budynek jest po prostu ładny! 
– mówił burmistrz, dziękując zarówno za 
dobrą współpracę z grodziską skarbówką, 
jak i za decyzję o budowie nowej siedziby.

Oczywiście najwięcej powodów do rado-
ści mieli pracownicy grodziskiego Urzędu 
Skarbowego z naczelnik Dorotą Suchecką 
na czele. 

– W każdym pokoju siedziało po pięć-
-sześć osób, a jeszcze przed pandemią, gdy 
ludzie gremialnie przychodzili do urzędu, 
klienci, żeby załatwić jakąś sprawę, wcho-
dzili do biur. Więc to nie były warunki 
komfortowe w przypadku tak wymagającej 
skupienia pracy jak nasza. Z kolei w czasie 

pandemii petentów na Żydowskiej przyj-
mowaliśmy na klatce schodowej, bo nie 
mieliśmy sali obsługi – mówiła Dorota 
Suchecka. W nowej siedzibie profesjonal-
na sala obsługi już jest. Do spraw bardziej 
złożonych przewidziane są pokoje przesłu-
chań. – Klient nie musi błądzić po urzędzie, 
szukać pracownika. Kierownik sali wzywa 
odpowiednią osobę. Więc mam nadzieję, że 
komfortowo będzie nie tylko dla nas, lecz 
także dla naszych klientów – dodaje pani 
naczelnik, która kieruje pracami 80-oso-
bowego zespołu grodziskiej skarbówki. Co 
ważne, otwarcie nowej siedziby kończy też 
epokę urzędowania w wynajętych lokalach, 
gdyż obiekt jest własnością Izby Admini-
stracji Skarbowej w Warszawie.

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

– Po wakacjach szkoła, trudy, lecz świetlica 
zwalczy nudy. Gry, zabawy, piłka nożna i to 
wszystko tutaj można. Czasem bajki oglą-
damy i konkursy różne mamy. Dużo tu 
przyjaciół mamy i na nudę nic nie narzeka-
my. Malowanki, plastelina, to w świetlicy 
jest rutyna, ta świetlica, ta kochana, wciąż 
jest dla nas roześmiana – takimi słowami 
najmłodsi wyrażali radość z ponownego 
otwarcia świetlicy przy OSP Kłudno Stare, 
która przeszła kapitalny remont. – Jestem 
ogromnie szczęśliwa, że doczekaliśmy się 
remontu strażnicy, która stanowi dla nas 
centrum życia kulturalnego i społecznego. 
Jest naszą małą ojczyzną – mówiła Kata-

rzyna Makowska, prezes kłudzieńskiej 
OSP, podczas otwarcia obiektu, które od-
było się 23 października.

I nie ma w tych słowach cienia przesa-
dy, bowiem budynek służy i strażakom, 
i mieszkańcom, a nie będzie nadużyciem 
powiedzieć, że każda tutejsza rodzina ma 
swojego reprezentanta w straży pożarnej, 
bo na 150 mieszkańców Kłudna Starego 
i setkę mieszkańców Kłudna Nowego jest 
54 strażaków. 

Otwarcie zmodernizowanej strażnicy 
było też okazją do złożenia podziękowań 
dh. Tadeuszowi Kowalikowi, który z rąk 
prezesów OSP z Izdebna Kościelnego, 

Fiskus wreszcie na swoim

Uśmiechnięta mała ojczyzna 

Po kilku latach pracy w tymczasowej siedzibie przy ul. Żydowskiej Urząd Skarbowy w Grodzisku po-
wrócił w okolice Szpitala Zachodniego do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Dalekiej 22. Oficjalne 
otwarcie gmachu miało miejsce 5 listopada.  

Grodziska, Książenic i Kłudna otrzymał 
dyplom za wsparcie i wieloletnią pomoc.  

– Bardzo się cieszę, że mamy zakończony re-
mont, przypominam, że rozpoczęliśmy budo-
wę strażnicy w Grodzisku i niebawem ogłosimy 
przetarg na bardzo głęboką modernizację re-
mizy w Książenicach. Wszystkie jednostki OSP 
mają mieć piękne obiekty i tak będzie – dekla-
rował burmistrz Grzegorz Benedykciński.

O roli, jaką w życiu społeczności lokalnej 
odgrywa zbudowana właśnie przez społe-
czeństwo strażnica, przypomniał również 
Mirosław Gajowniczek, wieloletni członek 
OSP, a od 1990 roku sołtys Kłudna Starego. 
Z jego inicjatywy w 1995 roku w Kłudnie 
powstała pierwsza świetlica wiejska. – Przy-
chodziło tu wtedy 50-70 dzieci z okolicznych 
wsi – wspominał wieloletni prezes grodzi-
skiego oddziału TPD, pod którego auspi-
cjami powstawały pierwsze świetlice. Dziś 
takich placówek w gminie jest kilkanaście, 
a ich działalność finansuje gmina.  n  (kb)
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Uroczystość odbyła się 16 października 
przy ul. 11 Listopada 4, w miejscu ostat-
niej pracowni artysty. Odsłonięcia razem 
z Urszulą Janik dokonali Aurelia Sobieraj, 
Elżbieta Kwiatkowska i Paweł Twardoch. – 
Szczepan Brozych to postać nietuzinkowa, 
która odegrała ważną rolę dla Grodziska. 
Za pomocą pędzla pisał historię tego mia-
sta. Bardzo się cieszę, że możemy go uho-
norować – mówił Paweł Twardoch, dyrek-
tor Ośrodka Kultury.

Te słowa mają potwierdzenie w działa-
niach podejmowanych przez OK, który dba 
o spuściznę grodziskiego Canaletta.

– W naszych zbiorach posiadamy około 
200 prac Szczepana Brozycha. Wśród nich 
znajdują się nie tylko te prezentujące nasze 
miasto, ale także te przedstawiające np. mo-
rze, jedno z jego ulubionych miejsc, czyli 
Ustkę. Brozych malował na tym, co było 
akurat dostępne, więc są to obrazy tworzone 
na płótnie, papierze czy dykcie. Większość 
z nich to farba olejna, ale mamy też spory 
zbiór akwareli – mówiła Aldona Józefowicz, 
która zajmuje się ewidencjonowaniem i di-
gitalizacją prac dawnego burmistrza.

Przed odsłonięciem tablicy złożono 
kwiaty na cmentarzu parafialnym na gro-

bie artysty, natomiast w godzinach po-
południowych w Dworku Adama Cheł-
mońskiego w Adamowiźnie miały miejsce 
wernisaż prac malarza oraz recital gitarowy 
w wykonaniu Piotra Krawczykiewicza, bar-
dzo uzdolnionego absolwenta Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Grodzisku. 
Choć wystawa była kameralna, to obrazy, 
które zagościły na ścianach dworku, stano-
wiły przekrój twórczości Szczepana Brozy-
cha i pozwoliły zebranym nasycić oczy jego 
malarskimi dokonaniami. Wydarzenia od-
były się w 31. rocznicę śmierci malarza.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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Historia pędzlem pisana
– Był doskonałym ojcem, wszechstronnie utalentowanym, uczciwym i wiarygodnym człowiekiem, nieobojęt-
nym na ludzką krzywdę społecznikiem. Żył dla Grodziska i ten Grodzisk utrwalał dla potomnych – tak o Szcze-
panie Brozychu mówiła jego córka Urszula Janik tuż po odsłonięciu tablicy upamiętniającej tego malarza 
dokumentalistę i burmistrza miasta w latach 1948-1950. 

Pilnie zatrudni:
1.  audytora wewnętrznego z doświadczeniem na stanowisku  

audytora wewnętrznego lub w obszarze kontroli wewnętrznej
2. księgowego
3. inspektora ds. bhp
4.  specjalistę  ds. projektów unijnych 

(przygotowanie i rozliczanie projektów)
5. specjalistę analityka finansowego (kontroling)
6. inspektora ds. aparatury medycznej
7. pracownika socjalnego

oraz
n   do Działu Technicznego – konserwatora hydraulika  

oraz konserwatora robót budowlanych
n do Działu Żywienia – pomoc kuchenną

Oferty prosimy kierować na adres:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. daleka 11,

e-mail: beata.kadry@szpitalzachodni.pl, (22) 755 91 53  
lub tel./fax. (22) 755 90 84

z dopiskiem: ,,Zgadzam się na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Grodzis-
ku Mazowieckim (05-825), ul. Daleka 11  danych osobowych zawartych 
w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie 
rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu o pracę.”

Jeżeli kandydat chce, aby jego zgłoszenie wykorzystane było do 
celów rekrutacji niż wskazana w ogłoszeniu o pracę, może zamieścić 
również: ,,Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę 
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do celów 
przyszłych rekrutacji”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest  
na  stronie: szpitalzachodni.pl (w zakładce praca)

OgłOszenie O zatrudnieniu

Już otwarte!  
Zmiana lokalizacji. 

Zapraszamy na grodziski 
deptak

Grodzisk Mazowiecki  
ul. Żwirki i Wigury 1 A

Oryginalne produkty najwyższej jakości  
w promocyjnych cenach

Chemia z niemieC 
 anglii i WłOch
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13 października przedstawiciele grodziskiej oświaty spotkali się w centrum Kultury, by uczcić Dzień 
edukacji Narodowej. Uroczystość była przyczynkiem do tego, aby wręczyć nagrody i wyróżnienia 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Dla tych, którzy rozpoczynają edukację, niezapomnianym przeżyciem 
jest pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W związku z otrzymanym za-
proszeniem, w takim wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyliśmy w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Grodzisku.

Oświata z życzeniami i nagrodami 

Mądrość ważna jak wiedza

– Życzę wam takich uczniów, którzy zro-
zumieją, że nauka, którą im przekazujecie, 
jest najcenniejszym darem – mówiła Jo-
anna Wróblewska, przewodnicząca Rady 
Miejskiej. Poza złożeniem życzeń bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński i wicebur-
mistrz Tomasz Krupski opowiadali o sytu-
acji w gminnej oświacie i związanych z nią 
planach i inwestycjach.

Z kadry pedagogicznej nagrody otrzy-
mały: Olga Łubianka (Przedszkole nr  4), 
Aldona Kuźmińska (Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 1), Alicja Górska (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 2), Anna 
Gutkowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr  3), Katarzyna Sztenderewicz (Szkoła 

Podstawowa nr  5), Monika Miazgowska 
(Szkoła Podstawowa nr  6), Monika Woj-
tyniak (Szkoła Podstawowa w Adamowiź-
nie) i Joanna Citlak (Szkoła Podstawowa 
w  Książenicach). Nagrody trafiły również 
do pracowników administracji i obsługi: 
Anety Uziak (Przedszkole nr 1), Małgo-
rzaty Stępniewskiej (ZSP nr  1), Agnieszki 
Czwartkowskiej-Molas (ZSP nr 2) oraz Ta-
deusza Wilkońskiego (SP w Książenicach).

Przedstawicielkami kadry pedago-
gicznej, które doceniono wyróżnieniami 
były: Katarzyna Łyżwa (Przedszkole nr 1), 
Agnieszka Domańska (Przedszkole nr 7), 
Dominika Reczulska (ZSP nr 1), Paulina 
Misztal i Ilona Urbańska (ZSP nr 2), Mar-

lena Forysiak (ZSP nr 3), Aneta Szymczuk 
(SP nr  5), Izabella Chowaniec (SP nr 6), 
Barbara Czerwińska (SP w Adamowiź-
nie), Magdalena Badowska (SP w Izdebnie 
Kościelnym), a także Marzena Sowińska 
(SP w Książenicach). Z grupy pracowni-
ków administracji i obsługi wyróżnienia 
przyznano: Agnieszce Wojciechowskiej 
(Przedszkole nr 4), Małgorzacie Emeschaj-
mer (Przedszkole nr 7), Bogusławie Kruk 
(ZSP nr 3), Mariannie Sochackiej (SP nr 5), 
Wiesławie Kuik (SP nr 6), Monice Olszew-
skiej (SP w Adamowiźnie), jak również 
Wiesławie Fiedorowicz (SP w Izdebnie Ko-
ścielnym).

    n  Tekst i fot. Anna Redel

Przejęte pierwszaki podczas uroczyste-
go apelu z zaangażowaniem śpiewały, 
recytowały i wspólnie powtarzały rotę 
przyrzeczenia: „My, uczniowie klas 
pierwszych ślubujemy uczyć się pilnie, 
wzorowo zachowywać, godnie reprezen-
tować dobre imię naszej szkoły”.

Dzieci zostały indywidualnie pasowa-
ne na uczniów klasy pierwszej magicz-
nym ołówkiem. – Wierzę, że wzbijecie się 
ponad nasze możliwości i oczekiwania 

– mówiła Agnieszka Rutecka, dyrektor 
SP  nr 6, która dokonywała pasowania 
i przekazała wszystkim klasom pierw-
szym kosze z prezentami, w postaci m.in. 
znaczków szkoły oraz legitymacji.

– Zostaliście właśnie pełnoprawnymi 
uczniami. Nabyliście nowych praw, ale 
także obowiązków. Życzę, abyście lecieli 
w świat, niosąc dobro i piękno. Życzę tak-
że, abyście nie tylko nabywali tutaj wie-
dzy, ale także mądrości życiowej – zwrócił 
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się do pierwszoklasistów wiceburmistrz 
Tomasz Krupski.

 n  Tekst i fot. Anna Redel
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9-letnia Pola widząc ogień i dym wydobywający się z łazienki, bez wahania 
odłączyła się z lekcji online, napisała smsa „mamo ogień w domu”,  zadzwoniła 
na 112, po czym weszła na swoje biurko, otworzyła okno i  krzyczała, 
wzywając pomocy – do tak dramatycznej sytuacji doszło 15 października 
w mieszkaniu przy ul. Jaśminowej w Grodzisku.

9999

Ogień w natarciu 

Różne smaki Gruzji 

Dziewczynkę ewakuowało dwóch sąsia-
dów: Marcin Piotrowski i Mateusz Wiel-
gomas. – Jak Marcin podał Mateuszowi 
Polę, sam został w mieszkaniu, bo myślał, 
że w domu są jeszcze dwie moje córki, więc 
sprawdzał, gasząc ogień swoją gaśnicą. 
Nastąpił wybuch w łazience, który zdemo-
lował drzwi. Podmuch i ogień odrzuciły 
Marcina na ścianę. Ten wybuch był tak sil-
ny, że wyrwało okno w Poli pokoju. Marcin 
wypełznął przez drzwi, najpierw otwierając 
je z zamka, co pozwoliło działać strażakom 
– relacjonuje Anna Jędrzejczyk, mama Poli.

Jak podały Wojska Obrony Terytorialnej, 
Marcin Piotrowski jest żołnierzem 6 Ma-
zowieckiej Brygady OT – mężczyzna uległ 
poparzeniom I i II stopnia, trafił do Szpitala 
Zachodniego, ale czuje się dobrze.

Jak można przeczytać na stronie inter-
netowej grodziskiego Urzędu Miejskiego, 

z uczestnikami dramatycznych wydarzeń 
spotkał się burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński, by wyrazić swoje uznanie dla Mar-
cina Piotrowskiego za bezinteresowną 
interwencję w sytuacji zagrożenia życia 
ludzkiego z narażeniem własnego zdrowia 
i życia. Natomiast Poli złożył gratulacje za 
opanowanie w sytuacji zagrażającej życiu.

– Jesteśmy dozgonnie wdzięczni naszym 
dwóm bohaterom za ratowanie życia, córce 
Poli za wzorową postawę, sąsiadom za każ-
dą formę wsparcia, straży pożarnej, pogo-
towiu, policji i biegłym za podjęte działania 
oraz burmistrzom, urzędom, oświacie za 
profesjonalne podejście do sytuacji – dzię-
kuje Anna Jędrzejczyk.     n Anna Redel

– Mam chyba większą tremę niż przed 
premierą kabaretową, filmową, teatral-
ną, dziennikarską! Odpowiedzialność jest 
ogromna, bo to w większości moi sąsie-
dzi – mówiła Katarzyna Pakosińska, która 
23 października wraz z mężem Iraklim Ba-
silaszwilim zaprosiła mieszkańców Czar-
nego Lasu do tutejszej świetlicy na wieczo-
rek gruziński. Najwyraźniej jednak trema 
szybko artystkę opuściła, bo po chwili roz-
poczęła cudowną opowieść o Gruzji i swo-
ich związkach z tym krajem, które sięgają 
jeszcze lat 80. i wyjazdu z zespołem Prusz-
kowiacy. Arabeski na temat Gruzji – jak 
nazwała spotkanie Katarzyna Pakosińska 
– toczyły się niespiesznym rytmem, obrazo-
wane były urzekającymi pejzażami, trady-
cyjną muzyką, nie zabrakło anegdot, a tak-
że wątków romantycznych i  wojennych, 
a nawet poradnika komunikacji z mężczy-

znami. Zakończenie pozwoliło uczestni-
kom posmakować również gruzińskiej 
tradycji kulinarnej, bowiem gospodarze 
przygotowali do degustacji chaczapuri, 
badridżani, różne rodzaje papryki, ku-
leczki szpinakowe i buraczane. 

– Spotkania organizowane są przez 
sołectwo, a ich bohaterami są albo nasi 
mieszkańcy, albo osoby związane z Czar-
nym Lasem – mówiła Ewa Błońska, sołtys 
Czarnego Lasu.

Katarzyna Pakosińska mieszkanką 
Czarnego Lasu jest od półtora roku, a po-
mógł w tym przypadek, choć – jak twier-
dzi – w życiu nie ma przypadków. 

– Przez wiele lat mieszkałam w Mila-
nówku, a w Czarnym Lesie pojawiliśmy 
się któregoś razu na spacerze z psem. Je-
stem wielką fanką Tolkiena i gdy trafiłam 
na starą część Czarnego Lasu, zobaczy-

społeczeństwo

 fo
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łam małe hobbitowo i… zakochałam się 
w tym miejscu – mówiła artystka, która 
decyzję o przeprowadzce podjęła niemal 
natychmiastowo.  n (kb)

Do 26 listopada mieszkańcy powiatu gro-
dziskiego mogą zgłaszać kandydatów do 
nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego 
2021 w pięciu kategoriach: Społecznik 
roku, Organizacja pozarządowa, Wolon-
tariusz roku, Firma przyjazna społeczno-
ści lokalnej i Wydarzenie roku. Laureatów 
z grona nominowanych wybierze i na-
grodzi specjalnymi statuetkami kapituła, 
w której zasiadają eksperci oraz przedsta-
wiciele samorządów patronujących inicja-
tywie realizowanej po raz trzeci przez Sto-
warzyszenie Europa i My. Nasza redakcja 
od początku jest partnerem tego przedsię-

wzięcia. Żurawie Powiatu Grodziskiego to 
wyróżnienie, które ma na celu promocję 
aktywności obywatelskiej, docenienie li-
derów lokalnych i stojących za nimi orga-
nizacji, nagłaśnianie przykładów postaw 
społecznych oraz szerzenie wiedzy na te-
mat społecznej odpowiedzialności bizne-
su. Autorem statuetek, które zostaną wrę-
czone laureatom 8 grudnia podczas Gali 
Aktywności Obywatelskiej, jest rzeźbiarz 
Jerzy Juczkowicz. Więcej szczegółów znaj-
duje się na stronie www.zurawie.org.pl, 
za pośrednictwem której można dokonać 
zgłoszenia kandydata. n  (kb)

Dokąd polecą Żurawie? 
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Prawie 7,5 kilometra długości, 7 metrów szerokości jezdni, półtorametrowe pobocza, 6 skrzyżowań, 
dwa wiadukty, jeden most, niemal 6 km jezdni dodatkowych, 60 tys. ton mieszanek bitumicznych, 500 
tys. ton kruszywa, 160 mln zł wartości, 65 procent zaawansowania prac, 9 miesięcy do zakończenia 
robót – tak w liczbach prezentuje się obwodnica Grodziska.

Inwestycja z historią
Do tej liczbowej wyliczanki wypada dodać 
jeszcze 16 lat oczekiwania na rozpoczęcie 
budowy, bo pierwsze formalne kroki w tej 
sprawie zostały podjęte w 2004 roku. 

– Gmina zleca wtedy opracowanie „Kon-
cepcji programowo-przestrzennej budowy 
obwodnicy południowej i zachodniej miasta 
Grodzisk Mazowiecki”. Dwa lata później 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
zawiera porozumienie z gminą Grodzisk 
w sprawie wspólnej realizacji zadania. Od 
2007 roku zadanie realizuje MZDW. Prace 
nad opracowaniem koncepcji obwodnicy, 
w oparciu o materiały przygotowane przez 
gminę, ruszyły w roku 2007 – mówi Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest 
inwestorem. W roku 2011 rozpoczęto prace 
nad projektem budowlanym, a w 2013 roku 
wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i… zaczęły się 
schody, bo Minister Infrastruktury i Rozwo-
ju decyzję wojewody uchylił. 

Fatum nad lekarstwem
Kolejne lata to rozmaite przeszkody formal-
ne, długotrwałe postępowania administra-
cyjne, odwołania, negocjacje, mediacje. Tej 
próby nie przetrwała obwodnica południo-
wa Grodziska, która z wojewódzkiego planu 
zagospodarowania przestrzennego została 
wykreślona ostatecznie w 2018 roku.

– Temat obwodnicy obecny był już w 1994 
roku, kiedy zostałem powołany na stano-
wisko burmistrza. Pierwsze poważne kroki 
podjęliśmy w 1998 roku, gdy powstawało 
województwo mazowieckie. Czasami my-
ślałem, że nad tą obwodnicą ciąży jakieś 
fatum. Jest to droga wojewódzka, więc inwe-
storem jest samorząd Mazowsza, ale to z na-
szej inicjatywy obwodnica została wpisana 
do planów wojewódzkich, w połowie sfinan-
sowaliśmy projekt, gmina wykupiła również 
część gruntów, których wartość została wy-
ceniona na 14 mln zł. Jej powstanie zmieni 
jakość życia w Grodzisku i okolicy. Uspraw-
ni komunikowanie się z autostradą, zmniej-
szy ruch w samym mieście, skróci czas prze-
jazdów wewnątrz gminy, pozwoli na zakaz 
wjazdu do miasta dla tirów, a przede wszyst-
kim zmniejszy się stan zanieczyszczenia 
spalinami w mieście. To lekarstwo na całe 
komunikacyjne zło na naszym terenie – mó-
wił burmistrz Grzegorz Benedykciński po 

podpisaniu umowy na budowę obwodnicy 
w sierpniu 2020 roku. Wykonawcą, którego 
wyłonił ogłoszony przez MZDW przetarg, 
została firma Strabag, która na budowę we-
szła we wrześniu 2020 roku.

Pojedziemy prosto
Postępy prac mieszkańcy mogą obserwować 
od 13 miesięcy. Budowana obwodnica do-
skonale jest widoczna m.in. przy węźle au-
tostradowym. Kierowcy podążający w  kie-
runku Grodziska w miejscu, gdzie obecnie 
muszą pokonać ostry zakręt, za kilka mie-
sięcy, po zakończeniu robót i uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie, pojadą prosto. 
Prace związane z połączeniem nowej tra-
sy z istniejącym fragmentem rozpoczną się 
w połowie przyszłego roku. 

– W tym miejscu nie będzie skrzyżowa-
nia, natomiast będzie możliwość zjazdu 
z  obwodnicy i wjazdu na nią zarówno od 
strony zachodniej, jak i wschodniej – mówi 
kierownik grupy odpowiedzialnej za budowę 
obwodnicy Wojciech Grochal ze Strabagu.

By rozpocząć prace związane z przebu-
dową wlotu do węzła autostrady, konieczna 
będzie zmiana organizacji ruchu i uzyska-
nie przez Strabag częściowego pozwolenia 
na użytkowanie obwodnicy na odcinku od 
węzła do skrzyżowania z ul. Logistyczną. Do 
czasu oddania do użytku całej obwodnicy 
kierowcy będą skręcać w ul. Logistyczną, by 
wrócić do obecnego śladu drogi 579.  

Przeprawa przez glinianki
Tuż za węzłem zaczyna się najtrudniejszy 
fragment budowy, który realizujący prace 
zespół Strabag już zakończył. Za kilka mie-
sięcy kierowcy pojadą tędy równą drogą nie 
mając świadomości, co kryje się pod asfal-
tem i jak wymagającym przedsięwzięciem 
było przeprowadzenie drogi przez natoliń-
skie glinianki.

– To było największe wyzwanie, które-
go trochę obawialiśmy się zarówno my, jak 
i projektant oraz zamawiający. Ale poszło 
nadspodziewanie sprawnie. Zasypaliśmy 
glinianki kruszywem hydrotechnicznym, 
do czego zużyliśmy ponad 15 tys. m³ ma-
teriału. Pod zaprojektowanym nad ciągiem 
pieszo-rowerowym obiektem WD1 oraz 
w części glinianek wykonano wzmocnienie 
kolumnami DSM. Reszta jest obecnie docią-
żona nasypami przeciążeniowymi z piasku 
oraz kruszywa w celu konsolidacji gruntów 
słabonośnych znajdujących się pod budowa-

nym korpusem drogowym – mówi Wojciech 
Grochal.

Nasypy pracują
Właśnie nasypy przeciążeniowe, które za-
stosowane zostały w różnych miejscach 
budowy, wzbudzają największą sensację 
wśród obserwujących postępy prac miesz-
kańców, zastanawiających się, czy obwod-
nica będzie tak wysoko. 

– Nasypy będą później rozebrane, a pia-
sek i kruszywo zostaną wykorzystane na 
innych odcinkach prac. Nasypy przeciąże-
niowe zostały zastosowane tylko czasowo 
w celu konsolidacji warstw gruntów nieno-
śnych zalegających w podłożu – rozwiewa 
wątpliwości Wojciech Grochal. 

Technologia nasypów jest skuteczna i eko-
logiczna, ale… mało widowiskowa i czaso-
chłonna, toteż laicy mogą odnieść wrażenie, 
że na wielu odcinkach budowy nic się nie 
dzieje. Jak wyjaśniają przedstawiciele Stra-
bagu, wrażenie jest błędne, bo cały czas pra-
cują właśnie nasypy. Ich osiadanie jest stale 
monitorowane. Jeśli przez pięć tygodni na-
syp nie osiądzie więcej niż 2 mm, uznaje się, 
że nastąpiła właściwa konsolidacja gruntu. 
Wówczas nasyp można rozebrać i przystąpić 
do właściwych robót drogowych. I tak też się 
dzieje na kolejnych fragmentach budowy.

Walorem zastosowanej technologii jest 
także to, że nasypy pracują niezależnie od 

Obwodnica bliżej niż dalej 

fo
t. 

Yo
u 

Tu
be



BOGORIA nr 313 listopad 2021

reportaż 11

pogody i pory roku, również poza sezonem 
robót budowlanych, który nieuchronnie się 
zbliża. Dlatego Strabag jak najlepiej starał 
się wykorzystać miesiące ciepłe. Największe 
zaangażowanie ludzi i sprzętu miało miej-
sce właśnie podczas wznoszenia nasypów 
przeciążeniowych, kiedy jednocześnie na 
budowie było ponad stu pracowników i kil-
kadziesiąt maszyn, takich jak koparki czy 
spychacze. Obecnie pod parą cały czas są 
dwa zespoły do robót ziemnych i zespół do 
robót bitumicznych. 

Prawie gotowa
Za gliniankami rozpoczyna się długi odcinek, 
gdzie trasa jest niemal gotowa – brakuje tylko 
warstwy ścieralnej i wykonania oznakowania 

poziomego. Nawierzchnia bitumiczna jest już 
również na skrzyżowaniu z ul. Logistyczną, 
gdzie powstało rondo. Wybudowana została 
także nowa droga dojazdowa.

Budowa obwodnicy przyniosła spore 
utrudnienia komunikacyjne mieszkańcom 
Chlebni, gdyż zamknięta została droga po-
wiatowa, którą prowadzi najkrótszy dojazd 
do Grodziska. Było to nieodzowne, gdyż 
znajdujący się przy obwodnicy fragment tej 
drogi zostanie całkowicie przebudowany. 

– W tym miejscu powstaje skrzyżowanie 
z przesuniętymi wlotami, więc nie będzie 
bezpośredniego przejazdu drogą powiatową 
na wprost, co podyktowane jest zapewnie-
niem  bezpieczeństwa ruchu. W miejscu do-
tychczasowego przebiegu drogi powiatowej 
powstanie przejście dla pieszych, a całość 
będzie objęta zintegrowaną sygnalizacją 
świetlną – mówi Wojciech Grochal. Ozna-
cza to, że po oddaniu do użytku obwodnicy 
komunikacja między Chlebnią a Chrzano-
wem Dużym zostanie przywrócona, choć by 
przejechać obwodnicę, trzeba będzie poko-
nać dwa skrzyżowania.

Nocą nad koleją
Kolejnym fragmentem, gdzie prace są bar-
dzo zaawansowane, jest odcinek od skrzyżo-
wania z ul. Wspólną do powstającego nad to-
rami kolejowymi wiaduktu – obiekt zwany 
WD3 ma już zabetonowany ustrój nośny po 
obu stronach torów. Niebawem rozpocznie 
się niełatwa operacja montażu i zespalania 
olbrzymich elementów blachownicowych  
nad torowiskiem.  To będzie wymagało pre-
cyzji i dobrej synchronizacji działań, gdyż do 
jej przeprowadzenia niezbędne będzie wyłą-
czenie trakcji kolejowej, co oznacza zatrzy-

manie ruchu na Centralnej Magistrali Ko-
lejowej, jednym z najważniejszych szlaków 
komunikacyjnych w Polsce. 

– Prace będą odbywać się w nocy. Z PKP 
Energetyka mamy uzgodnione pięć cztero-
godzinnych wyłączeń. Sama konstrukcja 
mostu była tak projektowana, żeby sposób 
montażu w minimalny sposób oddziaływał 
na wyłączenia tych kolejowych odcinków – 
mówi Wojciech Grochal. 

W zgodzie z aurą
Kilkaset metrów za torami obwodnica bę-
dzie krzyżować się z drogą 719. W tym 
newralgicznym dla komunikacji regionu 
miejscu powstaje rondo. Drogowcy wyko-
nali już dojazdy w warstwie wiążącej, nato-
miast wciąż obowiązuje tu ruch wahadłowy, 
co niestety sprzyja tworzeniu się korków 
na drodze 719 – i od strony Grodziska, i od 
strony Jaktorowa. 

– Zdajemy sobie sprawę, że to jest ogrom-
ne utrudnienie. Staramy się być jak najmniej 
uciążliwi dla kierowców. Będziemy chcieli 
jak najszybciej zlikwidować wahadła zarów-
no na drogach wojewódzkich 579 i 719, jak 
i na ul. Wspólnej – zapewnia Wojciech Gro-
chal. – Jednak nie wszystko zależy od nas, 
musimy trzymać się pewnego reżimu tech-
nologicznego, uzyskać odpowiednie para-
metry na warstwach, a do tego niezbędne są 
sprzyjające warunki atmosferyczne – dodaje.

W okolicy skrzyżowania z DW 719 oprócz 
budowy wiaduktu nad torami, niełatwym 
przedsięwzięciem była przebudowa linii 
średniego napięcia, co wiązało się z demon-
tażem dwóch olbrzymich słupów krato-
wych. Zresztą na całym przebiegu obwod-
nicy kolizji z energetyką było mnóstwo – od 
linii niskiego napięcia, przez średnie i wyso-
kie. Wszystkie wymagały przebudowy. 

Bobry na budowie
Na odcinku od Kozerek do Kałęczyna czę-
ściowo zostało przebudowane koryto rzeki 
Basinki, zlikwidowane zostały kolizje z ga-
zociągiem wysokiego ciśnienia. Teraz pracu-
ją nasypy przeciążeniowe i… bobry. 

– Są z nami cały czas. Nadzór przyrod-
niczy stwierdził obecność żeremi, które 
trochę nam przeszkadzają, ale z bobrami 
tak już jest, że nie można ich zabrać z da-
nego miejsca, bo one i tak wrócą. Zostaną 
pewnie również po oddaniu drogi do użyt-
ku  – mówi Łukasz Mielnik z działu komu-
nikacji Strabagu. 

Między Basinką a ul. Radziejowicką swoje 
niespodzianki w ziemi ukryła historia – od-
kryta została piwnica i dom średniowiecz-
ny. Całość inwestycji oczywiście objęta była 
nadzorem archeologicznym, jednak wbrew 
spodziewaniom najwięcej artefaktów znaj-
dowało się nie w okolicy Gór Szwedzkich, 
a na odcinku między ul. Wspólną i torami 

kolejowymi. To tu znaleziono m.in. topo-
rek neolityczny i studnię średniowieczną. 
Ponadto plon pracy archeologów przyniósł 
m.in. pozostałości dymarek i żużla, kawał-
ki toporków neolitycznych, nausznice i ele-
menty broszek.

Wody nie odeszły
Pierwotnie zakończenie prac budowlanych 
przewidywane było na koniec maja. Z uwagi 
na wyjątkowo wysoki w tym roku poziom 
wód gruntowych czas na budowę został 
wydłużony o trzy miesiące. Później Strabag 
będzie miał sześć miesięcy na uzyskanie po-
zwolenia na użytkowanie, choć firma będzie 
się starała, by całość inwestycji została odda-
na do użytku jeszcze w 2022 roku. 

– Najtrudniejsze prace mamy za sobą. 
Może się wydawać, że chwilami cała budo-
wa stoi, ale to tylko takie wrażenie. Jak tylko 
grunty osiągną odpowiednią konsolidację, 
wchodzimy systematycznie z pracami bu-
dowlanymi – mówi Łukasz Mielnik, który 
zapewnia, że firma nie obawia się ewentual-
nych zawirowań na rynku. – Oczywiście od-
czuwamy pewne problemy, jakie pojawiają 
się na rynku, szczególnie z transportem. Ale 
działaliśmy z wyprzedzeniem i mamy bufor 
materiału na budowie, który dowoziliśmy 
wahadłami kolejowymi, mamy też zakon-
traktowaną produkcję mieszanek bitumicz-
nych – zapewnia Łukasz Mielnik. 

Część całości
Warto dodać, że budowa obwodnicy Gro-
dziska to jedna z wielu inwestycji w ciągu 
drogi wojewódzkiej 579, która łączy trasę 
katowicką z trasą gdańską, po drodze prze-
cinając autostradę A2.

– W ostatnich latach za kwotę ponad 
70 mln zł przebudowany został 11-kilome-
trowy odcinek z Radziejowic do Grodziska. 
Aktualnie trwają prace na 5-kilometro-
wym odcinku między Błoniem a Lesznem, 
warte niemalże 26 mln zł. Ponadto trwają 
prace projektowe nad kolejnym odcinkiem 
przebiegu DW 579 – od autostrady A2 do 
ul. Żukówka w Błoniu. Planowany termin 
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej to IV kwartał 2022 
roku. Na terenie Błonia, tj. od ul. Żukówka 
do drogi krajowej 92 dokumentację roz-
budowy DW579 opracowuje gmina Bło-
nie. Dokumentacja przewiduje częściową 
zmianę przebiegu drogi – w rejonie prze-
kroczenia linii kolejowej – wymienia Mo-
nika Burdon z MZDW.

Dla Grodziska najważniejsza jest oczy-
wiście obwodnica Grodziska, której bu-
dowa z  perspektywy inwestora przebiega 
pomyślnie. – Prace postępują z harmono-
gramem rzeczowo-finansowym – zapew-
nia Monika Burdon.

n  Krzysztof Bońkowski
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Zaprezentowanie w oryginalny i atrakcyjny sposób opowieści tak znanej jak „Król 
Lew” to prawdziwa sztuka. Okazało się to jednak możliwe 25 i 26 października 
za sprawą społeczności grodziskiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

„Poznajmy razem piękno i różnorodność 
innych kultur – w tolerancji i wzajemnym 
szacunku” – taka myśl towarzyszyła tego-
rocznej Nocy Bibliotek, która odbyła się 
9 października w Bibliotece Publicznej. Idea 
nawiązuje do realizowanych już projektów, 
w ramach których biblioteka, jako instytu-
cja kultury, tworzy tolerancyjną przestrzeń, 
w której wszyscy będą się czuli swobodnie 
i  znajdą w niej swoje miejsce. Tematyka 
Nocy Bibliotek była w tym roku związana 
z Bliskim Wschodem.

Wieczór atrakcji rozpoczęło spotkanie 
z Albertem Kwiatkowskim, gawędziarzem 
i autorem książki „Bah Bah. Iran dla do-
ciekliwych” – najnowszej pozycji z serii 
„Świat dla Dociekliwych” wydawanej przez 
Wydawnictwo Dwie Siostry. Choć lektura 
skierowana jest przede wszystkim do mło-
dych czytelników, podróżnik zainteresował 
swoimi opowieściami wszystkich słuchaczy 
– zarówno dorosłych, jak i starszą młodzież. 

Mało kto wiedział, że to właśnie z Iranu 
pochodzą pierwsza kosmiczna turystka, 
najsłynniejszy lekarz w historii i jedna z naj-
genialniejszych matematyczek na świecie. 
Pisarz barwnie i żywiołowo opowiedział 
również o związanych z Iranem miejscach, 
postaciach, zabytkach, potrawach i znanych 
pojęciach, za którymi kryją się już mniej 
znane historie. Można było również podzi-
wiać niepowtarzalne zdjęcia z dalekich po-
dróży Alberta Kwiatkowskiego.

Najbardziej wyczekiwanym wydarze-
niem wieczoru był nocny pokaz teatru cie-
ni, w ramach którego artyści przedstawili 
opowieść „Magiczne drzewo”.

– Tradycyjny teatr cieni Karagöz to sztu-
ka wpisana na Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa Ludzkości UNESCO. Jesteśmy 
polsko-turecką grupą teatralną, działającą 
w  Polsce od 2013 roku. Wykonujemy pol-
skie adaptacje kilku klasycznych spektakli, 
do których własnoręcznie tworzymy figurki 

i dekoracje. Wykorzystujemy przy tym sto-
sowaną od wieków metodę, której założyciel 
naszego teatru – Umut Nebioğlu – nauczył 
się od jednego z największych tureckich mi-
strzów tej sztuki. Dzisiaj przedstawiliśmy 
sztukę „Magiczne drzewo”, której morał 
wskazuje, że trzeba dbać o naturę, przyro-
dę i środowisko lokalne. Fabule towarzyszy 
duża ilość słownego humoru, tradycyjna 
turecka muzyka oraz śpiew – mówił Al-
bert Kwiatkowski, który wraz z Umutem 
wystąpił dla grodziskiej publiczności. Opo-
wiedzieli również, jak tworzy się teatr i jak 
wygląda sztuka od kulis. Dzieci z radością 
ustawiały się w kolejce, aby spróbować swo-
ich sił w poruszaniu figurkami na patyku 
w świetle reflektora.

Z okazji Nocy Bibliotek czynna dla 
wszystkich była sala Youmedia, a każdy 
czytelnik otrzymał na pamiątkę bibliotecz-
ną torbę.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

– Trochę nie wierzyłam, że jest to w za-
sięgu tak małych dzieci: dużo tekstu, dłu-
gie role, trudne piosenki i pandemia. Ale 
uczniowie byli bardzo wytrwali. Udało im 
się oddać ten barwny świat, w którym po-
jawiają się zarówno zabawne, jak i ponure 
postacie. Bardzo mi się podoba efekt koń-
cowy – mówiła reżyserka Paulina Duda.

A efekt był ujmujący, imponujący 
i  dostarczył zebranym wielu wzruszeń. 
Wszystko zostało dopięte na ostatni gu-
zik – poszczególne sceny, choreografie, 
piosenki, kostiumy, scenografia, multime-
dia. – Ta szkoła jest genialna. Mogę mówić 
o niej w  samych superlatywach. W tym 
trudnym pandemicznym okresie, oni po-
trafili wykorzystać ten czas, przygotowu-
jąc fantastyczne przedstawienie. Poprzecz-
ka została zawieszona bardzo wysoko, nie 
wiem, czy uczniowie innych szkół są w sta-
nie przez nią przeskoczyć – mówił Marcin 
Walicki, wizytator Centrum Edukacji Ar-
tystycznej regionu łódzkiego – w którym 
od lutego jest PSM w Grodzisku.

Podczas premiery 25 października ob-
jawiło się wiele scenicznych talentów. 
Nie bez znaczenia była motywacja, która 
towarzyszyła niektórym z nich. – Urodzi-
łam się po to, żeby zagrać dużego Simbę. 
Postać została do mnie świetnie dobra-

na. Uwielbiam występować, chciałabym 
zostać aktorką – mówiła 12-letnia Lena 
Żyta, odtwórczyni jednej z głównych ról. 
Nie sposób wymienić wszystkich aktorów, 
niemniej jednak warto wyróżnić Marię 
Bogucką (mały Simba), Kalinę Kubacką 
(mała Nala), Sandrę Pleban (duża Nala), 
Tymka Szymańskiego (Skaza), Adama 
Iwanowskiego (Mufasa), Kalinę Kosowską 
(Timon), Agnieszkę Huchlę (Pumba), An-
toninę Zabłocką (Zazu), Nadię Jankowską 
(Rafiki), Emilię Romańską, Katarzynę 
Oleszczuk i Lidię Hajdus (Hieny).

26 października przedstawienie zosta-
ło zaprezentowane dla grodziskich szkół. 
– Jestem bardzo zadowolona i szczęśli-
wa. Cały czas dopingowałam, aby to się 
udało. Jestem dumna z uczniów, którzy 
nauczyli się tak obszernych ról, rodziców, 
którzy tak bardzo się zaangażowali, na-
uczycieli, którzy wykonali kawał dobrej 
roboty – podsumowywała Wioletta Haj-
dus, dyrektor PSM.

Nie można zapomnieć także o zespo-
le smyczkowym: Hania Wlazło, Helena 
Krawczykiewicz, Gabrysia Grudzień, Nel 
Grot, Ola Gąsińska, Oliwia Radomska, na 
czele z Millenną Kamińską, których per-
fekcyjna gra uwznioślała bajkę muzyczną.  

n Tekst i fot. Anna Redel 

Karagöz na liście, torba na pamiątkę

Ta szkoła jest genialna 
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Z kart Kroniki  
Biblioteki  
Pedagogicznej…

W ostatniej części wspomnień o Bibliotece 
Pedagogicznej prezentujemy przekrój naj-
ważniejszych wydarzeń, które miały miej-
sce w czasie kierowania placówką przez 
Panią Sylwię Bąbik. Prowadzi ona biblio-
tekę od 1993 roku do dnia dzisiejszego. To 
piękny czas. Wielu studentom ułatwiliśmy 
naukę, wielu nauczycielom pomogliśmy 
w codziennej pracy, wiele awansów zawo-
dowych przeszliśmy, wiele prac magister-
skich razem obroniliśmy. Mówimy „my”, bo 
skoro pomagamy ludziom, to tak jak byśmy 
razem z nimi ten sukces świętowali. W tym 
okresie wspierały Panią Sylwię Bąbik w re-
alizacji potrzeb Czytelników: Alicja Dem-
bowska, Barbara Hołda, Zofia Kibitlewska, 
Małgorzata Sowa, Małgorzata Ignasiak, 
Mariola Suska, Renata Badowska, Magda-
lena Lis, Wiesława Wójcik-Krupa.

Jednak nasza praca to nie tylko codzien-
ny kontakt z czytelnikiem, to przede wszyst-
kim działalność środowiskowa: konferencje 
i warsztaty metodyczne dla nauczycieli, 
spotkania szkoleniowe dla dyrektorów, kur-
sy doskonalące, praktyki studenckie, kon-
kursy czytelnicze, zajęcia z edukacji czy-
telniczej i medialnej w ramach projektów 
edukacyjnych, spotkania autorskie, wysta-
wy i wiele innych inicjatyw, w które biblio-
teka się zaangażowała, by zaistnieć w śro-
dowisku lokalnym, być 
bliżej Czytelnika i jego 
potrzeb. 

Rok 2013 przyniósł 
bibliotece duże zmia-
ny. Budynek, w którym 
dotychczas mieściła się 
nasza placówka, zo-
stał przeznaczony do 
generalnego remontu. 
Oznaczało to kolej-
ną zmianę lokalizacji. 
W  tym czasie władze 
miasta dysponowały 
jedynie pomieszczenia-
mi po dawnej Szkole 
Muzycznej, a  następnie 

Biurze Oświaty przy ulicy 11 Listopada 48. 
Miejsce doskonałe, w centrum Grodziska 
Mazowieckiego, przy dworcu PKP, PKS, je-
dynym mankamentem było… czwarte pię-
tro w połączeniu z brakiem windy. Nie lada 
wyzwaniem było „wniesienie pod samo nie-
bo” kilkudziesięciu tysięcy książek, kilkuset 
regałów i sprzętów bibliotecznych. Pora-
dziliśmy sobie. Taka sytuacja dla zespołu, 
który przez te lata tworzył bibliotekę, nie 
była nowością. Placówka nigdy nie dyspo-
nowała lokalem przystosowanym do stan-
dardów odpowiadających funkcjonowaniu 
biblioteki. Wiara w to, że nasza biblioteka to 
nie budynek, tylko ludzie, którzy ją tworzą, 
sprawia, że to, co robimy, ma sens. Praca 
jest naszą pasją dającą ogromną satysfakcję, 

którą dzielimy się z naszymi 
czytelnikami.

Rok 2021 jest rokiem, 
w  którym przypada jubile-
usz 75-lecia naszego istnie-
nia. Ciągle liczymy na to, 
iż dojdziemy do momentu, 
w którym warunki lokalowe, 
wykwalifikowana kadra i sa-
tysfakcja czytelników będą 
szły ze sobą w parze na naj-
wyższym poziomie, czego 
Państwu i sobie życzymy.

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Warszawie – 

Filia w Grodzisku Maz.

Kuszące  
artykuły  
biurowe

Cóż tam, pani, 
w internecie?

Jest takie powiedzenie: jeśli nie udało ci się 
naprawić czegoś za pomocą srebrnej ta-
śmy, użyłeś za mało srebrnej taśmy.

Pewien internetowy żart rysunkowy 
dość brutalnie odzwierciedla tę regułę, 
a dotyczy sposobu radzenia sobie z kotem 
w czasie pracy zdalnej. Rysunek przedsta-
wia siedzącego przed komputerem męż-
czyznę i jego kota. Jak wiemy, ulubionym 
miejscem odpoczynku kotów są klawia-
tury komputerów, zwłaszcza te aktualnie 
używane. Mężczyzna z obrazka rozwiązał 
problem w drastyczny sposób, przyklejając 
kota do ściany srebrną taśmą. Sposób na 
pewno niegodny polecenia, ale skuteczny. 
A co w takiej sytuacji zrobić z dziećmi?

Szczęśliwie dla współczesnych rodziców 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej umieściło na swojej stronie poradnik 
pracy zdalnej z dzieckiem. W pierwszej 
kolejności ordynowane jest pozytywne na-
stawienie, a następnie kreatywne podejście 
do sytuacji i wypracowanie z dzieckiem 
rozwiązania. Na czas pracy, którego nie 
można poświęcić dziecku, zaleca się za-
bawę własną, typu układanie klocków lub 
siedzenie przy tekturowym komputerze. 

Jako matka piętnastomiesięcznego 
dziecka odnotowałam, że moja córka naj-
bardziej w klockach lubi rozrzucanie ich 
po pokoju (zajmuje jej to 30 sekund), a co 
do nawet łudząco podobnej do oryginału 
elektroniki, ilustracją niech będzie ku-
piony jej kiedyś zabawkowy pilot. Córka 
zaszczyciła go pogardliwym spojrzeniem, 
po czym wyartykułowała pilną potrzebę 
zabawy pilotem prawdziwym. Tym od 
platformy cyfrowej. Osiągnęła już taką bie-
głość w klikaniu przycisków, że jako jedyna 
w domu potrafi nagrywać pogramy.

Jako taką szansę stanowią kredki. Aku-
rat moja córka lubi oddawać się pasji ry-
sowania. Niestety lubi też dzielić się kred-
kami z psem. Oznacza to dla mnie gonitwę 
wokół salonu i próbę ratowania kredek, 
zanim psie zęby przerobią je na drzazgi.

Gdy gonitwa zakończy się fiaskiem, a ry-
sowanie okazuje się jedynym sprawdzo-
nym sposobem na zaangażowanie dziecka 
w coś innego niż pomaganie rodzicom 
w pracy, pozostaje jedno: wyjście do skle-
pu papierniczego po nową paczkę kredek. 
Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem. 
Wśród artykułów biurowych znajduje się 
bowiem bogata oferta taśm, a to już tylko 
krok od pokusy zbadania, ile prawdy jest 
w rysunku z kotem.

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Jesień seniora
W Klubie w Łąkach już 4 paź-

dziernika rozpoczęliśmy świę-
towanie Dni Seniora. Gościliśmy Lidię 
Abramczyk, Przewodniczącą Gminnej 
Rady Seniorów, Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 w Łąkach Beatę 
Bogucką i Marcina Mazura, koordynato-
ra ds. SAS. Otrzymaliśmy serdeczne ży-
czenia, które sprawiły nam wielką radość. 
Przy muzyce Mariana Stankiewicza, 
licznych smakołykach, przygotowanych 
przez seniorki, i barwnych jesiennych 
dekoracjach, sporządzonych przez sekcję 
artystyczną, miło spędziliśmy czas. Naj-

bardziej wzruszające były odwiedziny de-
legacji z naszych zaprzyjaźnionych grup 
przedszkolnych z własnoręcznie zrobio-
nymi  i pięknie ozdobionymi pierniko-
wymi sercami oraz pysznymi blokami. 
Dziękujemy pani dyrektor Renacie Pręd-
kopowicz i wychowawczyniom, a dzie-
ciom przesyłamy całusy. Spotkanie było 
również okazją do wręczenia Danucie 
Dubieleckiej podziękowań wystosowa-
nych przez Adama Struzika za wieloletnią 
działalność na rzecz rozwoju naszej Małej 
Ojczyzny. Danusiu, serdeczne gratulacje!

n  Aleksandra Pierzchała
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Z elizą Korpalską, mieszkanką powiatu grodziskiego, autorką książki „Vendet-
ta Lukrecji”, która 15 listopada miała swoją premierę, rozmawiała Anna Redel.

Twórczość Anety Krasińskiej przez jedną z sieci sprzedaży została zaszu-
fladkowana jako „powieść obyczajowa i romanse”. czy jest to powód, 
aby się zżymać? Nie sądzę. Raczej należy pamiętać, jakie nakłady w tej 
kategorii osiągają książki najpoczytniejszych światowych pisarek, o  ich 
dochodach nie wspominając.  

„Vendetta Lukrecji” to nie jest książka ty-
powo kobieca, lecz powieść szpiegowska. 
Dlaczego zdecydowała się Pani tworzyć 
w takim gatunku?

– Ten gatunek sam mnie odnalazł. Lekki 
dreszczyk w książkach dodaje im kolory-
tu i tajemniczości, w trakcie pisania wątki 
kryminalne i szpiegowskie rozrastały się 
do coraz większych rozmiarów, w końcu 
powstała z tego powieść sensacyjna. Ale 
historia Lukrecji ma też drugie oblicze, 
mocno zarysowane jest w niej tło obycza-
jowe, dużą rolę odgrywa również pewien 
specyficzny klimat.
W powieści prezentuje Pani rzeczywi-
stość służb specjalnych i mafii. Skąd czer-
pie Pani inspirację – z innych książek, fil-
mów, osobistych znajomości?

– Książki i filmy są doskonałą inspiracją 
i źródłem wiedzy, pomaga też wyobraźnia. 
Z osobistych znajomości na szczęście nie, 
choć w pewien przewrotny sposób może 
odrobinę. Znam kilka osób żarliwie wy-
znających teorie spiskowe i choć zazwyczaj 
się z nimi nie zgadzam, przyznaję, że na 
potrzeby tworzenia fabuły warto przemy-
śleć ich opinie.
Główną bohaterką jest kobieta – Anna 
Litewski. Dlaczego nie mężczyzna?

– Rozpoczynając przygodę z pisaniem 
chciałam stworzyć wymykającą się sche-
matom, nietuzinkową postać kobiecą. 
Splątane ze sobą światy mafii i służb spe-
cjalnych stanowiły dla niej dobre tło. Nie-

liczne kobiety, które 
w nich funkcjonują 
muszą wykazać się 
kontrowersyjnymi, 
często nieakcepto-
walnymi społecz-
nie cechami. Anna, 
czyli tytułowa Lu-
krecja, taka właśnie 
jest i  to wydawało 
mi się ciekawsze 
niż opisywanie 
s t a n d a r d o w e g o 
mężczyzny-gang-
stera czy mężczy-
zny-agenta.
Obecnie wydana książka jest genezą hi-
storii tytułowej Lukrecji. Dlaczego po-
stanowiła Pani w trzeciej części powieści 
zastosować taki zabieg?

– Brakowało mi wyjaśnienia, dlaczego 
Lukrecja taka jest – zimna, wyrachowa-
na, bezwzględnie realizująca własne cele, 
niemal pozbawiona uczuć. Czy to jakiś 
defekt psychologiczny, osobowościowy? 
Czy zawsze taka była? Oczywiście nie, za-
zwyczaj człowiek musi przejść długą drogę 
i doznać wielu krzywd, aby aż tak opance-
rzyć się psychicznie. „Vendetta Lukrecji” 
rzuca światło na metamorfozę bohaterki 
i szereg wydarzeń, które młodą, nieco na-
iwną dziewczynę doprowadziły do punktu, 
w  którym ją poznajemy jako niezwykle 
skuteczną agentkę wywiadu. Książka wyja-

śni też wrogie relacje z przełożonym  
oraz odsłoni kulisy jej największej 
miłości. A niezależnie od tych tema-
tów dostarczy czytelnikowi porcję 
kolejnych przygód i – mam nadzieję 
– sporą dawkę humoru.
W „Niewinności Lukrecji”, „Regule 

Lukrecji” i najnowszej „Vendetcie Lukre-
cji” postacie nie są czarno-białe, jak np. 
lawirujący dowódca Specjalnej Agencji 
Wywiadowczej generał Peter Twigg. Czy 
tworzenie takich bohaterów sprawiało 
Pani trudność?

– Takie postacie są najciekawsze, zresz-
tą w prawdziwym życiu prawie nic nie jest 
przecież czarno-białe. Kreowanie bohate-
rów, wymyślanie ich losów, rozpoznawa-
nie uczuć, niejednoznacznych motywacji 
i nietypowych reakcji to wielka przygoda. 
Czasem jest to nieco skomplikowane, wy-
maga konfrontacji własnych wyobrażeń ze 
światem realnym, ale daje też wiele satys-
fakcji. Jednowymiarowi bohaterowie by-
liby po prostu mniej ludzcy i wiarygodni.
Dziękuję za rozmowę.

Podczas spotkania autorskiego zorganizo-
wanego przez grodziską Bibliotekę Pedago-
giczną 29 października w dworku Adama 
Chełmońskiego w Adamowiźnie A. Krasiń-
ska powiedziała, że do pisania skłoniło ją wy-
palenie zawodowe, które dopadło ją po wielu 
latach nauczania języka polskiego w szkole. 
Za namową męża zaczęła pisać i… nie może 
przestać, chociaż przyznaje, że nie chciała-
by być tylko etatową pisarką. Jej pierwsza 
powieść „Szukając szczęścia” ukazała się 
w 2015 r., a obecnie wyszła czternasta.

W swoich książkach porusza problemy 
kobiet zmagających się z przeciwnościami 
losu. Rzuca im kłody pod nogi. Lubi jednak 
zostawiać otwarte zakończenia książek, po-
zostawiając pole do interpretacji, zmuszając 
czytelników do spojrzenia z innej perspek-
tywy na siebie i swoich najbliższych. Pisanie 
dostarcza A. Krasińskiej dużo radości, więc 

gdy ma pomysł, stara się jak najszybciej 
przelać go na papier, nawet za cenę zanie-
dbania ogródka. Powieści obyczajowych 
innych autorów raczej nie czyta, ponieważ 
preferuje literaturę… sensacyjną.

 nTekst i fot. Sławomir Sadowski

Słowo droższe ogródka 
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Nic nie jest czarno-białe 

Wernisaż  
w ognisku
Wernisaż prac Beaty 
Skrzypczyk-Pękały 
odbył się 29 paździer-
nika w Publicznym 
Ognisku Plastycznym 
im. Jana Skotnickiego 
w Grodzisku Mazo-
wieckim. Wystawa 
ma charakter prze-
krojowy i prezentuje 
różne techniki ma-
larskie. Jak podkreślił 
dyrektor placówki 
Jakub Cwieczkowski, 
zwracają uwagę wy-
konane z dużą swo-
bodą rysunki oraz kwiaty ukazane 
w  niekonwencjonalny sposób. Wśród 
kilkudziesięciu prac, także tych po-
wstałych podczas zajęć w grodziskim 
ognisku, nie zabrakło również aktów.

nTekst i fot. Sławomir Sadowski
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Biografia „Boznańska. Non finito” autorstwa Angeliki Kuźniak przybliża 
czytelnikom niezwykle barwną postać jednej z najwybitniejszych pol-
skich malarek. Olga Boznańska, nazywana była malarką dusz, ponie-
waż najważniejsze dla niej było nie to co widać, a to co się wyczuwa, 
gdy patrzy się na osoby portretowane.

– Tworzę w różnych technikach 
– począwszy od ołówka, a skoń-
czywszy na akrylu. cały czas 
mam ochotę malować coś no-
wego i się w tym udoskonalać – 
mówił Stanisław Kmiecik, bezręki 
malarz, który 5 listopada gościł 
w  Mediatece. Artysta dał pokaz 
malowania na żywo.

Jesień sprzyja oglądaniu filmów, a jeszcze 
bardziej świetlica w Czarnym Lesie, gdzie 
można obejrzeć interesujący film, a na do-
datek wzbogacić swoją wiedzę. Wyboru 
i prezentacji dokonuje mieszkaniec Czar-
nego Lasu Andrzej Sapija, artysta plastyk, 
reżyser filmowy i telewizyjny oraz profe-
sor i prodziekan Szkoły Filmowej w Ło-
dzi. Ma na swym koncie ponad 60 filmów 
dokumentalnych poświęconych przede 
wszystkim artystom, jest także autorem 
spektakli Teatru Telewizji oraz dokumen-
tu „W moim miasteczku wojna” o Grodzi-
sku w latach II wojny światowej.

A. Sapija zapowiedział, że będzie pre-
zentował filmy zarówno znane, jak i mniej 
znane, starsze i nowe, polskie i zagranicz-

ne, dokumentalne i fabularne, ale z prze-
wagą tych pierwszych, ponieważ sam jest 
dokumentalistą.

Na pierwszy ogień poszedł film w re-
żyserii Jerzego Bossaka „Warszawa 56”. 

W trwającym zaledwie siedem minut ob-
razie udało się ująć istotną zmianę, jaka 
zaszła w Październiku’56 w sposobie pre-
zentowania rzeczywistości na ekranie. 
Ciekawy okazał się zrealizowany przez 
Kazimierza Karabasza film „Muzykanci” 
z 1960 roku ukazujący potrzebę piękna 
tkwiącą w każdym człowieku. Był to jeden 
z najważniejszych filmów dla Krzysztofa 
Kieślowskiego. Trzecim filmem były „Na-
rodziny statku” Jana Łomnickiego z 1960 r.

Zorganizowane przez czarnoleskie 
sołectwo spotkania z filmem zostały za-
planowane w cyklu dwutygodniowym 
– pierwsza odsłona miała miejsce 21 paź-
dziernika, kolejna – 4 listopada.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

X muza w Czarnym Lesie

Dostojne szaleństwo

Piękno stopami tworzone 

Podczas spotkania w Dworku Adama Cheł-
mońskiego w Adamowiźnie 22 październi-
ka autorka powiedziała, że inspiracją do 
napisania książki był obraz Boznańskiej 
„Dziewczynka z chryzantemami”. Oczywi-
ście wokół Boznańskiej narosło wiele mi-
tów. Szczególnie u schyłku życia uchodziła 
za dziwaczkę. Wyglądająca jak relikt fin de 
siècle’u, z udrapowaną fryzurą, przykurzo-
ną starodawną suknią, skrywała się przed 
światem w  paryskiej pracowni, w której 
harcowały myszy, w różnych zakamarkach 

kryły się poupychane, zapomniane pienią-
dze, a wszędzie panował nieporządek.

Autorka, która ma na swym koncie 
m.in. biografie Papuszy, Zofii Stryjeńskiej 
i Marleny Dietrich, przedstawia Boznań-
ską jako artystkę pełną sprzeczności, in-
dywidualistkę, kobietę przepełnioną roz-
pierającym, znamiennym wręcz dla niej 
smutkiem towarzyszącym jej właściwie 
przez całe życie, ponad wszystko jednak – 
kobietę niezwykle konsekwentną, pochło-
niętą twórczością.

Dla A. Kuźniak, z którą rozmowę popro-
wadziła Monika Samoraj, Boznańska była 
kobietą „dostojnie szaloną”, ekscentrycz-
ną i empatyczną jednocześnie. Na pewno 
niebanalną pod każdym względem. Była 
artystką odważną, wyprzedzającą swoją 
epokę, a jednocześnie nierozumianą i nie-
docenianą przez swoich współczesnych. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Malarz należy do elity Światowego Związ-
ku Artystów Malujących Ustami i Noga-
mi z siedzibą w Księstwie Lichtenstein. 
– W  Polsce artystów, którzy mają czyn-
ne prawo wyborcze w tym związku, jest 
trzech, w tym Stanisław. Na świecie w tym 
wyjątkowym gronie jest kilkudziesięciu 
artystów. Dwa lata temu na zjeździe w Rio 
de Janeiro było 32 artystów. Z Europy było 
ich czternastu, a z Polski był tylko jeden 
– Staś – opowiadała podczas spotkania 

Monika Woszczyńska-Kmiecik, żona ar-
tysty. Osoby uczestniczące w wydarzeniu 
i  jego organizatorzy nie kryli zachwytu. 
– Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ar-
tysta ma wielki talent i przepięknie malu-
je. Jego obrazy są trójwymiarowe. Mimo, 
że są statyczne, to widać na nich ruch. Po 
prostu nie można od nich oderwać oczu 
– mówiła Kinga Kunicka, specjalista ds. 
kultury w Mediatece.

n Tekst i fot. Anna Redel
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Udział wzięły 23 osoby reprezentujące Rady 
Seniorów z Grodziska Mazowieckiego, Le-
gionowa, Pruszkowa i Zielonki oraz orga-
nizacje pozarządowe z Milanówka i Podko-
wy Leśnej. I Forum Rad Seniorów otworzył 
zastępca burmistrza Tomasz Krupski, mó-
wiąc, że bardzo liczy na wymianę doświad-
czeń oraz przykłady dobrych praktyk, które 
zainicjują nowe pomysły w rozwijaniu ak-
tywności seniorów. Z uwagi na fakt, że gmi-
na Grodzisk Mazowiecki liczy około 48 tys. 
mieszkańców, w tym ok. 10 tys. seniorów, 
rola i zadania Gminnej Rady Seniorów 
będą wciąż rosły. Należy zatem szukać cie-
kawych pomysłów, by aktywizować środo-
wisko ludzi starszych.

Kolejnym prelegentem był dr Roman 
Biskupski – wiceprzewodniczący Mazo-
wieckiej Rady Seniorów, członek zarządu 
i rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Rad Seniorów z siedzibą w Le-
gionowie, kierownik Mazowieckiej Akade-
mii Seniora w Legionowie. Jak podkreślił, 
wszystkie seniorskie organizacje powinny 
się integrować. Seniorzy są dość dużą grupą 
(około 25 proc. ogółu populacji) i nie nale-
ży się obawiać, że któraś z organizacji nie 
będzie potrzebna. Przekonywał, że działa-
nia rad seniorów powinny wychodzić poza 
granice własnej gminy czy powiatu. Więk-
szość przedsięwzięć senioralnych związana 
jest z finansami, a o nich często nie decyduje 
lokalny samorząd, lecz rozstrzygnięcia w tej 
kwestii zapadają na szczeblu wojewódzkim, 
a nawet centralnym. Dlatego należy komu-
nikować o potrzebach odpowiednim pod-
miotom w optymalnym terminie. Zdaniem 
Romana Biskupskiego podstawą działania 
każdej rady seniorów jest strategia działań 
na rzecz osób 60+, znana radzie gminy 
i zatwierdzona przez nią. Obecni zostali za-
poznani z projektem Mazowiecka Akade-
mia Seniora, którego celem jest wspieranie 

wszystkich rad seniorów na Mazowszu oraz 
wprowadzanie dobrych praktyk wypraco-
wanych w RP i krajach UE. Projekt będzie 
realizowany poprzez szkolenia tematyczne, 
spotkania informatyczno-doradcze itp.

Reprezentujący Radę Seniorów w Zie-
lonce Krzysztof Łebkowski poinformował 
o  projekcie „Senior – to – zdrowie” skie-
rowanym do rad seniorów i uniwersytetów 
trzeciego wieku województwa mazowiec-
kiego. Uzasadnieniem potrzeby realizacji 
zamierzenia są wnioski wynikające z badań 
prezentowanych na VI Sejmiku Senioral-
nym. Wyniki wyraźnie wskazały na zna-
cząco rosnące koszty psychospołeczne 
związane z sytuacją osób starszych w latach 
2021+, na niedostateczny wzrost możliwo-
ści systemowego świadczenia odpowied-
nich usług medycznych i pozamedycznych 
stacjonarnych i mobilnych oraz zwiększa-
nie się poziomu stresu. 

Ciekawym momentem wystąpienia była 
prezentacja dwóch opasek telemedycznych. 
Pierwsza z nich, zwana SOS dla seniora lub 
bransoletką życia, służy do samodzielne-
go sprawdzania swojego tętna i ciśnienia 
i odczytywania wyniku na ekranie opaski. 
Urządzenie umożliwia także monitorowa-
nie starszej osoby przez opiekuna oraz wy-
syła alerty SOS. Drugi gadżet telemedyczny 
to kieszonkowe sanatorium zdrowia, które 
może dokonać diagnozy organizmu czło-
wieka, wskazując organy, które źle funkcjo-
nują. Urządzenie obecnie podlega testowa-
niu, nie można więc na razie go polecać.

O doświadczeniach Pruszkowskiej Rady 
Seniorów oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi opowiedział jej przewod-
niczący Wojciech Rosiński. Podstawą opra-
cowania pruszkowskiej strategii działań 
jest diagnoza potrzeb i zainteresowań osób 
starszych prowadzona w różnych formach. 
Jest to clou późniejszych działań na rzecz 

seniorów. Praca z nimi koncentruje się 
w trzech obszarach: integracja, aktywizacja 
oraz opieka zdrowotna i bezpieczeństwo. 
Interesującym rozwiązaniem okazał się 
projekt „Złota Rączka”, realizowany wśród 
potrzebujących seniorów.

Doświadczenia Gminnej Rady Seniorów 
w Grodzisku Mazowieckim zaprezentowali 
Stanisław Górecki oraz Lidia Abramczyk. 
Praca GRS opiera się na opracowanym 
programie działań. W Grodzisku bardzo 
aktywnie działają Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów oraz Strefa Aktywnego Seniora. 
Podmioty te zapewniają bogaty wachlarz 
aktywności fizycznych i umysłowych star-
szym mieszkańcom miasta i gminy. Człon-
kowie GRS dokonują bieżącej diagnozy 
potrzeb i zainteresowań seniorów poprzez 
systematycznie pełnione dyżury, rozmowy 
i spotkania z osobami starszymi. Łączność 
z seniorami zapewnia także nieodpłatnie 
upowszechniane lokalne czasopismo „Bo-
goria”, na łamach którego GRS na bieżąco 
informuje o podejmowanych działaniach. 
Kontakt zapewnia radio lokalne, do które-
go przewodnicząca GRS Lidia Abramczyk, 
systematycznie jest zapraszana. Na ostat-
nim posiedzeniu GRS podjęto 2 uchwały 
w  sprawie wprowadzenia „Kopert życia” 
oraz naklejek z najpotrzebniejszymi nu-
merami telefonów. Ważnym zadaniem 
dla GRS jest uaktywnienie osób starszych 
mieszkających w środowisku wiejskim. 
Podjęta została współpraca z pracowni-
kami Biblioteki, którzy jeżdżą do świetlic 
wiejskich z książkami, aby mniej mobilne 
osoby 60+ nie zostały odcięte od literatury.

W dyskusji poruszono temat osób star-
szych, które dotyka przemoc domowa, pro-
blem chorób demencyjnych oraz szpital-
nego oddziału geriatrycznego. Odniesiono 
się do konieczności współpracy z policją, 
strażą miejską, strażą pożarną, OPS i inny-
mi podmiotami, które mogą zapewnić lub 
pomóc w bezpieczeństwie seniorów.

Forma spotkania sprzyjała merytorycz-
nym wystąpieniom przedstawicieli rad se-
niorów. Poszczególne wypowiedzi wskazy-
wały na bogate, różnorodne doświadczenia 
w działaniach na rzecz osób trzeciego wie-
ku. Zabierający głos podkreślali, że integra-
cja jest gwarancją efektywnych działań na 
rzecz seniorów. Ponadto forum uwidocz-
niło konieczność dalszej, bieżącej wymia-
ny doświadczeń oraz potrzebę współpracy 
wszystkich organizacji senioralnych. Zapo-
czątkowało cykl spotkań, otwierając drogę 
kolejnym kontaktom i możliwościom ich 
rozszerzania na szczeblu gminnym, po-
wiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 
Określiło też ogromną rolę rad seniorów.

n Teresa Gańko

Wymiana informacji i doświadczeń była celem i Grodziskiego Forum Rad Seniorów, które zostało zorganizo-
wane 26 października w centrum Kultury przez Gminną Radę Seniorów w Grodzisku. Tematem spotkania 
było funkcjonowanie rad seniorów i organizacji pozarządowych.

I Grodziskie Forum Rad Seniorów

Życzenia dla Seniorów w Dniu Ich Święta 
 

Dzień 14 listopada jest jednocześnie Światowym  
i Ogólnopolskim  Dniem Seniora. 

Z tej okazji składamy życzenia długich lat życia  
wypełnionych zdrowiem, szacunkiem i miłością. 
W jesieni życia cieszcie się każdym dniem i żyjcie  

z całych sił, a niegasnący duch niech będzie inspiracją  
dla młodego pokolenia. 

 

 Gminna Rada Seniorów 
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Weekend pełen grozy 
W ostatni weekend października w Gro-
dzisku Mazowieckim odbył się Weekend 
Grozy. W piątek, 29 października, 250 
młodych osób przybyło na wyświetlone 
w  ramach Filmowego Maratonu Grozy 
seanse: „Obecność”, „Obecność 2” i „Obec-
ność 3”. Maraton odbył się w naszym gro-
dziskim kinie. Został on zorganizowany 
przez Młodzieżową Grupę Konsultacyjną 
we współpracy z Ośrodkiem Kultury. Za-
interesowanie wydarzeniem było bardzo 
duże, o czym świadczyła wysoka frekwen-
cja, a wśród uczestników panowała bardzo 
miła, przyjazna atmosfera.

Dzień później odbyła się długo wy-
czekiwana Gra Miejska „Zombie Qu-
est”. W  zabawie zorganizowanej przez 
MGK we współpracy z Piotrem Moczy-

dłowskim wzięło udział aż 46 grup! Tak 
jak w przypadku Maratonu Filmowego 
frekwencja była bardzo wysoka, a wiek 
uczestników bardzo zróżnicowany. Gra 
opierała się na przejściu razem z aplikacją 
Poznaj Grodzisk Mazowiecki trasy skła-
dającej się z siedmiu punktów zlokalizo-
wanych w centrum Grodziska, przy któ-
rych trzeba było odsłuchać dostępnych 
w  aplikacji nagrań oraz rozwiązać zada-
nia. Każda grupa po przejściu trasy otrzy-
mywała drobny upominek za uczestnic-
two. W organizacji wydarzenia pomogło 
nam również kilkoro wolontariuszy spo-
za Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej, 
którym bardzo serdecznie dziękujemy. 

11 listopada członkowie Młodzieżo-
wej Grupy Konsultacyjnej wzięli udział 

w obchodach miejskich. Można nas było 
spotkać w Mediatece, Parku Skarbków 
oraz na grodziskim deptaku. Jednym z na-
szych dalszych planów jest Mikołajkowy 
Koncert Charytatywny, który odbędzie 
się 6  grudnia w Mediatece. Wystąpią na 
nim grupy wokalne prowadzone przez 
Dagmarę Jaworską, zespół Axon ćwiczący 
pod opieką Piotra Gąssowskiego oraz gość 
specjalny. Podczas tego wydarzenia moż-
liwy będzie zakup słodkości (ciast, babe-
czek itp.) przygotowanych przez MGK. 
Dochód ze sprzedaży zostanie przeka-
zany na cel charytatywny. Szczegółowe 
informacje dot. koncertu pojawią się już 
wkrótce na naszym profilu na Facebooku 
– Młodzieżowy Grodzisk.

n Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna
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„Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur” – to interdyscyplinarne przedsięw-
zięcie Muzeum im. Anny i Jarosława iwaszkiewiczów zaplanowane w cyklu pię-
cioletnim. Ma odwoływać się do bogatych tradycji tego domu, jako przestrzeni 
symbiozy sztuk oraz obszaru otwartego na różne kultury. 

Maryna Szöllősi jest dokto-
rem biologii oraz autorką licz-
nych publikacji naukowych. 
Od dawna rzeźbi, przeważnie 
w  glinie, maluje pastele i ob-
razy olejne, ale wielu osobom 
znana będzie bardziej z pro-
gramu telewizyjnego emito-
wanego na szklanym ekranie 
od 1968 r. To tam, obok Woj-
ciecha Sumińskiego prowa-
dziła gawędy o zwierzętach.
Dlatego sygnału dźwiękowe-
go ze „Zwierzyńca”: „i kudłate 

i łaciate, pręgowane i  skrzydlate, te, co 
skaczą i fruwają, na nasz program za-
praszają”, nie mogło zabraknąć podczas 
wernisażu prac artystki 23  października 
w Galerii Kasyno Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Obywatelskich w Podkowie Le-
śnej. Pasją Maryny, bo pod takim pseu-
donimem artystycznym występuje, jest 
szczególnie portret rzeźbiony i portret 
malowany. Portretowała m.in. ks. Leona 
Kantorskiego. Ostatnio w jej twórczości 
szczególne miejsce zajmuje nowatorska 
forma rzeźbiarska – specyficzne kopie 
dzieł malarskich. Wystawę zorganizowa-
no w ramach obchodów Dnia Węgier-
skiego, upamiętniającego 65. rocznicę 
powstania węgierskiego w 1956 r.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

W tym roku ze względu na 30. rocznicę 
uhonorowania Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów medalem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata” dużo miejsca zajmuje 
tematyka związana z kulturą żydowską. 
10  października piosenek żydowskich 
można było posłuchać w wykonaniu arty-
stów Piwnicy pod Baranami. Otworzono 
wystawę poświęconą Iwaszkiewiczom po-
magającym ludności żydowskiej w czasie 
II wojny światowej.  Anna i Jarosław nigdy 
nie ubiegali się o wyróżnienie medalem 
„Sprawiedliwy…”. Dopiero po ich śmier-
ci córka Maria zgromadziła wymaganą 
przez Yad Vashem dokumentację. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym Iwaszkie-
wiczowie przyjaźnili się ze środowiskiem 
polskiej inteligencji żydowskiego pocho-
dzenia. Do grona ich przyjaciół należeli 
m.in. Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Ste-
fan Napierski, Mieczysław Grydzewski czy 
Aleksander Landau. Jednymi z pierwszych, 
którzy otrzymali pomoc w Stawisku były 
Halina Wittlinowa, żona Józefa Wittlina, 
z córką Elżbietą, oraz malarka Gizela Wa-

żykowa – pierwsza żona Adama Ważyka. 
Iwaszkiewiczowie wsparli Arnolda Szyf-
mana – dyrektora Teatru Polskiego w War-
szawie. Pisarz pomagał Irenie Krzywickiej, 
która w Podkowie Leśnej miała letni dom, 
a w połowie 1944 r. zjawił się w Stawisku 
wyczerpany tułaczką Jan Brzechwa.

Pisarz traktował eksterminację Żydów 
jako atak na kulturę polską. Iwaszkiewiczo-
wie pomagali Żydom z sąsiedztwa. Ich los 
stał się szczególnie dramatyczny, gdy Niem-
cy jesienią 1940 r. utworzyli getto w Gro-
dzisku, dokąd przenieśli Żydów z Podkowy 
Leśnej, Brwinowa i okolic (ok. 1200 osób). 
W lutym następnego roku grodziskie getto 
zlikwidowano, a jego mieszkańców wy-
wieziono do getta w Warszawie. Wówczas 
zbiegło kilkadziesiąt osób, które ukrywały 
się w domach znajomych, na wsiach i w la-
sach. Niektórzy nocowali w Stawisku kilka 
dni w oczekiwaniu na inną kryjówkę lub 
na fałszywe dokumenty tożsamości, o które 
gospodarze starali się u zaprzyjaźnionego 
urzędnika w Grodzisku Maz.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Sprawiedliwi gospodarze Stawiska 

Portret pasją
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Optymistyczne nastroje, sięgające nawet włączenia się do gry w barażach o i ligę, po tym jak Pogoń Grodzisk za-
notowała serię 7 meczów bez porażki, zostały brutalnie sprowadzone na ziemię. Niestety, w kolejnych 5 meczach 
podopieczni trenera Krzysztofa chrobaka wywalczyli zaledwie punkt w zremisowanym pojedynku z rezerwami 
Lecha Poznań, zaś w innych ponieśli porażki.

Sprowadzeni na ziemię u

Szkoda straconych punktów, bowiem 
w większości przypadków nasza drużyna nie 
była słabsza od rywali, jednak stara piłkarska 
prawda mówi, że nie liczy się wrażenie arty-
styczne, tylko to co wpadnie do siatki. Ostat-
nie wyniki spowodowały, że Pogoń z 15 pkt 
zajmuje 15 miejsce, czyli pierwsze w grupie 
spadkowej. Co gorsza, strata do bezpiecz-
nych lokat niebezpiecznie się powiększa, jed-
nak nie na tyle, by składać już broń. 

Nasz zespół rozegrał dwa spotkania spa-
ringowe, w których uległ 1:2 ekstraklasowe-
mu Górnikowi Łęczna (Damian Jaroń) oraz 
pokonał trzecioligowe rezerwy Legii W-wa 
2:1 (Wojciech Kalinowski, Piotr Maślanka).

Pogoń – Garbarnia Kraków (w) 1:2 (Da-
mian Jaroń – 90 k.  Jaroń).  

W wyjazdowym starciu z Mistrzem Polski 
z 1931 roku Pogoń przerwała passę 7  me-
czów ze zdobytymi punktami, ponosząc 
pierwszą porażkę od 18 sierpnia. Gospoda-
rze w pierwszej połowie byli stroną dominu-
jącą, mimo to udało się nam zachować czyste 
konto. Paradoksalnie, kiedy w drugiej części 
gry Pogoń wreszcie zaczęła istnieć na boisku, 
straciła dwie bramki. Wprawdzie Damian Ja-
roń pewnie wykorzystując rzut karny zdobył 
gola kontaktowego, ale była to już końcówka 
spotkania i na doprowadzenie do remisu za-
brakło czasu.

Pogoń: Haluch, Theus (80’ Kobiera), Choroś, 
Gładysz, Maślanka, Kalinowski (61’ Zimmer), 
Kołaczek, Owczarek (80’ Gzieło), Wrzesiński (61’ 
Jaroń), Lisowski (46’ Sobiecki), Sarmiento.

Pogoń – Lech II Poznań (d) 0:0 (  Wrze-
siński, Owczarek). 

Zaległe spotkanie z Lechem II Poznań nie 
zapadło w pamięci kibiców, bowiem sytuacji 
bramkowych było w nim jak na lekarstwo, 
a obydwie drużyny bardziej skupiały się 
na tym, by nie stracić gola. Kolejny punkt, 
w  dodatku zdobyty nad wyżej notowanym 
rywalem, powinien cieszyć, ale po meczu 
chyba wszyscy odczuwali duży niedosyt, 
bowiem ekipa ze stolicy Wielkopolski była 
na pewno w tym dniu do pokonania. Warto 
wspomnieć, że w opinii kibiców najlepszym 
zawodnikiem tego pojedynku został wybra-
ny Piotr Maślanka, któremu dzień wcześniej 
urodził się syn. 

Pogoń: Haluch, Zimmer, Choroś, Zembrow-
ski, Maślanka, Jaroń (75’ Kalinowski), Kołaczek, 
Owczarek (75’ Kobiera), Wrzesiński (63’ Gzieło), 
Sobiecki (63’ Lisowski), Sarmiento (88’ Urbański).

Pogoń – Olimpia Elbląg (w) 0:1 (  Ma-
ślanka, Lisowski). 

Mimo że rywal to trzeci zespół ligi, to jed-
nak Pogoń w tym spotkaniu była stroną do-
minującą. Niestety, punkty przyznaje się nie 
za statystyki, ale za wynik, a w tym aspekcie 
Olimpia okazała się lepsza, znajdując w 20 
minucie drogę do bramki strzeżonej przez 
Artura Halucha. Szkoda, bo można było ja-
kąś zdobycz z Elbląga przywieźć. Po tym spo-
tkaniu znaleźliśmy się w strefie spadkowej, 
jednak z niewielką stratą do bezpiecznych 
miejsc.

Pogoń: Haluch, Zimmer (82’ Gładysz), Choroś, 
Zembrowski, Maślanka, Jaroń (64’ Wrzesiński), 
Kołaczek, Kobiera, Gzieło (74’ Sobiecki), Lisowski, 
Kalinowski (64’Theus).

Pogoń – Chojniczanka Chojnice (d) 0:3  
(  Urbański,  Theus). 

W starciu z walczącą o awans Chojni-
czanką, mimo absencji Kołaczka i Sarmien-
to, przez większą część I połowy to Pogoń 
prezentowała się lepiej, co dawało nadzieję 
na dobry rezultat. Nieszczęście przyszło tuż 
przed przerwą. Najpierw goście objęli pro-
wadzenie, a po chwili, po problematycznej 
czerwonej kartce, boisko musiał opuścić 
Bartłomiej Urbański. W tym momencie 
było praktycznie po meczu. Pogoń próbo-
wała zmienić niekorzystny wynik, jednak to 
rywale dwukrotnie znaleźli drogę do naszej 
bramki, przez co najwyższa porażka w histo-
rii krótkich występów Pogoni w II lidze stała 
się faktem.

Pogoń: Haluch, Theus, Choroś, Zembrowski, 
Maślanka (63’ Zimmer), Jaroń (73’ Sacharuk), Ko-
biera (63’ Gładysz), Urbański, Lisowski, Sobiecki 
(63’ Gzieło), Kalinowski (68’ Wrzesiński).

Pogoń – KKS Kalisz (w) 0:2 (  Sarmiento, 
Wrzesiński).

Biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji przed 
tym spotkaniem znalazły się obydwa ze-
społy, to  spokojnie można było je nazwać 
meczem o 6 pkt. Niestety mimo że piłkarze 
trenera Krzysztofa Chrobaka stworzyli kil-
ka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki 
i w przekroju całego meczu nie byli zespołem 
słabszym niż gospodarze, to znów musieli 
przełknąć gorycz porażki.  

Pogoń: Haluch, Theus (81’ Kobiera), Choroś, 
Zembrowski, Maślanka, Kalinowski (65’ Jaroń), 
Kołaczek (76’ Zimmer), Owczarek, Lisowski (76’ 
Sobiecki), Wrzesiński, Sarmiento.

  Michał  Śliwiński

Postrzelali Bezpieczny środeku
u

Po dwóch słabszych meczach 
do wysokiej formy powrócili 
piłkarze LKS-u Chlebnia, któ-
rzy wygrali 5 ostatnich spotkań. 
Co więcej, podopieczni trenera 
Tomasza Feliksiaka urządzili 
sobie w nich prawdziwy poligon 
strzelecki, aplikując rywalom aż 
28 bramek, co daje fantastycz-
ną średnią, ponad 5 na mecz. 
Na dwie kolejki przed końcem 
rundy jesiennej, Chlebnia zde-
cydowanie prowadzi w tabeli 
ligi okręgowej, z 34 pkt na kon-

cie (na 39 możliwych), pewnym 
krokiem zmierzając ku V lidze. 

 (mś)
Wyniki: Sparta Jazgarzew (d) 

8:0 (Michał Ocipka – 3, Jakub Ła-
będa – 2, Maciej Zawitaj – 2, Artur 
Muchin), KS Blizne (d) 9:0 (Ocipka 
– 3, Łabęda, Zawitaj, Muchin, Łu-
kasz Gwardiak, Damian Warmiak, 
Paweł Szczęch), Korona Góra Kal-
waria (w) 6:1 (Łabęda – 2, Gwar-
diak, Ocipka, Warmiak, Stanisław 
Kania), GKS Podolszyn (d) 3:1 
(Ocipka – 3), GLKS Nadarzyn (w) 
2:0 (Warmiak, Gwardiak).

Rezerwy Chlebni 
w 5 ostatnich meczach, za-

notowały 3 zwycięstwa i ponio-
sły 2 porażki, imponując w tych 
spotkaniach skutecznością strze-
lecką w postaci 21 zdobytych 
bramek. Po trzech ostatnich 
zwycięstwach z dorobkiem 21 
pkt awansowały one na 6 miej-
sce w tabeli A-klasy. Podopiecz-
ni trenera Pawła Krzemińskiego 
mają jednak dość sporą stratę 
do drugiej pozycji, premiowanej 
awansem do „okręgówki”, wy-

noszącą na jedną kolejkę przed 
końcem rundy jesiennej 8 pkt.

 (mś)
Wyniki: Naprzód II Stare Babi-

ce (w) 2:3 (Maciej Zwierzchowski, 
Adam Laskowski), Błękitni Korytów 
(d) 2:3 (Marcin Fornalik, Zwierz-
chowski); Passovia (w) 9:0 (Adrian 
Żakowski, Kamil Piórkowski – po 
2, Damian Rudy, Marcin Kuźbida, 
Ryszard Wardziak, Adam Sierański, 
Zwierzchowski); Wrzos Między-
borów (d) 2:1 (Fornalik, Zwierz-
chowski); Zaborowianka (d) 6:2 
(Fornalik, Sierański – po 2, Kuźbida, 
Przemysław Cieplak).

sport
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    Przez Ligę Mistrzów 
do Pucharu Europy 

Ligowy maraton 

Odrodzenie ligowego basketu

e

e
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W pierwszym meczu nasi zawodnicy zgod-
nie z planem pokonali najsłabszy w tej rywa-
lizacji czeski El Nino Praga. Dzień później 
poprzeczka zawieszona była już znacznie 
wyżej, bowiem rywalem Dartomu Bogo-
rii był główny faworyt do wygrania tych 
zawodów, czyli rosyjski Fakel Gazprom 
Orenburg. Porażka w tym pojedynku ozna-
czała, że w ostatnim spotkaniu nasz zespół 
musiał pokonać niemiecki TTC Neu-Ulm. 
Rywal, w szeregach którego nie ma żadne-
go Niemca, okazał się znacznie silniejszy 
niż przypuszczano i pokonał grodziski klub 
3:1. Tym samym marzenia o awansie do naj-
lepszej ósemki europejskich klubów trzeba 
odłożyć do przyszłego roku. Jednak to nie 
koniec przygody z europejskimi puchara-
mi, bowiem Dartom Bogoria dzięki zajęciu 

3 pozycji zagra w drugiej rundzie grupowej 
Pucharu Europy ETTU. Indywidualnie w na-
szych szeregach w Lidze Mistrzów najlepiej 
spisał się Marek Badowski, odnosząc w tych 
zawodach 2 zwycięstwa, przy jednej porażce. 
Panagiotis Gionis, wygrał z kolei 2 spotkania 
i 3 przegrał, za to rutynowany Chuang Chih-
-Yuan, który miał być liderem naszej druży-
ny, na pewno sprawił spory zawód, notując 
zaledwie jedną wygraną w 4 pojedynkach.

Wyniki: El Nino Praga 3:1 (Chuang Chih-Yuan – Jiri 
Vrablik 2:3, Panagiotis Gionis – Frantisek Onderka 3:0, 
Marek Badowski – Jakub Zelinka 3:2, Gionis – Vrablik 
3:2); Fakel Gazprom Orenburg 1:3 (Chuang – Lev Kat-
sman 2:3, Gionis – Ioannis Sgouropoulos 1:3, Badow-
ski – Władimir Sidorenko 3:2, Gionis – Katsman 2:3); 
TTC Neu-Ulm 1:3 (Chuang – Yun Ju Lin 3:2, Badow-
ski – Hugo Calderano 0:3, Gionis – Marcos Freitas 2:3, 
Chuang – Calderano 1:3).                Michał Śliwiński

Prawdziwy maraton mają za sobą tenisiści 
stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk, którzy 
w ostatnim czasie rozegrali aż 7 meczów w ra-
mach rozgrywek Lotto Superligi. Podopiecz-
ni trenera Tomasza Redzimskiego zanotowali 
w nich 5 zwycięstw i ponieśli 2 porażki. Bilans 
mógł być gorszy, ale przegrany pojedynek z De-
korglassem Działdowo został zweryfikowany 
jako walkower dla naszego klubu. W tabeli 
grodziszczanie z 23 pkt zajmują drugie miejsce, 
mając taki sam dorobek jak liderująca Gwiazda 
Bydgoszcz oraz trzecia w klasyfikacji – Energa 
Manekin Toruń. Z obiema ekipami nasz zespół 
odniósł zwycięstwa, co jest dobrym prognosty-
kiem przed kolejnymi meczami.    (mś)

Wyniki: KS Dekorglass Działdowo (w) 3:0 (mecz 
zweryfikowany jako walkower dla Dartomu Bogorii); 

KS AWFiS Balta Gdańsk (w) 2:3 (Michał Gawlas – 
Wang Zeng Yi 0:3, Badowski – Tomasz Tomaszuk 
3:1, Redzimski – Szymon Malicki 3:1, Badowski – 
Wang Zeng Yi 0:2, Gawlas/Redzimski – Tomaszuk/
Malicki 0:2); Dojlidy Białystok (d) 3:0 (Badowski 
– Kamil Zdzienicki 3:2, Redzimski – Aleksander 
Khanin 3:0, Sun Shiyu – Patryk Zatówka 3:1); Lotto 
Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz (w) 3:2 (Redzim-
ski – Dong Soo Kang 3:1, Badowski – Artur Grela 
3:1, Sun – Vladislav Ursu 2:3, Badowski – Kang 0:2, 
Redzimski/Sun – Grela/Ursu 2:1); Energa Manekin 
Toruń (d) 3:1 (Badowski – Konrad Kulpa 3:0, Re-
dzimski – Damian Węderlich 1:3, Sun – Tomasz Ko-
towski 3:2, Badowski – Węderlich 2:0); TTS Polonia 
Bytom (w) 1:3 (Chuang Chih-Yuan – Robert Floras 
3:2, Badowski – Jakub Folwarski 2:3, Redzimski – 
Adrian Więcek 1:3, Badowski – Floras 0:2); Akade-
mia Zamojska Zamość (d) 3:0 (Yuan – Łukasz Jaroc-
ki 3:1, Badowski – Andrew Baggaley 3:2, Panagiotis 
Gionis – Filip Szymański 3:0). 

Po kilku latach przerwy mamy ponownie se-
niorską drużynę koszykówki walczącą na po-
ziomie ligowym. Grodziski Klub Koszykarski 
zgłosił do II ligi ekipę kobiet i był to strzał 
w  dziesiątkę. Inauguracyjny mecz przed wła-
sną publicznością okazał się wielkim świę-
tem odrodzonego basketu w naszym mieście. 
A pozytywne emocje spotęgowało zwycięstwo 
wywalczone w ostatnich sekundach   w  po-
jedynku z Aleksandrowem Łódzkim. W po-
zostałych spotkaniach podopieczne trenera 
Sławomira Kołaczka musiały uznać wyższość 
rywalek, jednak w większości nie były to wyso-
kie porażki, co pozwala wierzyć, że w rundzie 

rewanżowej nasze koszykarki po zebranym 
doświadczeniu wygrają niejeden mecz.    (mś)
Wyniki: Ósemka Skierniewice (w) 63:94 (Marta Nit-
kiewicz – 26, Julia Ogonowska – 9, Katarzyna Szu-
bińska i Martyna Sabatowska – po 8, Agata Skibicka 
– 6, Daria Leja – 4, Maja Słowińska – 2), UKS Basket 
SMS Aleksandrów Łódzki (d) 62:59 (Nitkiewicz – 
22, Sabatowska – 17, Ogonowska – 10, Skibicka – 7, 
Szubińska – 4, Leja – 2), MUKS Piaseczno (d) 56:59 
(Nitkiewicz – 22, Sabatowska – 13, Ogonowska – 11, 
Ewa Bagrowska – 6, Szubińska i Leja – po 2), UKS 
Trójka Żyrardów (w) 53:82 (Sabatowska – 23, Nitkie-
wicz – 18, Ogonowska – 6, Bagrowska i Skibicka – po 
3), UKS 4 Ursus (w) 69:78 (Nitkiewicz – 34, Szubiń-
ska – 12, Ogonowska – 11, Bagrowska – 8,Słowińska 
i Sandra Jędrzejewska – po 2).

Plac dla  
młodzieżowców 

Debiutant nad 
wyraz dobrze 

Stolica poprawiła 

Brąz na kółkach 

u

u

u

h

W ostatnim czasie piłkarze rezerw 
grodziskiej Pogoni mieli w większo-

ści za rywali ekipy z czołówki ligi okręgowej, 
nic więc dziwnego, że ich dorobek punkto-
wy z tych spotkań nie wygląda okazale. Dru-
żyny Laury, Okęcia i Teresina liczą się w wal-
ce o V ligę, co pokazały w meczach z naszym 
zespołem, będąc w tych konfrontacjach 
stroną lepszą. Trener Maciej Przybylski daje 
szansę gry dużej liczby młodzieżowców, np. 
w zwycięskim pojedynku z  Ożarowianką, 
wystąpiło ich aż 14, co na pewno zapro-
centuje w przyszłości. W tabeli ligi okręgo-
wej druga drużyna Pogoni z 18 pkt zajmuje 
9 miejsce.    (mś)

Wyniki:  Laura Chylice (w) 0:4, Grom W-wa (d) 
1:1 (Szczepan Łoś), Okęcie W-wa (w) 1:3 (Michał 
Pindor), KS Teresin (d) 1:3 (Daniel Łukaszczyk), 
Ożarowianka (w) 2:1 (Łukaszczyk – 2).

Jak na debiutanta w piłkarskich roz-
grywkach ligowych KS 13 Grodzisk jak 

na razie spisuje się nad wyraz dobrze. Wpraw-
dzie w starciu z Milanem Sport Pruszków 
podopieczni trenera Jakuba Jasińskiego po-
nieśli wysoką porażkę, ale w pozostałych albo 
zdobywali punkty, albo toczyli równorzędną 
walkę z rywalem, jak w przypadku meczu 
z Sokołem Budki Piaseckie. Po 11 kolejkach 
nasi zawodnicy plasują się na 8 pozycji w swo-
jej grupie B-klasy.    (mś)

Wyniki:  KS Teresin II (w) 3:2 (Mateusz Sku-
rzewski, Rafał Niedziółka, Damian Fabisiak), Milan 
Sport Pruszków (d) 2:8 (Daniel Zagrajek, Fabisiak), 
Orion Cegłów (w) 1:1 (Fabisiak), Sokół Budki Pia-
seckie (d) 2:4 (Patryk Wyczawski, Niedziółka).

W ostatnich meczach piłkarki UKS 
Mazovia Grodzisk znacznie poprawi-

ły swój dorobek punktowy dzięki zwycię-
stwom nad stołecznymi ekipami Wilanowa 
i drugiej drużyny AZS-u. Na jedną kolejkę 
przed końcem rundy jesiennej zawodniczki 
trenera Grzegorza Kwasiżura z 8 pkt zajmują 
10 miejsce w tabeli IV ligi.    (mś)

Wyniki:  Vulcan Wólka Mlądzka (d) 2:3 (Alek-
sandra Krasnodębska, Julia Mońka), KS Wilanów 
W-wa (d) 2:1 (Mońka – 2), KU AZS UW II (d) 6:1 
(Mońka – 3, Aleksandra Faderewska – 2, Krasno-
dębska), Żbik Nasielsk (w) 0:6.

Świetny występ zanotował reprezentant 
Grodziskiego Klubu Kolarskiego Opty-

-Mazowsze Adrian Kowalczyk. W  rozgrywa-
nych w pobliskim Pruszkowie na tamtejszym 
welodromie Mistrzostwach Polski Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie torowym nasz zawodnik 
osiągnął największy dotychczasowy sukces 
zdobywając brązowy medal w scratchu.    (mś)

Tenisistom stołowym Dartomu Bogorii Grodzisk nie udało się uzyskać awansu do 
ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W rozgrywanym przez trzy dni w Grodzisku turnieju grupo-
wym, podopieczni trenera Tomasza Redzimskiego po jednym zwycięstwie i dwóch 
porażkach zajęli 3 miejsce i tym samym pożegnali się z tymi elitarnymi rozgrywkami.
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jW skrócie
n Podczas rozegranego w Michałowicach 
Ogólnopolskiego Turnieju Judo łupem za-
wodników UKS Piranie padło 10 medali: zło-
te – Oliwii Ziąbskiej, Celiny Nowakowskiej 
i Alicji Badowskiej, srebrne – Zofii Szczygiel-
skiej, Wiktorii Wilk, Heleny Pyszczak, Emilii 
Studzińskiej i Jeremiego Brzozowskiego oraz 
brązowe – Sabiny Brzozowskiej i Nikodema 
Mikuska. Z kolei w płockim Pucharze Polski 
Mastersów reprezentanci grodziskiego klubu 
wywalczyli 9 krążków: złote – Artur Papis (2),  
Jarosław Burzyński, Rafał Rudolf oraz Igor 
Witkowski, srebro – Marek Mariat i Łukasz 
Zakrzewski, brąz – Burzyński, Mariat. 

n Dwa złote medale, zarówno w kata jak 
i w kumite, zdobyła reprezentantka grodziskiej 
Sparty Julia Dobrowolska podczas finałów 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w karate.
n W warszawskich Mistrzostwach Polski 
w  Brazylijskim Jiu-jitsu, reprezentanci gro-
dziskiego Raion Fight Club zdobyli 5 medali: 
srebrny Wojciecha Spytka oraz brązowe – 
Klaudii Jodłowskiej, Jakuba Cegiełki, a także 
Maksów – Grabka i Wysockiego. Ten drugi 
wywalczył też 2 miejsce w III Pucharze Orła, 
który odbył się w podwarszawskim Zakręcie.
n Zawodnik Mazowieckiego Klubu Karate 
Tradycyjnego Nikobushi Jan Szelągowski pod-
czas zawodów Pucharu Europy rozgrywanych 
w portugalskim Wila do Conde wywalczył 
dwa medale: złoto w konkurencji kumite in-
dywidualne i srebro w konkurencji kata dru-
żynowe.     (mś)

eNiepokonane 
Jak na razie znakomicie spisuje się w pierw-
szoligowych rozgrywkach kobiet druga dru-
żyna Bogorii, która jak dotąd jest niepokona-
na. Gdyby nie remis u siebie z KTS Gliwice, 
miałaby na koncie komplet zwycięstw. Nasze 
zawodniczki na początku listopada zajmo-
wały 2 miejsce w grupie południowej I ligi, 
mając 7 pkt w dorobku i stratę 3 do prowa-
dzącej ekipy z Jastrzębia, ale też jeden mecz 
mniej na koncie. O awansie mowy być nie 
może, bowiem w ekstraklasie gra pierwszy 
zespół grodziskiego klubu, ale występy na 
zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej sta-
nowią świetny poligon doświadczalny dla tej 
młodej drużyny. Dobrą formę nasze zawod-
niczki potwierdziły w Grand Prix Mazowsza 
rozegranym w Nowym Dworze, gdzie Mar-
tyna Lis wywalczyła srebrny medal, zaś Julia 
Więckowska – brązowy.     (mś)

Wyniki: AZS Politechnika Rzeszów (d) 6:4 
(Julia Więckowska – Oliwia Wątor 3:1, Martyna 
Lis – Martyna Stachniak 3:0, Lis – Emilia Sku-
ba 3:0, Zofia Śliwka – Klaudia Broda 3:1, Śliwka 
– Stachniak 3:1, Lis/Więckowska – Katarzyna 
Galus/Wątor 3:0); KTS Gliwice (d) 5:5 (Śliwka – 
Natalia Gąsior 3:1, Śliwka – Karolina Rakowska 
3:0, Więckowska – Patrycja Szabat 3:0, Katarzyna 
Trochimiuk – Szabat 3:0, Więckowska/Mirecka – 
Gąsior/Gilewska 3:2. 

Czekając  
na marsz

Młodzież w akcji 

Debiutujący w I lidze tenisa stołowego 
drugi zespół Bogorii po 3 meczach z do-

robkiem zaledwie jednego punktu, zajmuje 
8 miejsce w tabeli. Należy wierzyć, że w kolej-
nych spotkaniach będzie lepiej, bowiem w bar-
dzo dobrej formie są Michał Gawlas i Przemy-
sław Sałaciński, notujący komplet zwycięstw 
w ostatnich meczach. Jeżeli ich koledzy wezmą 
z nich przykład, a stać ich na to, marsz w górę 
tabeli stanie się faktem. Jeśli chodzi o występy 
indywidualne, to Jakub Stecyszyn oraz Gawlas 
zmierzyli się w finale Grand Prix Mazowsza 
Seniorów w Nowym Dworze Maz., gdzie lep-
szy okazał się ten pierwszy.    (mś)

Wyniki: TTS Polonia II Bytom (d) 5:5 (Michał 
Gawlas – Sebastian Emilianowicz 3:0, Gawlas – 
Marcin Balcerzak 3:0, Stecyszyn – Michał Łysakow-
ski 3:0, Przemysław Sałaciński – Dariusz Wróbel 
3:0, Sałaciński/Stecyszyn – Wróbel/Łysakowski 3:1). 
AZS Politechnika Rzeszów II (d) 4:6 (Gawlas – Mi-
łosz Sawczak 3:0, Gawlas – Szymon Kolasa 3:1, Sa-
łaciński – Patryk Dziuba 3:2, Sałaciński – Damian 
Korczak 3:0).

e

e
Z dobrej strony  

Gdyby nie słaby występ przeciwko 
AZS-owi Wrocław, z którym Bogoria 

nie zdołała ugrać nawet seta, grające w eks-
traklasie kobiet grodziskie pingpongistki 
mogłyby zaliczyć ostatnie spotkania do uda-
nych, bowiem w pozostałych dwóch pokaza-
ły się z bardzo dobrej strony. Pewna wygrana 
z  Akademią Zamojską, a przede wszystkim 
urwanie punktu od lat najlepszej drużynie 
w  Polsce, zwycięzcy Ligi Mistrzów, czyli KTS 
Tarnobrzeg, to wyniki godne pochwały. Po 
7 kolejkach Bogoria z 10 pkt zajmuje 6 miej-
sce w tabeli, tracąc zaledwie 2 do 4 miejsca, 
dającego prawo gry w fazie play off i gwaran-
tującego medal.    (mś)

Wyniki: Akademia Zamojska Zamość (d) 
3:1 (Katarzyna Grzybowska-Franc – Karolina 
Lalak 3:0, Aleksandra Falarz – Dong Rui Fang 
0:3, Martyna Lis – Anna Brzyska 3:2, Grzy-
bowska-Franc – Dong Rui Fang 3:0); KTS Enea 
Siarkopol Tarnobrzeg (d) 2:3 (Lis – Fu Yu 0:3, 
Grzybowska-Franc – Elizaweta Samara 3:1, Fa-
larz – Aleksandra Michalak 3:2, Lis – Samara 
0:3, Grzybowska-Franc – Fu Yu 0:3); KU AZS 
Wrocław (d) 0:3 (Grzybowska-Franc – Katarzy-
na Węgrzyn 0:3, Lis – Natalia Bajor 0:3, Falarz 
– Anna Węgrzyn 0:3).

e
Zofia Śliwka i Milena Mirecka zdobyły 
srebrny medal w deblu podczas bardzo 

silne obsadzonego międzynarodowego turnieju 
tenisa stołowego WTT Youth Star Contender, 
który odbył się we Władysławowie. Wcześniej 
Zosia, zajęła 2 miejsce w rozegranym w Krako-
wie Grand Prix Polski kadetek. Z kolei w GP 
Mazowsza kadetów na drugim stopniu podium 
stanął Kamil Sadowski. Ponadto reprezentanci 
grodziskiej Bogorii zdominowali rozgrywane 
w Luboniu Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS, 
zdobywając 8 medali, w tym 5 złotych, srebr-
ny i 2 brązowe. Na najwyższym stopniu po-
dium stanęli: Adam Smoter i Milena Mirecka 
w młodzikach, Zofia Śliwka w kadetach, Michał 
Gawlas w juniorach i Martyna Lis w kategorii 
młodzieżowców. Srebro w tej ostatniej kategorii 
wywalczyła Katarzyna Trochimiuk, zaś brązo-
we stały się udziałem Aleksa Pakuły w młodzi-
kach i Krzysztofa Stąporka w kadetach.    (mś)

Wyboista  
droga do awansu 

Fechtowali w Koninie

v
Przed nadchodzącym sezonem wie-
rzono, że siatkarze Sparty Grodzisk 

podobnie jak w ubiegłym sezonie włączą się 
do walki o awans do I ligi. Jednak zadanie 
jest trudniejsze niż poprzednio, bowiem po-
ziom rozgrywek na pewno się podniósł po 
tym jak z 6 grup II ligi stworzono 4. Poza tym 
w fazie play off nie będą występowały 4 dru-
żyny z każdej grupy, a zaledwie dwie. Mimo 
to nie należy przekreślać jeszcze Spartiatów, 
którzy z 7 pkt zajmują 8 miejsce w tabeli ze 
stratą 7 do drugiej pozycji. Podopieczni tre-
nera Tomasza Rosy jak dotąd rywalizowali 
głównie z czołowymi ekipami II ligi, a teraz 
czekają ich pojedynki z teoretycznie słabszy-
mi rywalami, co daje nadzieję na wzboga-
cenie dorobku punktowego i marsz w górę 
tabeli. W ostatnich meczach nasz klub naj-
pierw uległ u siebie wiceliderowi Arce Tem-
po Chełm 2:3 (-21,-18,22,20,-12), następnie 
pokonał w Wyszkowie miejscowy Camper 
3:1 (-18,22,19,15), by w kolejnych spotka-
niach uznać wyższość stołecznych zespołów 
Metra 1:3 (-27,18,-25,-23) w meczu u sie-
bie, a później na wyjeździe MOS Wola 1:3 
(-15,12,-19,-20). Dobrym prognostykiem 
przed następnymi pojedynkami powinien 
być wyjazdowy mecz z Centrum Augustów, 
w którym nasi siatkarze pokonali gospoda-
rzy 3:1 (22,16,-18,23).

Świetnie jak do tej pory spisują się trze-
cioligowe siatkarki Sparty, prowadzone 
przez trenera Tomasza Lukowskiego, które 
po domowych wygranych 3:1 (21,18,-20,15) 
z GLKS Nadarzyn, 3:0 (15,12,9) z Gromem 
Przytyk i wyjazdowej 3:0 (17,10,11) z UKS 
Jedynka Kozienice, z kompletem 9 pkt i jed-
nym meczem zaległym, plasują się na trze-
ciej pozycji w tabeli.   (mś)

Spora grupa zawodników Grodziskie-
go Klubu Szermierczego wzięła udział 

w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików i Dzie-
ci, który odbył się w Koninie. Najlepiej z grona 
podopiecznych trenera Krzysztofa Karlickiego 
spisali się Nikodem Mucha, który okazał się 
najlepszy wśród dzieci, oraz trzeci w kategorii 
młodzików Franciszek Kossut.    (mś)
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Krzyżówka z Honorowym  
Obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego  
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 16.
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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 krzyżów-
ki czekamy do 6 grudnia. 
Odpowiedzi prosimy nad-
syłać na adres redakcji 
pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną.

Nagrodą jest zaprosze-
nie dla dwóch osób do 
Kina Centrum Kultury na 
dowolnie wybrany seans 
filmowy.

Rozwiązanie  
krzyżówki  
z nr. 312:
W krzyżówce zaszyfro-
wane było hasło „Krysty-
na Kucharska”. Zwycięż-
czynią została p. Zofia 
Jaroszewicz.  Po odbiór 
nagrody zapraszamy do 
siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul.  Spół-
dzielcza 9, II piętro. 
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Poziomo:
3. zwierzchnik gminy; 6. nazwisko braci, autorów słynnych 
baśni dla dzieci; 9. opryszek; 10. grupa najbardziej czynnych 
członków organizacji; 11. schronienie, bezpieczne miejsce; 
12. Henrik – norweski dramaturg („Dzika kaczka”, „Wróg 
ludu”); 13. blaszany dęty instrument muzyczny; 14. tar-
cza Zeusa; 15. siarczan glinowo-potasowy, skuteczny przy 
hamowaniu krwawień; 17. rośliny uprawne dostarczające 
ziarna lub słomy; 19. niewielka łódź wiosłowa; 23. od niej 
chłodne wieczory i ranki; 24. rodzaj przekazu pieniężnego; 
26. tkanina wełniana; 29. metal szlachetny; 30. opera Giu-
seppe Verdiego; 32. kańczug, pleciony bicz; 34. jadalny owoc 
palmy; 35. ewolucja narciarska; 37. zbożowa, mielona lub 
ziarnista; 38. sklejka; 39. los, który czasem sprzyja, a czasem 
nie; 40.  meksykańska roślina ozdobna; 41. tkanka między 
korą a pniem drzewa.

Pionowo:
1. opaska zakładana psu na szyję; 2. krzew owocowy z rodziny 
różowatych; 3. budowla składająca się z konstrukcji dachowej 
opartej na słupach; 4. wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie; 
5. futerał na okulary; 6. Wigilia i święta Bożego Narodzenia; 
7. niewiadoma, litera alfabetu; 8. bidon; 16. jedna z dzielnic 
Grodziska Maz.; 18. sprzeciw; 19. mała, okrągła bułka; 20. ja-
pońska sztuka walki; 21. przewlekły, silny ogień artyleryjski; 
22. naczelny organ państwa; 25. najgłębsze na Ziemi jezioro; 
27. okres 10 dni; 28. sielanka, beztroskie bytowanie; 31. Salva-
tore – piosenkarz, który oczarował świat przebojem „Tombe la 
neige”; 33. górne kły jelenia; 36. gatunek papugi.

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

Sposób na trudny czas

OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz 

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

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

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

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

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

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

n  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

Czytanie książek to wy-
próbowana metoda na 

jesienno-zimowe wieczory 
i  covidową izolację. My, se-
niorzy, wiemy o tym najlepiej, 
dlatego otwarcie punktu biblio-
tecznego w Świetlicy w Zabłotni 
było okazją do radosnego spo-
tkania. Pani Beata Krupińska 
i pan Kamil Celewski z Bibliote-
ki Publicznej w Grodzisku Maz. 
nie tylko prezentowali przywie-
zione książki, ale i udzielali ob-
szernych informacji i spieszyli 
z pomocą niezdecydowanym. 
Rozmawialiśmy o ulubionych 
lekturach, a nawet utworzyli-

śmy listę tych, które koniecznie 
chcemy poznać. Mam nadzie-
ję, że współpraca z panią Beatą 
i panem Kamilem przerodzi się 
w przyjaźń na dłużej, bo ocza-
rowali nas nowatorskimi po-
mysłami i młodzieńczą energią. 
Wspaniała, prawdziwie czytel-
nicza atmosfera skłoniła nas do 
utworzenia Klubu Dyskusyj-
nego, bo spotkania i wymiana 
książek będą cykliczne, a długie, 
ponure dni już nadchodzą.
 Zapraszamy!

Danuta Dubielecka,  
Opiekunka Świetlicy w Zabłotni  

i Klubu Seniora Łąki 
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– Dzisiaj możemy mówić o naszej wielkiej 
radości, bo niepodległość to również nasz 
rozwój, zmiana naszego życia, a przede 
wszystkim niepodległość to nasze prywat-
ne uczucie niezależności i swobody działa-
nia. Więc jest z czego się cieszyć. Jesteśmy tu 
wszyscy i celem naszym jest pokazanie, że 
można cieszyć się w sposób piękny, z wiel-
kim szacunkiem do wszystkich. Prawdziwa 
miłość do ojczyzny to miłość do Polaków, 
różnych Polaków. Bo jesteśmy różni i to też 
ma swój urok – mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński do mieszkańców licznie 
zgromadzonych w samo południe w Par-
ku Skarbków, by wspólnie zaśpiewać hymn 
narodowy. Część osób przybyła przystro-
jona kotylionami wykonanymi wcześniej 
wspólnie z harcerzami w Mediatece. Część 
zapewne została obudzona patriotyczną 
pobudką w wykonaniu Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej, która pojawiła się w różnych 
punktach miasta. 

Po wybrzmieniu „Mazurka Dąbrowskie-
go”, zaintonowanego przez Roberta Dzie-
kańskiego, uczestnicy prowadzeni przez sa-
mochód platformę, z której muzykę na żywo 
serwował zespół RP Kwintet, przemaszero-
wali korowodem do Centrum Kultury. Da-
leką od sztampy atmosferę wspólnego świę-
ta budowały też momenty złożenia kwiatów 
przed mijanymi pomnikami – zamiast 
oficjalnych delegacji o dokonanie tego aktu 
pamięci spontanicznie zostali poproszeni 
przez burmistrza mieszkańcy gminy. Przed 
pomnikiem Józefa Chełmońskiego kwiaty 

złożyła Gabriela Szpot z córką Nelą, zaś zło-
żenie kwiatów przed Pomnikiem Wolności 
i Zwycięstwa stało się udziałem rodziny Ih-
natowiczów: Hanny, Zosi, Marianny, Józefi-
ny, Jana, Ignacego i Aleksandra.

Roztaczająca się nad obchodami fami-
lijna aura nie stała w sprzeczności z pod-
niosłymi momentami. Po pikniku przed 
Centrum Kultury połączonym z koncertem 
grupy RP Kwintet odbyła się oficjalna część 
uroczystości z odprawioną w kościele św. 
Anny mszą za ojczyznę, przemarszem na 
Plac Wolności na prowadzony przez Ar-
kadiusza Mazurkiewicza-Kulkę uroczysty 
apel z udziałem pocztów sztandarowych 
grodziskich instytucji i organizacji i złoże-
niem kwiatów przed Pomnikiem Wolności 
i Zwycięstwa – tym razem przez delegacje.

Po wysłuchaniu okolicznościowych prze-
mówień burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego, posłanki Kingi Gajewskiej oraz 
radnego sejmiku wojewódzkiego Michała 
Prószyńskiego mieszkańcy byli świadkami 
dwóch wyjątkowych momentów. 

– Dbajcie o niego tak, jak ja dbałem przez 
szesnaście lat – zwrócił się do harcerzy por. 
Tadeusz Tondera, przedstawiciel Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ośrod-
ka „Gąbka” – „Osa”, któremu siły i okolicz-
ności pozwoliły wziąć udział w ceremonii 
przekazania sztandaru organizacji. Zgodnie 
z dokumentem podpisanym przez Janinę 
Soporek, przewodniczącą grodziskiego koła 
akowców, sztandar został powierzony Huf-
cowi ZHP Grodzisk Mazowiecki.

Wzruszeń dostarczyło też wręczenie 
przez przewodniczącą Rady Miejskiej Joan-
nę Wróblewską i burmistrza Grzegorza Be-
nedykcińskiego tytułu Zasłużony dla Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki przedstawicielom 
zawiązanego przed 40 laty z inicjatywy gro-
dziskiej Solidarności Społecznego Komitetu 
Budowy Szpitala Zachodniego – jego pierw-
szemu przewodniczącemu Stanisławowi 
Jaroszewiczowi oraz Henrykowi Szczapowi 
i Władysławowi Danielukowi.

W kolejnej odsłonie obchodów pojawił 
się nie tylko pokaz filmu niemego z muzyką 
na żywo oraz tort z okazji urodzin ojczyzny, 
lecz także przyjechał marszałek Piłsudski – 
w jego postać wcielił się Aleksander Jurczak. 
Do jednego z ojców niepodległości ustawia-
ły się kolejki chętnych do wspólnego zdję-
cia i zdobycia autografu, co było jednym 
z zadań gry miejskiej przygotowanej przez 
Ośrodek Kultury we współpracy z  firmą 
Archeoconcept przy udziale wolontariu-
szy. W zabawie udział wzięło ok. 200 osób, 
a  o  upominki dla uczestników zadbał wy-
dział promocji UM.

Zwieńczeniem obchodów była wieczor-
nica pieśni patriotycznych, na którą do 
kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
zaprosił Hufiec ZHP Grodzisk.   

Z kolei Ośrodek Sportu i Rekreacji z oka-
zji 11 listopada dla chętnych do współza-
wodnictwa zorganizował zawody strze-
leckie na strzelnicy w Makówce oraz biegi 
przełajowe na Stawach Walczewskiego.

   Krzysztof Bońkowski

Takie hasło przyświecało powiatowo-gminnym obchodom Narodowego święta Niepodległości, które zostały 
zorganizowane w 123. rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas całodniowych uroczystości okazało się, 
że patriotyzm może być wolny od patosu, szacunek dla historii nie musi karmić się martyrologią, zwycięstwo 
jednych niekoniecznie oznacza klęskę innych, a Polaków zdecydowanie więcej łączy niż dzieli.

Cieszmy się wolnością
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Planujeszbudowę lub remontdomu?
Pamiętaj o systemie do jego zarządzania !

● elektryczne
● alarmowe
● teleinformatyczne
● ogrzewania
● wentylacji
● fotowoltaiki

● OSZCZĘDNOŚCI
● BEZPIECZEŃSTWO
● KOMFORT
● AUTOMATYKA
● ZDALNE STEROWANIE

INSTALACJE I INTEGRACJE
INTELIGENTNEGODOMU

SMART HOME to:

Odwiedź nasze mieszkanie pokazowe – „na żywo” przetestuj możliwości Smart Home – doradzimy i zaproponujemy optymalne rozwiązanie dla Ciebie !

www.1new.pl
idom@1new.pl
ul. M.Kopernika 18A/10
05-825 Grodzisk Maz.

+48 696 068 069

Twój inteligentny dom



IV

Gratuluję jednostkom OSP  
z powiatu grodziskiego:

OSP w Milanówku,
OSP w Skułach,
OSP w Żelechowie

uzyskania dofinansowania  
na łączną kwotę  
104 669 złotych  
z WFOŚiGW w Warszawie

Michał Prószyński
Szef Gabinetu 
Politycznego MSWiA
Radny Sejmiku  
Województwa  
Mazowieckiego


