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– Wszystkim dzieciom życzę zdrowia 
i  spokojnych wesołych świąt oraz moc 
prezentów pod choinką – mówił św. Mikołaj, 
który 5 grudnia odwiedził gminę Grodzisk.

„Odwiedził” – to słowo kluczowe, ponieważ wyczekiwa-
ny gość przejechał przez okoliczne sołectwa m.in. Koze-
ry, Kraśniczą Wolę, Izdebno Kościelne, Zabłotnię, Chrza-
nów Duży, Natolin, by dotrzeć do miasta.

Na placu przed Centrum Kultury znalazł się przy-
wołany odliczaniem do zapalenia choinki, a potem 
bijącymi od niej światełkami. Radość ze spotkania 
z przybyszem z Laponii była ogromna. Każdy, 
duży czy mały, chciał choć przez moment zna-
leźć się blisko niego. Był – dosłownie – oble-
gany przez dzieci. Taka reakcja najdobitniej 
świadczyła o tym, jak wszyscy byli za nim 
stęsknieni.

Czas oczekiwania na spotkanie ze świętym 
Mikołajem poprzedził fascynujący pokaz teatru 
ognia, a  dzień wcześniej w Mediatece świąteczne 
warsztaty. – Często przychodzimy na tego typu atrak-
cje. Chcieliśmy miło i aktywnie spędzić czas. Cór-
ka bardzo lubi robótki ręczne. Zrobiliśmy renifera 
i czapkę Mikołaja, które porozwieszamy w domu. 
Nie możemy się doczekać świąt – mówił Piotr Ko-
styra, mieszkaniec Grodziska, tata 7-letniej Ani.

Tekst i fot. Anna Redel

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego 2022 Roku
życzymy dużo zdrowia, radości,  

spełnienia marzeń 
i pełnego miłości czasu spędzonego  

w rodzinnym gronie
Paweł Twardoch  

Dyrektor Ośrodka Kultury  
w Grodzisku Mazowieckim  

wraz z pracownikami

Naszym Czytelnikom na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy,  
aby był to czas przepełniony radosnymi emocjami, odczuwalnym wytchnieniem od 
codzienności oraz niezapomnianymi chwilami w gronie najbliższych. 
Nowy 2022 Rok niech przyniesie spełnienie wszelkich planów i marzeń, odgoni  
wszystkie trudności i zmartwienia, a także obdarzy zdrowiem i zadowoleniem z życia.

Redakcja

Niech Święta Bożego  
Narodzenia staną się źródłem  

wzmacniania ducha,  
a nadchodzący  

Nowy Rok 2022  
obfituje w zdrowie,  

szczęście i wszelką pomyślność. 

Joanna Wróblewska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 Grzegorz Benedykciński

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Mikołaj przywiózł radość 
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Po związanej z pandemią 
blisko dwuletniej przerwie 
w Poczekalni PKP znów za-
brzmiała muzyka. 30 listo-
pada wystąpił zespół Street 
Whispers, który zapewnił 
magię dźwięków godną wie-
czoru andrzejkowego. A me-
lodie były rozmaite – i  te 
bałkańskie, i te klezmerskie, 
i te jazzowe. Swoboda, z jaką 
trio muzyków poruszało się 
po muzycznej mapie świa-
ta, przywoływała na myśl 

zespół Kroke, znany z nie-
szablonowych interpreta-
cji i aranżacji popularnych 
utworów muzyki etnicznej. 
Gdy w wykonaniu Street 
Whispers zabrzmiało tango, 
koncert stał się porywający 
nie tylko w przenośni – gdyż 
przestrzeń między widownią 
a muzykami spontanicznie 
zamieniła się w parkiet, za-
gospodarowany przez część 
publiczności porwaną do 
tańca.   (kb)

Na parkanie kościoła Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
przy ul. Piaskowej zaprezen-
towana została biograficzna 
wystawa poświęcona jednemu 
z najbardziej znanych polskich 
świętych - o. Maksymiliano-
wi Marii Kolbemu. Wystawa 
przygotowana została przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci 
Narodowej w Łodzi w związ-
ku z 80. rocznicą śmierci i 50. 
rocznicą beatyfikacji fran-
ciszkanina. Św. Maksymi-
lian Maria Kolbe, a właściwie 
Rajmund Kolbe zapisał się na 
kartach historii jako męczen-
nik, który oddał swoje życie 
za drugiego człowieka w nie-
mieckim nazistowskim obozie 

koncentracyjnym i zagłady KL 
Auschwitz. W wystawie wyko-
rzystano zdjęcia, dokumenty 
i reprodukcje obrazów z  Ar-
chiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej, Archiwum Niepo-
kalanowa, domeny publicznej 
oraz Muzeum Historii Miasta 
Zduńska Wola.

 Sławomir Sadowski

Bożonarodzeniowy kiermasz 
w  Mediatece 11 grudnia spra-
wił, że można było poczuć ma-
gię świąt. Oferta była bardzo 
zróżnicowana. 

– Prezentuje się ponad trzy-
dziestu wystawców z okolicy 
i  dalszych zakątków. Zgłoszeń 
mieliśmy ponad dwa razy tyle. 
Wszystko odbywa się w bez-
piecznych odległościach. Cały 
czas jest zainteresowanie, osoby 
kupują rzeczy, więc kiermasz 
spełnia swoją funkcję. Jest to 

okazja do nabycia takich prezen-
tów jak np. szaliki, czapki, ma-
skotki, makrama, ceramika, de-
coupage czy biżuteria – mówiła 
Kinga Kunicka z Mediateki.

Część stoisk była na ze-
wnątrz. Poza rękodzielnikami 
wewnątrz znalazły się stoisko 
warsztatów terapii zajęciowej 
i stoisko charytatywne, gdzie 
zbierane były środki na rzecz 
Anny Chechłacz, o której wię-
cej piszemy na str. 6.

   Tekst i fot. Anna Redel

Muzyczne porwanie

Od biżuterii po szalik

Wolność łamie schematy fo
t. 
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– Zbiorowe wystawy dziecięco-
-młodzieżowe wydają mi się jed-
nymi z ciekawszych, ponieważ są 
najbardziej zróżnicowane zarów-
no poziomem, jak i technikami. 
Bardzo trudno po tych pracach 
poznać wiek autorów, równie 
dobrze mogłyby je wykonać oso-
by dorosłe – mówiła Agnieszka 
Antosik prowadząca przy Ogni-
sku Plastycznym galerię Popko-
lor, gdzie 18 listopada odbył się 
wernisaż wystawy prac uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych im. 
Hipolita Szczerkowskiego.

Na ekspozycji znalazły się ma-
larstwo, kolaż, wydzieranki, ce-

ramika, prace tkackie, wykonane 
z wikliny, a także kserografia, 
dzienniki artystyczne i ziny.

– Chciałam pokazać jak naj-
więcej technik, którymi się po-
sługujemy – mówiła Ewa Sikora, 
która w szkole przy ul. Kilińskiego 
prowadzi m.in. zajęcia z artetera-
pii i sztuki użytkowej. Jak podkre-
śla, podczas lekcji nie tylko prze-
kazuje wiedzę, ale sama się uczy 
od swoich podopiecznych, którzy 
potrafią przełamać najbardziej 
zakorzenione schematy, cieszą 
się twórczą wolnością, a przede 
wszystkim radością z pracy w ulu-
bionych technikach.   (kb)

Niezwykłe przyjaźnie  
Relacjom między Jarosławem 
Iwaszkiewiczem a trzema 
muzykami i kompozytorami 
żydowskiego pochodzenia: 
Arturem Rubinsteinem, Alek-
sandrem Tansmanem oraz Szy-
monem Laksem poświęcone 
było spotkanie zorganizowane 
21 listopada w Muzeum im. 
A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku. Jak mówiła dyrektor Alicja 
Matracka-Kościelny, najdłużej 
trwała znajomość J. Iwaszkie-
wicza z A. Rubinsteinem. Mu-
zyka wykonywana przez tego 
ostatniego, a zwłaszcza utwory 
F. Chopina inspirowały pisarza. 
Aleksandra Tansmana uwa-
żano za trzeciego po Chopinie 
i  Szymanowskim najwybitniej-
szego kompozytora polskiego. 
Jego muzyką zachwycali się 
George Gershwin i Charlie Cha-
plin. Był pierwszym Polakiem 
nominowanym do Oscara za 
muzykę filmową. Iwaszkiewicz 
promował jego twórczość, m.in. 
w „Wiadomościach Literac-

kich”. W  programie wieczoru 
znalazły się m.in. utwory Tan-
smana i Laksa, które wykonali 
Piotr Pławner i Piotr Sałajczyk. 
Tydzień później, również w ra-
mach cyklu „Stawisko – miej-
sce symbiozy sztuk i kultur”, 
w  muzeum rozbrzmiała trady-
cyjna muzyka żydowska w wy-
konaniu zespołu Di Galitzy-
aner Klezmorim, zaś w  galerii 
otworzono wystawę ceramiki 
artystycznej Tadeusza Waltera 
„Wysoka temperatura”.

 Sławomir Sadowski

w skrócie2

Święty przy kościele
Teledysk 
pierwsza klasa 
Kolędę „Gore gwiazda Jezusowi” na 
warsztat wokalny wzięli uczniowie 
klasy 1a ze Szkoły Podstawowej nr 5, 
a efekty ich starań zostały uwiecz-
nione na nagraniu, które wraz z te-
ledyskiem powinno trafić do szkol-
nych mediów społecznościowych 
tuż przed Świętami.    (kb) fo

t. 
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Cudownego czasu spędzonego w gronie najbliższych osób 
i realizacji marzeń w nadchodzącym roku,

życzą Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Publicznej  
Gminy Grodzisk Mazowiecki
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
jeszcze raz chciałbym serdecznie zaape-
lować do wszystkich, którzy podejmują 
decyzję o obecności na różnego rodzaju 
spotkaniach, gromadzących większą licz-
bę osób. Szanowni Państwo, rozważcie, 
czy uczestnictwo w tego rodzaju wydarze-
niach w najbliższym czasie jest konieczne. 
Duża aktywność społeczna naszych miesz-
kańców sprzyja rozprzestrzenianiu się 
pandemii, a  wciąż notujemy bardzo dużo 
zachorowań na COVID-19 w gminie Gro-
dzisk. Bardzo trudna sytuacja jest w Szpi-
talu Zachodnim, gdzie personel pracuje 
z ogromnym poświęceniem, podejmując 
często nadludzki wysiłek w celu ratowania 
zdrowia i życia pacjentów.  

W Grodzisku ludzi o wielkim sercu, go-
towych, by udzielić pomocy potrzebują-
cym jest więcej. W ostatnich tygodniach 
z pięknym odzewem spotkały się apele 
o  wsparcie finansowe leczenia dwojga na-
szych mieszkańców, których stan zdrowia 
wymaga kosztownych operacji. Chciałbym 
gorąco podziękować tym wszystkim, którzy 
zaangażowali się w zbiórki pieniężne na ten 
cel. Bardzo dziękuję za serce, za wrażliwość 
i gotowość do pomocy.

Winien jestem także słowa przeprosin 
pod adresem wszystkich mieszkańców 
ul. Langiewicza i Poniatowskiego oraz pra-
cowników firm, które tam działają. Mo-
dernizacja tych dwóch ulic to inwestycja, 
którą szczęśliwie zakończyliśmy, ale kosz-
towała nas, a przede wszystkim mieszkań-
ców i użytkowników, sporo nerwów. Firma, 

Wstępniak od Burmistrza

W nieco dalszej perspektywie w tym re-
jonie powstanie nowa siedziba Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Niedawno została pod-
pisana umowa na projekt budynku dla 250-
300 uczniów, co pozwoli naszej szkole mu-
zycznej rozwinąć skrzydła i podwoić liczbę 
uczniów, co wobec rozwoju Grodziska i co-
raz większego zainteresowania tą formą 
kształcenia nie powinno stanowić proble-
mu. Po wybudowaniu nowej siedziby szkoła 
muzyczna zwolni Dworek Skarbka, który 
powróci do swojej dawnej funkcji i stanie się 
siedzibą muzeum miejskiego. Historia tego 
regionu jest tak bogata, że będzie to bardzo 
ciekawe miejsce.

Miło mi poinformować, że Gmina Gro-
dzisk Mazowiecki zajęła drugie miejsce 
w  Rankingu Gmin Województwa Mazo-
wieckiego 2021 w kategorii gmin miejsko-
-wiejskich. Ranking organizowany jest przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzę-
dem Statystycznym w Warszawie i został 
objęty patronatem Marszałka Mazowsza. 
Celem rankingu jest wyłonienie i promowa-
nie gmin wyróżniających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodarczego.

Szanowni Państwo, mam świadomość, 
jak trudno znaleźć w sobie optymizm, gdy 
codziennie jesteśmy bombardowani licz-
bą zgonów z powodu COVID-19, gdy co-
dziennie się zastanawiamy, czy wejście do 
sklepu jest dla nas ryzykowne. Codziennie 
docierają do nas niepokojące informacje ze 
wschodniej granicy. W tym oceanie złych 
wiadomości pamiętajmy, że wokół nas jest 
mnóstwo dobrych informacji. Wystarczy 
rozejrzeć się wokół siebie, każdy z nas ma 
na pewno wiele powodów do radości. Ży-
czę, żeby na przekór tym trudnym czasom 
towarzyszyła nam w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia radość, pozytywne nastawienie 
i pogoda ducha.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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która została wyłoniona w pierwszym prze-
targu na realizację tej inwestycji, okazała się 
niesolidna i musieliśmy zrezygnować z  jej 
usług, gdyż nie rokowała, że całe przedsię-
wzięcie może mieć pozytywny finał. Nie-
stety tak radykalne posunięcie wiązało się 
z bardzo żmudnym procesem inwentary-
zowania, a także ogłoszeniem kolejnego po-
stępowania przetargowego, co również jest 
czasochłonne. Cieszę się, że te problemy są 
już za nami, jednocześnie wyrażam słowa 
ubolewania, że to trwało tak długo. Dość 
trudną sytuację mamy w tej chwili na ul. 
Przemysłowej, gdzie roboty wprawdzie się 
posuwają, ale tempo jest delikatnie mówiąc 
niezadowalające. Przeprowadziliśmy zdecy-
dowane rozmowy z wykonawcą i wierzę, że 
nastąpi przyspieszenie prac, co w niedługim 
czasie pozwoli na przywrócenie normalne-
go funkcjonowania tej ulicy.

W związku z tym, że dzisiaj jednym z naj-
bardziej zaniedbanych miejsc w Grodzisku 
jest historyczne centrum miasta, czyli rejon 
pl. Króla Zygmunta Starego i pl. Wolności, 
bardzo się cieszę, że w najbliższym czasie ta 
sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Na 
końcowym etapie jest przetarg na budowę 
parkingu przy kościele św. Anny. Obecnie 
plac ten jest wysypany tłuczniem, a chcemy, 
by nabrał bardziej eleganckiego wyglądu. 
Niebawem ogłosimy przetarg na rewitali-
zację placu Króla Zygmunta Starego, któ-
ry powinien zyskać zupełnie nową jakość 
i estetykę. Z uwagi na walory zabytkowe 
kilku kamienic położonych w tym rejonie 
nie możemy dokonać ich gruntownego 
remontu bez zezwolenia konserwatora za-
bytków. Uzyskanie takiego dokumentu jest 
procesem dość długotrwałym, dlatego dla 
doraźnego poprawienia estetyki wykonali-
śmy niewielki lifting elewacji tych budyn-
ków. Bardzo się cieszę, że rozpoczęły się już 
prace związane z rewitalizacją pl. Wolności. 
Te wszystkie elementy sprawią, że oba place 
w niedługim czasie powinny się skompono-
wać w bardzo efektowną całość. 

    Wyrazy głębokiego współczucia
Katarzynie i Leszkowi 

Szczepaniakom
z powodu śmierci
Teścia i Ojca

składają 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

    Wyrazy głębokiego współczucia
Leszkowi Szczepaniakowi

pracownikowi
Urzędu Miejskiego  

w Grodzisku Mazowieckim
z powodu śmierci

Taty
składają 

Koledzy i Koleżanki
pracownicy UM
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Radni na XLII sesji spotkali się w trybie zdalnym 29 listopada. Jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie 
m.in. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2021 rok, założenia szkoły w Szczęsnem, 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

fo
t. 
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Jak poinformował skarbnik Piotr Le-
śniewski, w przedsięwzięciach wielolet-
nich zmiany głównie dotyczą obszarów 
związanych z  projektami unijnymi, in-
westycjami drogowymi, mieszkalnymi, 
oświatowymi i pracami projektowymi. 
Zaprezentowane zostały również zmiany 
w budżecie na 2021 r. 
– 136 150 zł oraz 8 804 925 zł. Są to dwie 
pozycje wprowadzone do budżetu zgod-
nie z informacją z Ministerstwa Finansów. 
Pierwsza pozycja jest to zwiększenie sub-
wencji oświatowej na pomoce dydaktyczne, 
a ta większa, prawie 9 mln zł, jest to sub-
wencja uzupełniająca z budżetu państwa – 
wyjaśniał Piotr Leśniewski.

W ramach pomocy finansowej dla po-
wiatu grodziskiego radni jednogłośnie 
poparli m.in. zwiększenie o 400 tys. zł po-
mocy na Szpital Zachodni. – Na ostatniej 
radzie społecznej szpitala pani dyrektor po-
informowała członków rady, że środki, któ-
re przekazała m.in. gmina Grodzisk, zosta-
ną przeznaczone na modernizację instalacji 
tlenowej. Ta instalacja w dobie pandemii 
wymaga unowocześnienia – mówił radny 
Andrzej Okurowski.

Określono wysokości stawek podatku 
m.in. od nieruchomości na 2022 rok. Piotr 
Leśniewski poinformował, że w żadnej po-
zycji, oprócz budowli, proponowane staw-
ki nie są stawkami maksymalnymi, oraz 
dokonał ich porównania. Przykładowo – 
stawka za budynki mieszkalne w roku 2021 
r. wynosiła 81 groszy, w tym roku zapropo-
nowano 84 grosze na maksymalne 89 gro-
szy. Uchwałę przyjęto 18 głosami za przy 
3 głosach wstrzymujących.

Uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wy-
sokości diet dla radnych grodziskiej Rady 
Miejskiej przyjęto 18 głosami za przy 
3 głosach wstrzymujących, natomiast przy 

ustaleniu wynagrodzenia dla burmistrza 
Grodziska stosunek głosów wyniósł: 19 za 
i 2 wstrzymujące.

Radni przychylili się do podjęcia 
uchwały w sprawie założenia Szkoły Pod-
stawowej w  Szczęsnem. – W związku ze 
zbliżającym się terminem oddania do 
użytkowania obiektu przedkładamy pro-
jekt uchwały, zgodnie z którym od 1 wrze-
śnia 2022 roku utworzona zostanie Szkoła 
Podstawowa w Szczęsnem z siedzibą przy 
ul. Orlej 56 – mówiła Ewa Burzyk, dyrek-
tor Biura Oświaty. 

20  głosami za przy 1 głosie wstrzymu-
jącym przyjęli gminny program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi na 
2022 rok. – Największe zmiany to przede 
wszystkim kwota przeznaczona na reali-
zację w sumie 12 zadań i kilkudziesięciu 
podzadań w ramach konkursów. Z 4,5 mln 
zł kwota ta wzrasta do 6 mln zł. Wiąże się 
to ze zbliżającymi się obchodami 500-lecia 
Grodziska oraz kosztami, które ponoszą 
przede wszystkim kluby sportowe w związ-
ku z awansami – mówił wiceburmistrz To-
masz Krupski.

Rozpatrzono cztery skargi na działalność 
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Grodzisku i dwie skargi na działalność 
wiceburmistrza Grodziska. Jak poinformo-
wał Tomasz Suchożebrski we wszystkich 
przypadkach komisja skarg, wniosków i pe-
tycji uznała je za bezzasadne. W głosowaniu 
Rady Miejskiej w sprawie skarg na dyrektora  
OPS-u – 20 radnych było za uznaniem ich 
za bezzasadne, jeden radny się wstrzymał. 
Wobec skarg na wiceburmistrza – wszyscy 
radni byli za uznaniem ich za bezzasadne.

Rada Miejska jednomyślnie wyraziła 
zgodę na nabycie części nieruchomości 
gruntowej. – Działka jest położona mię-
dzy ul. Westfala a ul. Armii Krajowej i jest 

Wieści z Ratusza
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    Wyrazy głębokiego współczucia
Dorocie Olejnik

Dyrektor Biblioteki Gminy 
Grodzisk Mazowiecki

z powodu śmierci
Mamy
składają

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

    Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Zbigniewa Pniewskiego
składa

Rodzinie
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  

Grzegorz Benedykciński

w posiadaniu osób fizycznych. Na wniosek 
radnego Roberta Dziekańskiego zwrócili-
śmy się z ponownym wnioskiem o nabycie 
tej nieruchomości w celu poprawy połącze-
nia obu ulic przede wszystkim dla społecz-
ności Szkoły Podstawowej nr 2 – wyjaśniał 
wiceburmistrz Tomasz Krupski.

Jednogłośnie ustalono zasady korzysta-
nia z cmentarza komunalnego w  Szczę-
snem. Radna Aleksandra Kapuściak zapy-
tała o kwotę, jaka wpływa do kasy miasta 
rocznie od zarządcy cmentarza. Skarbnik 
poinformował, że kwota ta waha się mię-
dzy 120 a 150 tys. zł z tytułu dzierżaw pod 
groby i że mniej więcej taki jest koszt utrzy-
mania całego cmentarza komunalnego.

Podczas obrad Rada Miejska wyraziła 
pozytywną opinię na temat zmiany statutu 
Związku Powiatowo-Gminnego w związku 
z przyjęciem nowego członka – powiatu 
pruszkowskiego.

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

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

    Pawłowi Radziakowi
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci
Ojca

składają
pracownicy Ośrodka Kultury

Mazowsze pod lupą 
Gmina Grodzisk Mazowiecki zajęła 2 
miejsce w kategorii gmin miejsko-wiej-
skich w I Rankingu Gmin Województwa 
Mazowieckiego, zorganizowanym przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego we współpracy 

z Urzędem Statystycznym w Warszawie. 
Patronat Honorowy nad inicjatywą objął 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
a jednym z patronów medialnych przed-
sięwzięcia było nasze czasopismo.

W  ramach Rankingu ocenie poddawa-
ne były wszystkie gminy województwa 
mazowieckiego z  wyłączeniem miast na 
prawach powiatu. W efekcie zwycięzcami 
poszczególnych kategorii zostały Michało-
wice (gminy wiejskie), Ożarów Mazowiec-
ki (gminy miejsko-wiejskie) i Podkowa 
Leśna (gminy miejskie). 

Gala, podczas której zostały ogłoszone 
wyniki, odbyła się 7 grudnia. Nagrodę dla 
gminy Grodzisk odebrał wiceburmistrz 
Tomasz Krupski. n  (kb)
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Żył wśród ludzi dla ludzi
Zmarł Stefan Macher. Jeśli „śmierć 
człowieka jest jak upadek pań-
stwa potężnego”, z jego odejściem 
w proch obróciło się wspaniałe króle-
stwo ducha i intelektu, którego grani-
ce rozciągały się pomiędzy mądrością 
a  dobrocią, prawością charakteru 
i kryształową uczciwością, zaś stolicą 
było wielkie w swej prostocie człowie-
czeństwo najwyższej próby. 
Urodzony 2 września 1930 r. w Warsza-
wie dzielił losy ludności stolicy tak w cza-
sie wojny obronnej 1939 r., jak i w dniach 
powstania warszawskiego, gdy jako czło-
nek organizacji konspiracyjnej prowa-
dził powstańców labiryntem piwnic, by 
następnie trafić do obozu w Pruszkowie. 
Wywieziony do Niemiec, pracował w fa-
bryce produkującej silniki do wyrzutni 
V1 i V2. Wyzwolony przez armię amery-
kańską, wrócił do Polski i do Grodziska, 
gdzie mieszkali już jego rodzice i dziad-
kowie, a jego wojenna odyseja mogłaby 
posłużyć za scenariusz filmu przygodo-
wego, w którym łączyły się wątki tragicz-
ne i komediowe. W Grodzisku ukończył 
gimnazjum. Był absolwentem Akademii 
Medycznej w Warszawie, gdzie studiował 
w latach 1950-1955, zdobywając specja-
lizację ginekologa położnika. Większość 
swej rozciągającej się na ponad pół wieku 
drogi zawodowej poświęcił pracy w pla-
cówkach służby zdrowia na terenie Żyrar-
dowa. Oddany swojemu zawodowi, służył 

    Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Barbarze Macher

Honorowej Obywatelce 
Grodziska Mazowieckiego

z powodu śmierci
Męża

w imieniu mieszkańców gminy 
Grodzisk Mazowiecki

składają
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska 

oraz
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

    Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy

wiadomość o śmierci
śp. Stefana Machera
Człowieka wielkiej życzliwości  
i dobroci, wspaniałego lekarza,

w latach 1989-90 uczestnika 
prac Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność” w Grodzisku Maz.,
przyjaciela Komitetu 

Obywatelskiego Gminy  
Grodzisk Mazowiecki.

Basi, Joli i Oli z rodziną
wyrazy współczucia

składa
Komitet Obywatelski Gminy 

Grodzisk Mazowiecki

ludziom najlepiej jak umiał, angażując 
się również, szczególnie w okresie trans-
formacji, w sprawy publiczne. Był osobą 
niezwykle ujmującą, emanującą ciepłem, 
życzliwością i pogodą ducha, którym to 
cechom zawdzięczał niemałe grono przy-
jaciół i znajomych. Niezwykle cenił kon-
takty towarzyskie, podnosząc umiejęt-
ność obcowania z ludźmi do rangi sztuki, 
w której dzięki talentom gawędziarskim, 
imponującej erudycji i  mnogości aneg-
dot zasłyszanych od dziadka Edwarda 
Bunclera, sięgających XIX wieku, był 
niekwestionowanym mistrzem. Zmarł 
19  listopada w wieku 91 lat i spoczął na 
grodziskim cmentarzu parafialnym.

n Łukasz Nowacki

1930-2021

    Wyrazy współczucia i otuchy
z powodu śmierci

Teścia
Panu Pawłowi Zaleskiemu

składają
koleżanki i koledzy z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Monice Błądek
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
Dyrektor i pracownicy Biura Oświaty

    Pani Bogusławie Kruk
wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 3  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Ewie Wysockiej
wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
koleżanki i koledzy z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani  
Agnieszce Włoczkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Monice Błądek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
Dyrektorzy Gminnych  
Placówek Oświatowych

    Pani Marii Mikołajczyk
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Męża
składają

Dyrekcja i Pracownicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Grodzisku Mazowieckim

    Koleżance 
Wandzi Michałowskiej 

i całej Rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
ukochanego Męża 

składają
Dyrygentka 

z Chórem UTW „Fermata” 
w Grodzisku Mazowieckim
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W jednej z grodziskich szkół zaginęła pani 
dyrektor. Zawsze sumienna i rzeczowa, 
pewnego dnia po prostu nie stawiła się 
w  pracy. Do poszukiwań zostało zaanga-
żowane biuro detektywistyczne „04 zgłoś 
się”, którego pracowniczki na podstawie 
zebranych relacji, opisów i ulubionych pio-
senek nie tylko stworzyły pełnowymiarowy 
„portret pamięciowy” zaginionej, ale także 
doprowadziły do rozwiązania zagadki za-
stanawiającego zniknięcia. Jak się okazało, 
poszukiwana dyrektor Elżbieta Stępień po 
prostu przeszła na emeryturę, przekazując 
obowiązek kierowania Zespołem Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 swojej dotychczasowej 
zastępczyni, Beacie Boguckiej.

Tak w skrócie opisać można akcję przed-
stawienia stanowiącego wyjątkowo udaną 
próbę uhonorowania wieloletniej dyrektor-
ki placówki mieszczącej się przy ul. Zielony 
Rynek 2. Znakomicie przygotowany, zagra-

ny i zaśpiewany, wypełniony „zeznaniami” 
opisującymi wygląd, zainteresowania i zwy-
czaje „poszukiwanej”, a także cenionymi 
przez nią utworami z kanonu polskiej muzy-
ki rozrywkowej spektakl nagrodzony został 
burzliwymi brawami, wywołując podziw 
i wzruszenie głównej bohaterki, która odna-
lazła się w dniu premiery – 9 listopada w sali 
widowiskowej Centrum Kultury.

– Scenariusz do tego przedstawienia napi-
sało życie, bo gdy w marcu 2020 roku w wy-
niku pandemii szkoły zostały zamknięte, 
a edukacja odbywała się zdalnie, dyrektorem 
była Elżbieta Stępień, a gdy po pół roku, we 
wrześniu, rozpoczynał się nowy rok szkol-
ny, był już nowy dyrektor, czyli ja. Nie było 
oficjalnego pożegnania, nie można też było 
nigdzie spotkać pani Stępień. Dla wielu było 
to po prostu zniknięcie. Cieszymy się, że 
dyrektor naszej szkoły nie zaginęła i że dziś, 
choć z pewnym opóźnieniem, możemy pani 

podziękować – mówiła następczyni Elż-
biety Stępień w gabinecie dyrektora, Beata 
Bogucka, która w obecności przedstawicieli 
Biura Oświaty i Rady Miejskiej, a także rady 
rodziców, grona pedagogicznego, pracow-
ników administracji, przedszkolaków oraz 
uczniów i absolwentów „Czwórki” przeka-
zała emerytowanej nauczycielce i dyrektorce 
wyrazy wdzięczności za ponad 30 lat pracy 
w szkole.  n  (now)
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Poszukiwana, odnaleziona 

Choć prozaiczne to istotne

Kosztowna walka o życie

Wszystko wskazuje na to, że grodziska Państwowa Szkoła Muzyczna 
doczeka się nowej siedziby. 19 listopada została podpisana umowa 
z firmą eBiM z Gdyni, która opracuje wielobranżową dokumentację 
obiektu – od projektu budowlanego do specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Nieoperacyjny guz mózgu – taką diagnozę otrzymała Anna Maria che-
chłacz, mieszkanka Grodziska. choć sytuacja mogłaby się wydawać 
beznadziejna, to jest światełko w tunelu. Ale aby do niego dotrzeć, 
potrzebne jest 380 tys. zł.

– Czas na projektowanie mamy okre-
ślony do 27 stycznia 2023 roku, dzięki 
czemu będziemy mogli w połowie 2023 
roku ogłosić przetarg na budowę. Odda-
nie szkoły muzycznej jest realne w 2025 
roku – mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.

Umowa została podpisana w związku 
z zajęciem przez firmę EBIM pierwszego 

miejsca w konkursie na opracowanie kon-
cepcji architektonicznej budowy szkoły 
muzycznej wraz z zagospodarowaniem 
terenu pl. Króla Zygmunta Starego w Gro-
dzisku. Dokumentacja projektowa, której 
koszt wykonania to 541,2 tys. zł, będzie 
stanowiła opis przedmiotu zamówienia  
w procedurze przetargowej na wybór wy-
konawcy robót budowlano-montażowych.

– Dla mnie jako dyrektora bardzo 
ważne są akustyka, wytłumienie sal, 
rozkład pomieszczeń, sala koncertowa, 
przepustowość, szerokość korytarzy. 
To  są bardzo prozaiczne sprawy, ale 
w  naszym szkolnictwie dosyć istotne – 
mówiła Wioletta Hajdus, dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej.

n  Tekst i fot. Anna Redel

„Biopsja wykazała, że jest to glejak wielopo-
staciowy, złośliwość IV stopnia. Guz krwa-
wi, więc wiele standardowych metod jak 
chemioterapia, radioterapia nie ma zastoso-
wania. Ograniczone metody leczenia w Pol-
sce, zmuszają nas do szukania ratunku za 
granicą. Jedynym ratunkiem jest immuno-
terapia, stosowana w instytucie w Kolonii w 
Niemczech” – można przeczytać na stronie 
zbiórki środków pod adresem pomagam.pl/
pomoc-dla-naszej-ani.

– Ania od wielu lat prowadzi fitness dla 
grodziszczanek w gminnych świetlicach. 
Zmotywowała do ruchu i do zdrowego ży-
cia dziesiątki kobiet. Po godzinach jest także 
artystką, robi unikatowe drewniane stoliki, 
które zdobią niejeden salon. Od miesiąca wal-
czy ze śmiertelnym glejakiem, ma zaledwie 

44 lata i pół życia przed sobą! Ania ma męża 
Roberta i dwójkę wspaniałych dzieciaków. 
Mieszkają w małym domku z ogródkiem, 
w którym przez całe lato coś kwitnie. Spłynę-
li kajakami każdą rzekę, schodzili wszystkie 
góry. Chciałabym razem z nią za kilka lat de-
nerwować się maturą jej dzieciaków – mówi 
Magdalena Szymańska, siostra Anny.

Organizatorzy zbiórki na pomagam.pl 
wyjaśniają, że immunoterapia jest nowo-
czesną metodą leczenia nowotworów, którą 
określa się mianem nowego oręża do walki 
z rakiem. Ma jednak jeden zasadniczy minus 
– jest bardzo kosztowna. Obecna zbiórka do-
tyczy pierwszej części leczenia, za cały cykl 
trzeba zapłacić aż 650 tys. zł.

Poza bezpośrednią wpłatą na zbiórkę 
środków są też inne możliwości wsparcia 
akcji. Na Facebooku działa grupa aukcyj-
na pod nazwą Pomoc dla FitAni, na któ-
rej można wylicytować różne przedmioty 
i  usługi, a na 19 grudnia zaplanowany zo-
stał charytatywny Jarmark Świąteczny przy 
Cafe Frajda przy ul. Bairda 38a.  n  (ar) 
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– Ponieważ to miejsce jest bardzo dobrze 
wyeksponowane, widoczne z najbardziej 
ruchliwego w mieście skrzyżowania ul. 
Sienkiewicza z Nadarzyńską, chcieliśmy, 
żeby ten mural w jakiś sposób był opo-
wieścią o Grodzisku i jego najciekawszych 
i  charakterystycznych miejscach. Inspi-
rację czerpaliśmy z murali warszawskich, 
które wykonał Tytus Brzozowski, artysta 
współpracujący z Polską Organizacją Tu-
rystyczną, specjalizujący się w pracach 
mających walor promocji polskich miast – 
mówi Monika Kwiczak, główny specjalista 
w samodzielnym stanowisku ds. kształ-
towania przestrzeni publicznych. Samo 
tworzenie malowidła na ścianie zajęło ok. 
dwóch tygodni, natomiast poprzedzone 
było rozmowami z artystą i dopracowy-
waniem ostatecznej wersji. – Podobnie jak 
w przypadku innych murali staramy się 
zasygnalizować autorowi temat, pozosta-
wiając sporą dowolność w jego interpre-
tacji. Otrzymujemy wstępną koncepcję, 

zgłaszamy swoje uwagi i gdy dojdziemy do 
konsensusu, projekt zostaje przeznaczony 
do realizacji – dodaje Monika Kwiczak.

Warte podkreślenia jest, że powstające 
w Grodzisku murale są nie tylko estetyczne, 
lecz także mają nieprzypadkowy kontekst. 
W okolicach Centrum Kultury powstały 
dwa malowidła, które nawiązują do działal-
ności kulturalnej i rozrywkowej. Trafostację 
przy ul. Kilińskiego ozdobiła praca stworzo-
na na podstawie archiwalnych zdjęć przed-
stawiających Helenę Elwart-Wunschową, 
założycielkę pierwszego w Grodzisku pry-
watnego przedszkola, i jej podopiecznych. 
Placówka zwana „freblówką” powstała 
w okresie międzywojennym i działała do lat 
50. XX wieku właśnie w tej okolicy. Również 
historyczne nawiązanie ma mural, który 
powstał przy ul. Spokojnej, vis-à-vis stacji 
WKD Radońska. W tym przypadku inspi-
racją stał się zabytkowy wagon kolejki EKD. 
Wykonawcą trzech z  tych murali była fir-
ma WypiszWymaluj z  Olsztyna. Trafosta-

cja przy kinie w Centrum Kultury została 
wymalowana przez grodziskich graficiarzy 
– podobnie jak 5 skrzynek energetycznych 
w centrum miasta.

W sumie w ramach projektu „Grodzi-
skie murale” powstało dotychczas 25 tego 
typu malowideł ściennych. Najstarsze 
z nich zostały stworzone w 2014 roku, jed-
nak nie widać po nich upływu czasu. 

– Głównym kryterium wyboru loka-
lizacji murali jest chęć poprawy estetyki 
miasta. Często są to zniszczone, popękane 
ściany z odpadającym tynkiem. Dlatego 
w porozumieniu z właścicielem danego 
obiektu najpierw przeprowadzamy prace 
remontowe i dopiero na tak przygotowa-
nym podłożu powstaje malowidło – mówi 
Monika Kwiczak, zdradzając sekret trwa-
łości prac. Zapowiada również, że przy-
szłoroczne pięćsetlecie miasta znajdzie 
odzwierciedlenie także w formie muralu, 
którego autor zostanie wyłoniony w ogól-
nopolskim konkursie.  n  (kb)

W związku ze zbliżającym się ju-
bileuszem 500-lecia miasta dawny 
blask odzyskują grodziskie kaplicz-
ki, remontowane z budżetu Ośrod-
ka Kultury. W ubiegłym roku re-
nowacji doczekała się kapliczka 
w Parku Skarbków, a od niedawna 
oczy i serca mieszkańców mogą cie-
szyć się widokiem odnowionej ka-
pliczki stojącej u zbiegu ulic 1 Maja 
i Konspiracji. Pod pracami remon-
towymi podpisali się „Wojownicy 
Maryi” z Grodziska Mazowieckie-

go. Dzieje obiektu sakralnego znaj-
dującego się w pobliżu dawnej prze-
prawy przez tory kolejowe sięgają 
1922 r. Wtedy to szalejąca nad mia-
stem burza zniszczyła drzewo, na 
którym wisiał obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Piorun rozłupał 
topolę, omijając święty wizerunek, 
który trafił do domu Franciszka 
Tarczyńskiego, członka Akcji Kato-
lickiej. Wówczas zrodziła się inicja-
tywa, by ocalały obraz wmurować 
w kapliczkę. Po uzyskaniu wyma-

ganych pozwoleń ruszyła budowa, 
w której poza mieszkańcami ów-
czesnej ulicy Kolejowej uczestni-
czyli także właściciele wsi Izdebno 
i Chlewnia, dostarczając materiały 
budowlane. W poświęconej ka-
pliczce poza obrazem umieszczona 
została figura MB. Zniszczona w la-
tach okupacji niemieckiej, została 
zastąpiona po wojnie nową figurką 
przywiezioną z Częstochowy, która 
po odrestaurowaniu została zain-
stalowana w kapliczce.  n  (now)
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Wojownicy przy kaplicy 

Rozpoczęty przez Urząd Miejski przed siedmioma laty projekt „Grodziskie murale” w tym roku wydał wyjątkowo dorod-
ne owoce – w przestrzeni publicznej pojawiło się pięć nowych malowideł ściennych, w tym ogromne dzieło akwarelisty 
i architekta Tytusa Brzozowskiego, które ubarwiło 160-metrową powierzchnię elewacji budynku przy ul. Nadarzyńskiej.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
w imieniu władz samorządowych oraz własnym  

pragniemy złożyć Państwu życzenia: wielu chwil spędzonych  
w gronie najbliższych, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.  
Niech świąteczny czas napełni nas wszystkich spokojem  

i pogodą ducha, które pozostaną z nami przez cały 2022 rok.

Sławomir Kamiński
Przewodniczący Rady Powiatu 

Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Ściany z kontekstem

miasto i gmina
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Z burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Z nadzieją na 
wspólną radość 
Od sierpnia Urząd Miejski pracuje w nowej 
siedzibie – pierwszy w historii miasta ra-
tusz spełnił oczekiwania, jakie wiązał Pan 
z budynkiem?

– Jest lepiej niż się tego spodziewałem. 
Obawiałem się, jak pracownicy odnajdą się 
w nowych warunkach, bo pracujemy nie-
mal w formule open space, co jest radykalną 
odmianą w porównaniu do dotychczasowe-
go magistratu, gdzie urzędnicy pracowali 
w ciasnych pokojach. Po kilku miesiącach 
obserwuję, że ludzie dobrze się czują w tej 
nowej przestrzeni. Każdego dnia, kiedy tu 
przychodzę, jestem dumny, że Grodzisk ma 
tak nowoczesny ratusz. 
Coś jeszcze jest do poprawy?

– Obsługę interesantów doskonalimy 
cały czas. Uczulam pracowników na to, że 
muszą być nie tylko kompetentni, lecz także 
życzliwie nastawieni do każdego interesan-
ta. Z uwagi na pandemię nie możemy reali-
zować pomysłu, że przy wejściu jest osoba, 
która wita wchodzących, pytając, w czym 
może pomóc, i kieruje w odpowiednie miej-
sce. Ale jak tylko warunki na to pozwolą, 
na pewno powrócimy do tego rozwiązania. 
Chciałbym, żeby wizyta w urzędzie koja-
rzyła się z czymś miłym. Bardzo mi zależy 
na sprawnej obsłudze zwłaszcza w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Pandemia spowodowała 
duży wzrost śmiertelności, z czego może nie 
wszyscy zdają sobie sprawę. Kiedyś mieli-
śmy maksymalnie pięć aktów zgonu dzien-
nie, teraz bywają dni, kiedy jest ich 16-17. To 
są bardzo trudne chwile dla rodzin, które 
przychodzą do USC, dlatego chciałbym, by 
ten trudny moment odebrania aktu zgonu 
bliskiej osoby był jak najkrótszy.
Otwarcie ratusza odbyło się latem, kiedy zda-
wało się, że pandemia jest już za nami. Pan 
również był optymistą pod tym względem.

– Bo rok temu pojawiła się szczepionka, 
więc wydawało się, że jedynym problemem 
będzie, jak szybko i sprawnie przeprowadzić 
akcję szczepień. I o ile na początku ludzie 
byli bardzo zdeterminowani, walczyli o jak 
najszybsze terminy, by się zaszczepić, to po 
kilku miesiącach okazało, że zaszczepiło się 
tylko trochę powyżej połowy mieszkańców 
gminy Grodzisk Mazowiecki. To dla mnie 
negatywne zaskoczenie. Jestem zwolenni-
kiem szczepień i uważam, że gdybyśmy jako 
społeczeństwo byli zaszczepieni w wyższym 
stopniu, to sytuacja byłaby dużo lepsza. 
Niestety tak nie jest, a efekty widać również 
w Grodzisku – z uwagi na dużą liczbę osób 
niezaszczepionych, a także dość dużą ak-
tywność społeczną mieszkańców w gminie 
notowane są dość wysokie wskaźniki zacho-
rowań. Ja mogę jedynie zachęcać do szcze-
pień. I robię to z pełnym przekonaniem.

Gmina podjęła duży wysiłek współorgani-
zując punkt szczepień w Mediatece, który 
cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród 
pacjentów. Czuje Pan w związku z tym sa-
tysfakcję, czy… rozczarowanie, że mimo to 
wiele osób ze szczepień nie skorzystało?

– Cieszę się, że szczepienie odbywa się 
w  komfortowych warunkach dla ogrom-
nej liczby osób, bo w Mediatece wykonano 
dotychczas prawie 50 tysięcy szczepień. 
Z  drugiej strony liczyłem na to, że będzie 
zdecydowanie większe zainteresowanie ze 
strony społeczności Grodziska, bo przecież 
głównie z myślą o wygodzie naszych miesz-
kańców zaangażowaliśmy się w tworzenie 
punktu szczepień w Mediatece.
Ostatnio zapowiadał Pan, że w związku ze 
zmianami podatkowymi w kraju w  przy-
szłym roku uszczuplone będą dochody 
gminne i konieczne będą oszczędności. 
Można już mówić o konkretach, gdzie te 
oszczędności nastąpią?

– Mówiłem również, że jesteśmy od 
tego, żeby umieć znaleźć się w takiej sytu-
acji. Gmina Grodzisk ma ten atut, że wciąż 
sprowadzają się do nas nowi mieszkańcy, 
powstają nowe obiekty przemysłowe, co 
wprost przekłada się na wzrost dochodów 
i pozwoli zrekompensować straty zwią-
zane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. 
W trudnej sytuacji są te samorządy, w któ-
rych ubywa mieszkańców, nie mają zakła-
dów produkcyjnych. Sytuacja finansowa 
Grodziska jest dobra i nic nie wskazuje, że 
będzie gorsza. Oczywiście jeśli pojawia się 
konieczność oszczędności, to zaczyna się 
od ograniczeń w inwestycjach. Na pewno 
nie będziemy szukali oszczędności w takich 
sektorach jak oświata, kultura, edukacja, 
nie możemy pozbawić dotacji klubów spor-
towych czy organizacji pozarządowych, 
bo to wszystko świetnie działa. Mniejsze 
wpływy do budżetu mogą się odbić na ta-
kich elementach, jak szybkość realizacji in-
westycji typu budowa i modernizacja dróg, 
chodników czy remonty obiektów komu-
nalnych. Finansowanie żadnej z rozpoczę-
tych inwestycji nie jest zagrożone.
Rok 2021 wedle zapowiedzi miał być 
ostatnim, kiedy gmina będzie zwiększać 
zadłużenie, tymczasem na przyszły rok 
planowane jest zaciągnięcie kolejnych zo-
bowiązań.

– W tej chwili mamy zadłużenie na po-
ziomie 120 mln zł, co przy budżecie ok. 
400 mln zł, oznacza, że jesteśmy zadłużeni 
na 1/3 bezpiecznych limitów. Nieszczęściem 
byłoby gdybyśmy zadłużali się na kon-
sumpcję, ale my kredyty i pożyczki zaciąga-
my na realizację inwestycji, na które w skali 
roku wydajemy 80-100 mln zł, więc gdyby-
śmy podjęli decyzję, że w jednym roku nie 

inwestujemy, to byśmy ten dług spłacili. 
W rozmowie o  zadłużeniu zawsze warto 
zrobić porównanie do budżetu domowego 
– jeśli ktoś zarabia rocznie 100 tys. zł i ma 
35-40 tys. zł zadłużenia to nie jest to po-
wód do troski o stabilność finansową. Lu-
dzie zadłużają się na kilkukrotność swoich 
rocznych dochodów i na nikim nie robi to 
wrażenia. Natomiast oczywiście zadłużenie 
gminy cały czas jest przez nas monitorowa-
ne, uważamy, że jest bezpieczne, co nie zna-
czy, że chcemy je powiększać. W przyszłym 
roku kończymy parę ważnych inwestycji, 
a następnie rozpoczniemy działania mają-
ce na celu zmniejszenie zadłużenia gminy, 
tak by na zakończenie kadencji w 2023 roku 
było ono poniżej 100 mln zł.
Krytycy komentują, że z jednej strony za-
powiadane są oszczędności, planowane są 
pożyczki, a z drugiej Rada Miejska podno-
si uposażenie burmistrza i radnych.

– Oczywiście jako pracownik bardzo 
się cieszę, że mam wyższą pensję. Przypo-
mnę, że trzy lata temu pensje wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów zostały z dnia na 
dzień zmniejszone o 20 proc. Cieszę się rów-
nież jako mieszkaniec, bo za dwa lata będą 
wybory. A trudno zachęcić wysokiej klasy 
specjalistę do kandydowania na stanowisko 
burmistrza zarządzającego tak ogromnym 
organizmem, jakim jest gmina, perspekty-
wą pensji 7 tys. zł, skoro w sektorze przed-
siębiorstw zarobiłby dwa razy więcej. W tej 
chwili pensja burmistrza jest bardzo dobra, 
więc sądzę, że jest szansa, że kandydować 
będą ciekawi ludzie. W kwestii diet dla rad-
nych mam podobne odczucia – one nie były 
zmieniane od lat. Co ważne, każdy dorosły 
obywatel gminy ma szansę zarówno na pen-
sję burmistrza, jak i na dietę radnego, o ile 
zostanie wybrany przez mieszkańców.
Spośród gminnych inwestycji najbardziej 
widowiskowo prezentuje się hala nomen 
omen widowiskowo-sportowa. 

– Dzięki aktywności działaczy z naszych 
klubów sportowych i naszym działaniom 
pojawiła się szansa otrzymania dotacji do 
budowy na kwotę ok. 10 mln zł. Mam na-
dzieję, że to dofinansowanie dostaniemy, 
ale jednocześnie jesteśmy przygotowani na 
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sfinalizowanie budowy z własnych środków. 
Prace idą zgodnie z harmonogramem. Obec-
nie dużą wagę przywiązujemy do stworzenia 
obserwatorium astronomicznego i aranżacji 
powierzchni, którą chcemy przeznaczyć na 
„Mały Kopernik”, czyli miejsce nowoczesnej 
edukacji dzieci i młodzieży. Jesteśmy w kon-
takcie z podobnymi placówkami w Polsce 
i na pewno skorzystamy z ich doświadczeń, 
by stworzyć wyjątkowe miejsce. Chcę, żeby 
hala była obiektem, który będzie prowadził 
wielowątkową działalność.
Ale na sport też się znajdzie miejsce?

– Przede wszystkim. To będzie obiekt 
spełniający wszelkie kryteria do organi-
zacji zawodów międzynarodowych – piłki 
ręcznej, siatkówki, koszykówki, widowisk 
sportowych, będzie również miejscem or-
ganizacji koncertów, bo jednym z prioryte-
tów była dobra akustyka. Hala będzie mogła 
pomieścić ponad 3000 widzów, więc jestem 
pewien, że będziemy w niej świadkami wie-
lu wspaniałych wydarzeń. Na co dzień hala 
będzie wykorzystywana również dla potrzeb 
Szkoły Podstawowej nr 6 i klubów sporto-
wych. Dzięki temu zostanie odciążona hala 
przy ul. Westfala. Osobną salę będzie miał 
tenis stołowy, który z racji uczestnictwa klu-
bu Bogoria w różnych rozgrywkach często 
zajmował całą halę na Westfala.
Co stanie się z dawnym Kinem Wolność, 
gdzie obecnie znajduje się sala treningowa 
tenisa stołowego?

– Kino Wolność przeznaczone jest do roz-
biórki, a działkę – podobnie jak teren przy 
pl. Króla Zygmunta Starego – traktuję jako 
rezerwę, by w przyszłości można było reali-
zować ciekawe projekty odpowiadające na 
nowe potrzeby. Bo przecież te potrzeby będą 
się tu zawsze pojawiały. Natomiast w przy-
szłym roku będziemy chcieli przygotować 
koncepcję zagospodarowania terenu przy 
Centrum Kultury. Chciałbym, żeby powstał 
tu duży parking podziemny, a w miejscu dzi-
siejszego parkingu od strony ul. Kościuszki 
pojawił się ładny plac ratuszowy.
Zgodnie z zapowiedziami szkoła w Szczę-
snem pierwszych uczniów ma przyjąć po 
feriach. To aktualne?

– Kończymy pierwszy etap budowy i po 
feriach zaczną się tam uczyć dzieci w oddzia-

łach wczesnoszkolnych i przedszkolnych. 
Do wakacji placówka będzie funkcjonowa-
ła jako filia Szkoły Podstawowej nr 6, a od 
1 września ruszy jako samodzielna szkoła 
podstawowa. Jednocześnie przygotowujemy 
ogłoszenie przetargu na realizację II etapu 
budowy tej szkoły, która docelowo przyjmie 
ok. 700-800 uczniów. Rozpoczniemy rów-
nież projektowanie rozbudowy szkoły nr 6, 
pod kątem oddziałów przedszkolnych, bo 
w tej lokalizacji potrzebne jest przedszkole. 
A co z planowanym przedszkolem przy 
ul. Okrężnej?

– W przyszłym roku ogłosimy przetarg na 
budowę tego obiektu. 
W tym roku do użytku zostały oddane 
dwie istotne dla komunikacji gminy drogi 
– ul. Marylskiego i Akwarelowa. W roku 
2022 planowane są równie duże inwesty-
cje drogowe?

– Już rozpoczęła się budowa drogi, która 
połączy ul. Daleką i Radońską i rozwiąże 
problem ul. Waryńskiego, wąskiej osiedlo-
wej uliczki, którą wielu kierowców traktuje 
jako skrót, a ona jest zupełnie do tego nie-
przystosowana. Przygotowujemy się rów-
nież do przetargu na zmianę nawierzchni 
ulic Kościuszki i Kilińskiego. Mamy już 
podpisaną umowę na budowę ścieżki rowe-
rowej do Kraśniczej Woli. Niezwykle ważną 
inwestycją będzie budowa ścieżki wzdłuż 
ul. Montwiłła, więc możliwości bezpiecz-
nego dojazdu rowerem do miasta robi się 
coraz więcej. Skończyliśmy również projekt 
ścieżki rowerowej do Jaktorowa, na realiza-
cję której będziemy ubiegali się o dofinan-
sowanie. Cieszę się, że energetycy ogłosili 
przetarg na przebudowę linii napowietrz-
nych w centrum miasta. To pozwoli nam na 
przebudowę całego rejonu Obrońców Getta, 
Żwirki i Wigury i Limanowskiego, gdzie 
obecnie są stare słupy oświetleniowe, a chce-
my zrobić tam nowy rodzaj oświetlenia. 
Rok temu gmina zakupiła w Chlebni 
grunt z przeznaczeniem na budowę zbior-
nika retencyjnego z funkcją rekreacji. Na 
jakim etapie jest realizacja tego przedsię-
wzięcia?

– Na razie jesteśmy na etapie przygoto-
wania projektu i poszukiwania możliwości 
finansowania tej inwestycji, bo możemy ją 

realizować tylko przy udziale środków ze-
wnętrznych. Dzisiaj sytuacja jest taka, że 
środki unijne mogą być pod znakiem za-
pytania. Mam nadzieję, że sytuacja szybko 
się poprawi i środki z Unii Europejskiej po-
nownie będą przyznawane, a wówczas my 
z gotowym projektem będziemy mogli się 
ubiegać o dofinansowanie.
Jakiś czas temu zapowiadane było poja-
wienie się w Grodzisku autobusów elek-
trycznych. Doczekamy się ich?

– Wszystko wskazuje na to, że pojawią się 
w połowie przyszłego roku i jeszcze przed 
500-leciem uruchomimy kursy autobusów 
elektrycznych. One mogą bardzo pozytyw-
nie wpłynąć na ruch w mieście. Będą kurso-
wały po najbardziej atrakcyjnych miejscach 
za darmo, więc liczę, że część ludzi przesią-
dzie się z samochodów do komunikacji pu-
blicznej. W szerszej perspektywie rewolucję 
w ruchu miejskim przyniesie obwodnica, 
która spowoduje odblokowanie wiaduktu. 
Dzięki temu wreszcie zacznie być wykorzy-
stywany parking wielopoziomowy przy ul. 
Żydowskiej, który jest bardzo dobrze sko-
munikowany z dworcem i centrum miasta, 
tyle że obecnie trudno do niego dojechać. 
Dlatego rozumiem, że dziś ludzie wolą par-
kować auta po południowej stronie torów, ale 
w przyszłości będziemy chcieli zachęcić ich 
do korzystania z parkingu przy Żydowskiej.
Jaki był rok 2021?

– Po pierwsze smutny, dlatego że poże-
gnaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Rok stre-
su związanego z pandemią. Był to też rok, 
który pod względem gospodarczym i finan-
sowym był dla gminy na pewno udany. 
Z jakimi nadziejami będzie Pan wkraczał 
w rok 500-lecia Grodziska?

– Z nadzieją, że nastąpi przełamanie 
w pandemii i będziemy mogli znów funk-
cjonować bez towarzyszącego nam lęku 
i  stresu. Że będziemy mogli wspólnie cie-
szyć się z jubileuszu, z otwarcia hali wi-
dowiskowo-sportowej, które odbędzie się 
10 września, z oddania do użytku obwod-
nicy, co mam nadzieję nastąpi jesienią przy-
szłego roku, z uczestnictwa w wielu rado-
snych imprezach, które odbędą się z okazji 
jubileuszu.
Dziękuję za rozmowę.
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Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia,  

a także spełnienia marzeń i realizacji planów  
w Nowym 2022 Roku

 życzą
Zarząd i pracownicy  

Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Grodzisku Maz. sp. z o.o.
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Piosenka Perfectu „Niepokonani” rozpoczęła w Mediatece spotkanie 
z Anną Kamińską, autorką bestsellerowych biografii niezwykłych 
kobiet – Simony Kossak, Wandy Rutkiewicz i Haliny Krüger-
Syrokomskiej. Wybór utworu, który zabrzmiał w interpretacji młodego 
wokalisty Juliusza Ruszkiewicza, podobnie jak data spotkania – 
1 grudnia, czyli światowy Dzień AiDS – nie były przypadkowe.
– To ulubiona piosenka Marka Kotań-
skiego, bohatera dzisiejszego wieczoru, 
legendarnego twórcy Monaru, Markotu, 
psychoterapeuty, człowieka, który był 
nazywany aniołem empatii, ale równie 
często, nieco sarkastycznie, gwiazdorem 
ludzkich spraw. Gdyby Marek Kotański 
był inny, nie mógłby robić, tego co robił, 
czyli działać tam, gdzie inni bali się na-
wet spojrzeć. Te wszystkie cechy znako-
micie spaja i przedstawia książka „Ma-
rek Kotański. Bóg. Ojciec. Konfrontacja” 
– mówił Łukasz Nowacki, witając Annę 
Kamińską, autorkę biografii prekursora 
walki z problemami społecznymi, takimi 
jak narkomania, bezdomność, wyklucze-
nie społeczne nosicieli HIV.

Anna Kamińska przygodę z dzienni-
karstwem rozpoczynała jako reporterka 
Radia Bogoria, później zwróciła się ku sło-
wu pisanemu, publikując m.in. w „Gazecie 
Wyborczej”. Uznanie krytyków przynio-
sły jej biografie silnych kobiet, a z jeszcze 
większym rezonansem spotkała się opo-

wieść o Marku Kotańskim, boha-
terze, którego – jak sama mówi – 
dostała na tacy.

– Po poprzednich książkach 
miałam poczucie, że to są wspa-
niałe kobiety, wspaniałe postaci, 
wspaniałe historie. Ale chciałam 
nowej przygody. Czegoś, co nie 
będzie indywidualną historią, że 
ktoś zrealizował swoją ambicję 
i wetknął flagę na szczycie. Chcia-
łam postaci, która jest skoncen-
trowana na innych ludziach, która 
zmienia nas, zmienia rzeczywistość do-
okoła, wpływa na świadomość społeczną 
w sposób wręcz rewolucyjny i która zmie-
nia życie wielu ludzi, a nie tylko dostarcza 
takich emocji, że jej kibicujemy. Takiego 
bohatera sobie wymarzyłam i powiedzia-
łam o tym w Wydawnictwie Literackim, 
kiedy padło pytanie, o kim teraz napiszę 
książkę. Chciałam napisać o społeczniku 
na miarę Janiny Ochojskiej. Wtedy moja 
wieloletnia redaktorka powiedziała, że 

myśli o mnie w kontekście 
Marka Kotańskiego – mó-
wiła Anna Kamińska, która 
wyzwanie przyjęła z entu-
zjazmem i rzuciła się w wir 

pracy wymagającej dziesiątek rozmów, 
setek przejechanych kilometrów, godzin 
spędzonych w archiwach.

Niejednokrotnie żmudna reporterska 
robota w połączeniu z talentem pisarskim 
przyniosła znakomity efekt w postaci 
opowieści kompletnej. A przyjemność 
wysłuchania pełnej ważnych słów wielo-
wątkowej rozmowy Łukasza Nowackiego 
z Anną Kamińską była nie mniejsza niż 
fascynująca lektura książki. n (kb)

Bohater na tacy
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Magdalena Mamcarz
Członek Zarządu

Maciej Mański
Prezes Zarządu

Prawdziwie świątecznych  
Świąt Bożego Narodzenia,  

przynoszących spokój, wytchnienie  
i radość, oraz wszelkiej satysfakcji  

z każdego dnia  
w Nowym 2022 Roku

życzą

wraz z pracownikami Spółki

 Życzenia zdrowych  
i rodzinnych  

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz w nadchodzącym  
Nowym 2022 roku  

wszelkiej pomyślności
życzy

Porozumienie samorządowe  
„Ziemia Grodziska”
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Laptopy i pufy Erudycja  
zawsze w cenie

Muzyczne uczty

Potrzebna jest pamięć

Pluszaki przeciw 
przemocy Pracownia Orange w Kozerkach wzięła 

udział w kolejnych dwóch konkursach 
grantowych organizowanych przez Fun-
dację Orange w ramach grywalizacji 
pracowni z całej Polski. Oba złożone 
wnioski przeszły pozytywną weryfika-
cję, w  efekcie czego udało się pozyskać 
granty o łącznej wartości blisko 14 tys. zł.
– Projekt o ekogrant zatytułowany „Od eko-
zera do zero waste bohatera” zakłada szereg 
realizowanych od przełomu listopada do 
końca kwietnia działań warsztatowych, któ-
re pokazują mieszkańcom, jak w kreatywny 
sposób wykorzystywać materiały ogólnie 
uważane za śmieci, np. z plastikowych bute-
lek wykonamy pufy – mówi Dominika Sta-
niaszek, koordynatorka Pracowni Orange 
w Kozerkach i autorka obu wniosków. 

W drugim konkursie nagrodą były trzy 
laptopy z pełnym oprogramowaniem, li-
cencjami i myszkami, we wniosku należało 
opisać podejmowane w pracowni działania 
związane z nowymi technologiami. – Lapto-
py oprócz tego, że będą służyły do odrabia-
nia lekcji, surfowania po internecie i szuka-
nia informacji, przydadzą się przy różnego 
rodzaju programowaniu czy zabawie z robo-
tami. Dzięki temu nasza pula laptopów się 
znacząco zwiększa – z trzech do sześciu, co 
daje nam podwojoną mobilność działań – 
informuje Dominika Staniaszek.  n (ar)

Grodziski Klub Szaradzistów Edyp 27 li-
stopada w Centrum Kultury świętował 
20-lecie istnienia. Oprócz elementów 
charakterystycznych dla tego typu im-
prez, czyli przemówień, koncertu i tortu, 
uczestnicy spotkania mogli wziąć udział 
w okolicznościowym miniturnieju.
– Starałem się stworzyć taki zestaw zadań, 
w którym pojawi się każdy klubowicz – albo 
jako rozwiązanie, albo hasło, albo w po-
leceniu. W ramach zestawu jest sześć róż-
nych łamigłówek, m.in. rebus, kalambur 
– omawiał założenia miniturnieju Adam 
Biniszewski, aktywny działacz Edypa i jego 
wieloletni prezes.

Podczas spotkania zebranym przybliżo-
ne zostały początki istnienia klubu. – Idea 
powstania klubu szaradzistów w Grodzisku 
zrodziła się w mojej głowie na biesiadzie 
szaradziarskiej w Rowach. Wystąpiłem z ini-
cjatywą do ówczesnego dyrektora Ośrodka 
Kultury Andrzeja Okurowskiego. Następ-
nym krokiem było zamieszczenie ogłosze-
nia w ogólnopolskiej prasie szaradziarskiej 
– „Rozrywce”. Wszyscy chętni, którzy chcie-
li przystąpić do klubu, mieli zgłosić się do 
Ośrodka Kultury 23 listopada 2001 roku. 
Na tym spotkaniu było nas sześciu – mówił 
Krzysztof Lipski, pierwszy prezes Edypa. Po-
dziękował on wszystkim, którzy przyczynili 
się do rozwoju klubu – warto podkreślić, że 
w tym elitarnym gronie znalazł się również 
nasz wieloletni współpracownik Bolesław 
Stępniewski, autor comiesięcznej krzyżówki, 
która publikowana jest w każdym numerze.

– Dwadzieścia lat temu świat wyglądał 
inaczej, ale jedno pozostało niezmienne. 
Erudycja, umiejętność bawienia się słowem 
oraz znajomość języka polskiego zawsze jest 
w cenie – mówiła Natalia Poncyliusz-Lesz-
czyńska, obecna prezes Edypa.  W imieniu 
władz miasta dyplom gratulacyjny z oka-
zji jubileuszu przekazała sekretarz gminy 
Aneta Caban.  n (ar)

Cykl coniedzielnych spotkań „Koncer-
towa Mediateka” w listopadzie i grudniu 
obfitował w muzyczne uczty o zróżnico-
wanym programie.
7 listopada zrobiło się muzycznie patrio-
tycznie za sprawą Kasi Ignatowicz i Macie-
ja Klocińskiego. Tydzień później koncert 
„To co pierwsze, najważniejsze” zaprezen-
tował Bogusław Nowicki. Była to promo-
cja piosenek z najnowszej płyty artysty. 
W świat najpiękniejszych pieśni i  ballad 
Bułata Okudżawy przenieśli zebranych 21 

Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz tamtejsza Szkol-
na Grupa Radiowa w nietypowy sposób 
celebrowały Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia. 25 listopada ramach organizo-
wanej przez WOŚP akcji „Nie bij mnie – 
kochaj mnie” przygotowały happening, 
ukrywając na deptaku 10 pluszaków 
z logo akcji i logo szkoły.

– Każdy, kto znalazł takiego misia 
i  miał ochotę podzielić się ze Szkolną 
Grupą Radiową swoimi przemyśleniami 
na temat przemocy, mógł udzielić wywia-
du lub po prostu porozmawiać. Do akcji 
dołączyła się Straż Miejska i towarzyszyła 
wraz z Misiem Pandą, aby wszystko prze-
biegało bezpiecznie. Mieszkańcy oprócz 
misia mogli otrzymać również opaski 
odblaskowe – informuje Anna Lipner, pe-
dagog szkolny. – Na koniec akcji ucznio-
wie udali się do Urzędu Miejskiego, gdzie 
spotkali się z wiceburmistrzem Toma-
szem Krupskim, by porozmawiać o akcji 
profilaktycznej dotyczącej przemocy. Na-
sza akcja zbiegła się z akcją Urzędu Miej-
skiego „To nie twoja wina”, adresowaną 
do osób dotkniętych przemocą w rodzi-
nie – dodaje.   n (kb)

listopada: Piotr Kajetan Matczuk, Artur 
Chyb i Tomasz Imienowski. Z okazji Dnia 
Pluszowego Misia 28 listopada na „Misio-
we granie” zaprosiła grodziska Państwo-
wa Szkoła Muzyczna.

Grudniowy repertuar zainaugurował 
mikołajkowy występ Nauczycielskiego 
Chóru Viva la Musica pod dyrekcją Stani-
sława Wiśniewskiego. Historie strunami 
i smyczkiem pisane opowiedzieli 12 grud-
nia na swoich instrumentach: Patrycja 
Szymańska – skrzypce i Adam Woch – gi-
tara klasyczna. Na 19 grudnia zaplanowa-
ny został koncert zespołu Zazula. n (ar)

40 lat upłynęło od wprowadzenia 
13  grudnia 1981 roku stanu wojennego 
w  Polsce. W Grodzisku pamięć o tam-
tych wydarzeniach jest nadal żywa.
– To był szok. Przyszliśmy do zakładu pra-
cy, pracowałem wtedy w Polfie, flagi So-
lidarności i państwowe zostały zrzucone 
w błoto przez oddział ZOMO, a siedziba So-
lidarności zaplombowana. W odruchu bun-
tu z kolegami chcieliśmy to, co było w sie-
dzibie Solidarności, zabrać, żeby nie uległo 
dewastacji. Wynieśliśmy kasę, dokumenty, 
a przede wszystkim sztandar, który dokład-
nie 13 grudnia miał zostać poświęcony na 
uroczystej mszy świętej. Przy pomocy ks. 

Sylwestra Zycha został on przechowany 
w zakrystii – mówił Marek Gawroński, pre-
zes Fundacji Wdzięczności Niepokornym, 
której patronuje właśnie ks. Zych.

Z okazji okrągłej rocznicy w kościele św. 
Anny odprawiona została msza św. koncele-
browana przez ks. proboszcza Dariusza Gala 
oraz ks. Mieczysława Nowaka, który wygło-
sił kazanie. – Potrzebna jest pamięć tamtych 
dni, tych około stu pomordowanych, tysię-
cy internowanych, działania ZOMO, tego, 
co robiono z narodem, zakładami pracy, 
uczelniami, jak pacyfikowano, gdy tam były 
jakieś ruchy buntu. Potrzebna jest pamięć, 
by przekazać to następnym pokoleniom, 

aby się uczyły z tej bolesnej, trudnej historii 
– podkreślał ks. Mieczysław Nowak.

Po nabożeństwie z udziałem przedsta-
wicieli władz miejskich i grodziskiego od-
działu „Solidarności” złożono wiązanki 
pod tablicą NSZZ Solidarność znajdującą 
się w świątyni.  n (ar)
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W Paryżu tworzyły nie tylko Olga Boznań-
ska i Tamara Łempicka. Na Montparnas-
sie żyło ponad 150 Polek i artystek, które 
kochały, przeżywały dramaty i uniesienia. 
Ciężko pracowały nie godząc się na wy-
kluczenie ze świata sztuki. Anna Zientek 
w swojej książce „Polki na Montparnassie” 
przedstawia sylwetki nie tylko tych najbar-
dziej znanych, ale także często niesłusznie 
zapomnianych. Dotarła do unikalnych, czę-
sto nigdy niepublikowanych materiałów, na 
których oparta jest książka.

Podczas spotkania w Dworku Adama 
Chełmońskiego w Adamowiźnie, które od-
było się 14 listopada, autorka powiedziała, 
że impulsem do jej napisania było kupno 
obrazu pastelowego Ireny Reno. Ale historia 

docierania do kobiet – bohaterek książki – 
była wyboista, tak jak ich życie i twórczość. 
Często malarstwo kobiet w tamtym okresie 
było traktowane jako wtórne w odniesieniu 
do malarstwa mężczyzn. Stąd przed wielo-
ma dramatycznymi często wyborami sta-
wały: Anna Bilińska-Bohdanowicz, która 
jako pierwsza polska malarka cieszyła się 
międzynarodową karierą,  kubistka Alicja 
Halicka, Maria Dulębianka – wieloletnia 
partnerka życiowa Marii Konopnickiej, 
Zofia Stankiewiczówna, Aniela Pająków-
na – córka stangreta i kochanka Stanisława 
Przybyszewskiego czy najbardziej chyba 
dzisiaj ceniona Mela Muter – przyjaciółka 
Reymonta i Rilkego. Jak zauważyła A. Zien-
tek, kobiety malarki inaczej ukazywały na 

Dzień Pluszowego Misia w Grodzisku 
obchodzony jest od wielu lat. Z tej okazji 
Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci 
misiowe warsztaty plastyczne.
W Mediatece 27 listopada chętnych do 
twórczych działań nie brakowało. – Zawsze 
przychodzimy na takie zajęcia, dziecko to 
uwielbia. Wszystko jest fajnie zorganizo-
wane, animatorki tłumaczą, co i jak zrobić. 
Córka jest przeszczęśliwa, a ja dumna – mó-
wiła Anna Witkowska, mieszkanka Gro-
dziska, mama Amelii, której najbardziej 
podobało się robienie misiowych masek.

Maski te młodzi uczestnicy warsztatów 
tworzyli na podstawie przygotowanych 
szablonów z kolorowego papieru i sznur-
ka, malowali je flamastrami i kredkami. 
– Dzieci mogą w domu założyć własno-
ręcznie przygotowane maski, włączyć mu-
zykę, wziąć swojego misia do ręki i z nim 
zatańczyć, niczym na balu – mówiła Anna 
Banaszek, animatorka, na co dzień opiekun 
świetlicy w Łąkach.  n (ar)

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Ma-
riusza Błaszczaka z 25 października Szkoła 
Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu 
otrzymała imię mieszkańca Grodziska Ma-
zowieckiego Włodzimierza Markowskiego. 
Jako żołnierz AK ps. „Rybka” był konstruk-
torem pierwszej radiostacji, dzięki której 
Zachód usłyszał o Powstaniu Warszawskim. 
Z  radiokomunikacją W. Markowski był 
związany od dziecka za sprawą ojca – Bole-
sława, który od 1923 r. był dyrektorem czę-
ści odbiorczej radiostacji transatlantyckiej 
w Grodzisku oraz właścicielem firmy Bemar, 
która produkowała elementy elektroniczne, 
głównie dla armii. W. Markowski szkołę 
podstawową ukończył w Grodzisku Maz. 

Kobiety wyprzedzające epokę

Na świat z dystansem

Rybka patronem

Zdrowia, spokoju i radości  
na nadchodzące Święta  
Bożego Narodzenia  

oraz pasma sukcesów i wielu 
zrealizowanych celów i inwestycji 

w Nowym 2022 Roku

życzy

Bartłomiej Okurowski
Radny Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim

swoich płótnach ciało kobiety niż czynili 
to mężczyźni. Często np. przez pryzmat 
macierzyństwa. Na świecie zainteresowa-
nie malarstwem kobiet zaczęło się od Fridy 
Kahlo. Dobrze pamiętać również o twór-
czości Polek, tym bardziej, że śladów ich 
życia na Montparnassie jest coraz mniej.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Z misiem jak na baluDrugą pasją W. Markowskiego były sporty 
motorowe. Czterokrotnie stawał na najwyż-
szym podium Mistrzostw Polski w rajdach 
motocyklowych. Później z powodzeniem 
brał udział w rajdach samochodowych, m.in. 
w 1968 r. – w rajdzie Monte Carlo. Włodzi-
mierz Markowski zmarł 28 maja 2009 r. i zo-
stał pochowany na grodziskim cmentarzu. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Kabaret Młodych Panów zagościł 29 listopa-
da w grodziskim Centrum Kultury ze swoim 
najnowszym programem pt. „To jest chore”. 
Przewodnią sentencją tego projektu były sło-
wa Zygmunta Freuda – „nie ma ludzi zdro-
wych, są tylko niezdiagnozowani”. Sceny 
kabaretowe przedstawiały to, co nienormal-
ne, bezsensowne, irracjonalne i absurdalne 
w  ludzkiej codzienności. Aktorzy nie bali 
się dotykać kwestii społecznych i kontro-
wersyjnych tematów z życia publicznego. Łą-

czyli obiektywizm z realizmem, wady z za-
letami, tak aby ukazać świat we właściwych 
proporcjach. Kreatywne skecze, zabawne 
puenty i piosenki z przekazem sprawiły, że 
dwugodzinny spektakl widownia pożegna-
ła gromkimi brawami. – Za każdym razem, 
gdy oglądam Kabaret Młodych Panów, czuję, 
że odrywam się choć na chwilę od rzeczywi-
stości i mogę spojrzeć na świat z dystansem 
– mówiła po spektaklu Marta, fanka tej for-
macji kabaretowej. n (km)

Sylwestrowa Moc Hitów 
 Słuchajcie 31.12.21 od godz. 20.00



BOGORIA nr 314 grudzień 2021

kultura 13

re
kl

am
a

Różne wymiary mięty

Obrazy na sprzedaż 

Festiwal Mięty Pole to święto muzyki ekspe-
rymentującej i przestrzeń spotkań różnych 
nurtów muzycznych. Piąta edycja festiwalu 
odbyła się 20 listopada w grodziskim Cen-
trum Kultury, a rozpoczął ją duet Żywizna, 
czyli gitarzysta Raphael Rogiński i kurpiow-
ska śpiewaczka Genowefa Leoncik. Żywizna 
to po kurpiowsku „natura”. Połączenie kur-
piowskich pieśni z trochę amerykańskim 
brzmieniem gitary daje zaskakujący efekt. 
Początkowe wrażenie dysonansu szybko 
ustępuje przekonaniu, że tej muzyce bliżej 
do klasyki czarnego bluesa, a G. Leoncik to 
bluesowa śpiewaczka. Rzeszowskie Zagłębie 
Rockowe reprezentował zespół 1984 – le-
genda polskiej sceny new wave, cold wave i 

punk. Zespół powstał w… 1985 roku, nazwę 
zaczerpnął z tytułu powieści Orwella oraz 
tytułu płyty grupy Van Halen. Dla szerszej 
publiczności grupę odkrył Tomasz Beksiń-
ski. Fani zespołu przed koncertem mogli 
obejrzeć film „Mizerny i 1984 – historia pod-
karpackiego rocka” oraz zadawać pytania li-
derowi zespołu, którym jest Piotr „Mizerny” 
Liszcz, podczas rozmowy przeprowadzonej 
przez dziennikarza muzycznego Leszka 
Gnoińskiego.  Zespół podziękował na fb eki-
pie grodziskiego Centrum Kultury za pro-
fesjonalne nagłośnienie i wspaniałe światła. 
Trzecim wykonawcą był zespół Coal, który 
zaprezentował program w sam raz dla miło-
śników melancholijnej elektroniki z żeńskim 

Razem z Tlenosferią 
pomyśl o wyjątkowym 
prezencie dla bliskich  

– voucherze  
na nasze usługi

Tlenosferia – gabinet hiperbaryczny

tel. 667 777 063
www.tlenosferia.pl

ul. Limanowskiego 10 D
96-300 Żyrardów

Stacja Paliw BP    , ul. Matejki 6

Naszym klientom z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia  

składamy życzenia  
radości, spokoju  

i zrealizowania planów  
w Nowym 2022 Roku  

wokalem Katarzyny Kowalczyk. Na zakoń-
czenie z niezwykłą ekspresją wystąpił cze-
sko-kanadyjski zespół Alpha Strategy.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Dworek Adama Chełmońskiego na kilka nie-
dzielnych godzin 21 listopada zamienił się 
w targ sztuki malarskiej. Zainteresowani mogli 
tego dnia nabyć obrazy okolicznych twórców.
 – Postanowiłam wziąć udział w tym wyda-
rzeniu z ciekawości, chęci poznania innych 
osób, które też malują, zobaczenia ich dzieł. 

Nigdy tu nie byłam, a jest to pięknie poło-
żone bardzo fajne miejsce. Prezentuję kilka-
naście moich obrazów, które przedstawiają 
przyrodę, głównie ptaki i kwiaty – mówiła 
Bożena Śliwka z okolic Żyrardowa, która 
maluje od ośmiu lat.

n Tekst i fot. Anna Redel
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Grupa rekonstrukcyjna 
muzyki Erica Claptona 

Dworek jak malowany

Świąt białych, pachnących choinką, 
spędzonych w ciepłej 

 rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego 
Nowego 2022 Roku  

życzy
Rada Nadzorcza  
 i Zarząd GSM

O muzyce Erica Claptona 
i  o  nim samym napisano, je-
śli nie wszystko, to prawie 
wszystko. Wystarczy przypo-
mnieć napis „Clapton is God”, 
jaki w  latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku pojawił się na 
parkanie w Londynie. Nestor 
białego bluesa ciągle nagrywa, 
a jego muzyka wciąż spotyka 
się z żywą reakcją publiczno-
ści. Nie inaczej było 24 listopa-
da w  Mediatece, gdzie z kon-
certem „Tribute to Clapton” 
wystąpiła grupa Bartek Grza-
nek Trio.   

Usłyszeliśmy wszystkie naj-
większe przeboje Claptona 
z „I Shot The Sheriff ” i „Layla” 
na czele. Był Clapton elektrycz-
ny i akustyczny z „Tears in He-
aven”. Był Clapton z ulubionego 

przez B. Grzanka okresu The 
Cream. A przecież Clapton to 
także nagrania i koncerty z in-
nymi wielkimi świata bluesa 
i jazzu. W tle zawsze pobrzmie-
wa B.B. King, J.J. Cale, John 
Mayall, Steve Winwood, Wyn-
ton Marsalis i inni. 

Na bis muzycy wyko-
nali kompozycję autorską 
B.  Grzanka „Znów dla ciebie 
gram”. Muzykom tria, a więc 
B. Grzankowi, Mirosławowi 
Wiśniewskiemu grającemu na 
gitarze basowej i perkusiście 
Przemkowi Kuczyńskiemu na-
leży życzyć, aby kiedyś zagrali 
na jednej scenie z E. Clapto-
nem, a może doczekają się też 
koncertu „Tribute to Bartek 
Grzanek”. Kto wie?

n Sławomir Sadowski

Plenery malarskie w Dworku 
Adama Chełmońskiego w Ada-
mowiźnie były jednymi z pierw-
szych wydarzeń artystycznych 
organizowanych w tym miejscu. 
Warsztaty odbywały się pod 
kierunkiem Hanny Gancar-
czyk od maja do października 
2021  r. i wzięło w nich udział 
ok. 80  osób. Uczestnikami byli 
mieszkańcy Grodziska Mazo-
wieckiego i okolic, którzy roz-
wijali swoje umiejętności i szli-
fowali warsztat. Były to plenery 
międzypokoleniowe i otwarte 
dla każdego. Ich efektem są ob-
razy akrylowe i olejne. Część 

z nich można było zobaczyć na 
wystawie otwartej 9 listopada.

– Gdy zobaczyłam dworek, 
po prostu musiałam zorga-
nizować tu plenery – mówiła 
H.  Gancarczyk podczas werni-
sażu. Podkreślała, jak ważna jest 
szczerość wypowiedzi artystycz-
nej w malarstwie i zachęcała do 
spróbowania swoich sił podczas 
kolejnej edycji plenerów w przy-
szłym roku w Adamowiźnie, 
a także do uczestniczenia w zaję-
ciach, które od 2014 r. prowadzi 
w  Gminnym Centrum Kultury 
w Radziejowicach.

n Sławomir Sadowski
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Osiecka  
w Oriencie

Płaskorzeźby ze sznurka 

Koncert jak misterium

kultura 15

Twórczość Agnieszki Osieckiej – autorki 
ponad 2 tysięcy tekstów piosenek, ske-
czy i utworów scenicznych ciągle inspi-
ruje. Potwierdzeniem tego był program 
zespołu Sentido zaprezentowany 26 li-
stopada w Starym Kinie w Milanówku. 
Muzycy wykonują kompozycje Osieckiej 
zaaranżowane w sposób orientalny. Jest 
to orient subtelny, nienarzucający się. 
Wokalistką z musicalowym doświadcze-
niem jest utalentowana Kaja Mianowa-
na, na akordeonie gra Piotr Kopietz, a na 
kontrabasie Sebastian Wypych. Ważnym 
elementem są instrumenty perkusyjne, 

takie jak bęben obręczowy daf, na któ-
rym gra Arad Emamgholi. Podczas kon-
certu można było usłyszeć m.in. „Ucisz 
serce”, „Oczy tej małej”, „Chwalmy Pana”, 
„Miasteczko Bełz”, „Kiedy mnie już nie 
będzie”, „Nie żałuję”, „Wariatka tańczy” 
czy „Niech żyje bal”.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski    

Jeśli Podkowa Leśna to ptaki. W tamtej-
szym Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich odbył się wernisaż prac Alicji 
Rotfeld „Głównie ptaki”. Artystka jest ab-
solwentką warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych i jednocześnie radną podko-
wiańskiej Rady Miasta. Szukając źró-
deł twórczości A. Rotfeld należy cofnąć 
się… aż do początków XIX wieku, gdy 
powstała jedna z najwybitniejszych prac 
i obecnie jedna z najdroższych książek 
poświęconych ptakom „Ptaki Ameryki” 

autorstwa Johna Jamesa Audubona, któ-
ry skatalogował ponad 400 gatunków. To 
on zainspirował wielu artystów i projek-
tantów, również Alicję Rotfeld. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski    

Książki  
jak kocyk

Cóż tam, pani, 
w internecie?

Dekoracje świąteczne w centrach handlo-
wych pojawiają się już na początku listopada. 
W  mediach społecznościowych jest podob-
nie. Instagram, gdzie najważniejszą formą 
przekazu są zdjęcia, od kilku tygodni mieni 
się czerwienią, bielą, złotem i zielenią.

Na profile książkowe wskoczyły świątecz-
ne evergreeny. Należą do nich zdjęcia książek 
w towarzystwie kawy z artystycznie ułożony-
mi marhsmellows albo posypką w kształcie 
Mikołaja, lasek cukrowych, sosnowych gałą-
zek, szyszek, papierowych gwiazd, kraciastych 
koców, lukrowanych pierników, suszonych 
owoców, kubków z rogami renifera, ciepłych 
skarpet czy termoforów z uśmiechniętym bał-
wanem. Kto potrafi, dodaje błysk lampek le-
dowych w tle, a kto nie umie, korzysta z goto-
wego efektu bokeh w aplikacji na smartfonie.

Czas świąt na rodzimym rynku książki to 
również wysyp tematycznych powieści oby-
czajowych. W tym roku możemy razem z bo-
haterkami uczestniczyć w przygotowaniach 
do świąt Bożego Narodzenia w leśnym pen-
sjonacie, zająć miejsce przy wigilijnym stole, 
doświadczyć zimowego cudu, poszukać magii 
we własnym sercu, posłuchać głosu swojej du-
szy, a nawet odnaleźć prawdziwe anioły. Hap-
py end to znak rozpoznawczy tych historii.

Oczywiście możemy skwitować powyższe 
pozycje uśmiechem politowania, twierdząc że 
ich fabuły daleko odbiegają od rzeczywistości. 
Jednak mijający rok był dla nas tak trudny, że 
powieści, które zdaniem recenzentek otulają 
niczym ciepły kocyk, być może pozwolą choć 
na chwilę zapomnieć o smutkach i oderwać 
się od codziennych trosk.

Poza tym instagramowa cukierkowatość 
wcale nie oderwała się tak bardzo od świata 
realnego. Otóż, choć działamy w świecie wir-
tualnym, udało nam się przywrócić uroczą 
tradycję wysyłania sobie świątecznych kar-
tek. Prawdziwych świątecznych kartek wy-
syłanych tradycyjną pocztą. Czy nie jest to 
sympatyczny dowód, że krytykowane za ko-
loryzowanie prawdy media społecznościowe 
mogą nieść ze sobą coś wartościowego?

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku życzę Wam, drodzy czytelnicy mojej 
rubryki, spokojnej atmosfery przy wigilijnym 
stole oraz by rok 2022 okazał się dla nas łaska-
wy, przyniósł nam oddech, radość drobnych 
chwil i wiele czytelniczych zachwytów. A ja 
obiecuję zostać z Wami do końca świata i o je-
den dzień dłużej, a przynajmniej do momentu, 
w którym wydawca „Bogorii” nie stwierdzi, że 
felietony Kowalewskiej wywołały dramatycz-
ny spadek zainteresowania pismem.

Radosnych świąt, moi drodzy, mimo 
wszystko!

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Listopadowy wieczór to czas skłaniają-
cy do refleksji. W grodziskiej Mediatece 
14 listopada można było posłuchać pie-
śni żałobnych w wykonaniu Olgi Kozieł, 
Pawła Grochockiego i grającego na altów-

ce Pawła Odorowicza. Podczas swoistego 
misterium w czarno-białej kolorystyce, 
jakim był koncert pt. „Pieśni przejścia”, 
zabrzmiały piękne, głębokie teksty, po-
chodzące z tradycji obrzędowych polskiej 
wsi, zwłaszcza z Lubelszczyzny, gdzie cała 
społeczność brała udział w opłakiwaniu 
osoby bliskiej. Interesująca jest formuła 
zaprezentowanych pieśni, których narra-
torem jest osoba zmarła, zwracająca się 
do żyjących i udzielająca rad i przestróg. 
Ciekawy jest również pomysł z odtwarza-
nymi odgłosami wiosny, które kontrastu-
ją ze słowami żałobnych pieśni. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski    

20 listopada w Ognisku Plastycznym im. 
Jana Skotnickiego w Grodzisku Maz. od-
był się wernisaż prac Doroty Średnickiej. 
Prace artystki powstają dzięki stosowaniu 
węzłów makramowych. Każda z kompozy-
cji jest niepowtarzalna. Do ich stworzenia 
używa najbardziej naturalnych materia-
łów. Sznurek to głównie juta, drewno jak 
najmniej przerobione. Oprócz dodatków 
drewnianych używa wikliny. Swoje prace 
nazywa płaskorzeźbami. Była to pierwsza 
tego rodzaju wystawa w działającej przy 
grodziskim ognisku galerii Popkolor.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski    

Ptaki w sztuce
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Czy szczepienia przeciwko COVID-19 są 
bezpieczne?

– Tak, świadczy o tym skala – na świecie 
wykonano już osiem miliardów szczepień. 
W dotychczasowej historii chyba nie po-
dano w tak krótkim czasie aż tylu dawek 
żadnej innej szczepionki. Tak zwane NOP-
-y zgłaszane po szczepieniu przeciwko CO-
VID-19, to najczęściej objawy, które wystę-
pują również po innych szczepionkach: złe 
samopoczucie, objawy grypopodobne, bóle 
mięśniowe, bóle stawowe. Są też objawy 
miejscowe w postaci bólu, zaczerwienienia, 
niewielkiego obrzęku.
Szczepionki powstały w krótkim czasie, 
więc niechętni sugerują, że osoby szcze-
piące się są królikami doświadczalnymi.

– To nie jest prawda. Wystarczy sięgnąć 
do historii. Przymiarki do stworzenia no-
watorskiej szczepionki mRNA to początek 
lat dwutysięcznych. Jeśli chodzi o jej pod-
stawy teoretyczne, to sięga ona ubiegłego 
wieku. Ponadto firmy, które wzięły się za 
produkcję szczepionek przeciw COVID-19 
– będącej pierwszym praktycznym zasto-
sowaniem technologii mRNA, połączyły 
siły, aby je lepiej opracować. Ich dzieło jest 
zatwierdzone przez urzędy, które wpro-
wadzają do obrotu nowe leki. Szczepionki 
przeciw COVID-19, które wykorzystujemy 
w Europie – czy to mRNA czy wektorowe – 
to preparaty medyczne, które fazę ekspery-
mentalną mają za sobą i są pełnoprawnymi 
przebadanymi substancjami.
Które szczepionki są lepsze – mRNA czy 
wektorowe?

– Najlepsze wyniki w zakresie stopnia 
ochrony mają szczepionki mRNA. Choć 
kiedy je wprowadzano, były głosy, że ta 
szczepionka uchroni nas przed wszyst-
kim, dziś, z perspektywy czasu, wiadomo 
że szczepionka chroni przede wszystkim 
przed zgonem z powodu COVID-19 oraz 
ciężkim przebiegiem choroby. Niestety, nie 
daje nam pełnej odporności i nie likwiduje 
zagrożenia zakażeniem, bo choć transmi-
sja wirusa jest mniejsza, to nie jest zerowa. 
Warto pamiętać, że żadna szczepionka – 
„covidova” czy nie – nigdy nie chroni nas 
w 100 procentach.
Przy szczepionkach wektorowych wska-
zywano za to na większe ryzyko powsta-
wania zakrzepów.

– Właściwie każdy z nas podlega pew-
nemu ryzyku powstania zakrzepicy żyl-
nej. Zwiększa je palenie papierosów, alko-
hol, a nawet antykoncepcja hormonalna. 
Ale są też różne inne czynniki, takie jak 
długa podróż samolotem, pociągiem czy 
samochodem… Na marginesie dodam, 
że zachorowanie na COVID-19 w dużo 

większym stopniu zwiększa ryzyko wystą-
pienia epizodu zakrzepowo-zatorowego, 
niż szczepionka, więc korzyści wynikające 
z jej podania są wielokrotnie większe.
Jaki jest okres ochrony zapewnianej przez 
szczepionkę? Miały wystarczyć dwie daw-
ki, obecnie rekomendowane jest przyjmo-
wanie trzeciej dawki.

– Może będzie też czwarta dawka, ale 
to nie powinno nikogo przerażać. Chodzi 
o  to, że wraz z upływem czasu w organi-
zmie maleje poziom przeciwciał.
Ozdrowieńcy mają zapewnioną lepszą 
ochronę w efekcie choroby?

– Nie. Według naszej obecnej wiedzy 
poziom przeciwciał powstających w efek-
cie choroby maleje szybciej, niż poziom 
przeciwciał wytwarzanych po otrzymaniu 
szczepionki. I choć po otrzymaniu nawet 
trzeciej dawki odnotowywane są zachoro-
wania, to jest to inne chorowanie: skąpo 
objawowe albo praktycznie bezobjawowe. 
Warto się szczepić, bo w obecnej IV fali wi-
dzimy, że w gronie osób nieszczepionych 
najciężej chorują ludzie młodzi: 20-, 30- 
czy 40-letni. I nie przechodzą tego łatwo, 
wirus niszczy im płuca, potrzebują wspar-
cia oddechowego, a w końcu wymagają le-
czenia respiratorowego.
A czy dzieci nadal są mniej narażone na 
ciężki przebieg zakażenia COVID-19?

– W poprzednich sezonach infekcyj-
nych mieliśmy sporadyczne hospitalizacje 
dzieci z powodu covida. Obecnie widzimy 
znaczący wzrost zachorowań. Nigdy nie 
wiemy, które dziecko będzie chorowało ła-
godnie, a u którego po np. bezobjawowym 
przebiegu choroby w  przeciągu czterech, 
sześciu czy ośmiu tygodni rozwinie się ze-
spół PIMS.
Czym jest dokładnie PIMS?

– PIMS – układowy, zapalny zespół, któ-
ry może być stanem zagrażającym życiu. 
Część takich pacjentów trafia na oddział 
intensywnej terapii, a śmiertelność w ich 
przypadku jest dużo większa. U części 
dzieci występują również inne – łagodniej-
sze objawy pocovidowe, np. zwiększona 
męczliwość połączona ze zmniejszoną to-
lerancją wysiłku fizycznego.
Jak szczepienie może wpłynąć na możli-
wość zajścia w ciążę i przebieg ciąży?

– Na pewno nie wpływa negatywnie. 
Nie jest to pierwsza szczepionka, o której 
się mówi, że oddziałuje fatalnie na płod-
ność. Tylko brak na to poparcia w wyni-
kach naukowych.
Czyli kobiety w ciąży powinny się zaszczepić?

– Tak, ponieważ przejście COVID-19 
w okresie okołoporodowym podnosi ryzy-

ko: utraty ciąży, ciężkiego zachorowania, 
zgonu zarówno dziecka, jak i zgonu mamy. 
Szczepiąc się, matka chroni nie tylko siebie, 
ale i nienarodzone jeszcze dziecko, bo część 
przeciwciał przechodzi przez łożysko i uod-
parnia także przyszłego noworodka. To jest 
istotne działanie profilaktyczne, ponieważ 
noworodki czy niemowlęta również są za-
grożone cięższym przebiegiem COVID-19.
Czy kobiety karmiące piersią powinny się 
zaszczepić?

– Skoro ginekolodzy i położnicy są zda-
nia, żeby szczepić kobiety w okresie ciąży, 
to dlaczego w okresie karmienia miałoby 
być inaczej?
Co z osobami, które przeszły 
COVID-19?

– Status ozdrowieńca mamy przez sześć 
miesięcy i mniej więcej przez taki okres ob-
serwuje się w ich organizmie przeciwciała, 
tyle że z miesiąca na miesiąc znacząco ob-
niża się ich poziom. Gdy oznaczymy prze-
ciwciała u osoby, która zachorowała, a się 
nie zaszczepiła, to ten poziom będzie niski. 
Osoba, która zachorowała, a się zaszczepiła 
uzyska dużo większy poziom przeciwciał, 
niż osoba, która jest zaszczepiona trzema 
dawkami, a nie chorowała w ogóle.
Czyli ozdrowieńcy powinni również się 
szczepić...

– Jeśli ktoś zachorował ciężko lub więcej 
niż raz, nie powinien zwlekać ze szczepie-
niem, bo nie wiadomo, w jakim stanie jest 
jego układ odporności. Podczas tej fali CO-
VID-19 pojawia się zjawisko reinfekcji, czy-
li powtórne zachorowania.
To zagrożenie dotyczy tylko nieszcze-
pionych?

– Głównie ich, ale również około 5-10 
procent osób zaszczepionych może nie wy-
generować odpowiedniej odporności.
Przeciwdziałanie zakażeniu jest też tym 
trudniejsze, że ciągle dochodzi do mutacji 
wirusa.

Z Minh Nguyet Pham-Osiecką, pediatrą ze Szpitala Zachodniego,  
na temat szczepień przeciwko cOViD-19 rozmawiała Anna Redel.

Szczepionka chroni  
przed umieraniem
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– Dużym problemem jest też to, że 
poza szczepieniem nie stosujemy innych 
środków bezpieczeństwa, czyli dezynfek-
cji rąk, dystansu społecznego, nie nosimy 
maseczek.
Maseczki są ważne?

– Tak, nawet bardzo. I ze smutkiem 
stwierdzam, że większość ludzi w ogóle 
nie nosi maseczek. A jeśli już je zakłada-
ją, to mają je opuszczone pod nosem lub 
korzystają z maseczek, które pamiętają 
początki pandemii. Takie korzystanie 
z maseczek nic nie daje. Nie rozumiem 
zachowania ludzi, bo warto postawić na 
profilaktykę, ponieważ jest to działanie 
mniej dokuczliwe niż leczenie choro-
by. I  tańsze. Koszt podania jednej dawki 
szczepionki Pfizera to mniej więcej 100 
zł, a koszt opieki lekarskiej i pracy ECMO, 
to milion zł w ciągu miesiąca.
Mówi Pani, żeby się szczepić. A co mają 
zrobić osoby zagrożone np. wstrząsem 
anafilaktycznym?

– Szczepiliśmy przeciwko COVID–19 
osoby z wywiadem anafilaksji i typowego 
wstrząsu nie było w ogóle. Ale jesteśmy 
na to przygotowani – posiadamy zestaw 
reanimacyjny. Poza tym należy zapoznać 
się z charakterystyką produktu, czyli opi-
sem, na co dany lek jest, jakie są wskaza-
nia, przeciwskazania, objawy niepożą-
dane. Proponuję przyjrzeć się zwykłemu 
paracetamolowi. Z leków bez recepty,  
które kupujemy, o zgrozo!, nie tylko w ap-
tece, ale także na stacji benzynowej, ko-
rzystamy bezrefleksyjnie. Każdy uważa, 
że paracetamol jest lekiem bezpiecznym. 
Tymczasem jego przedawkowanie po-
woduje niewydolność wątroby, a nawet 
śmierć.
Ma Pani bagaż doświadczeń związanych 
z zaangażowaniem w proces szczepień 
w Mediatece. Jakie są Pani wnioski po 
prawie roku od momentu udostępnienia 
szczepionek w Polsce?

– Widzimy coraz więcej osób zgłasza-
jących się na pierwszą, drugą bądź trzecią 
dawkę. Mnie najbardziej cieszą te pierw-
sze dawki. Niektórzy pacjenci przyznają, 
że do szczepienia zostali zmuszeni przez 
otoczenie, np. pracodawca zagroził, że 
wyśle ich na bezpłatny urlop albo rodzi-
na wywarła na nich presję. Mówię takim 
osobom, że niezależnie od powodu, je-
śli nie szczepimy się dla siebie, to przede 
wszystkim robimy to dla innych. W szcze-
gólności dla swoich dziadków, rodziców, 
dzieci. Bo nawet jak zachorujemy, to jest 
minimalne prawdopodobieństwo, że nie 
trafimy na OIOM. A to już bardzo dużo.
Dziękuję za rozmowę.

Od 30 września do 3 października trwał 
zorganizowany przez Fundację Wdzięczno-
ści Niepokornym im. Ks. Sylwestra Zycha 
wyjazd grupy działaczy opozycji demokra-
tycznej do Gdyni. Celem było uczestnictwo 
w wydarzeniach XII Festiwalu „Niepokor-
ni, Niezłomni, Wyklęci”. Braliśmy udział 
w projekcjach filmów dokumentalnych 
o tematyce niepodległościowej oraz w spo-
tkaniach z ludźmi, którzy z bronią w ręku 
walczyli o wyzwolenie Polski spod okupacji 
niemieckiej, a potem radzieckiej.

Duże wrażenie zrobił na nas pokaz filmu 
fabularnego pt. „Aida”, którego treścią była 
niedawna wojna na Bałkanach i mord na 
Bośniakach w Srebrenicy. Zwiedzaliśmy 
też muzeum „Solidarności” i historycz-
ną salę BHP na terenie gdańskiej stoczni. 
Następnie odwiedziliśmy Muzeum II Woj-
ny Światowej oraz popłynęliśmy statkiem 

z  Gdańska na Westerplatte. W drodze 
powrotnej do domu zwiedziliśmy Zamek 
w Malborku.

Tak udany i pogodny wyjazd był moż-
liwy dzięki temu, że objął go Honorowym 
Patronatem Burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego Grzegorz Benedykciński, za co 
serdecznie dziękujemy.

 nPrezes Fundacji Wdzięczności  
Niepokornym im. Ks. Sylwestra Zycha

Marek Gawroński

Niezwykle radosne i twórcze były u senio-
rów w Łąkach przedświąteczne tygodnie. 
Uczestniczyliśmy w tradycyjnych warszta-
tach i tworzyliśmy swoje małe dzieła sztuki: 
ozdoby choinkowe, aniołki, stroiki, wspólną 
szopkę itp. Ale największą radość sprawiły 
te wspólne z dziećmi ze Świetlicy w Zabłot-
ni warsztaty, na których wykonaliśmy pod 

kierunkiem pani Doroty wieńce adwento-
we z siana. Była prawdziwie rodzinna at-
mosfera, integracja, wymiana doświadczeń 
i mnóstwo radości. Dla nas to powrót do lat 
dziecięcych i z nostalgią wspominaliśmy 
dawne zwyczaje świąteczne. Seniorzy te 
międzypokoleniowe spotkania bardzo ce-
nią, bo uczą one integracji oraz wzajemne-
go szacunku. Jak co roku przyłączyliśmy się 
do akcji „Szlachetna Paczka”, wykonaliśmy 
stroiki i karty bożonarodzeniowe. Mamy 
nadzieję, że uprzyjemnią obdarowanym 
ten niezwykły czas. Życzymy Wszystkim: 
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, 
ciepłych w sercu, mroźnych na zewnątrz, 
rodzinnych i wymarzonych. Szczęśliwego 
Nowego Roku!

 nDanuta Dubielecka i Seniorzy 
 z Klubu w Łąkach

Niepokorni 
na Wybrzeżu 

Świątecznie w Łąkach

Miłych, zdrowych Świąt  
i szczęśliwego Nowego Roku 2022 

wszystkim kombatantom  
oraz rodzinom

życzy
Koło Związku Kombatantów  

i Byłych Więźniów Politycznych  
w Grodzisku Mazowieckim 

– Celina Skiba

Szczęśliwych Świąt  
pełnych rodzinnego ciepła i miłości  

oraz pomyślności  
w Nowym 2022 Roku

życzy 
Polski Związek Emerytów  

Rencistów i Inwalidów  
w Grodzisku Mazowieckim

Podziękowanie
My, zuchy i harcerze III Szczepu NS 

im. Janusza Korczaka w Grodzisku Mazo-
wieckim, serdecznie dziękujemy pani Boże-
nie Bajkowskiej, kierownikowi lokalnego 
biura PCK, za wspólnie spędzone chwile 
i  możliwość współpracy przy organizacji 

wielu zbiórek i biwaków. Życzymy powodze-
nia i samych sukcesów na najbliższe dni, mie-
siące, lata. Oby nasza przyjaźń i wspólnie 
podejmowane działania mogły nadal czynić 
wiele dobrego na rzecz dzieci i młodzieży.

Do zobaczenia na harcerskim szlaku, 
druhno Bożenko!

Wraz z nadchodzącymi  
Świętami Narodzenia Pańskiego  

składam Państwu najserdeczniejsze 
życzenia pokoju, Bożej Radości  

i miłości w tym szczególnym czasie.

radna Powiatu Grodziskiego
Małgorzata Sędzińska
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Ostatni czas był dla Młodzieżowej Gru-
py Konsultacyjnej bardzo pracowity. Pod 
koniec listopada uczestniczyliśmy w spo-
tkaniu integracyjnym prowadzonym przez 
panią psycholog Patrycję Kochan, podczas 
którego omówiliśmy role występujące 
w zespole oraz wyjaśniliśmy pojęcie „wa-
lidacji” i komunikatu „ja”. Na początku 
grudnia z kolei wzięliśmy udział w warsz-
tatach plastycznych, na których pod okiem 
instruktorów z Centrum Kultury wykona-
liśmy ozdoby świąteczne na organizowany 
przez nas koncert charytatywny.

Koncert odbył się 6 grudnia i został zor-
ganizowany w ramach pomocy małemu 
Maciusiowi z Grodziska, który zbiera na 
operację nóżki. Na scenie Mediateki wy-
stąpili artyści o wielkich sercach: HopSAS 
i grupy wokalne Galerii Młodych prowa-

dzone przez Dagmarę Jaworską, zespół 
Axon i Stowarzyszenie „Dla Autyzmu” 
przygotowani przez Piotra Gąssowskiego, 
a także gość specjalny – zespół MAWT. 
Odwiedził nas również Święty Mikołaj, 
który wraz ze swym wiernym reniferem 
rozdawał drobne słodkości artystom. 
Podczas całego wydarzenia w Mediatece 
obecni byli wolontariusze, którzy zbierali 
do puszek pieniądze na operację Maciusia. 
Podziękowaniem za dobrowolny datek do 
puszki były słodycze i ozdoby choinkowe 
przygotowane przez członków Młodzieżo-
wej Grupy Konsultacyjnej. Na koncercie 
panowała bardzo przyjazna, ciepła, świą-
teczna atmosfera. Artystów można było 
posłuchać zarówno na żywo, jak i online 
– członkowie MGK prowadzili na Face-
booku Mediateka Grodzisk transmisję na 

żywo, która została zapisana i jest dostęp-
na do odsłuchania w każdej chwili. W ra-
mach zbiórki, do maciusiowych puszek 
udało się zebrać łącznie 1909,14 złotych! 
To wspaniały wynik! Dziękujemy Wszyst-
kim, którzy byli z nami tego dnia.

Grodziska młodzież nie zwalnia tempa 
swojej pracy. Cała Młodzieżowa Grupa 
Konsultacyjna przygotowuje już kartki 
świąteczne, które następnie rozda podczas 
grodziskiej Wigilii dla osób samotnych 
i potrzebujących.

Więcej informacji o naszych działaniach 
można znaleźć na Facebooku Młodzieżo-
wy Grodzisk – zapraszamy!

Drodzy Mieszkańcy! Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia życzymy Państwu 
zdrowych, pełnych radości i miłości chwil 
w  rodzinnym gronie, szampańskiej zaba-
wy sylwestrowej oraz pomyślnego i szczę-
śliwego Nowego Roku!

n Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna

Święta tuż, tuż… 

strona młodych18
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Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej 
pandemią rozśpiewani seniorzy z nauczy-
cielskiego chóru Viva la Musica 13  wrze-
śnia wyruszyli do Górskiego Ogrodu 
w  pięknym zakątku woj. świętokrzyskie-
go. Wspólnie z Małgosią Szwed z Zarządu 
Powiatowego Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego przez pięć dni towa-
rzyszyłyśmy chórowi w pracy i aktywnym 
wypoczynku. W pracy – bo codziennie 
odbywały się warsztaty w grupach: sopra-
ny, alty, chórzystki, chórzyści, a następnie 
cały zespół. Dyrygent Staś Wiśniewski – 
przed 16 laty założyciel zespołu wspólnie 
z Elą Bartosiak – nie odpuszczał. Piękny 
śpiew niósł się po całym budynku. Słuchał 
personel, kozy, ptaki i  alpaki. A seniorzy 
jakby mieli nadmiar energii. Spacerowali 
po uroczym ogrodzie, spotykali się towa-
rzysko w mniejszych grupach, wypuszcza-
li się pieszo do odległego o 3 km Łagowa. 
Rozmawiali, wspominali, snuli plany na 
przyszłość. 

W drodze do Górskiego Ogrodu chó-
rzyści dotarli na Święty Krzyż. Poznali 

dzieje ważnego dla polskiej historii miej-
sca i zaznaczyli swój pobyt dwiema pie-
śniami w  kościele o wspaniałej akustyce. 
Oklaskom innych zwiedzających nie było 
końca. Dwa dni później grupa wyruszyła 
do Ujazdu, gdzie właściwie w polu pano-
szą się dumnie ruiny zamku Krzyżtopór. 
Zamek jest częściowo odbudowywany 
i  stanowi niezwykłą atrakcję turystyczną. 
Tu również chór zaznaczył swoją obecność 
pięknym wykonaniem swojej wizytówki, 
a jednocześnie mojej ulubionej piosenki 
„Vive l'amour”.

Czwartkowy wieczór na długo pozosta-
nie w naszej pamięci. Zebraliśmy się już 
zupełnie na luzie, żeby podsumować pobyt 
i podziękować tym, dzięki którym warsz-
taty odbyły się w tym właśnie miejscu: po-
mysłodawcy Stasiowi Wiśniewskiemu za 
całokształt, Andrzejowi Pacule i Jurkowi 
Tuszyńskiemu – znaleźli miejsce oraz pro-
wadzili wszystkie sprawy związane z  za-
kwaterowaniem i wyżywieniem, Ali Kę-
dzior – żartobliwie nazywanej „ministrem 
finansów” – za prawidłowe i skrupulatne 

gospodarowanie finansami oraz Edziowi 
– opiekunowi wszystkich podróżujących 
autokarem grodziskiego PKS z nim za kie-
rownicą. Edziu – szerokości na trasach! 
Później zasłuchaliśmy się w dumkach śpie-
wanych przez Marysię Dalecką przy akom-
paniamencie gitary, zaśmiewaliśmy się 
z  dowcipnych przyśpiewek Rysia Federa. 
Były śpiewy i tańce przy muzyce Eli Bar-
tosiak (klawisze) i Rysia Hysa (akordeon). 

W drodze powrotnej, w piątek, 17 wrze-
śnia seniorzy zwiedzili Muzeum Zabawek 
(czyżbyśmy dziecinnieli?) w Kielcach, 
a potem szczęśliwi, wypoczęci, z apetytem 
na wyjazd w przyszłym roku wrócili do 
Grodziska. 

Ogromne podziękowania składamy na 
ręce Pana Burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego za sfinansowanie przejazdów 
oraz Koleżance Patrycji Feder – Prezes 
Zarządu Powiatowego ZNP za znaczne 
wsparcie finansowe naszej wyprawy.

n Krystyna Górnicka, członek Gminnej 
Rady Seniorów, entuzjastka repertuaru 

i profesjonalizmu Zespołu Viva la Musica

Po raz kolejny została ograniczona dzia-
łalność stacjonarna Gminnej Rady Senio-
rów. Powodem jest czwarta fala pandemii 
koronowirusa. Nie oznacza to jednak, że 
aktywność seniorska zostanie całkowicie 
zawieszona. Ponieważ listopadowe po-
siedzenie, które miało być poświęcone 
bezpieczeństwu seniorów, zostało odwo-
łane, przyjęto inną formę realizacji tego 
zadania. Zarząd GRS spotkał się z Ko-
mendantem Straży Miejskiej Dariuszem 
Zalesińskim, który poinformował o naj-
ważniejszych działaniach proseniorskich 
w najbliższych miesiącach. Koncentrują 
się one na czterech obszarach: 
l Działania związane z pandemią, do-

tyczą m.in. udzielania pomocy seniorom 
przebywającym na kwarantannie, pomocy 
w dotarciu do punktów szczepień.
l Udzielanie porad z aspektów życia co-

dziennego w szczególności wspomaganie 
starszych osób przy weryfikacji wezwań 
od innych instytucji, pomoc w sposobie 
postępowania przy załatwianiu potrzeb 
urzędowych itp.
l Prewencja kryminalna dotyczy 

ostrzegania przed oszustami, informowa-
nia o zagrożeniach czyhających na osoby 
starsze itp.
l Inne działania polegają na pomocy se-

niorom w docieraniu do ważnych miejsc, 
dotyczą udzielania pierwszej pomocy 

potrzebującym, związane są z monitoro-
waniem wyznaczonych miejsc w mieście, 
pomocą w rozwiązywaniu konfliktów itp.

Istotnym elementem spotkania było wy-
znaczenie propozycji wspólnych działań 
na rzecz grodziskich seniorów, które będą 
realizowane w roku 2022.

Gminna Rada Seniorów w trosce o bez-
pieczeństwo seniorów zwraca się z apelem 
o szczególną ostrożność na przejściach 
dla pieszych, gdyż nastał okres jesienno-
-zimowy, wyjątkowo sprzyjający słabej wi-
doczności na jezdniach, warto więc zadbać 
również o elementy odblaskowe na odzieży. 

Innego rodzaju niebezpieczeństwem są 
wyłudzenia. Mimo iż w mediach powta-
rzane są apele i organizowane kampanie 
społeczne na rzecz bezpieczeństwa osób 
starszych, wyłudzacze niemal codziennie 
znajdują nowe sposoby oszustwa. Żerując 
na łatwowierności i sentymentalności se-
niorów bez trudu oszukują ich. Ze szcze-
gółowych obserwacji policji wynika, że 
„działają” według konkretnego schematu, 
dlatego warto uświadomić sobie, jak do-
chodzi do oszustw, by im zapobiegać. Jak 
najczęściej działają oszuści?

Podszywają się pod:• wnuczka, • policjanta, • osobę z administracji, • kuriera, 

• pracownika banku, • telefon zza granicy,• hydraulika, montera okien itp.
Proszą o pieniądze lub wchodzą pod fał-

szywym pretekstem do mieszkania i je 
okradają. Bądźmy więc czujni i ostrożni 
w podejmowaniu decyzji finansowych 
czy  ujawnianiu swoich danych osobo-
wych.  W przypadku odebrania nieznane-
go i podejrzanego telefonu należy natych-
miast o tym fakcie informować policję. Nie 
dajmy się oszukać!

W okresie jesienno-zimowym, gdy 
w  mieszkaniach i domach robi się coraz 
chłodniej, sięgamy po różne urządzenia 
dogrzewające – tradycyjne farelki, słonecz-
ka, piecyki gazowe i na drewno. Pamiętaj-
my, że korzystać z tych urządzeń można 
tylko wtedy, gdy ich stan techniczny jest 
bez zarzutu, gdy jesteśmy pewni, że nie 
dojdzie do awarii, wybuchu czy zatrucia 
tlenkiem węgla.

Szanowni Seniorzy, dbajcie o zdrowie, 
szczególnie w czasach pandemii. Wkro-
czyliśmy w czwartą falę, kiedy koronawi-
rus bezwzględnie atakuje wszystkie grupy 
wiekowe, nie oszczędzając osób starszych. 
Przestrzegajcie ustalonych zasad, nie lek-
ceważcie ich. Wasze zdrowie jest wartością 
nadrzędną!

n Teresa Gańko

Śpiew niósł się w Świętokrzyskiem 

Działania Gminnej Rady Seniorów  
w czwartej fali pandemii COVID-19
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Tę spokojną, mądrą twarz znałam dobrze. Biało-czarna pocztówka z fotografią Prymasa pojawiła 
się w naszym domu w 1948 roku. Po prostu stała na stole, była z nami. Dla rodziców był to ktoś 
bardzo ważny, wiązano z nim nadzieje. Kiedy 22 czerwca 1952 roku wizytował nasze miasteczko, 
myślałam z żalem: czemu cię, Mamo, nie ma wśród żywych.
I oto stoję w bocznej alejce grodziskiego 
cmentarza od strony ul. Radońskiej. Już 
idzie: w otoczeniu księży i rady parafialnej, 
za nimi parafianie. Prymas w purpurowym 
birecie góruje nad wszystkimi. Podejdę – 
decyduję się – i poproszę, żeby chociaż zro-
bił krzyżyk nad mamy mogiłą. Zabiedzona 
wojną i głodowymi latami powojennymi, 
skromnie ubrana, nie mam odwagi. Pry-
mas jest taki wspaniały, poważny, dostojny. 
A ja? Cóż, mrówka mała. Mijają mnie, a ja 
pozostaję w miejscu, rozżalona na siebie. 
Pocieszam się: przecież Prymas modlitwą 
obejmuje wszystkich tu spoczywających. 
A może kiedyś Go spotkam?

Oto co pisze grodziski dokumentalista 
parafialny:

„Wielkim wydarzeniem kościelnym, 
które zapewne odmłodziło duszpaster-
stwo parafialne, była wizyta w Grodzisku 
Maz. Arcybiskupa Warszawskiego ks. Ste-
fana Wyszyńskiego. Podczas uroczystości 
tej całe niemal społeczeństwo parafialne 
wyszło z modlitwą, powagą i nadzieją na 
spotkanie ze swoim Arcypasterzem i du-
chowym wodzem.

Sakrament bierzmowania otrzymało 
wtedy 600 dzieci. Jeszcze bardziej życie 
religijne ożywiło się (…), kiedy parafia ob-
chodziła piękne jubileusze: 600-lecia swego 
istnienia oraz 1000-lecia chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich. 

Z ponowną wizytą przyjeżdża również 
22  czerwca 1968 roku – po 16 latach nie-
obecności w Grodzisku Maz. – Arcypasterz 
Kardynał Stefan Wyszyński.

W parafii działają wówczas następujące 
zespoły parafialne: rada parafialna – 7 osób, 
ministranci – 26 osób, chór kościelny – 
28  osób, Trzeci Zakon – 350 osób, Żywy 
Różaniec – 400 osób, Akcja Dobroczynna – 
20 osób, punkt inkasentów KUL-u – 6 osób, 
Biel męska – 25 osób, Biel żeńska – 42 osoby 
oraz orkiestra.”.

W 1955 roku rozpoczynam studia na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. Postać 
Kardynała jest żywo związana z KUL-em. 
Przecież tu studiował, a potem wykładał. To 
Prymas wywalczył z władzami komunistycz-
nymi istnienie Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, jedynego katolickiego uniwer-
sytetu w krajach Europy Wschodniej i Środ-
kowej. Zapewniano istnienie, ale od państwa 
subwencji KUL nie dostał. Utrzymywał się 
z datków zbieranych w Polsce na tacę w dru-
gi dzień Świąt Bożego Narodzenia, drugi 
dzień Świąt Wielkanocnych oraz z datków 
Towarzystwa Przyjaciół KUL.

Pamiętam taką zacną panią Aleksandrę 
Pasternakową, właścicielkę sklepu z farba-
mi przy ul. 11 Listopada w Grodzisku, która 
ofiarnie przez długie lata zbierała i wysyłała 
ofiary na KUL, dary serca nieraz z trudem 
zaoszczędzane. Później inkasentką Towarzy-
stwa Przyjaciół KUL została na wiele lat pani 
Antonina Pachulska, osoba znana z życzli-
wości, matka dwójki studentów KUL-u.

Prymas Polski, biskup lubelski, od 1946 
roku Wielki Kanclerz i wykładowca KUL-u, 
był przyjacielem uniwersytetu. 

Kiedy 26 października 1956 roku opusz-
cza Komańczę i wraca wolny, studenci spon-

tanicznie jadą do Warszawy złożyć wyrazy 
radości. Ale w Warszawie kwiatów nie ma, 
szukają poza Śródmieściem, pędzą na Sta-
rówkę. Tego nie przewidzieli, że warszawiacy 
będą pierwsi. Znajdują w końcu róże, ale… 
po drodze widzą znowu przeszkodę. Jak dać 
róże z kolcami. Kto ma scyzoryk?

Niedługo po wypuszczeniu na wolność, 
w   1956 roku Kardynał Wyszyński przy-
jeżdża do Lublina, odwiedza „swój” uni-
wersytet, a  potem Dom Akademicki we 
wsi Poczekajka. To dwa nieotynkowane, 
dwupiętrowe domy. Siostry, kierujące aka-
demikiem, oprowadzają, w którymś poko-
ju dostojny gość zatrzymuje się na krótką 
rozmowę, potem idzie do małej kaplicy, 
w innym budynku. Po chwili, odprowadza-
ny, do samochodu. Nareszcie jestem blisko. 
Myślę znowu o moich rodzicach. Idę tuż 
za Kardynałem, nagle widzę, że jego bar-
dzo długi, czarny szal, który spada w  dół 
po plecach, dotknie błota – lubelskiego, 
tłustego, brązowego błota. Chwytam deli-
katnie frędzle i niosę ten szal, jak welon za 
panną młodą. Jestem zaszczycona, spełniło 
się grodziskie marzenie. Świta idzie w przo-
dzie i  nikt mnie nie widzi. Prymas, zajęty 
rozmową, nie odwraca się. Idę za Nim krok 
w krok, ale z tyłu koleżanki szepczą: „puść 
ten szal, co ty wyprawiasz!”.

Co zostało po tej wizycie? U mnie spełnio-
ne marzenie. A na jednym ze zwykłych krze-
seł studenckiego pokoju, kiedy je odwróci-
my do góry nogami, czytamy napis: „dnia… 
1956 roku siedział na tym krześle Prymas 
Polski kard. Stefan Wyszyński”. 

Dobry pasterz zna owce swoje
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22 czerwca 1952 r. ks. kardynał Stefan wyszyński wśród członków chóru i orkiestry parafii św. Anny w Grodzisku
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Prymas poznał spartańskie warunki życia 
studentek. Ze wsi było ok. 4 km do uniwer-
sytetu, a autobus odjeżdżający co godzinę, 
potrafił nie przyjechać lub nie mógł wszyst-
kich zabrać. Trzeba było maszerować. Zimy 
lubelskie były długie i srogie. Od Prymasa 
przychodzi dar: każda studentka otrzymu-
je wełnianą chustkę na głowę i… wełniane 
pończochy! O rajstopach nikt jeszcze wów-
czas nie słyszał. 

Czy jeszcze kiedyś spotkam Tego Człowie-
ka o wielkim sercu?

Jest rok 1966 – w kraju uroczystości 
z  okazji 1000-lecia Chrztu Polski. Jestem 
zaproszona do grupy absolwentów składa-
jących życzenia Prymasowi w Domu Arcy-
biskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 
w Warszawie. Dzień sylwestrowy wymaga 
chociaż minimum elegancji, a cóż dopiero, 
jeśli mam zaszczyt spotkać głowę Kościoła 
Katolickiego w Polsce. A więc: fryzjer, klip-
sy, lekki makijaż, granatowy kostium, biała 
bluzka, czarne lakierki na obcasie. Rozglą-
dam się po salonie, spotykam znajomych. 
Po krótkim powitaniu Prymas podchodzi 
do każdego z nas, klęczymy w szeregu i po 
kolei całujemy pierścień Arcypasterza. Ca-
łuję pierścień i myślę o dziwnych splotach 
losu. Prymas zwraca się do mojej koleżanki 
z pracy Ani, która klęczy obok. 

W Milanówku na pograniczu z Grodzi-
skiem mieszkają państwo Niepokólczyccy, 
syn pułkownika Franciszka Niepokólczyc-
kiego, wielkiego patrioty walczącego w sze-
regach AK, potem prezesa ZG WiN, skaza-
nego w Polsce Ludowej w 1947 roku na karę 
śmierci. To właśnie Ania Niepokólczycka, 
synowa bohatera, zwróciła uwagę Prymasa:

– Córko, dlaczego jesteś taka blada?
– Mam czterech synów, Wasza Eminencjo 

– zabrzmiała odpowiedź Ani.
I uśmiech Dobrego Pasterza spłynął na 

Anię.  
Zobaczyłam któregoś dnia plakat na ko-

ściele św. Anny przy Krakowskim Przed-
mieściu o wystawie malarskiej siostry 
Michalczuk. To przecież moja koleżanka 
z  lubelskich czasów, historyczka sztuki. 
Wstąpiła do zakonu, nim wyjechała do 
Rzymu, tam ukończyła studium malarskie. 
Kwiaty miały barwy oszałamiające, ciepłe 

i słoneczne. Ale najpiękniejsza była dla mnie 
szara grafika – młoda kobieta, z zakasanymi 
rękawami powyżej łokci, trzyma ręce w ba-
lii i pierze na tarze. Twarz jej zwrócona do 
kogoś, kogo nie widać, jest tylko światłość! 
Podpis „Zwiastowanie”.

Chcę wyrazić swój zachwyt w księdze pa-
miątkowej, ale wystawę widziało już wiele 
osób i brak miejsca. Znajduję czyste, białe 
odwrocie i piszę: „Cieszysz ludzkie oczy 
i serca”. Odwracam stronę… i jestem głębo-
ko zażenowana. Przede mną słowa Prymasa 
i  duży podpis: ks. kard. Stefan Wyszyński. 
To dlatego na odwrocie tej strony nikt nie 
miał odwagi się wpisać. Skąd mogłam wie-
dzieć, że tak dostojny gość właśnie tu zazna-
czył swoją obecność.

Jest rok 1978. Na murach Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego przy Al. Racławic-
kich wisi wielki napis: „Nasz profesor został 
Papieżem”. Na inaugurację roku akademic-
kiego 12 XI przyjeżdżają przedstawiciele 
różnych ambasad, uniwersytetów, goście ze 
świata. Płomienne kazanie wygłosił Prymas 
Polski kardynał Stefan Wyszyński. Z historii 
naszej wydobył zwycięstwa, ukazał wielkość 
i siłę ducha narodu, mówił o dumie i godno-
ści Polaka, o duchowej wolności. I zakończył 
– o pewnych panach, którzy tu są, aby do-
nieść odpowiednim władzom. Zapewnił, że 
się nie boi, bo jest już jedną nogą na tamtym 
świecie. Ale i to zdanie nie jest smutne. 

I zasiał ziarno nadziei w sercach naszych: 
jesteśmy dziećmi wspaniałego narodu, ba-
stionem naszym Jasna Góra, a katolickim 
światem rządzi prawie od miesiąca Polak. Po-
rywające słowa sprawiają, że radują się wszy-
scy. 77-letni schorowany Prymas obdarzył 
tłum potęgą swego ducha, przelał na nas swo-
ją siłę i wiarę w dobrą przyszłość, dał wszyst-
kim radość istnienia. Byliśmy w euforii.

Czasami wracałam z pracy ul. Senatorską 
i wtedy wstępowałam do kościoła pod we-
zwaniem św. Antoniego Padewskiego. Kie-
dyś przed wejściem odczytałam na tablicy 
ogłoszeń prośbę o wsparcie Warszawskiego 
Seminarium Duchownego. „Nagroda będzie 
stokrotna” – brzmiało mniej więcej zakończe-
nie. Podpisano: „kardynał Stefan Wyszyński”. 
Dałam datek nieco większy niż niedzielny 
i pomyślałam z przekąsem: zobaczymy. 

Prymas dotrzymał słowa. 
Wieczorem dowiedziałam się, że dostałam 

niespodziewane pieniądze. A mały człowie-
czek, który siedzi w każdym z nas, rozżalił 
się: czemu nie dałam więcej…

A potem? Potem był królewski pogrzeb 
31 maja 1981 roku i znowu purpurowy biret 
na trumnie górował nad wszystkimi.

Arcypasterz odszedł, ale tylko pozornie.
Może był to rok 1986 lub 1987, kiedy nasz 

szef, wyjeżdżając na urlop, prosił wszystkich 
o zastępstwo i notowanie spraw.

Pewnego dnia, kiedy sama w redakcji peł-
niłam dyżur, przyjechał profesor N. z Gdań-
ska i chciał się widzieć z szefem. Zaprosiłam 
do gabinetu i skrupulatnie notowałam, kto, 
kiedy, jaka praca, tytuł, objętość, recenzje. 
Obiecałam profesorowi, że wszystko nasze-
mu szefowi przekażę. I tak zrobiłam. 

Może pół roku później otrzymaliśmy 
list z  Gdańska od rodziny profesora, który 
zmarł. Rodzina prosi o zwrot maszynopisu. 
Rozpoczęły się poszukiwania złożonej pracy. 
Szef po powrocie miał natłok spraw bieżą-
cych, z  ministerstwem, z dyrekcją, z auto-
rami, z drukarnią – wszystko pilne. Jeszcze 
raz wspólnie szukamy. Maszynopisu nie ma. 
Zostaje kłopot i zdenerwowanie. 

Z Podwala do katedry tylko 5 minut, więc 
prosto z pracy tam pędzę. Klęczę przed sar-
kofagiem Prymasa, bezradna. I nagle otwiera 
się jakaś klapka w głowie i znowu jest upalny, 
wakacyjny czas; po rozmowie z profesorem 
z Gdańska podchodzę do szafy w gabinecie 
szefa, otwieram i stawiam maszynopis na 
półce z napisem „Projekty”.

Rano z uśmiechem zjawiam się w gabi-
necie szefa, otwieram szafę, bezbłędnie wyj-
muję zgubę i wręczam szefowi. Zdziwienie 
i ulga. 

Czy jeszcze gdzieś spotkam Kardynała?
Spotkałam – w sobotę 9 października 

2021 roku odwiedził naszą grodziską, piękną 
świątynię pod wezwaniem św. Anny i pozo-
stał w niej na zawsze.

Był wieczór. Kiedy weszłam na podwó-
rzec kościelny, pod stopami zamigotały mi 
w blasku latarni dziesiątki złotych serduszek 
i gwiazdek. Może przed chwilą deszcz życzeń 
obsypał szczęśliwą młodą parę, a może to 
gwiazdki spadły z nieba, żeby oświecić dro-
gę Papieżowi i Prymasowi, a serca wiernych 
skłoniły się przed Nimi.

Zawisły dwa portrety dwóch wielkich Po-
laków: Papieża Jana Pawła II oraz Prymasa 
Tysiąclecia. Pod obrazami pędzla grodzisz-
czanina Tadeusza Szwachli, który ofiarował 
swój dar serca najstarszej grodziskiej parafii, 
umieszczono dwie szkatułki, a w nich lśnią 
złociste relikwiarze.

Pośrodku znajduje się obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, bo przecież do Niej zwra-
cali się obaj mężowie stanu w trudnych spra-
wach. Polski i świata.

A kiedy nad Grodziskiem zapadnie świą-
teczna noc grudniowa, przejdź się, Dobry 
Pasterzu, naszymi uliczkami, zajrzyj w roz-
świetlone okna i spraw, aby wszędzie pa-
nowały przebaczenie i miłość, a dla tych, 
których już nie ma pośród nas, wyproś „po 
żywocie rajski przebyt”. 

n Janina Zondek

fo
t. 

J. 
Ko

la
sa 1978 r. Euforia na KUL-u po kazaniu prymasa. Od lewej: Mieczysław 
Trochimiuk (absolwent, w III RP poseł na Sejm), Alicja Rebeta (absol-
wentka), rektor KUL-u ks. prof. Mieczysław Krąpiec, Janina Zondek 
(absolwentka), prorektor prof. Stefan Sawicki



ogłoszenie ZWiK22

Wdrożenie e-usług publicznych 
dla mieszkańców oraz kom-
pleksowa informatyzacja ZWiK 
w Grodzisku Mazowieckim

E-usługi w ZWiK-u
Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wy-
chodząc naprzeciw potrzebom Klientów 
i  ułatwiając kontakt ze Spółką zrealizował 
projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicz-
nych dla mieszkańców oraz kompleksowa 
informatyzacja ZWiK w Grodzisku Mazo-
wieckim”. Projekt ten jest współfinansowany 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Wzrost 
e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1  
„E-usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla 
Mazowsza”.

Umowa o dofinansowanie projektu pod-
pisana została przez ZWiK z Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, 
działającą w imieniu Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. Partnerem Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w zakresie realizacji Pro-
jektu został Powiat Grodziski.

Wartość całkowita Projektu wyniosła 
1.316.374,29 złotych, z czego 1.070.223,00 
złotych stanowiły koszty kwalifikowane. 
Kwota dofinansowania ze środków europej-
skich wyniosła 856.178,40 złotych (80 proc. 
kosztów kwalifikowanych), pozostałe wydat-
ki zostały poniesione przez ZWiK.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gro-
dzisku Mazowieckim prowadzi działalność 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowie-
cki, jak również obsługuje w zakresie odbioru 
ścieków przyległe miejscowości: Milanówek, 
Podkowę Leśną, Brwinów. Głównym celem 
Spółki jest dostarczanie odbiorcom usług 
najwyższej jakości oraz ochrona środowiska. 
Aby jeszcze pełniej odpowiadać na potrzeby 
swoich Klientów, Spółka zdecydowała się na 
usprawnienie procesów komunikacji z  od-
biorcami poprzez udostępnienie e-usług, 
które w całości są realizowane elektronicznie.

Głównym celem Projektu było zwiększe-
nie dostępności wysokiej jakości usług pu-
blicznych, które mogłyby być świadczone 
elektronicznie przez Spółkę. Podstawowym 
założeniem Projektu było wdrożenie nowo-
czesnego i bezpiecznego systemu do zdalnej 
obsługi Klientów, jak również usprawnienie 
wewnętrznego systemu obiegu informacji 
elektronicznej w Spółce.

W ramach Projektu wdrożone zosta-
ły następujące działania:
1. Wprowadzenie Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta (e-BOK).
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta  
(e-BOK) to system umożliwiający komuni-
kację między firmą świadczącą usługi a jej 
Klientami. Dostęp do e-BOK jest możliwy 
poprzez rejestrację konta na stronie interne-
towej ZWiK (www.zwik-grodzisk.pl), dzięki 
czemu Klient zyskał dostęp do usług świad-
czonych przez ZWiK drogą elektroniczną 
oraz do informacji publicznej.
n  Mieszkańcy mogą po zalogowaniu się do 

swojego konta podać stan wodomierza, 
otrzymać fakturę, dokonać e-płatności, 
złożyć wniosek o wydanie warunków 
technicznych, o podpisanie i rozwiązanie 
umowy, o wykonanie ekspertyzy wodo-
mierza i inne.
n   Klienci mają możliwość potwierdzenia 

tożsamości za pomocą środków identyfi-
kacji elektronicznej udostępnianych przez 
Dostawców Tożsamości, tj. profil zaufany 
lub banki oraz podpisu dokumentów elek-
tronicznych za pomocą profilu zaufanego 
lub podpisu kwalifikowanego.
n Rozbudowany został system bilingowy.

2. Usprawnienie wewnętrznego systemu 
obiegu informacji elektronicznej w Spół-
ce obejmującego zarówno dokumenty 
elektroniczne, jak i papierowe.
n  Wdrożono nowe rozwiązania, które 

w znaczący sposób podniosły poziom 
obsługi Klientów oraz funkcjonowa-
nia Spółki. Dzięki Projektowi została 
zoptymalizowana wewnętrzna kontrola 
budżetowa i proces zakupowy. Aktualnie 
wszystkie dokumenty są przetwarzane 
w Spółce w formie elektronicznej. Doku-
menty są objęte automatyczną kontrolą 
zgodności z przyjętymi programami 
finansowymi i zawartymi umowami,  
zarówno na etapie planowania wydat-
ków, jak i też ich rozliczania.

Realizacja projektu przyniosła korzyści 
społeczne i gospodarcze:
n  unowocześnienie systemu obsługi Klien-

tów i procesów sprzedażowych,
n skrócenie procesu obiegu dokumentów,
n  poprawa bezpieczeństwa przechowywania 

i przesyłu danych,

n skrócenie czasu obsługi Klienta,
n  usprawnienie funkcjonowania administra-

cji w Spółce.
Wdrożenie e-usług okazało się szczególnie 

trafnym przedsięwzięciem w czasie rozwija-
jącej się pandemii, wymagającej społecznego 
dystansu. Od 2020 r. technologia pozwalająca 
na prowadzenie spraw Spółki bez papiero-
wych dokumentów nabrała innego znaczenia. 

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych roz-
wiązań usprawniono komunikację z odbior-
cami usług świadczonych przez ZWiK w Gro-
dzisku Mazowieckim, a sprawy bieżące mogą 
być załatwiane zdalnie, bez konieczności oso-
bistej wizyty, za pomocą kanałów online.

Od czasu uruchomienia (lipiec 2021 r.) 
na platformie e-BOK:
n  zarejestrowanych jest 10 proc.  

Klientów ZWiK,
n  z elektronicznych faktur korzysta 

45,5 proc. Klientów,
n  przez e-BOK zostało zgłoszonych 1138 

spraw.
Wyniki pokazują, że wdrożenie e-usług 

w ZWiK w Grodzisku Maz. było konieczne, 
aby zapewnić Klientom oraz pracownikom 
Spółki wygodę, bezpieczeństwo i indywidu-
alne podejście. Klienci wybierają wygodne 
formy kontaktu ze Spółką, a tradycyjna 
obsługa „przy okienku” z czasem stanie się 
przeszłością. Nowoczesna platforma e-BOK 
dostarcza dziś rozwiązania odpowiadające 
aktualnym potrzebom Klientów.

Zapraszamy do korzystania z elektronicz-
nego biura obsługi Klienta ZWIK.

BOGORIA nr 314 grudzień 2021
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Za nami runda jesienna piłkarskiej eWinner ii ligi, a także rozegrane awansem trzy kolejki z wiosny. Debiutujący na 
tym szczeblu rozgrywkowym piłkarze naszego klubu z dorobkiem 18 pkt zajmują 15 miejsce, otwierając niestety 
strefę spadkową. Podopieczni trenera Krzysztofa chrobaka zanotowali 4 zwycięstwa, 6 meczów zremisowali 
oraz ponieśli 10 porażek, przy bilansie bramkowym 20:31.

Pogoń wiosną czeka pogońu

Rundę jesienną Pogoń zakończyła znakomi-
cie, pokonując u siebie Wigry Suwałki (na 
zdjęciu). Niestety, w spotkaniach rozegranych 
awansem nie udało się wzbogacić naszego 
dorobku, a szczególnie bolesna była porażka 
z zamykającym tabelę Sokołem Ostróda. Po 
tych trzech porażkach sytuacja naszego klubu 
zrobiła się niezwykle trudna. Strata do dru-
żyn zajmujących bezpieczne lokaty, takich 
jak Znicz Pruszków, KKS Kalisz czy Pogoń 
Siedlce, wynosi 5 i 6 punktów. To dużo, ale 
z  drugiej strony nie jest to dystans, którego 
nie da się odrobić. Trzeba wierzyć, że nasza 
piękna przygoda na tym poziomie nie skoń-
czy się w maju i będzie trwać dalej, zwłaszcza 
że nasz zespół nie odstaje poziomem gry od 
większości ekip. Czasem brakuje mu umie-
jętności, czasem szczęścia, ale też ligowego 
cwaniactwa, czego trudno jednak wymagać 
od żółtodzioba, jakim na tym poziomie roz-
grywkowym jest nasza drużyna. Dzielna Po-
goń będzie gonić i oby ta pogoń okazała się 
skuteczna. W końcu nazwa zobowiązuje. Do 
pościgu za utrzymaniem na pewno potrzebne 
będą bramki, a tych jesienią było niezbyt wie-
le, warto wyróżnić ich autorów: Jean Fran-
co Sarmiento – 7, Wojciech Kalinowski – 4, 
Mateusz Lisowski, Michał Wrzesiński – po 3, 
Jakub Kołaczek – 2, Damian Jaroń – 1.

Pogoń – Wigry Suwałki (d) 3:1 (Jean 
Franco Sarmiento – 12 i 63, Mateusz Lisow-
ski – 88). 

To był jeden z najlepszych meczów w wy-
konaniu naszej drużyny podczas jej występów 
w II lidze. W starciu z rywalem, który sporo 
sezonów spędził w I lidze i którego celem jest 
powrót na zaplecze Ekstraklasy, zawodnicy 
trenera Chrobaka zagrali niemal bezbłędnie, 
dzięki czemu przerwali fatalną passę meczów 
bez zwycięstwa. Piękne bramki Jeana Franco 
Sarmiento i Mateusza Lisowskiego, a także 
niemal perfekcyjna gra w  obronie Daniela 
Chorosia dały im nominacje do jedenastki 

kolejki eWinner II ligi. Wydawało się, że teraz 
pójdziemy za ciosem… 

Pogoń: Haluch, Zimmer, Choroś, Zembrowski, 
Maślanka, Kalinowski (62’ Sobiecki), Kołaczek, 
Owczarek, Lisowski (90’ Jaroń), Wrzesiński (82’ 
Łoś), Sarmiento (90’ Kobiera).

Pogoń – Sokół Ostróda (d) 1:3 (Jakub Ko-
łaczek – 46,  Wrzesiński).

Mimo że Sokół zajmuje ostatnią pozycję 
w tabeli, to jego gra wygląda lepiej, niż poka-
zuje to miejsce w klasyfikacji, co potwierdzają 
choćby remisy z Motorem Lublin czy Garbar-
nią Kraków. Niestety, po najgorszym meczu 
w naszym wykonaniu, w dodatku „okraszo-
nym” fatalnymi błędami indywidualnymi, po 
których goście z łatwością trafiali do siatki, 
przegrywamy 1:3. Oby ta niespodziewana 
i bolesna porażka nie miała konsekwencji 
w kwestii utrzymania Pogoni w II lidze.

Pogoń: Haluch, Zimmer (82’ Łoś), Choroś, Ze-
mbrowski, Maślanka, Kalinowski (69’ Jaroń), Koła-
czek, Owczarek, Lisowski, Wrzesiński, Sarmiento.
Pogoń – Stal Rzeszów (w) 1:3 (Sarmiento – 
81,  Zembrowski).

W starciu z pewnie zmierzającym ku I  li-
dze liderem rozgrywek, podobnie jak w sierp-
niowym pojedynku Pogoń nie była stroną 
słabszą, jednak mimo dobrej gry nie udało 
jej się przywieźć do Grodziska jakiejkolwiek 
zdobyczy punktowej, bowiem gospodarze 
podobnie jak poprzednio wygrali 3:1. Znów 

zawiodła skuteczność, bowiem kilka sytuacji 
bramkowych nasz zespół stworzył.

Pogoń: Haluch, Zimmer, Choroś, Zembrow-
ski, Maślanka, Kalinowski (61’ Jaroń), Kołaczek, 
Owczarek, Lisowski (73’ Łukaszczyk), Urbański 
(73’ Theus), Sarmiento.

Pogoń – Radunia Stężyca (d) 1:2 (Wrze-
siński – 87,  Zembrowski, Gładysz).

Na boisku nie było widać różnicy między 
broniącą się przed spadkiem Pogonią, a wal-
czącą o awans do I ligi bardzo silną kadro-
wo Radunią Stężyca, o której już jest głośno 
w  kraju, a sądzę, że będzie jeszcze głośniej, 
gdy tamtejszy wójt osiągnie swój cel, stając 
się niczym Nieciecza, bardzo silnym wiej-
skim ośrodkiem piłkarskim w Polsce. Mimo 
że nasz zespół przeważał w przekroju całego 
spotkania, to goście w 30 minucie objęli pro-
wadzenie. Kiedy nasi piłkarze w 87 minucie 
za sprawą Michała Wrzesińskiego wreszcie 
osiągnęli cel, doprowadzając do wyrówna-
nia, wydawało się, że przyjdzie nam cieszyć 
się z  ciężko wywalczonego punktu. Rzeczy-
wistość okazała się jednak brutalna, bowiem 
goście po kontrze w 90 minucie zdobyli zwy-
cięskiego gola.

Pogoń: Haluch, Theus (67’ Zimmer), Choroś, 
Zembrowski (72’ Łoś), Maślanka, Jaroń (62’ Kali-
nowski), Kobiera (46’ Gładysz), Owczarek, Lisow-
ski (67’ Gzieło), Kołaczek, Wrzesiński.

  Michał Śliwiński

Dominatorzy Bezkompromisowiu
u

Piłkarze Chlebni potwierdzili swoją 
supremację w „okręgówce”, pokonu-
jąc na własnym boisku w hicie jesieni, 
wicelidera Laurę Chylice 1:0. Gola na 
wagę kompletu punktów i zarazem 
powiększenia przewagi do sześciu 
„oczek” nad najgroźniejszym przeciw-
nikiem zdobył superstrzelec zespołu 
Michał Ocipka. Kropkę nad i pod-
opieczni trenera Tomasza Feliksiaka 
postawili w pojedynku ze stołecz-
nym Gromem na wyjeździe, gdzie po 
dwóch trafieniach Jakuba Łabędy oraz 
po golach Damiana Warmiaka i Ocip-
ki zwyciężyli 4:1. „Zieloni” z 40 pkt są 
zdecydowanym liderem rozgrywek, 

mając na koncie zaledwie po jednym 
remisie i porażce, przy imponującym 
bilansie bramkowym 61:12. Jeżeli wio-
sną nie zapewnią sobie udziału gry 
w nowo utworzonej przez Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej V lidze, to trze-
ba będzie to traktować w kategoriach 
wielkiej sensacji. Na pokaźny doro-
bek bramkowy drużyny zapracowali 
szczególnie strzelcy: Michał Ocipka 
– 23 bramki, Jakub Łabęda – 11, Łu-
kasz Gwardiak – 8, Maciej Zawitaj – 7, 
Damian Warmiak – 5, Artur Muchin 
– 2 oraz Marcin Rackiewicz, Damian 
Kucharski, Filip Kamiński, Paweł 
Szczęch, Stanisław Kania.    (mś)

W ostatnim pojedyn-
ku rundy jesiennej 

piłkarskiej A-klasy rezerwy 
Chlebni, mimo trafienia 
Adama Laskowskiego, prze-
grały w Brwinowie z miej-
scowym Naprzodem 1:2. 
Tym samym drużyna pro-
wadzona przez trenera Paw-
ła Krzemińskiego zakończy-
ła pierwszą część rozgrywek 
na 7 miejscu, mając 21 pkt 
na koncie. Na ten wynik 
złożyło się 7 zwycięstw, przy 
6 poniesionych porażkach, 

z bilansem bramek 38:26. 
Pokazuje to bezkompromi-
sowość tego zespołu, który 
nie uznaje remisów. Jesienni 
strzelcy bramek dla Chlebni 
II to Maciej Zwierzchowski 
– 7, Marcin Fornalik, Adam 
Sierański – po 6, Kamil 
Piórkowski – 4, Przemysław 
Cieplak, Adrian Żakowski 
– po 3, Adam Laskowski, 
Marcin Kuźbida – po 2 oraz 
Stanisław Kania, Serhij Ko-
zak, Damian Rudy, Ryszard 
Wardziak.    (mś)
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Bezpieczny środek 

Badowski na mistrzostwach świata

u
Rezerwy Pogoni Grodzisk w dwóch ostatnich 
meczach rundy jesiennej zanotowały zwycięstwo 
i porażkę. Najpierw, po dublecie Daniela Łukasz-
czyka oraz trafieniach Sebastiana Dziewulskiego, 
Michała Pindora i Jakuba Chechłacza, pokonały 
na wyjeździe zamykającą tabelę Spartę Jazgarzew 
5:2, a następnie na własnym boisku uległy po za-
ciętym spotkaniu czołowej drużynie rozgrywek 
MKS-owi Polonia W-wa (na zdjęcu) – do siatki 
rywali trafili ponownie Dziewulski oraz Szymon 
Leszczyński. W tabeli ligi okręgowej podopiecz-
ni trenera Macieja Przybylskiego z dorobkiem 
21  pkt zajmują 10  miejsce, na które złożyło się 
6 zwycięstw, 3 remisy oraz 6 porażek, przy bilan-
sie bramkowym 35:37. Nasz młody zespół czeka 

raczej spokojna runda wiosenna, bowiem strata 
do ekip walczących o wejście do V ligi jest zbyt 
duża, z kolei przewaga nad strefą spadkową wy-
daje się dość bezpieczna. Na listę strzelców wpi-
sało się aż 16 zawodników, co świadczy o dużych 
rotacjach w zespole, wzmacnianym w niektórych 
meczach piłkarzami z pierwszej drużyny. Bramki 
dla Pogoni II w rundzie jesiennej strzelali: Daniel 
Łukaszczyk – 9, Sebastian Dziewulski i Michał 
Pindor – po 5, Jean Franco Sarmiento, Kacper 
Gzieło, Franciszek Szymański – po 2 oraz Kamil 
Przyżycki, Michał Sacharuk, Sebastian Kobiera, 
Filip Sobiecki, Piotr Szymańczak, Piotr Rum, 
Kacper Łoś, Szczepan Łoś, Jakub Chechłacz, Szy-
mon Leszczyński.   (mś)
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Trochę zabrakło
e

Trzy porażki w ostatnich 
spotkaniach zanotowały re-
prezentantki Grodziskiego 
Klubu Koszykarskiego i po 
8 kolejkach z 9 pkt na koncie 
plasują się na przedostatniej, 
5 pozycji w II lidze. Ekipa tre-
nera Sławomira Kołaczka, któ-
ra debiutuje w rozgrywkach, 
była blisko zanotowania suk-
cesu w  wyjazdowym starciu 
w  Aleksandrowie Łódzkim, 
jednak do odniesienia zwycię-
stwa trochę zabrakło.   (mś)

Dali radę!  

Zima na 10

Wciąż bez zwycięstwa 

u

u

b

Znakomicie zakończyli jesień piłkarze KS 13 
Grodzisk, którzy po dwóch bramkach Michała 
Kejresa, zwyciężyli na wyjeździe FC Płochocin 
2:0. Przed sezonem było wiele obaw o to, jak 
poradzą sobie absolutni debiutanci w B-kla-
sie, wprawdzie na najniższym poziomie, ale 
zawsze to rozgrywki seniorskie. Z pełną od-
powiedzialnością można powiedzieć, że dali 
radę, a ich występy należy określić w katego-
riach miłej niespodzianki. Podopieczni trenera 
Jakuba Jasińskiego zajmują aktualnie 8 miejsce 
z 13 pkt na koncie, na które złożyły się 4 zwy-
cięstwa, 1 remis i 7 porażek, przy bilansie 
bramkowym 19:34. Gole dla grodziskiej „13” 
zdobywali w tej rundzie: Damian Fabisiak, Ra-
fał Niedziółka – po 4, Patryk Wyczawski, To-
masz Lonc, Michał Kejres – po 2 oraz Mateusz 
Skurzewski i Daniel Zagrajek.    (mś)

Piłkarki UKS Mazovia Grodzisk zakończy-
ły pierwszą rundę rozgrywek mazowieckiej 
IV  ligi na 10 pozycji. Zawodniczki trenera 
Grzegorza Kwasiżura zgromadziły 8 pkt, na 
które złożyły się po dwa zwycięstwa i remisy, 
przy 7 poniesionych porażkach. Bilans bram-
kowy naszego zespołu wynosi 20:40, a naj-
skuteczniejsze w szeregach Mazovii były Julia 
Mońka, Aleksandra Krasnodębska i Aleksan-
dra Faderewska. W ostatnim przed zimową 
przerwą spotkaniu nasze piłkarki poniosły 
wysoką porażkę 2:8 na wyjeździe z wicelide-
rem Legią Soccer Schools W-wa.   (mś)

Nadal nie wiedzie się teni-
sistom stołowym drugiego 

zespołu grodziskiej Bogorii, wal-
czącego na zapleczu Lotto Superli-
gi. Nasi reprezentanci po wysokich 
wyjazdowych porażkach w Gliwi-
cach, Bielsku-Białej i Frysztaku, 
przełamali się wreszcie w domo-
wym spotkaniu z Polonią Kielce, re-
misując to spotkanie. Być może bę-
dzie to przełomowy występ naszych 
zawodników, którzy z 2 pkt zajmują 
przedostatnie, 9 miejsce w tabeli 
grupy południowej I ligi.   (mś) 

Wyniki: KTS Gliwice (w) 1:9 (Jakub 
Stecyszyn – Łukasz Nadolski 3:1), BI-
STS Bielsko-Biała (w) 2:8 (Michał Gaw-
las – Grzegorz Adamiak 3:1, Bartłomiej 
Skórko – Krzysztof Kapik 3:1), GMKS 
Strzelec Frysztak (w) 3:7 (Gawlas – Da-
mian Kreft 3:2, Stecyszyn – Mateusz 
Gołębiowski 3:2, Gawlas/Stecyszyn – 
Gołębiowski/Krzysztof Niemiec 3:2), 
KS Polonia Kielce (d) 5:5 (Stecyszyn – 
Antoni Witkowski 3:0 i Maciej Podsia-
dło 3:0, Przemysław Sałaciński – Pod-
siadło 3:0, Gawlas – Adam Duch 3:0, 
Stecyszyn/Gawlas – Witkowski/Jeet 
Chandra 3:1).

Grodzisk Mazowiecki miał swój akcent 
podczas rozgrywanych w amerykań-

skim Houston Indywidualnych Mistrzostw 
Świata w tenisie stołowym, bowiem barw na-
szego kraju bronił reprezentant Dartomu Bo-
gorii Grodzisk Marek Badowski. „Bany” swój 
udział w światowym czempionacie, zarówno 
w singlu, jak i w mikście, zakończył na drugiej 
rundzie. W grze pojedynczej, najpierw poko-
nał znacznie wyżej notowanego reprezentan-

ta Tajwanu Chen Chien Ana 4:1 (5,6,-6,4,8), 
by w  kolejnej grze ulec 2:4 (9,7,.-14,-7,-6,0), 
utytułowanemu Szwedowi Kristianowi Karls-
sonowi. W grze mieszanej Badowskiemu 
partnerowała Natalia Bajor z wrocławskiego 
AZS-u. W pierwszej rundzie polska para wy-
eliminowała słowacki duet Wang Yang/Tatia-
na Kukulkova 3:1 (-7,8,1,7), a następnie uległa 
1:3 (-5,7,-6,-9) silnej parze z Hongkongu Ho 
Kwan Kit/Lee Ho Ching.    (mś)

e

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom gazety „Bogoria”   

zdrowych  i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz szczęśliwego  
Nowego 2022 Roku

 życzy   
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Wyniki: UKS „Ósemka” Skiernie-
wice (d) 48:96 (Marta Nitkiewicz – 26, 
Katarzyna Szubińska, Ewa Bagrowska 
i Maja Słowińska – po 5, Martyna 
Sabatowska – 3, Marta Modzelewska 
i Paulina Nowak – po 2), UKS Basket 
SMS Aleksandrów Łódzki (w) 66:72 
(Nitkiewicz – 22, Julia Ogonowska – 
17, Szubińska – 15, Sabatowska – 6, 
Agata Skibicka – 4, Bagrowska – 2), 
UKS „Trójka” Żyrardów (d) 56:75 
(Nitkiewicz – 17, Sabatowska – 15, 
Szubińska – 8, Ogonowska – 5, Ba-
growska i Sandra Jędrzejewska – po 4, 
Słowińska – 3).
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Mamy  
wicemistrza 
świata!

Najpierw w mikście, występując z Mią Gre-
esel, stanął na najniższym stopniu podium. 
Polsko-niemiecki duet w ćwierćfinale po-

Spartiaci broni nie składają

Do Grodziska z medalami

Szermierze podbili stolicę

e

Mocne  
zaplecze 

Bardzo dobrze w rozgrywkach gru-
py południowej I ligi spisują się 

pingpongistki drugiej drużyny grodziskiej 
Bogorii, które po 7 meczach z 11 pkt zaj-
mują 2 miejsce w tabeli. Jedyną jak dotąd 
porażkę nasze reprezentantki zanotowały 
w wyjazdowym starciu w Krakowie, gdzie 
po zaciętej walce uległy Bronowiance, za co 
kilka godzin później wzięły srogi rewanż na 
rezerwach tego klubu. Wysoką wygraną od-
niosły również w derbach Mazowsza, gro-
miąc drugi zespół Startu Nadarzyn. Bardzo 
cieszy, że występująca w Ekstraklasie pierw-
sza drużyna grodziskiego klubu dysponuje 
tak silnym zapleczem.    (mś)

Wyniki: Bronowianka I Kraków (w) 4:6 (Kata-
rzyna Trochimiuk – Anna Zając 3:2, Trochimiuk – 
Zuzanna Syrda 3:1, Zofia Śliwka – Syrda 3:0, Julia 
Więckowska – Karolina Pęk 3:2), Bronowianka II 
Kraków (w) 10:0 (Więckowska – Kamila Kiliszek 
3:0 i Matylda Hadryś 3:0, Lis – Kiliszek 3:0 i Ha-
dryś 3:0, Śliwka – Anna Kopacka 3:0 i Julia Bruzda 
3:1, Antonina Zembowicz – Kopacka 3:1 i Bruzda 
3:1, Więckowska/Lis – Kiliszek/Bruzda 3:0, Ze-
mbowicz/Śliwka – Hadryś/Kopacka 3:0), MUKS 
Start II Nadarzyn (w) 8:2 (Więckowska – Klaudia 
Kusińska 3:1 i Milena Kluszewska 3:0, Trochimiuk 
– Kluszewska 3:0, Śliwka – Kinga Teodorczuk 3:0 
i Daria Duralak 3:0, Milena Mirecka – Teodorczuk 
3:1, Mirecka – Duralak 3:0, Śliwka/Mirecka – Du-
ralak/Teodorczuk 3:1). 

e

W poprzednim numerze napisałem, że nie nale-
ży jeszcze przekreślać siatkarzy Sparty Grodzisk 
w walce o awans do I ligi. Po pierwszych, w więk-
szości nieudanych meczach z drużynami z czołów-
ki, w kolejnych podopieczni trenera Tomasza Rosy 
złapali właściwy rytm. Pod ciosami Spartiatów pa-
dły kolejno ekipy z Międzyrzecza Podlaskiego, Łę-
czycy, Kozienic oraz Ozorkowa. Dzięki temu nasz 
zespół z dorobkiem 19 pkt awansował na 5 miejsce 
w tabeli grupy 2 rozgrywek II ligi. Strata do drugiej 
pozycji uprawniającej do gry w barażach wynosi 
5 pkt, więc wszystko jeszcze możliwe. Helleńscy 
Spartiaci nigdy broni nie składali.

Po pięciu z rzędu zwycięstwach, świetna seria 
występujących w III lidze siatkarek Sparty została 

przerwana. W  ostatnich meczach nasze zawod-
niczki najpierw wygrały z Warką i Jedlińskiem, by 
w kolejnych zanotować trzy porażki: ze stołecz-
nym Esperanto, liderującymi Orlętami Raszyn 
oraz z GLKS-em Nadarzyn. Po 8 kolejkach spo-
tkań podopieczne trenera Tomasza Lukowskiego 
z 16 pkt, zajmują 3 miejsce w tabeli.  (mś)

Wyniki. II liga mężczyzn: UKS „Trójka” Międzyrzecz 
Podlaski (w) 3:0 (19,21,15), MMKS Lotnik Łęczyca (d) 
3:0 (12,17,21), KKS Kozienice (w) 3:1 (21,23,-20,18), 
Bzura Ozorków (d) 3:0 (21,15,21). III liga kobiet: WTS 
Inovativ Warka (w) 3:0 (14,7,12), SPS Level Up Jedlińsk 
(d) 3:1 (11.-21,21,10), UKS Esperanto W-wa (d) 2:3 
(22,23,-15,-17,-12), Orlęta Raszyn (w) 1:3 (-20,23,-13,-
25), GLKS Nadarzyn (w) 0:3 (-18,-21,-20). 

Sporo medali w ostatnim czasie wywalczyli judo-
cy grodziskich Piranii. W VII Turnieju Master-
sów w Warszawie srebro zdobyli Patryk Sznajder 
i Rafał Rudolf, zaś brąz – Igor Witkowski. W Mię-
dzynarodowym Turnieju Judo w Sochaczewie na 
drugim stopniu podium stanął Tomasz Witkow-
ski, a na najniższym – Oliwia Ziąbska i Kacper 
Skuba. Z kolei z Ogólnopolskiego Turnieju Judo 
rozegranego w Skierniewicach podopieczni tre-
nera Marka Kowalskiego przywieźli aż 14 krąż-
ków: złote – Heleny Pyszczak, Zofii Szczygiel-
skiej, Sabiny Brzozowskiej, Amelii Mechlińskiej 
i Alicji Badowskiej, srebrne – Julii Kościńskiej, 
Alicji Kulig, Mileny Świesiulskiej, Kajetana Bara-

nowskiego i Jeremiego Brzozowskiego oraz brą-
zowe – Wiktorii Wilk, Zofii Piziorskiej, Patrycji 
Baranowskiej i Nikodema Mikuska.

Reprezentanci naszego miasta zanotowali 
również sukcesy w jiu-jitsu. Trener UKS Budo 
Michał Bednarski zdobył brązowy medal pod-
czas VII Mistrzostw Europy, które odbyły się 
w  Luboniu, zaś w Gwiazdkowym Turnieju ro-
zegranym w Mińsku Maz. w brazylijskiej od-
mianie tej dyscypliny srebro wywalczył Mateusz 
Borkowski, dwa brązowe – Antoni Pordzik, a po 
jednym – Igor Solarski oraz Piotr Kaczmarz, 
wszyscy reprezentujący Raion Fight Club.

   Michał Śliwiński

Martyna Lis  
na podium 

v

j

Podczas ligowej przerwy tenisiści stołowi 
rywalizowali w Gliwicach podczas turnie-

ju Grand Prix Polski Seniorów, w którym bardzo 
dobrze spisali się nasi młodzi reprezentanci. Mar-
tyna Lis zajęła w tych zawodach 3 miejsce, co jest 
jednym jej z  największych sukcesów w krótkiej 
karierze seniorskiej. W fazie grupowej Martyna 
pokonała po 3:2 Annę Brzyską i Julię Szymańczak 
oraz 3:0 Agnieszkę Piłat, ponosząc jedyną poraż-
kę 1:3 z Mileną Kluszewską, co zresztą nie miało 
żadnego wpływu na jej awans do turnieju główne-
go. W 1/8 reprezentantka Bogorii zwyciężyła 4:0 
Julię Tomecką, zaś w ćwierćfinale – 4:1 Julię Fur-
man. Pogromczynię nasza zawodniczka znalazła 
dopiero w  walce o finał, ulegając 0:4 późniejszej 
triumfatorce zawodów – Katarzynie Węgrzyn. Bli-
sko podium był Miłosz Redzimski, który w fazie 
grupowej bez straty seta pokonał Jakuba Perka, 
Kamila Kurowskiego i Jakuba Masłowskiego, ule-
gając jedynie 1:3 rewelacji turnieju, Mateuszowi 
Zalewskiemu. W 1/8 nasz junior wygrał 3:0 z Ala-
nem Wosiem, by w ćwierćfinale przegrać po zacię-
tej walce 3:4 z byłym reprezentantem grodziskiego 
klubu Robertem Florasem, który okazał się trium-
fatorem gliwickich zawodów. Cóż, nasi zawodnicy 
ulegli najlepszym… Z kolei podczas GP Mazow-
sza Juniorów 2 miejsce zajął Aleks Pakuła, zaś w 
gronie żaków na trzecim stopniu podium stanął 
Michał Staranowicz.    (mś)

Udany występ w Ogólnopolskim Turnieju 
Dzieci i Młodzieży, który odbył się w Warsza-
wie, zanotowali reprezentanci Grodziskiego 
Klubu Szermierczego. „Mali Wołodyjowscy”, 
spośród których, miejmy nadzieję, wyrośnie 
kiedyś „pierwsza szabla Rzeczpospolitej”, wy-

walczyli 4 medale. Tym razem z grona pod-
opiecznych trenera Krzysztofa Karlickiego 
najlepszy występ stał się udziałem złotych me-
dalistów w osobach Oliwii Dwornik oraz Iwo 
Bugaja, a także srebrnych – Franciszka Kossuta 
i Edwarda Czeleja.    (mś)

Wspaniałe wiadomości dotarły do nas 
z portugalskiego Vila Nova de Gaya. 
Podczas rozgrywanych w tym mieście 
Mistrzostw świata Kadetów (do lat 15) 
w tenisie stołowym, dwa medale wy-
walczył reprezentant Dartomu Bogorii 
Grodzisk Miłosz Redzimski!
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konał rozstawionych z nr 1 Rosjan, jednak 
w półfinale nie dał rady parze z Japonii. Gra 
mieszana okazała się preludium do koncertu, 
który Miłosz dał w turnieju singla. W I run-
dzie zwyciężył 4:0 Ilię Koniukhowa z Rosji, 
w drugiej wygrał 4:2 z Rumunem Alexandru 
Bujorem Dragosem, zaś w ćwierćfinale nie 
dał szans reprezentantowi Niemiec Lleyto-
novi Ullmannowi, pokonując go bez straty 
seta. Redzimski nie zadowolił się wywalczo-
nym w  tym momencie brązowym medalem 
i  w  półfinale triumfował 4:2 w rywalizacji 
z  Mistrzem Europy w tej kategorii wiekowej 
Felixem Lebrunem z Francji. Zwycięski marsz 
naszego reprezentanta zatrzymał dopiero Sora 
Matsushima pokonując naszą wschodzącą 
gwiazdę tenisa stołowego 4:1. Mimo porażki 
w finale Miłosz zasłużył na olbrzymie brawa 
za swą postawę w tych zawodach oraz rozsła-
wienie naszego klubu i miasta. Zostać wice-
mistrzem świata to bezsprzecznie największy 
sukces naszego zawodnika, który regularnie 
gra w Superlidze i ma na koncie brązowy me-
dal Indywidualnych Mistrzostw Polski. A co 
do Japończyka, z którym Redzimski przegrał 
w finale, a wcześniej w półfinale miksta, to są-
dzę, że za jakieś 10 lat, Miłosz weźmie na nim 
rewanż w decydującym pojedynku podczas 
Mistrzostw Świata. Tyle, że seniorów…   (mś)
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Krzyżówka świąteczna
Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 16.
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki cze-
kamy do 10 stycznia. Odpowie-
dzi prosimy nadsyłać na adres 
redakcji pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną.

Nagrodą jest zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Centrum 
Kultury na dowolnie wybrany 
seans filmowy.

Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 313:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Jadwiga Wójto-
wicz”. Zwyciężczynią została p. 
Bogumiła Głowacka.  Po odbiór 
nagrody zapraszamy do siedzi-
by redakcji: Centrum Kultury, 
ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

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

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

d.staniaszek@centrumkultury.eu,  
tel. 660 540 169 

bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427
Zastrzega się prawo skracania i redagowania tekstów 

oraz zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść listów, ogłoszeń, reklam, podziękowań, 
kondolencji oraz materiałów UM, MGK i GRS. 

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

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

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

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

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria 

www.gazetabogoria.pl

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

Poziomo:
1. ozdoba graficzna na stronie tytułowej; 6. maszyna 
służąca do przenoszenia urobku na zwał; 10. ubó-
stwo; 11. szeroki brzeg kapelusza; 12. nacja; 13. pod 
nią kabaret Jana Pietrzaka; 14. korytarz przy widowni 
teatralnej dla publiczności podczas przerwy; 15. po-
madka do malowania warg; 16. kochanek, wielbi-
ciel; 17. blizna; 21. ktoś niedbający o własny wygląd; 
25. pierwiastek chemiczny; 28. samica osła; 29. tytuł 
opery G. Bizeta; 30. ośmieszające naśladownictwo; 
31.  miasto nad Sanem; 34. zabytkowy przedmiot; 
37.  niewola turecka lub tatarska; 38. Alfred (1833-
1896) fundator słynnej nagrody; 39. Indianin z Ame-
ryki Płn.; 40. dziedzina sportu uprawiana przez Hu-
berta Hurkacza.

Pionowo:
1. używana w malarstwie substancja, która chroni obraz 
przed wpływami atmosferycznymi; 2. potocznie: grzy-
bień biały znany jako lilia wodna; 3. skłonność do nad-
miernego zajmowania się własną osobą; 4. miasto w Azji 
założone przez Heraklesa; 5. uroczysty przemarsz wojska; 
6. jedna z gier w karty; 7. podpalacz; 8. rzeka we Fran-
cji i  Szwajcarii; 9. kolor różowo-czerwony; 18. batalion 
szturmowy AK; 19. zawiadomienie o przesyłce; 20. zna-
ny lek przeciwbólowy; 22. zwierzchnik juhasów; 23. biały 
w kinie; 24. stolica Grecji; 26. przodek bydła domowego; 
27. państwowy organ wymiaru sprawiedliwości; 31. ptak 
z rodziny krukowatych; 32. gatunek kawy rozpuszczalnej; 
33. pniak po ścięciu drzewa; 34. krewny w linii męskiej; 
35. stado dzikich koni; 36. olbrzym.

Bog                                                        riaBog                    R  ria

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  
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OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz 

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

n  Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), sprzedaż rowerów 
używanych z  napędem elektrycznym, Grodzisk 
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  Sprzedam lub wynajmę pawilon typu „kiosk 
RUCH” usytuowany przy ulicy Szkolnej 
w Grodzisku Maz. Prąd na miejscu. Bardzo niskie 
miesięczne koszty stałe. Nadaje się na kiosk, 
warzywniak, kebab, itd. warunki do uzgodnienia. 
Tel. 602 353 181

n  Wynajmę budynek mieszkalny z/lub warsztatem 
w Grodzisku Maz. ul. Nadarzyńska. Tel. 609 482 603

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-vailimy 

n  Wynajmę apartament przy Ratuszu, Grodzisk 
Maz., ul. Kilińskiego 11, pow. 43 m² – od 1 lutego 
2022 r. Tel. 608 072 078, 604 454 717
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Do 14 stycznia w Dworku Adama Cheł-
mońskiego w Adamowiźnie oglądać moż-
na obrazy Władysława Ostrowskiego. Jest 
to pierwsza wystawa malarstwa tego arty-
sty w tym miejscu.

Urodzony w 1878 r. w Warszawie 
W. Ostrowski odebrał staranne wykształce-
nie artystyczne. Uczył się najpierw w reno-
mowanej warszawskiej klasie rysunkowej 
u wybitnego twórcy i pedagoga Wojciecha 
Gersona. W latach 1895-1901 studiował 
w  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
m.in. u Jacka Malczewskiego i Leona Wy-
czółkowskiego. W pierwszych latach po 
studiach gościł przeważnie w  majątkach 
ziemskich na Podolu i Ukrainie. Jarosław 
Iwaszkiewicz wspominał, że w 1918 r. w pa-

łacu Świeykowskich w Tokarówce widział 
liczne obrazy Ostrowskiego wiszące obok 
prac J. Malczewskiego. 

Od 1907 r. do końca lat dwudziestych ar-
tysta mieszkał w Warszawie, wyjeżdżając 
zwykle na wakacje w Tatry, które – obok 
portretów – stały się głównym motywem 
jego twórczości. Jak mówi znawca jego twór-
czości Witold Huculak (na zdjęciu), obrazy 
Ostrowskiego rzadko pojawiają się na au-
kcjach. Być może dlatego, że płótna malarza 
były właściwie nieznane pod Giewontem, 
a on sam nie utrzymywał kontaktów z tam-
tejszym środowiskiem artystycznym. Druga 
wojna światowa sprawiła, że wiele obrazów 
mogło zaginąć lub zostać zniszczonych. 
U progu starości, około 1930 r., W. Ostrow-

ski zamieszkał u swoich krewnych w Grodzi-
sku Maz., w domu przy ul. Piaskowej, który 
stał w miejscu, gdzie obecnie znajduje się 
kościół. Tu udzielał lekcji malarstwa m.in. 
utalentowanemu amatorowi Szczepanowi 
Brozychowi. Zmarł w 1942 r. i został pocho-
wany na grodziskim starym cmentarzu.

Wśród obrazów prezentowanych na wy-
stawie w Adamowiźnie uwagę zwracają 
dwa płótna pochodzące z kolekcji prywat-
nych „Dolina Białej Wody” z 1927 r. i „Do-
lina Pańszczycy” z 1921 r.

Wystawa została zorganizowana w ra-
mach projektu „Pociąg do kultury. Eu-
ropejska strefa kulturalno-edukacyjna 
w Grodzisku Mazowieckim”.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Uczeń Malczewskiego, 
nauczyciel Brozycha

Jako kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem 
 oraz dużym zespołem specjalistów, oferujemy Państwu  
kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa:

Tel. 22 299 29 00, +48 530 30 30 36 u salvar.Pl u WarszaWa, Plac ŻelazneJ Bramy 10

Kancelaria SALVAR
PRAWNIK 24H WARSZAWA

u cywilnego
u karnego
u administracyjnego
u rodzinnego
u Prawo handlowe – gospodarcze
u pracy i ubezpieczeń społecznych

n  tel. 733 333 222   
n  mistrzremontu@gmail.com

 KOMPLEKSOWE USŁUGI  
REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE
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Pełnych ciepła, spokojnych  
świąt bożego Narodzenia

wiele pomyślności oraz sukcesów  
w nadchodzącym Nowym roku

życzy  
zarząd i pracownicy 

MTG Agri-Rol Sp. z o.o.  
w Książenicach



III

Dziękujemy za kolejny rok Waszego zaufania.

Zespół

życzy  
Wesołych Świąt!

www.ameds.pl 222 902 880

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

      Najlepszy 

     prezent 

   świąteczny

   – voucher  

podarunkowy

Zmiana lokalizacji. 
Zapraszamy na grodziski deptak

Chemia z niemieC 
 anglii i Włoch

Wesołych Świąt

Grodzisk Mazowiecki  
ul. Żwirki i Wigury 1 A
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Sąd Rejonowy  
w Grodzisku Mazowieckim  

ogłasza kolejny  nabór  
na płatne praktyki absolwenckie.

Celem praktyk jest ułatwienie 
absolwentom uzyskania doświadczenia 

i nabycia umiejętności praktycznych 
niezbędnych do wykonywania pracy 

zawodowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. 
o praktykach absolwenckich praktyki są 
przeznaczone są dla osób, które w dniu 

rozpoczęcia praktyk nie ukończyły 30 roku 
życia i  posiadają co najmniej średnie 

wykształcenie.
Płatne praktyki absolwenckie trwają 
3 miesiące, odbywają się w pełnym 

wymiarze godzin (8 godzin dziennie).

Szczegóły rekrutacji dostępne są  
na stronie internetowej sądu.

Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
i my życzymy Wam radości,
aby wszystkim się darzyło,
z roku na rok lepiej było.

Dział Promocji i Reklamy  
Centrum Kultury  

w Grodzisku Mazowieckim
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