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Jubileusz za jubileuszem
Rok 2022 obfituje w zacne jubileusze. Najważniejszy to 500-lecie nadania 
Grodziskowi praw miejskich. 125 lat obchodzić będzie Ochotnicza Straż Pożarna, 
równą setkę kończy Pogoń Grodzisk, Publiczne Ognisko Plastyczne w lipcu będzie 
miało 75 lat, Państwowa Szkoła Muzyczna szykuje się do świętowania półwiecza, 
a dopiero co było 55-lecie wypłynięcia przez Leonida Teligę w rejs dookoła świata. 
Również i my wpisujemy się w ten scenariusz – w marcu „Bogorii” stuknie trzy-

n tel. 733 333 222   

n  mistrzremontu@gmail.com
n www.mistrzremontu.pl

 KOMPLEKSOWE USŁUGI  
REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE

„Przejrzyj na oczy” to hasło trzydziestego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, w który tradycyjnie włączył się również Grodzisk 
Mazowiecki, by wspólnie działać na rzecz zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

WOŚP razy XXX

ul. Kilińskiego 11
Grodzisk Mazowiecki

(koło Ratusza)

tel. 794 599 799

Sprzedamy  
Twoją  

nieruchomość 
w 3 MIESIĄCE

Jak poinformowała ekipa grodziskiego szta-
bu WOŚP, w tym roku udało się zebrać aż 
223 082,16 zł. Na ten sukces złożyło się zaan-
gażowanie i działalność bardzo wielu ludzi. 
Nie sposób wymienić wszystkich bardziej lub 
mniej anonimowych osób, organizacji, insty-
tucji, służb, firm, które włączyły się w tę szla-
chetną inicjatywę na bardzo różne sposoby, 
z byciem wolontariuszem na czele.

Szerokim wsparciem lokalnego sztabu służył 
Ośrodek Kultury. Podczas imprezy nie zabra-
kło licytacji online, występów artystycznych, 
animacji, Światełka do Nieba. Nasi sąsiedzi zza 
ściany, czyli załoga Radia Bogoria dzięki swo-
im radiosłuchaczom zebrała do puszki 6 345 zł. 
Zbiórce towarzyszył Bieg WOŚP „Policz się 
z cukrzycą” zorganizowany wraz z OSiR-em 
przez zaprzyjaźnioną z nami Szkołę Podstawo-
wą nr 6 – rozgrzewkę poprowadziła nasza me-
dalistka olimpijska Luiza Złotkowska.

n Anna Redel fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i (

2)

fo
t. 

FB
 R

ad
io

 B
og

or
ia



BOGORIA nr 315 styczeń-luty 2022

kultura2

        

        

        

6 stycznia grodziszczanie mieli 
okazję do podtrzymania du-
cha świąt Bożego Narodzenia, 
podczas koncertu Andrzeja 
Cierniewskiego ,,Kolędy i  Pa-
storałki”. Występ znanego 
i  cenionego artysty, któremu 
towarzyszyli Janusz Piątkow-
ski i Przemysław Śledź, odbył 
się w kościele Przemienienia 
Pańskiego przy ulicy Łącznej. 
Wokalista wraz z zespołem 
zadbali o świąteczną atmos-
ferę, zabawiając przy okazji 
publiczność, co wywoływało 
ogromne emocje i zdecydowa-
nie zasłużone oklaski. Podczas 
koncertu nie zabrakło również 
serdecznych życzeń oraz cie-
kawych wątków biograficz-
nych dotyczących twórczości 
Cierniewskiego. Oprócz prze-
pięknych pastorałek i kolęd 
publiczność miała możliwość 

podziwiać wspaniałe ilumina-
cje świetlne, wywołujące entu-
zjazm wśród zgromadzonych. 
Jednym z  najbardziej intrygu-
jących elementów oświetlenia 
były snopy światła, rozświetla-
jące niebo, widoczne z oddali, 
imitowały Gwiazdę Betlejem-
ską, co zwłaszcza w dniu świę-
ta Trzech Króli miało swoją 
symbolikę.

– Jest to już moja piąta wizy-
ta w Grodzisku Mazowieckim 
i z całą pewnością nieostat-
nia. Musimy zrobić coś, co te 
Święta przedłuży, zrobić coś 
dobrego dla ludzi, po to tutaj 
jestem – podsumował spotka-
nie z publicznością Andrzej 
Cierniewski.

Organizatorami koncertu 
były Ośrodek Kultury oraz pa-
rafia Przemienienia Pańskiego.

 Weronika Kostrzewa

Jak zabrać się za babkę teścio-
wej Lilpopa, czego potrzeba 
do chleba Chełmońskiego na 
zakwasie żytnim, jak przyrzą-
dzić gefilte fisz, a jak grodziską 
szarlotkę – tego wszystkiego 
można dowiedzieć się z wy-
danej przez stowarzyszenie 
Odkrywamy Bliskie Historie 
książki „Kuchnia Grodziska”. 
Jak przekonują autorzy, „to 
coś więcej niż prosta książka 
kucharska. Jest to zbiór opo-
wieści o ludziach, którzy po-
stanowili podzielić się z nami 
swoimi ulubionymi przepisa-
mi. Każdy z nich jest jedyny 
w  swoim rodzaju, ponieważ 
każdy niesie ze sobą inną hi-
storię”. Kierowniczką tego 
projektu wydawniczego była 
Agnieszka Szurek, a publika-

cja została dofinansowana ze 
środków programu Działaj 
Lokalnie, którego lokalnym 
operatorem jest Stowarzysze-
nie Europa i My.   (kb)

Mimo trudności związanych 
z pandemicznymi obostrze-
niami bogato prezentował 
się artystyczny repertuar sali 
widowiskowej grodziskie-
go Centrum Kultury na po-
czątku roku. 9 stycznia dla 
najmłodszych Teatr Trip 
przygotował przedstawie-
nie „Tajemnica skarbu na 
kurzej nóżce”, tym samym 
rozpoczynając kolejny rok 
Niedzielnych Teatrzyków. 
Kolejna odsłona już 13 lute-
go, kiedy pojawią się „Alibaba 
i  4  rozbójników” w  wykona-
niu Teatru Małe Mi. Dla nieco 

starszych odbiorców 24 stycz-
nia w spektaklu „Żona do 
adopcji” wystąpili Katarzyna 
Andkudowicz, Marek Pituch 
i Michał Rolnicki. Z  kolei 
melomani mogli wybrać się 
26 stycznia na koncert Sławka 
Uniatowskiego, który wystą-
pił dwukrotnie z programem 
The Best Of II, w którym po-
jawiały się utwory najwięk-
szych muzycznych idoli uro-
dzonego w Toruniu wokalisty 
– Grzegorza Ciechowskie-
go, Zbigniewa Wodeckiego, 
Franka Sinatry i Andrzeja 
Zauchy.    (kb)

Grodziski Chór Cantata pod 
dyrekcją Barbary Paszkiewicz 
z sukcesem wziął udział w Ogól-
nopolskim Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek „Przy choince”, 
zorganizowanym przez Polskie 
Stowarzyszenie Animatorów 
Kultury „Kulturalny Koneser” 
we Wrocławiu. Interpretacja 
utworów „Niemowlątko na sło-
mie”, „Północ już była” i „Lulej-
że, mi lulej” spotkała się z uzna-
niem jury, które przyznało 

grodziskiemu zespołowi srebr-
ne pasmo w kategorii chórów 
mieszanych. O  skali trudności 
zmagań najlepiej świadczy fakt, 
że do finału zakwalifikowało 
się 15 chórów, a dzięki formule 
online, która była równopraw-
na z występem stacjonarnym, 
w  konkursie mogły uczestni-
czyć amatorskie chóry i zespoły 
wokalne z każdego zakątka Pol-
ski. Ogłoszenie wyników miało 
miejsce 29 stycznia.  (kb)

Blask kolędowania
Niemowlątko ze srebrnym pasmem

fo
t.F

B 
Ca

nt
at

a/
M

. M
as

al
sk

i

fo
t.F

B 
Ce

nt
ru

m
 K

ul
tu

ry

Amazonki z Grodziska?
– Nieprzypadkowo zatytuło-
wałem nasze pierwsze spotka-
nie „Od grodziska do Grodzi-
ska”. To hasło wywoławcze, 
które pozwoli nam prześledzić 
procesy miastotwórcze, któ-
re doprowadziły do tego, że 
z  ośrodka lokalnej cywilizacji, 
jakim był gród i osada targo-
wa, wyrosło miasto – mówił 
specjalista ds. historii Łukasz 
Nowacki z Ośrodka Kultury, 
rozpoczynając cykl „Spotkania 
z historią na dworcu”. Inau-
guracja nastąpiła 19 stycznia 
w Poczekalni PKP wykładem 

poświęconym przedmiejskim 
dziejom Grodziska. Obecni na 
spotkaniu wielbiciele historii 
mogli dowiedzieć się m.in. ile 
prawdy jest w podaniach, że na 
naszym terenie żyły Amazon-
ki, ile błota jest w Mazowszu, 
do czego służyły rzeki w poło-
wie średniowiecza, a także, jak 
nazywał się Tomasz Grodziski. 
Nieobecni, którzy żałują, że ta 
wiedza nie stała się ich udzia-
łem, mają jeszcze szansę ab-
sencję nadrobić – wykład jest 
dostępny w wersji online na FB 
Poczekalni PKP.  (kb)

2

Czego potrzeba do chleba 

Z Nowym Rokiem  
scenicznym krokiem
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Kreatywne  
koperty 
Z okazji dnia babci i dziadka Cen-trum Kultury przygotowało dla naj-młodszych kolejną turę warsztatów na wynos w postaci kreatywnych pakietów „Zrób prezent dla Bab-ci i  Dziadka”. Koperty zawierające również instrukcję wykonania były do odbioru w budynku CK i trady-cyjnie cieszyły się sporym powo-dzeniem. Chętni mogli wziąć udział 

w konkursie i za pośrednic-
twem rodziców zamieścić 
swoją pracę na FB Centrum 
Kultury.    (kb)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
500-lecie nadania praw miejskich Gro-
dziskowi wydawało się jeszcze niedawno 
odległą perspektywą. Czas jednak biegnie 
szybko. To dla mnie wielka radość, że 
rozpoczynamy właśnie rok jubileuszowy, 
a  także szczególna satysfakcja, że jestem 
burmistrzem miasta o tak długiej i boga-
tej historii. Bardzo się cieszę, że w  jubile-
uszowy rok Grodzisk wchodzi z  nowym 
ratuszem, że udało się wykonać wiele waż-
nych inwestycji drogowych, że mieszkań-
ców akurat w tym roku czeka zakończenie 
dwóch wyjątkowych inwestycji: wybu-
dowanej przez gminę hali widowiskowo
-sportowej oraz tak długo przez wszystkich 
wyczekiwanej obwodnicy, której budowę 
sfinansował samorząd mazowiecki. 

Ale 500-lecie to przede wszystkim 
okazja, by przybliżyć historię Grodziska 
Mazowieckiego naszym mieszkańcom. 
Wielu z nich zamieszkało tu stosunkowo 
niedawno, więc tradycje miasta są dla nich 
wciąż nową sprawą. Również rdzennym 
mieszkańcom na pewno nie wszystkie 
karty lokalnych dziejów są znane. Dlatego 
planujemy upowszechniać tę wiedzę hi-
storyczną organizując w sezonie wiosen-
no-letnim wydarzenia kulturalno-eduka-
cyjne zgrupowane w tematyczne tygodnie 
poświęcone kolejnym stuleciom. Historia 
Grodziska jest przebogata w niezwykle 
ważne wydarzenia i fascynujące postacie, 
jak choćby Mieczysław Najdorf, Elime-
lech Szapiro, Tadeusz Baird, Leonid Teli-
ga. Szczęście do wybitnych ludzi Grodzisk 
ma do dziś – silnie związani z naszą gmi-
ną są wspaniali aktorzy, muzycy, wybitni 
specjaliści w swoich dziedzinach. Miasto 
ma również w przeszłości piękne rozdzia-
ły związane z wielokulturowością. Przez 
cztery stulecia było wspólnym domem dla 
narodu żydowskiego i chrześcijan, stało 
się miejscem rozkwitu kapitału wniesio-
nego przez społeczność niemiecką, a także 
ojczyzną przybyłych z różnych stron świa-
ta. Było też areną wydarzeń tragicznych, 
jak zbombardowanie bezbronnej cywil-
nej ludności przez sowieckie lotnictwo 
w przededniu wyzwolenia. Interesujących 
momentów w historii miasta jest bez liku 
– choćby tradycje uzdrowiskowe, pierw-
szy odcinek kolei, pierwsza w Polsce kolej 
elektryczna. Ciekawe są też dzieje podgro-
dziskich miejscowości – jak Książenice 
z wątkiem Chopinowskim, Radonie z ist-
niejącym do dziś dworem, Adamowizna 
doktora Chełmońskiego, Chlebnia Juliana 
Wieniawskiego. Wydaliśmy już pierwsze 
publikacje poświęcone historii miasta, 
a będzie ich znacznie więcej. Wierzę w to, 
że zbliża się koniec pandemii i będzie 
mnóstwo możliwości do organizowania 
ciekawych spotkań, wspaniałych imprez.

Wstępniak od Burmistrza

my w tej sytuacji działać w sposób niezwy-
kle ostrożny, gdyż nie wiemy jeszcze jak te 
rozwiązania wpłyną na finanse gminy. 

Podjąłem natomiast decyzję, że nieba-
wem ogłoszony zostanie przetarg na mo-
dernizację placu Króla Zygmunta Starego 
– już w nieco mniejszym zakresie – a tak-
że ul. Obrońców Getta i Żwirki i Wigury. 
Wkrótce rozpocznie się budowa mostku 
nad Mrowną, który przy ul. Piłsudskiego 
połączy nowe osiedle przy ul. Bałtyckiej 
z  centrum miasta. Rozstrzygniemy też 
przetarg na przebudowę linii energetycz-
nych w centrum Grodziska. W niektórych 
miejscach stoją jeszcze stare nieestetyczne 
słupy betonowe, które zostaną zlikwido-
wane i zmienione na nowe, eleganckie 
latarnie. Poprawie estetyki, jak również 
komfortu użytkowników, służyć będzie 
remont ulic Kościuszki, Kilińskiego, Kier-
lańczyków i Krupińskiego. Przetarg na 
tę inwestycję został ogłoszony w grudniu 
ubiegłego roku i niebawem powinniśmy 
poznać wykonawcę tego zadania. W pierw-
szych tygodniach lutego zakończą się prace 
związane z przygotowaniem nowej szkoły 
w Szczęsnem, by po feriach mogli zapełnić 
ją uczniowie. Oddanie do użytku nowego 
budynku oświatowego spowoduje pozy-
tywne zmiany w organizacji pracy Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz szkół w  Książe-
nicach i Adamowiźnie. W połowie roku 
ogłosimy przetarg na budowę drugiego 
etapu szkoły w Szczęsnem. Natomiast jesz-
cze w styczniu ogłoszony został przetarg na 
budowę kanalizacji sanitarnej w Chlebni.

Szanowni Państwo, na koniec powtórzę: 
warto się szczepić, do tego zachęcają nas 
lekarze, a ja lekarzom ufam. Bardzo wie-
rzę, że na Święta Wielkanocne nastąpi już 
zakończenie pandemii. A na nadchodzące 
trudne dni życzę wszystkim wiele opty-
mizmu i radości, byśmy umieli się cieszyć 
z tego, co mamy.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Niestety, aktualna sytuacja jest bardzo 
trudna. Podobnie jak cały kraj, również 
gmina Grodzisk musi zmierzyć się z gwał-
townym wzrostem zakażeń. Dlatego po 
raz kolejny wszystkich niezdecydowanych 
zachęcam do szczepień, których jestem 
gorącym zwolennikiem. Apeluję również 
o stosowanie się do zaleceń sanitarnych, 
do których w poprzednich miesiącach 
podchodziliśmy coraz bardziej liberalnie. 
Znów konieczna jest wielka dyscyplina 
w stosowaniu dystansu społecznego, ko-
rzystania z maseczek i częstej dezynfekcji. 
Wspólnie z panem starostą, panią dyrek-
tor szpitala i szefową sanepidu monitoru-
jemy sytuację i staramy się przygotować 
na najtrudniejszy moment, kiedy będzie 
bardzo duża fala zachorowań, by nie do-
puścić do okoliczności, które sprawiłyby, 
że ludzie potrzebujący pomocy medycz-
nej, byliby jej pozbawieni.

Oprócz spraw wyjątkowych – tych ra-
dosnych jak jubileusz, i tych trudnych – 
jak piąta fala pandemii, w gminie swoim 
torem toczą się sprawy bieżące. Przygo-
towujemy się do budowy parkingu wokół 
hali przy ul. Sportowej. W związku z tym 
od 15 lutego na ok. trzy miesiące musimy 
wyłączyć z użytkowania wykorzystywaną 
do parkowania przestrzeń na rogu al. Mo-
kronoskich i ul. Dalekiej. Z wyjątkiem dni 
targowych jako parking wykorzystywane 
będzie targowisko. 

W związku z bardzo wysokimi cenami, 
jakie zaproponowali oferenci w postępo-
waniu na rewitalizację placu Króla Zyg-
munta Starego, podjąłem decyzję o unie-
ważnieniu tego przetargu. Mamy czasy 
radykalnego wzrostu cen usług budowla-
nych i najtańsza oferta przekraczała nasze 
oczekiwania o ponad 30 proc. Uznałem, 
że kwota 7 mln zł jest zdecydowanie zbyt 
wysoka, zwłaszcza w momencie wprowa-
dzenia Polskiego Ładu i całkiem nowego 
systemu finansowania gmin, który jeszcze 
nie został sprawdzony w praktyce. Musi-

Niemowlątko ze srebrnym pasmem
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20 grudnia radni spotkali się na sesji, by m.in. uchwalić budżet na 2022 rok, natomiast 26 stycznia 
głosowali m.in. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

fo
t. 

kb

W budżecie na 2022 rok ustalono dochody 
w wysokości 374 mln zł, a wydatki na po-
ziomie 405 mln zł. – Jeśli chodzi o wydat-
ki to ponad 298 mln zł to wydatki bieżące 
i prawie 107 mln zł to wydatki majątkowe. 
Głównymi wydatkami bieżącymi są wy-
datki związane z oświatą, opieką eduka-
cyjną, żłobkami i pomocą materialną dla 
uczniów. Jest to przeszło 110 mln zł, co sta-
nowi 37  proc. naszych wszystkich wydat-
ków bieżących – mówił Piotr Leśniewski, 
skarbnik gminy, wskazując także w swojej 
prezentacji multimedialnej, że główny-
mi pozycjami wydatków inwestycyjnych 
są: szeroko rozumiane wydatki związane 
z  drogami (36,9  mln zł, czyli 34,5  proc.), 
sportem i  kulturą (32,6 mln zł, czyli 
30,5  proc.) oraz modernizacją placów za-
baw, zakupem nieruchomości, moderniza-
cją placów m.in. Wolności i Zygmunta Sta-
rego oraz budową budynków komunalnych 
(ponad 20 mln zł, czyli 19,3 proc.). Projekt 
dokumentu został przyjęty 19 głosami za 
przy 2 głosach wstrzymujących.

19 głosami za przy 2 przeciw (Łukasza 
Lewandowskiego i Janusza Okurowskiego) 
przyjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
w  2022 roku kredytu długoterminowego 
w wysokości 40 mln zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredy-
tów, pożyczek i obligacji oraz na finanso-
wanie planowanego deficytu.

Za udzieleniem pomocy finansowej 
w  2022 roku dla powiatu grodziskiego 
w  kwocie 3,05 mln zł byli wszyscy radni. 
Środki zostaną docelowo spożytkowane 
m.in. na przebudowę drogi powiatowej 
nr 1505W na odcinku od ul. Sadowej do ul. 
Niedźwiedziej, gdzie po rozbiórce istnieją-
cego chodnika powstanie ścieżka pieszo-
-rowerowa (1,2 mln zł), oraz na realizację 
zadań związanych z bieżącym utrzyma-
niem dróg powiatowych na terenie gminy 
Grodzisk (1,5 mln zł).

Podczas sesji przyjęto Program Ogra-
niczenia Niskiej Emisji dla gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. – Niniejsza uchwała 
jest przedłożona w związku z uchwalonym 
przez Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego programem ochrony powietrza dla 
strefy mazowieckiej, w której zostały prze-
kroczone poziomy dopuszczalne pyłu za-
wieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu. 
Program nie ma charakteru nakazowego – 
wyjaśniał wiceburmistrz Tomasz Krupski, 
dodając, że program jest diagnostyczny, 
a  także wskazujący potencjalne narzędzia, 
jakie samorządy mogą wykorzystywać, aby 
pył zawieszony redukować. Podkreślił rów-
nież działania, które gmina Grodzisk już 
w tym celu realizuje. Wynik głosowania to 
19 głosów za i 2 wstrzymujące.

Radni byli jednomyślni w sprawie 
uchwały dotyczącej Gminnego Programu 

Rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego 
na lata 2021-2030. – Jest to dokument stra-
tegiczny, który ma pomóc w pozyskaniu 
funduszy dotacyjnych, przede wszystkim 
skierowanych na rewitalizację. To będą 
środki przyszłego Programu Operacyj-
nego dla Mazowsza, czyli fundusze euro-
pejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 
–  wyjaśniał Michał Marciniak. Wskazał 
on, że głównym celem programu jest 
identyfikacja projektów, które są ważne 
dla gminy imiasta.

Dłuższą dyskusję wśród radnych wywo-
łały uchwały związane ze skargami. Poza 
Tomaszem Suchożebrskim, przewodniczą-
cym komisji skarg, wniosków i petycji, głos 
zabrali radni: Łukasz Lewandowski, Janusz 
Okurowski, Aleksandra Kapuściak, Sylwe-
ster Stankiewicz, Andrzej Okurowski oraz 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, wice-
burmistrz Tomasz Krupski, jak również 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Ra-
fał Szczepaniak.

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgo-
dę na zbycie nieruchomości gruntowej przy 
ul. Westfala oraz udzielenie 95-procentowej 
bonifikaty od ceny sprzedaży. – W związku 
z pojawieniem się programu Infrastruktu-
ra Bibliotek i możliwości dofinansowania 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Biblioteka Publiczna zawnio-
skowała o sprzedaż na jej rzecz Pawilonu 
Kultury z zamysłem, aby z pieniędzy z do-
finansowania rozbudować ten obiekt i po-
prawić jego funkcjonalność – referował 
wiceburmistrz Tomasz Krupski. Radny Ja-
nusz Okurowski chciał się dowiedzieć, czy 
rozbudowa nastąpi w pionie, czy poziomie, 
na co otrzymał odpowiedź wiceburmistrza, 
że konstrukcja budynku nie pozwala na 
nadbudowę, w związku z czym będzie to 
realizacja w poziomie.

Obecni na sesji radni byli jednomyśl-
ni w  kwestii wyrażenia zgody na nabycie 
części nieruchomości gruntowej w Węży-
ku. Jak można przeczytać w uzasadnieniu 
uchwały, nabycie działki następuje „na cele 
publiczne: rekreacyjno-sportowo-kultural-
ne dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
społeczności lokalnej sołectwa Wężyk”.

Dwie osoby się wstrzymały od głosu, 
a 18 radnych było za wyrażeniem zgody na 
ustanowienie hipoteki na nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
zwrócił się z prośbą o wskazanie nierucho-
mości, na której można by dokonać zabez-
pieczenia hipotecznego na 15 lat w związku 
z zamiarem zaciągnięcia pożyczek w  wo-
jewódzkim bądź narodowym funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 
potrzebę dalszej rozbudowy infrastruktury. 
Gmina wskazała Willę Radogoszcz – mówił 
wiceburmistrz Tomasz Krupski.

WieŚci z Ratusza
Jako ostatnie podczas obrad procedo-

wano uchwały, które omawiał Paweł Dą-
browski, naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego. 20 radnych głosowało za 
przystąpieniem do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części miasta Grodzisk Mazowiec-
ki Jednostka F1 dla działki przy zbiegu ul. 
Traugutta i Langiewicza. Chodziło o zmia-
nę przeznaczenia terenu – umożliwienia 
realizacji usług oświaty. Taką samą licz-
bą głosów zmieniono uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. dla 
części Czarnego Lasu w rejonie ul. Kalino-
wej, przystąpiono do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Gro-
dzisk Mazowiecki oraz przystąpiono do 
sporządzenia m.p.z.p. dla części Chlebni po 
zachodniej stronie obwodnicy.

Podczas obrad 26 stycznia poza przyję-
ciem planów pracy komisji stałych, jedno-
głośnie radni odrzucili kolejne skargi na 
działalność dyrektora OPS, wyrazili zgodę 
np. na nabycie nieruchomości gruntowej 
w  Odrano-Woli na cele drogowe, ustalili 
wysokości opłat za korzystanie z cmenta-
rza komunalnego w Szczęsnem. 19 głosa-
mi za przy 2 wstrzymujących wyrażono 
zgodę na wynajem lokalu użytkowego na 
10 lat w Centrum Aktywizacji i Integracji 
Społecznej przy ul. Sportowej. Za wyzna-
czeniem miejsca oraz ustaleniem zasad 
prowadzenia handlu przez rolników i ich 
domowników w piątki i soboty na terenie 
gminy Grodzisk było 20 radnych, jeden się 
wstrzymał. Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla części wsi Kłud-
no Nowe oraz północnej części wsi Kłudno 
Stare uchwalono 20 głosami za. Podczas se-
sji zostało zaprezentowane także sprawoz-
danie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 
rok przez radnego Sylwestra Stankiewicza, 
przewodniczącego tej komisji.

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

sjami z sesji oraz imiennymi wynikami głosowań 
można zapoznać się na stronie bip.grodzisk.pl.
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    Wyrazy głębokiego żalu, 
współczucia i słowa otuchy 

Rodzinie
z powodu śmierci 
Męża i Taty

Roberta Muchajera,
harcerza i żeglarza 

składają
zuchy, harcerze i instruktorzy 

Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki
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    Pani dyrektor
Agnieszce Lachowicz
najserdeczniejsze wyrazy
głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Grono Pedagogiczne, Pracownicy  
i Uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Danucie Pokropek
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrektor i pracownicy Biura 
Oświaty

    Pani Agnieszce Lachowicz
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrektor i pracownicy  
Biura Oświaty

    Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Czesława 
Bruchalskiego

Żonie Annie, synowi 
Michałowi

oraz wnukowi Igorowi
składamy najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia i żalu  

oraz słowa otuchy
Przyjaciele i sąsiedzi

    Z głębokim smutkiem
przyjęłyśmy wiadomość

o śmierci
śp. Jana Klimkiewicza
wyrazy szczerego współczucia

Żonie Jadwidze
oraz Rodzinie

składa
Sześć przyjaciółek

    Pani Wicedyrektor
Danucie Pokropek

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa

Społeczność Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego w Książenicach

    Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Agnieszce Lachowicz

dyrektor Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku

z powodu śmierci
Mamy

składa
Grupa nauczycieli emerytów 

Szkoły Podstawowej nr 2    Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Jana Klimkiewicza

radnego Rady Powiatu 
Grodziskiego I kadencji

Żonie Jadwidze
z Rodziną

wyrazy współczucia
składają

Radni i Przewodniczący  
Rady Powiatu I kadencji  

Wojciech Hardt

    Druhnie Elżbiecie Pokropek 
Druhnie Danucie Pokropek 

oraz Druhnie Ewie 
Dobrowolskiej i całej Rodzinie 

wyrazy głębokiego żalu, 
współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci 
Mamy 
składają

zuchy, harcerze i instruktorzy 
Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki

    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Anny Ojrzyńskiej
członkini Światowego Związku 
Żołnierzy AK Obwodu ‘Bażant’ 

Ośrodka „Gąbka” – „Osa”.
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

    Pani Wicedyrektor
Danucie Pokropek
wyrazy głębokiego żalu  

i współczucia z powodu śmierci
Mamy

składa Rada Rodziców przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Książenicach

    Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Roberta Muchajera
składają

Rodzinie
Dyrektor oraz pracownicy 

Biblioteki Publicznej Gminy 
Grodzisk Mazowiecki

    „Nie umiera ten, kto trwa  
w pamięci żywych”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Barbary Macher
Honorowej Obywatelki Grodziska 

Mazowieckiego, Radnej Rady 
Miejskiej I kadencji, uczestniczki 
prac Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność”, absolwentki 
szkół grodziskich, nauczycielki 
historii w grodziskim Liceum 

Ogólnokształcącym.
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz  

Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

    22 grudnia 2021 roku
zmarła

śp. Barbara Macher
historyk, nauczyciel  

i wychowawca młodzieży,
uczestniczka przemian 

wolnościowych lat 1989-90  
– zaangażowana w działalność 

lokalnego Komitetu  
Obywatelskiego „Solidarność”,
radna samorządu miejskiego  
I kadencji, członek Komitetu 

Obywatelskiego Gminy Grodzisk 
Maz., Honorowy Obywatel 
Grodziska Mazowieckiego

Żegnaj, Basiu…
Przyjaciele

z KO „Solidarność”  
i Komitetu Obywatelskiego 

Gminy Grodzisk Maz.
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Pewne jak w banku – jeśli to powiedze-
nie coś znaczy, to za sprawą takich ludzi 
jak Jan Klimkiewicz. Wieloletni dyrek-
tor, a  następnie Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Grodzisku Mazowiec-
kim, przewodniczący Rady Nadzorczej 
Związku Rewizyjnego BS, członek i prze-
wodniczący Rady Zrzeszenia BPS  S.A. 
zmarł 5  stycznia. Dzięki swoim kompe-
tencjom i  pracowitości przez 36 lat kie-
rował instytucją bankową, która w życiu 
Grodziska odegrała niepoślednią rolę nie 
tylko poprzez zakres i standard reali-
zowanych usług, ale także udział w ży-
ciu publicznym. Reprezentowany przez 
swojego dyrektora bank był mecenasem 
wielu przedsięwzięć na polu kultury 
i  partnerem w  działaniach społecznych, 
podejmowanych dla dobra mieszkańców. 
W pracy zawodowej Jan Klimkiewicz dał 
się poznać jako wysokiej klasy profesjo-
nalista, ceniony zarówno ze względu na 
swą wiedzę i doświadczenie, jak i umie-
jętność współpracy z ludźmi, wielokrot-

nie nagradzany i zapraszany do bran-
żowych gremiów, w  których słuchano 
jego rad i uwag. W relacjach służbowych 

i prywatnych zachwycał kulturą osobistą 
i wrażliwością na szeroko pojętą sztukę 
(wraz z żoną był stałym gościem koncer-
tów, wystaw i wydarzeń kulturalnych) 
oraz wyczuleniem na sprawy lokalne, 
które znał i rozumiał – był radnym po-
wiatowym I kadencji. Promieniował ser-
decznością, poza uśmiechem i dobrym 
słowem obdarowując innych bezintere-
sowną życzliwością i szczerym zainte-
resowaniem. Niewielu wiedziało o  jego 
działalności dobroczynnej – anonimo-
wych gestach altruizmu: był darczyńcą 
na rzecz Szpitala Zachodniego, wspierał 
WTZ Malwa, brał udział w aukcjach cha-
rytatywnych, pomagał osobom niepeł-
nosprawnym. Odszedł w wieku 80  lat 
i spoczął na grodziskim cmentarzu para-
fialnym, żegnany przez rodzinę, współ-
pracowników, sąsiadów i znajomych przy 
wtórze pieśni chóru Cantata, odpowie-
dzialnego za oprawę mszy pogrzebowej. 

n  Łukasz Nowacki

W poniedziałek 27 grudnia minionego 
roku w wieku 89 lat zmarła Anna Ojrzyń-
ska. „Dusza człowiek”, zwykło się mówić 
o kimś, kto przymiotami swojego ducha 
i charakteru oraz życzliwością wobec 
bliźnich przekracza przyjęte, przyziemne 
normy. Bez wątpienia Anna Ojrzyńska, 
emanująca na co dzień cichym dobrem, 
chętna przychylić wszystkim nieba, blisko 
którego żyła dzięki swojej niewzruszo-
nej wierze, z właściwą sobie skromnością 
skwitowałaby to określenie łagodnym 
uśmiechem. Dla wielu jednak osób była 
wcieleniem ewangelicznych cnót i wy-
trwałej służby ludziom, rzetelności i poko-
ry, wierna słowom św. Augustyna: „Pracuj 
tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale 
ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga”.

Anna Zofia z Gruszczyńskich Ojrzyń-
ska przyszła na świat we Lwowie w 1932 r. 
Jej dzieciństwo upływało w spokoju i do-
statku aż do wybuchu wojny, która pod-
kopała byt materialny i bezpieczeństwo 
rodziny. Tuż po zakończeniu działań wo-
jennych, w 1945 r., mając zaledwie 14 lat, 
Anna opuściła już na zawsze dom rodzin-
ny, rozpoczynając naukę w krakowskim 
gimnazjum ss. Urszulanek. Po uzyska-
niu matury pragnęła rozpocząć studia 
na SGGW, jednak jako córka prawnika 
i  posła na Sejm RP, po wojnie „kułaka” 
posiadającego młyn, nie otrzymała punk-
tów za pochodzenie. Ukończywszy kursy 
kreślarskie, rozpoczęła pracę w  Warsza-
wie, w Biurze Projektów Instalacji Prze-
mysłowych „Instalprojekt”. W 1955 r. 
poślubiła kolegę z biura, inż. Edwarda 

Ojrzyńskiego, kapitana AK ps. Lubicz. 
Wraz z nim zamieszkała w Grodzisku, 
który stał się jej domem na 66 lat. Urodzi-
ła i wychowała czwórkę dzieci, troszcząc 
się także o potrzeby matki i rodzeństwa 
osieroconych przez ojca w 1963  r. i po-
zbawionych środków do życia. W poczu-
ciu odpowiedzialności za los bliskich, 
dopomagała finansowo wchodzącym 
w  dorosłość braciom, by po latach towa-
rzyszyć w ostatnich chwilach ziemskiej 
wędrówki swojej teściowej, matce, brato-
wej i siostrze. Związana z Kościołem była 
animatorką i  członkinią wspólnot mo-
dlitewnych i charyzmatycznych, w któ-
rych wytrwale posługiwała. Jako wdowa 
po członku akowskiej konspiracji, stała 
się podopieczną grodziskiego koła AK, 
z imponującym zaangażowaniem włącza-
jąc się w sprawy związku. Nieocenionym 
dowodem jej wkładu w działalność orga-
nizacji kombatanckiej są kroniki, które 
prowadziła z wielką pieczołowitością, wy-
korzystując swoje zdolności plastyczne. 
Była stałą uczestniczką obchodów świąt 
narodowych i rocznic patriotycznych, au-
torką okolicznościowych wystaw, a także 
„kancelistką” koła odpowiedzialną za pro-
tokoły zebrań, teksty zaproszeń i kondo-
lencji, kontakt z członkami i sympatykami 
związku, zaskarbiając sobie powszechny 
szacunek i szczerą sympatię wszystkich, 
którzy mieli szczęście z  nią obcować. 
Swoim długim, owocnym i pracowitym 
życiem dawała świadectwo tego „co może 
jeden człowiek i jak działa świętość”. 

n  Łukasz Nowacki

Bankowiec z duszą artysty 

Jan Klimkiewicz  
(1942-2022)

Anna Ojrzyńska 
(1932-2021)

Przyjaciółka ludzi i Boga
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istnieją osoby, które samym swoim życiem  
– jego energią, stylem, prawością wywierają 
tak przemożny wpływ na otoczenie i tak dalece  
inspirują  innych, że chce się jak najwięcej 
przebywać w ich obecności, korzystać z  ich 
witalności, mądrości, doświadczenia, w prze
czuciu, że czynią nas lepszymi i bogatszymi, 
pozwalając zbliżyć się do tajemnicy spełnionej 
egzystencji. Do takich właśnie postaci należała 
zmarła 22 grudnia minionego roku Barbara  
Macher, pedagog, radna Rady Miejskiej, Hono
rowa Obywatelka Grodziska Mazowieckiego. 
Nie wybrzmiały jeszcze echa dzwonów po-
grzebowych towarzyszących pożegnaniu 
Stefana Machera, gdy za ukochanym mę-
żem podążyła Barbara Macher. W szczę-
śliwym związku przeżyli 68 lat. Poznali się 
w murach grodziskiego gimnazjum, zaś 
przypieczętowaniem szkolnej miłości stał 
się ślub, który zawarli jako studenci 14 lute-
go 1953 r. Podróż poślubną odbyli do Czę-
stochowy, pociągiem, w śnieżną zimową 
noc. Wczesnym rankiem, który przywitał 
ich mrozem przekraczającym 200C, zapu-
kali do bram klasztoru na Jasnej Górze. 
Od tej pory nie było trudności, których 
małżonkowie nie byli w stanie pokonać, 
oddani sobie na dobre i złe. Niemal jed-
nocześnie przekroczyli bramę doczesnego 
bytowania, jakby na dowód, że miłość jest 
potężniejsza niż śmierć, która nie mogła 
ich na długo rozdzielić. 

„Keep Calm and Carry On”, zachowaj 
spokój i rób swoje. Hasło z brytyjskie-
go plakatu propagandowego, który miał 
podtrzymywać morale narodu w czasie 
II wojny światowej, mogłoby przyświecać 
Barbarze Macher. Była silną osobowością, 
wychodząc z założenia, że problemy należy 
rozwiązywać, a nie się im poddawać. Jako 
dziecko doświadczyła okropności wojny. 
Jej udziałem było macierzyństwo w bied-
nych latach 50. XX w. Studiowała w okre-
sie stalinizmu. Historii uczyła w  Polsce 
Ludowej, gdy –  jak mawiali komuniści – 
najtrudniej było przewidzieć przeszłość. 
Już po zmianach ustrojowych, wybrana do 
Rady Miejskiej, mierzyła się z bolączkami 
raczkującej demokracji. Umiała radzić so-
bie z życiem, jego trudami i niedostatkami, 
w owych zmaganiach ani na chwilę nie re-
zygnując z przyrodzonego sobie kobiecego 
wdzięku, szykownego stroju i pogody du-
cha każącej iść wciąż naprzód. 

Barbara Macher urodziła się 3 kwietnia 
1931 r. w Grodzisku Mazowieckim jako 
najstarsze z trójki dzieci Wiktora Konec-
kiego i jego żony Janiny z Kowalczyków. Jej 
domem rodzinnym była kamienica przy ul. 
Sienkiewicza 41, w której mieścił się warsz-

tat rymarski ojca. W Grodzisku ukończyła 
szkołę powszechną i gimnazjum. Po ma-
turze w 1950 r. rozpoczęła studia na Wy-
dziale Historycznym UW. Ze względu na 
niewłaściwe pochodzenie napotykała liczne 
trudności. Ostatecznie ukończyła studia bez 
stopnia naukowego – po latach powróciła na 
uniwersytet i uzyskała tytuł magistra nauk 
historycznych. Po zakończeniu studiów 
otrzymała nakaz pracy w pionie czytelnic-
twa Wojewódzkiej Rady Narodowej. Jak-
kolwiek zatrudnienie miało swoje walory, 
związane choćby z organizacją wyjazdów 
znanych pisarzy na spotkania z czytelnika-
mi, ze względu na poziom upolitycznienia 
instytucji Barbara złożyła rezygnację i pod-
jęła decyzję o dołączeniu do grona pedago-
gicznego grodziskiej Dziesiątki, mieszczącej 
wówczas szkołę podstawową i  liceum. Spo-
tkała tam swoich nauczycieli z gimnazjum, 
co ułatwiło jej dobry start w zawodzie. Jako 
pedagog przepracowała blisko 30 lat, naj-
pierw w Grodzisku, a następnie w żyrar-
dowskim Liceum Medycznym. Jak przystało 
na nauczyciela z  powołania, nie ogranicza-
ła się do przekazywania wiedzy. Zabierała 
swych podopiecznych na piesze wycieczki 
krajoznawcze, podczas których przemierza-
li Polskę wzdłuż i wszerz. Dbała o swoich 
uczniów i  wychowanków, dopomagając im 
w rozwiązywaniu problemów, wspierając 
w rozwoju, interesując się ich losami i zacho-
wując wieloletnie, przyjazne relacje.  

Po zakończeniu pracy zawodowej Bar-
bara Macher poświęciła się działalności 
społecznej, podejmując rozmaite aktyw-
ności na rzecz miasta i społeczności lo-
kalnej. Należała do NSZZ Solidarność, 
uczestniczyła w pracach Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” w Grodzisku 
Mazowieckim. W latach 1990-1994 peł-
niła mandat radnej Rady Miejskiej, prze-
wodnicząc Komisji Polityki Społecznej. 
To właśnie podczas obrad tej komisji zro-
dziła się idea Centrum Kultury, którego 
koncepcję opracowała razem z  Elżbietą 
Potyńską. Sama nie rezygnowała z żad-
nej okazji uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych. Wraz z mężem jeździła 
na spektakle, chodziła do kina, gościła 
na koncertach i wystawach – doskonale 
zorientowana w aktualnych zjawiskach 
z dziedziny filmu, teatru, sztuk plastycz-
nych, literatury.  Z racji przywiązania do 
swojego miejsca na ziemi i znajomości 
dziejów miasta, chętnie angażowała się 
w projekty przywołujące i utrwalające 
pamięć o ludziach i wydarzeniach two-
rzących historię Grodziska. W 2018 r. 
otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki 
Grodziska Mazowieckiego. 

Dla wielu była ostoją wartości, autory-
tetem i ostateczną instancją w sprawach 
domagających się użycia tak niemodnych 
słów jak przyzwoitość. Przenikliwa i me-
rytoryczna w kwestiach zasadniczych, 
była nieocenioną rozmówczynią i go-
spodynią spotkań przy kawie i kawałku 
domowej napoleonki, traktując swoich 
gości z wielką atencją i serdecznością. 
Kto choć raz gościł w mieszkaniu pań-
stwa Macherów, z pewnością zakosztował 
kulinarnych rozkoszy z ręki pani domu 
i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery. 
Zawsze pełna energii, nieustannie czymś 
zajęta, nie znosząca nudy, udowadniała, 
że metryka to tylko cyfry, które nie od-
zwierciedlają stanu ducha. Mimo upływu 
lat wciąż czuła się młodo i tak była po-
strzegana (jej uczennice porównywały ją 
do popularnych aktorek), wśród codzien-
nych obowiązków znajdując czas na to, by 
o siebie zadbać. Towarzyska, otwarta, ko-
munikatywna, ceniła i pielęgnowała więzi 
z  przyjaciółmi, znajomymi z pracy i ław 
samorządowych. Wraz z mężem uwielbia-
li podróżować, z  sentymentem wspomi-
nając te najbardziej wymagające wypra-
wy, podczas których spali pod namiotem 
i gotowali posiłki. Podobnie jak w podróż 
poślubną na Jasną Górę w dniu zakocha-
nych, w ostatnią drogę także wyruszyli 
razem, wspólnie pukając do nieba bram.  

n  Łukasz Nowacki
Dziękuję Jolancie Zarakowskiej i Aleksan-

drze Trojanowskiej za przekazane materiały.

Większa niż życie 

Barbara Macher (1931-2021)
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Po długiej i ciężkiej chorobie, z którą heroicznie walczył, nocą 
23 stycznia w swój ostatni, samotny rejs wypłynął bosman  
Robert Muchajer, żeglarz, harcerz, grodziszczanin z krwi i kości. 
Robert Muchajer, te dwa słowa wystarczyły, 
aby wywołać uśmiech na twarzy wszyst-
kich, którzy mieli szczęście go poznać. Jego 
charakterystyczny, zaraźliwy śmiech mógł-
by zostać opatentowany jako lek na przy-
gnębienie. Był człowiekiem pod każdym 
względem niezwykłym, słonecznym, opty-
mistycznym, zawsze uśmiechniętym, pięk-
nym w swoich licznych pasjach i stosunku 
do ludzi, z którymi wchodził z marszu 
w  przyjacielskie relacje. Był powszechnie 
lubiany i uwielbiany przez osoby w każdym 
wieku ze względu na pozytywną energię, 
otwartość i autentyczną sympatię do bliź-
nich, którą emanował. Jego przodkowie 
przybyli do Grodziska z Wielkopolski. Wy-
siedleni z rodzinnych stron w 1939 r., tutaj 
znaleźli dom i zapuścili korzenie. Robert 
urodził się 28 marca 1954 r. Charakterny, 
jak to chłopak z Łąk, miał swoje zasady, 
które wpajał podopiecznym podczas licz-
nych obozów harcerskich, regat i rejsów, 
szkoleń żeglarskich czy zajęć w szkutni 
(był ekspertem w dziedzinie budowy, na-
praw i  użytkowania łodzi). Gdyby nie on, 
żeglarstwo w Grodzisku z pewnością wy-

glądałoby inaczej. Dla lokalnych wielbicieli 
mórz i oceanów pozostawał nauczycielem, 
mentorem, przewodnikiem, uczestnikiem 
niezliczonych rejsów po polskich i zagra-
nicznych akwenach, przyjacielem Grodzi-
skiego Klubu Żeglarskiego „Czysty Wiatr” 
i Szkoły Żeglarstwa Tradycyjnego. 

W ciele jowialnego „papy” Robert krył 
mnogość zainteresowań i talentów. Jeździł 
na nartach, nurkował, majsterkował, słu-
chał ulubionej muzyki. Umiał cieszyć się 
życiem i jego drobnymi przyjemnościami. 
Pomocny i szczodry dawał siebie innym 
bezinteresownie i bezgranicznie. Można go 
było spotkać na Stawach Walczewskiego, 
na trasie złazu turystycznego „Babie Lato” 
i w  czasie harcerskich złazów św. Jerzego 
w  Łąkach, w ostatnich latach – w Pawilo-
nie Kultury, w którym był zatrudniony jako 
opiekun obiektu. „Aureola i harfa to nie 
to, o czym śnię. O morza rozkołys i wiatr 
modlę się” – śpiewali żeglarze marzący 
o dopłynięciu po życiowych sztormach do 
Fiddler’s Green – legendarnej krainy szczę-
śliwości ludzi morza. Wiara w jej istnienie 
pozwalała marynarzom przetrwać trud-

ne chwile. Nie ma wątpliwości, że bosman 
Muchajer, dzielnie zmagający się z przeciw-
nościami, osiągnął już szczęśliwy port i do-
płynął właśnie tam, gdzie czeka na niego 
rozświetlona tawerna i dźwięki szant. 

n  Łukasz Nowacki

Ahoj, bosmanie

Robert Muchajer 
(1954-2022)

Tylko wezmę mój sztormiak i sweter,
Ostatni raz spojrzę na pirs.
Pozdrów moich kolegów, powiedz, że dnia pewnego
Spotkamy się wszyscy tam, w Fiddler’s Green.

Robert Muchajer miłość do żeglar-
stwa nosił w sercu już od wczesnych lat 
dzieciństwa. Swoje pierwsze żeglarskie 
kroki stawiał w harcerstwie. Dla nie-
go nie było rzeczy niemożliwych do 
zrobienia. Przez kilka lat pracy 
w  grodziskiej bibliotece wyło-
nił się jego niepodważalny 
talent do naprawienia do-
słownie wszystkiego. Trud-
nił się w szkutnictwie i to 
właśnie dzięki niemu wiele 
łódek zyskało drugie życie. 

Był znakomitym nauczy-
cielem i wychowawcą mło-
dzieży. Dzięki swojej dzia-

łalności w harcerstwie przekazał swoją 
pasję do żeglarstwa setkom uczestników 
obozów. 

Podczas pracy w Grodziskim Klubie 
Żeglarskim „Czysty Wiatr” oraz Szkole 
Żeglarstwa Tradycyjnego w Grodzisku 
Mazowieckim uczył szacunku do nie-
przewidywalnej wody i wiatru.

Wyjątkowo serdeczny, opiekuńczy, 
spokojny. Wspaniały Bosman, którego 
będzie nam brakować. 

Na zawsze pozostaniesz w naszej  
pamięci.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Śp. Robert Muchajer, bez którego grodziskie  
żeglarstwo wyglądałoby zupełnie inaczej…

Pełna ciepła dla najmłodszych
Okres świąteczno-noworoczny to czas ra-
dości, wspólnych spotkań. To również czas 
refleksji i wspomnień o tych, którzy odeszli. 
19 października pożegnaliśmy koleżankę 
Marię Kozłowską, wieloletniego pracownika 
Szkoły Podstawowej nr 5, wychowawcę i na-
uczyciela wielu pokoleń dzieci i młodzieży, 
osobę, która swoją codzienną pracą, zaanga-
żowaniem, przyczyniała się do budowania 
naszej lokalnej rzeczywistości, wspaniałego 
człowieka ogromnej skromności, życzliwo-
ści dla innych i gotowego do poświęceń. Ta-
kich ludzi wokół nas jest coraz mniej. Swoją 
pracę zaczynała w niewielkiej miejscowości 

Gnojna, przez wiele lat poświęcała się 
dla dzieci z najuboższych rodzin jako 
pracownik TPD. Zawsze wrażliwa 
na potrzeby drugiego człowieka, 
pełna ciepła dla najmłodszych. 
Będzie nam jej brakowało. 

Maria Kozłowska była czło-
wiekiem głęboko wierzącym 
i  religijnym, może właśnie 
wiara była dla niej źródłem 
duchowej siły.

Żyj w naszej pamięci.

Przyjaciele

    Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

śp. Roberta Muchajera
wspaniałego człowieka,

grodziszczanina, harcerza, wielkiego 
żeglarza, doskonałego szkutnika,

wieloletniego nauczyciela, 
wychowawcę młodzieży, szkoleniowca 

w Grodziskim Klubie Żeglarskim 
„Czysty Wiatr” oraz Szkole 

Żeglarstwa Tradycyjnego w Grodzisku 
Mazowieckim.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz Wszystkim 
tym, którym postać Roberta pozostanie  

w pamięci,
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia.
Przewodnicząca Joanna Wróblewska

oraz Radni Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

    Koleżance Urszuli Muchajer 
i całej Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Ukochanego  
Męża Roberta 

składają
Zarząd i członkowie 

Grodziskiego Klubu Żeglarskiego 
„Czysty Wiatr”
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Grodziskie Przewozy Autobusowe otrzymały z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych 19,6 mln zł dopłaty na funkcjonowanie w 2022 roku transportu 
publicznego w formie komunikacji autobusowej. Tym samym zrzeszający 
8 samorządów związek powiatowogminny pozyskał blisko 1/3 całości budżetu 
przeznaczonego na ten cel w województwie mazowieckim.

– Komunikacja w Grodzisku Mazowiec-
kim nie była jeszcze nigdy tak bogata, jeśli 
chodzi o liczbę autobusów i częstotliwość 
kursów. Zależało nam na tym, by kursy na 
poszczególnych liniach odbywały się ryt-
micznie, nie rzadziej niż raz na godzinę, 
były w miarę możliwości zsynchronizowa-
ne z innymi liniami i środkami transportu 
publicznego, a także by obejmowały od-
działywaniem jak najszerszy obszar, ponie-
waż ideą całego przedsięwzięcia jest likwi-
dowanie białych plam komunikacyjnych 
i przeciwdziałanie wykluczeniu komunika-
cyjnemu – mówi Jarosław Jankowski, który 
w Urzędzie Miejskim zajmuje się sprawami 
transportu publicznego.

Trochę historii
Lokalna komunikacja autobusowa w Gro-
dzisku istnieje od 1989 roku. Zaczęło się od 
jednej linii z osiedla Kopernik do Kozerek, 
systematycznie pojawiały się nowe, w sumie 
miejska komunikacja wyewoluowała do sie-
ci kilku linii obsługujących całą gminę. 

W połowie 2020 roku rozpoczęła się ko-
munikacyjna rewolucja – z inicjatywy gmi-
ny Grodzisk, gminy Żabia Wola i powiatu 
grodziskiego powstał związek powiatowy 
w celu organizacji komunikacji autobusowej, 
zrzeszający większość gmin powiatu grodzi-
skiego. Kolejny krok nastąpił 5 lipca 2021 r., 
kiedy działalność rozpoczął nowy organi-
zator publicznego transportu zbiorowego 
na obszarze powiatu grodziskiego i  Błonia 
– Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie 
Przewozy Autobusowe. Organizacja stwo-
rzyła na tyle atrakcyjną ofertę, że akces zgło-
sił Powiat Pruszkowski, przyjęty formalnie 
w grudniu 2021 roku. 

– Dwa lata temu samą gminę Grodzisk 
obsługiwało w sumie 17 autobusów, rok 
temu było ich 24, a w tym roku jeździ ok. 
70 pojazdów obsługujących linie kursują-
ce po terenie 12 gmin położonych w trzech 
powiatach, oprócz Grodziska jest to Błonie, 
Baranów, Jaktorów, Milanówek, Żabia Wola, 
Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, 
Pruszków i Raszyn – mówi Jarosław Jan-
kowski, który zaznacza, że obszar, który ob-
sługują Grodziskie Przewozy Autobusowe, 
jest większy niż Warszawa. Realizacją prze-
wozów zajmuje się trzech operatorów: PKS 
Grodzisk Mazowiecki, PKS Tarnobrzeg oraz 
firma Sebastian Słomiński BUS.

3 złote do kilometra
Finansowanie całego przedsięwzięcia opie-
ra się głównie na środkach pozyskanych 
z  Funduszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych, z którego Grodziskie Przewozy 
Autobusowe pozyskały 19,6 mln zł. Ozna-

cza to, że Fundusz wykłada 3 złote na każ-
dy kilometr trasy, pozostałą część środków 
z własnego budżetu dokładają tworzące 
związek samorządy w zależności od dłu-
gości tras przebiegających przez ich teren. 
W sumie wkład własny wszystkich gmin 
wynosi ok. 5,3 mln zł, z czego na Grodzisk, 
który jest centrum całego systemu, więc siłą 
rzeczy ma najbardziej rozbudowaną komu-
nikację, przypada 3,5 mln zł.

– To relatywnie małe pieniądze, jak na 
sieć transportu publicznego pozwalają-
cą na odjazdy co 20 minut na najbardziej 
uczęszczanych liniach – mówi Jarosław 
Jankowski.  

Dla ortodoksyjnych lokalnych patrio-
tów, którzy być może woleliby, by komu-
nikacja nadal była jedynie gminna (choć 
raczej spodziewamy się, że pasażerom jest 
dokumentnie wszystko jedno, kto organi-
zuje komunikację, byle jeździła), jest dobra 
wiadomość – komunikacja miejska powin-
na powrócić we wrześniu w postaci dwóch 
darmowych autobusów elektrycznych. 

Bilet z domu
W Grodziskich Przewozach Autobuso-
wych nie obowiązują ulgi związane z kartą 
mieszkańca, ale to tylko pozornie zła wia-
domość. 

– Ponieważ nie wszystkie gminy mają 
kartę mieszkańca i monitorowanie tego 
było problematyczne, karty mieszkańca nie 
są honorowane – mówi Jarosław Jankowski. 
– Ale bilet jednorazowy kosztuje złotówkę 
w granicach miasta i dwa złote po terenie 
gminy, czyli mniej niż w roku 2021, kiedy 
bilety kosztowały odpowiednio 2 i 3 złote 
– dodaje. Obowiązują natomiast wszystkie 
ulgi ustawowe, co oznacza, że bilet mie-
sięczny na wszystkie linie GPA w obrębie 
jednej gminy dla młodzieży uczącej się 
kosztuje… 25,5 zł. Ponadto dodane zosta-
ły ulgi samorządowe, dzięki którym osoby 
w wieku 70+ w obrębie danej gminy po-
dróżują za darmo. Jednorazowy bilet mię-
dzygminny kosztuje 4 zł. Bilety jednora-
zowe można kupić u kierowców, natomiast 
bilety okresowe – w kasach stacjonarnych 

w Grodzisku i w lokalizacjach, które można 
znaleźć na stronie internetowej GPA. Od 
stycznia wprowadzona została także moż-
liwość zakupu biletu jednorazowego przez 
stronę internetową GPA.

– Zachęcam do nabywania biletów przez 
stronę związku gpa.grodzisk.pl. Na froncie 
naszej strony jest dostępny widżet, w który 
wpisujemy przystanek początkowy i końco-
wy, możemy kupić na wybraną relację bilet 
jednorazowy i miesięczny nie wychodząc 
z domu – przekonuje Jarosław Jankowski. 

Rozkład w telefonie
Ciekawym rozwiązaniem jest również 
aplikacja „Kiedy przyjedzie”, dzięki której 
można w czasie rzeczywistym śledzić ruch 
autobusów. Jest do pobrania ze sklepu Play, 
należy wybrać Grodziskie Przewozy Auto-
busowe, można zaznaczyć swój ulubiony 
przystanek, z którego wsiadamy, i aplikacja 
pokaże wszelkie dostępne połączenia.

Z rozkładem jazdy można się zapoznać 
oczywiście w formie tradycyjnej – na przy-
stanku autobusowym. Niektóre jednak są 
tak obłożone kursami, że tabliczek jest kil-
kanaście. Wobec czego konieczne będzie 
w niedługim czasie zainstalowanie odpo-
wiednich plansz, by tabliczki rozkładowe 
nie rozciągały się od góry do dołu na słupku 
przystankowym. Udogodnieniem jest do-
stępność rozkładów jazdy na stronie GPA, 
skąd można pobrać harmonogram kurso-
wania dowolnej linii z dowolnego przystan-
ku i we własnym zakresie wydrukować.

W najbliższym czasie w ramach zwięk-
szenia komfortu pasażerów oraz zwiększe-
nia dostępności informacji GPA uruchomią 
zapowiedzi głosowe w autobusach. Na nie-
których liniach testowo takie rozwiązanie 
powinno pojawić się już niebawem. Co 
więcej, wkrótce operatorzy mają rozpocząć 
unowocześnianie taboru, dzięki czemu 
w barwach Grodziskich Przewozów Auto-
busowych będą jeździć auta nie starsze niż z 
roku 2015 w przypadku autobusów średniej 
wielkości. Natomiast minibusy są nowe lub 
nie starsze niż z 2019 r.

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Komunikacja na bogato 
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Ze skarbnikiem gminy Grodzisk Mazowiecki  
Piotrem Leśniewskim rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Jaki nastrój towarzyszy skarbnikowi 
gminy Grodzisk Mazowiecki w pierw-
szych tygodniach roku jubileuszowego?

– Na razie myślami jestem jeszcze 
w starym roku, który właśnie zamykamy. 
I już widać, że był to rok nad podziw po-
myślny finansowo dla gminy. Dochody 
zrealizowane na bardzo dobrym pozio-
mie. Wszystko wskazuje na to, że w  nie-
których pozycjach, jak np. udział w  po-
datku dochodowym od osób fizycznych, 
plan został wykonany z nawiązką i to ok. 
10-procentową. Wydatki inwestycyjne 
zaplanowane w rekordowej kwocie po-
nad 100 mln zł zostały wykonane. Jeśli 
chodzi o pięćsetlecie miasta, jak również 
przypadające w tym roku stulecie Pogo-
ni Grodzisk, to na pewno dla skarbnika 
oznacza zwiększone wydatki na imprezy 
i wydarzenia kulturalne. Dlatego już przy 
projekcie budżetu ta okoliczność została 
uwzględniona. Finansowo jesteśmy goto-
wi na obchody. Natomiast jest to też rok 
niepewności nie tylko ze względu na pan-
demię, lecz także, a nawet przede wszyst-
kim, z uwagi na pierwszy rok obowiązy-
wania Polskiego Ładu.  
Polski Ład zamieszał w grodziskich fi-
nansach? Jak przekonuje rząd, miał za-
pewnić samorządom stabilne dochody, 
ułatwić planowanie i realizację budżetów.

– Na pewno część gmin jest z tych roz-
wiązań zadowolona. Szczególnie dotyczy 
to gmin, w których nie ma napływu no-
wych firm, nowych mieszkańców, a saldo 
migracji jest ujemne. W takich samorzą-
dach rzeczywiście Polski Ład pozwala na 
stabilizację. W przypadku naszej gminy, 
gdzie w ciągu roku sprowadza się 800-
1000 nowych mieszkańców, zmiany wpro-
wadzone przez Polski Ład są negatywne.
Dlaczego?

– Mogę wyróżnić cztery zagrożenia dla 
Grodziska. Pierwsze wiąże się z wpływa-
mi z udziału w podatku dochodowym 
od naszych mieszkańców na poziomie 
ok. 40  proc. W związku z podniesieniem 
kwoty wolnej od podatku i zmianą pro-
gów podatkowych nasze wpływy będą 
oczywiście mniejsze. Natomiast gorszy 

problem stanowi dla nas zmiana systemu 
finansowania. Do tej pory co roku otrzy-
mywaliśmy z Ministerstwa Finansów plan 
dochodów i my ten plan wykonywaliśmy 
od kilkunastu lat na poziomie ponad stu 
procent. Przykładowo w 2021 roku otrzy-
maliśmy plan w  wysokości 88,5  mln zł, 
a  wykonanie na koniec roku wyniosło 
96 mln zł. I o te 7,5 mln zł budżet gminny 
był większy. W tej chwili zostały wprowa-
dzone stałe kwoty – na ten rok nasze wpły-
wy z  PIT-ów zostały wyliczone na kwotę 
83  mln zł. I nie dostaniemy ani więcej, 
ani mniej, niezależnie od tego, ilu miesz-
kańców się do nas w ciągu roku sprowa-
dzi, niezależnie od tego, jak będą majętni. 
Otrzymamy wprawdzie rekompensatę 
w wysokości 8 mln zł, ale nie pokryje ona 
naszych rzeczywistych strat. Według mo-
ich szacunków w tym roku bez Polskiego 
Ładu powinniśmy mieć z tytułu udziału 
w PIT ok. 104 mln zł, czyli stratni jeste-
śmy na samych PIT-ach ok. 13 mln zł. Co 
więcej, nigdzie nie jest określone, czy jeśli 
wykonamy nadwyżkę narzuconego przez 
Ministerstwo Finansów planu, to zostanie 
nam to zrefundowane w przyszłym roku. 
A pozostałe trzy aspekty?

– Druga kwestia to udział w CIT, czyli 
podatku od osób prawnych, a więc naszych 
firm, które mają siedzibę w gminie Gro-
dzisk. Do tej pory wysokość naszych wpły-
wów z tego tytułu była uzależniona od ich 
kondycji finansowej, a ta przeważnie była 
dobra lub bardzo dobra, więc również prze-
kraczaliśmy plan, który zresztą sami usta-
laliśmy w oparciu o rozeznanie sytuacji. 
Polski Ład w tym zakresie również wpro-
wadził sztywne stawki, więc na tej pozycji 
budżetowej stracimy ok. miliona zł. Kolej-
na kwestia, to wzrost „janosikowego”, czyli 
podatku, który płacą zamożniejsze gminy 
na rzecz biedniejszych samorządów. Do 
tej pory płaciliśmy z tego tytułu 5 mln zł, 
teraz będzie to 7,5 mln zł. Rozumiem po-
trzebę solidarności, ale nie wydaje mi się 
sprawiedliwe, byśmy oddawali tak duże 
środki. Kwota 7,5 mln zł to jest koszt bu-
dowy połowy przedszkola przy ul. Okręż-
nej. Zakładając, że budowa trwa ok. dwóch 
lat, to gdyby nie „janosikowe”, przedszko-
le już by stało. Ostatnim niesprzyjającym 
planowaniu elementem jest inflacja. Może 
nie jest ona wynikiem jedynie Polskiego 
Ładu, bo wpływ ma na nią wiele czynni-
ków, natomiast już od października 2021 
roku obserwujemy w przetargach znaczny 
wzrost cen usług. Wartość budowy parkin-
gu przy hali sportowej szacowaliśmy na ok. 
2,5 mln zł, tymczasem najtańsze oferty, ja-
kie zostały złożone w przetargu są o około 
1 milion droższe. To nie jest jednostkowy 
przypadek, jeśli mamy 5-8 ofert i te ceny są 
porównywalne. 

Receptą będzie rezygnacja z niektórych 
inwestycji czy może zmniejszenie zakresu?

– Na pewno wszystkie rozpoczęte już 
inwestycje zostaną zrealizowane w zapla-
nowanym terminie. Natomiast w przy-
padku nowych będziemy musieli dosto-
sowywać rozwiązania do sytuacji. Część 
inwestycji musi zostać zrealizowana, na-
wet jeśli cena będzie przekraczała nasze 
szacunki, w związku z tym mniej pilne 
zadania będziemy realizować w dłuż-
szym czasie, a część będziemy wykonywać 
w mniejszym zakresie. Z uwagi na atrak-
cyjne położenie gminy spodziewamy się, 
że wciąż będą się sprowadzać do nas nowi 
mieszkańcy. W związku z czym w dłuż-
szej perspektywie nasze dochody będą 
rosnąć, więc liczę na to, że mimo inflacji, 
mimo strat związanych z Polskim Ładem, 
uda się zrealizować wszystko, co mamy 
zaplanowane. 
W mediach głośno o ogromnych pod-
wyżkach cen energii, które w przypadku 
instytucji sięgają kilkuset procent. Jak 
ta kwestia wygląda w przypadku gminy 
Grodzisk? 

– Na razie o tyle dobrze, że na dostawę 
energii elektrycznej umowę mamy ważną 
do połowy roku, a na dostarczanie gazu 
do marca przyszłego roku, więc to nas za-
bezpiecza przed podwyżkami. Ale mamy 
świadomość, że ta sytuacja nie będzie 
trwała w nieskończoność i przy naszym 
dużym zapotrzebowaniu na czynniki 
energetyczne, oświetlenie ulic, ogrzanie 
budynków użyteczności publicznej, mogą 
to być duże wydatki. Liczymy się z tym. 
Na szczęście w wyniku naszych działań 
na razie uniknęliśmy zapłaty dodatkowo 
około 2 mln złotych.
Wracając jeszcze do Polskiego Ładu – we-
dług stworzonego przez Związek Miast 
Polskich i Unię Metropolii Polskich kal-
kulatora, gmina Grodzisk na Polskim 
Ładzie straci 23 731 773 zł. Ta kwota jest 
bliska rzeczywistości?

– Jeśli jest przeszacowana, to nieznacz-
nie. Realnie oceniam nasze straty na ok. 
20 mln zł. 
Rządowe spoty reklamowe powtarzają 
informację o 23 mld zł, jakie trafią do sa-
morządów. Ile z tych 23 miliardów może 
trafić do Grodziska?

– Na tę chwilę trafiło 8 mln zł rekompen-
saty za zmiany podatkowe w PIT-ach. Po-
nadto udało nam się pozyskać dofinanso-
wanie na najmniejszy wniosek, dokładnie 
4,75 mln zł na modernizację sześciu mo-
stów na terenie naszej gminy. To jest na tę 
chwilę wszystko, co uzyskaliśmy w ramach 
Polskiego Ładu. Każda gmina mogła skła-
dać wnioski o dofinansowanie na 5 mln, 
10 mln, 30 mln zł. Niestety nasze bardziej 

Gotowi na jubileusz 
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Od lat gmina Grodzisk przygotowuje dla 
pierwszego obywatela gminy urodzo-
nego w danym roku prezent w postaci 
wyprawki składającej się z tak nieodzow-
nych w życiu niemowlęcia elementów jak 
wózek i nosidełko, a także spacerówka 
– na nieco dalszą, choć wcale nieodległą 
przyszłość. Jak się okazało, najszybsza 
w wyścigu na świat spośród grodziskich 
maluchów urodzonych w roku 2022 oka-
zała się Emilia Pokropek.

– Córka urodziła się 1 stycznia o godzi-
nie 4.27, więc Nowy Rok bardzo nam się 
udał. Wózek na pewno się przyda, jesteśmy 

przeszczęśliwi – mówiła mama małej Emi-
lii Agata Pokropek, która wraz z mężem 
Kamilem w imieniu córki odebrała prezent 
20 stycznia w Willi Niespodzianka z rąk 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego.

Dzięki przyjściu na świat Emilki zwięk-
szyło się grono grodziskich rodzin 3+, bo-
wiem dziewczynka ma starsze rodzeństwo 
w wieku 3 i 6 lat.

– Gratuluję rodzinie i życzę wszystkie-
go najlepszego. Emilka to bardzo bliskie 
mi imię, bo takie właśnie nosi moją córka, 
więc tym bardziej mi miło – powiedział 
burmistrz.  n (kb)
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wartościowe projekty nie zostały zakwali-
fikowane do dotacji. Teraz jest drugi nabór 
wniosków i oczywiście ponownie składamy 
trzy wnioski, a dodatkowo dwa wnioski 
do programu wsparcia gmin popegeerow-
skich. Zobaczymy, co się uda uzyskać.
Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu.

– Bo nie do końca czytelne są kryteria 
podziału tych środków, a to sprawia, że 
w dużej mierze ma on charakter uznanio-
wy, więc nawet najlepszy projekt wcale nie 
musi otrzymać dofinansowania. Niemniej 
obraz byłby niepełny, gdybym nie wspo-
mniał, że bardzo pozytywne są rezulta-
ty naszych starań o środki z Rządowego 
Programu Rozwoju Dróg Lokalnych. Na 
przestrzeni dwóch lat Wojewoda Mazo-
wiecki przyznał ok. 20 mln zł na moder-
nizację naszych dróg gminnych.
Przez lata dużą pozycję w gminnym bu-
dżecie stanowiły środki unijne. 

– Na 2022 rok w budżecie mamy takich 
środków na inwestycje ok. 19 mln zł. Są to 
środki pozyskane jeszcze z perspektywy 
2014-2020 i wszystkie te projekty inwesty-
cyjne mają finisz w 2022 roku. Na tę chwi-
lę perspektyw na środki unijne nie widać. 
Unia Europejska na razie wstrzymała 
środki z funduszu odbudowy i prawdo-
podobnie nic w tej kwestii się nie zmieni 
w  2022 roku. Więc co najmniej do 2023 
roku możemy liczyć jedynie na pozyski-
wanie środków krajowych, o co oczywi-
ście będziemy się starać. 
Kiedy rozmawialiśmy w połowie roku, 
mówił Pan, że od 2022 roku gmina planu-
je systematycznie redukować zadłużenie, 
by na koniec kadencji nie przekraczało 
ono 100 mln zł. Tymczasem w obecnym 
budżecie przewidziane zostały kolejne 
pożyczki i kredyty w sumie na 40 mln zł. 

– Cały czas dążymy do tego, by zadłuże-
nie na koniec kadencji było ok. 100 mln zł, 
ale rzeczywiście szanse na to są małe. 
Mamy zakontraktowane inwestycje o łącz-
nej wartości ok. 100 mln zł, a  środków 
w budżecie gminy w związku z  Polskim 
Ładem trochę ubyło. Dlatego musieliśmy 
zabezpieczyć możliwość wzięcia kredytu 
na brakujące wpływy. Natomiast jeśli uda 
nam się pozyskać jakieś dodatkowe środki 
zewnętrzne, to będziemy wprowadzać je 
do budżetu zamiast środków przewidzia-
nych z kredytów, by jednak te zobowiąza-
nia były mniejsze. Myślę, że w  tych oko-
licznościach, jeśli zakończymy kadencję 
z zadłużeniem 115 – 120 mln zł to będzie 
to dobry wynik. Warto pamiętać, że wyso-
kość takiego zadłużenia jest na bezpiecz-
nym poziomie mieszczącym się w limitach 
określonych ustawowo w  granicach ok. 
50 proc. możliwości finansowych gminy.
Rok jubileuszowy będzie zatem czasem 
igrzysk czy zaciskania pasa?

– Myślę, że jeszcze igrzysk, organizo-
wanych jednocześnie w sposób odpowie-
dzialny i przemyślany. A co przyniosą 
kolejne lata, trudno wyrokować. Ja jestem 
optymistą. 
Dziękuję za rozmowę. 

    Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy

wiadomość o śmierci
naszej drogiej koleżanki

Małgorzaty Pieńkos
Tym samym składamy

wyrazy współczucia i żalu
całej Rodzinie oraz Bliskim

– koleżanki z Liceum 
Ekonomicznego

Małgosiu, na zawsze pozostaniesz 
w naszych sercach.

    Wyrazy współczucia i otuchy 
z powodu śmierci 

Pana Janusza Radziaka 
wieloletniego pracownika Poczty 

Polskiej – listonosza
dla żony Pana Janusza  
i Synów oraz Rodziny

Czy śnieg czy deszcz, upały czy susza 
zawsze dostarczał listy, renty, 

emerytury i polecone. 
Być może z nieba dostarczy nam list, 

ostatni list.
Panie Januszu zniknąłeś nam z oczu, 

lecz z pamięci i serca nigdy.
Piotr Jerzy Jędral oraz sąsiedzi

Wózek dla Emilki

Rekrutacja 
tuż, tuż
Od 1 do 18 marca potrwa rekrutacja 
do grodziskich przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, do I klas szkół podstawowych 
oraz do klas wyższych niż I oddziałów 
sportowych. Z kolei od 22 do 28 lutego 
rodzice dzieci uczęszczających w roku 
szkolnym 2021/2022 do publicznego 
przedszkola lub oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej powinni 
złożyć do dyrektora deklarację o kon-
tynuacji wychowania przedszkolnego, 
gdyż brak takiej deklaracji oznacza re-
zygnację z miejsca w dotychczasowym 
przedszkolu od dnia 1 września nowego 
roku szkolnego. Nabór do I klasy szkoły 
podstawowej w terminie 1-18 marca do-
tyczy tylko dzieci z obwodu danej szko-
ły podstawowej, natomiast dzieci za-
mieszkałe poza obwodem danej szkoły 
podstawowej będą mogły wziąć udział 
w zaplanowanej na sierpień rekrutacji 
uzupełniającej.

Więcej informacji, a także niezbędne 
formularze można znaleźć na stronie 
grodzisk-oswiata.pl. n (kb)

Życzenia
 Wszystkim emerytowanym Pracownikom Grodziskiej Oświaty składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 roku. Początek roku tradycyjnie 
związany był z przemiłym spotkaniem z Państwem, które obfitowało w wiele wzruszających  

i pełnych ciepła wspomnień. Była to wspaniała okazja, by złożyć życzenia i gorąco podziękować 
za wieloletnią pracę na rzecz naszych najmłodszych mieszkańców. Niestety trwająca nadal 

pandemia nie pozwala na organizację takiego wydarzenia. Dlatego tą drogą ślemy do Państwa 
noworoczne życzenia. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli takie 

spotkanie zorganizować. 
Do zobaczenia. Z wyrazami szacunku

              Marek Wieżbicki  Grzegorz Benedykciński
             Starosta Grodziski   Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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– To parking typu Park&Ride, czyli kolejna inwestycja gminy, która ma zachęcić mieszkańców do przesiadki 
z samochodu do komunikacji zbiorowej – mówił 20 grudnia Szymon Gawarecki z Urzędu Miejskiego tuż po 
otwarciu nowego parkingu przy ul. Traugutta.

20 grudnia do siedziby Rejonu 
Drogowego Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich 
przy ul. Traugutta w Grodzisku 

przyjechał marszałek Adam 
Struzik. Powodem wizyty było 

przekazanie nowych pojazdów.

W Mediatece w minionym roku podano 47 642 szczepionki przeciwko 
cOViD19. Od momentu stworzenia tego punktu do połowy stycznia 
2022 roku zaszczepiły się tam 48 362 osoby.

– Mamy tutaj sześćdziesiąt miejsc par-
kingowych, w tym cztery dla osób niepeł-
nosprawnych. Nawierzchnia jest z kostki 
brukowej. Mamy nowe oświetlenie, sys-
tem monitoringu połączony z systemem 
miejskim, elementy małej architektury. 
Pod wiatą znajduje się czterdzieści sześć 
stojaków na rowery razem z dwoma stano-
wiskami do ładowania rowerów elektrycz-
nych – mówił Andrzej Filus, przedstawi-

ciel firmy odpowiedzialnej za wykonanie 
parkingu.

Inwestycja dofinansowana przez Unię 
Europejską ucieszyła reprezentantów dziel-
nicy Łąki. – Wielu naszych mieszkańców 
przyjeżdża tu samochodami po to, żeby 
wsiąść do pociągu i jechać do pracy albo 
przejść na drugą stronę miasta. Jest to bar-
dzo potrzebne, dla miasta chyba też, bo 
unikniemy wielkich korków i zapchania 

parkingów w centrum. Ponadto rowerzy-
ści nie będą już musieli dźwigać rowerów 
przez kładkę, tylko będą mogli tu je zosta-
wić, zabezpieczyć i dalej załatwiać swoje 
sprawy. Bardzo się cieszymy, bardzo dzię-
kujemy i czekamy na następne inwestycje – 
mówiła Aleksandra Kapuściak, radna Rady 
Miejskiej, która wraz z radnym Łukaszem 
Nowackim dokonała otwarcia parkingu.

n Tekst i fot. Anna Redel

– Nowe samochody umożliwią uspraw-
nienie i przyspieszenie prac. Jest to 21 aut 
osobowych, które zostaną rozdysponowa-
ne dla kadry nadzorującej i kontrolującej 
drogi wojewódzkie na terenie Mazowsza, 
aby użytkownicy dróg mogli bezpieczniej 
z nich korzystać. Dotychczasowa flota jest 
dosyć wyeksploatowana, to kilkunastolet-
nie pojazdy z dużymi przebiegami – mó-
wił Paweł Woźniak, dyrektor MZDW Re-
jonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.

Wręczając kluczyki do samochodów 
marszałek Adam Struzik podkreślił, że 
potrzeba wyposażenia w tego typu auta 
jest podyktowana tym, by monitorować 
prawie 3 tysiące kilometrów mazowiec-
kich dróg pod względem ich stanu tech-
nicznego i prawidłowego oznakowania. 
Łączna wartość zakupu samochodów wy-
niosła 1,4 mln zł.

n Tekst i fot. Anna Redel

Jak informuje Agnieszka Galbierczyk 
ze Szpitala Zachodniego, koordynator-
ka ds. szczepień przeciwko COVID-19, 
największa aktywność w zakresie 
szczepienia się odnotowywana jest 
w grupie wiekowej 40-59 lat. W związ-
ku z uruchomieniem możliwości szcze-
pienia najmłodszych w wieku 5-11 lat 
do połowy stycznia udało się zaszczepić 
tam 191 dzieci. – Dzieciaki zaskakująco 
dzielnie zachowują się podczas zastrzy-
ku. Procedury przebiegają bez żad-

nych zakłóceń – podkreśla Agnieszka  
Galbierczyk.

Koordynatorka przypomina, że pro-
ces zapisu na szczepienie pozostaje nie-
zmienny – zapisać się można osobiście 
na dworcu PKP lub telefonicznie pod 
numerem 22 724 21 21 w dni powszednie 
w godz. 12.00-18.00, a w weekendy 9.00-
12.00, jak również dzwoniąc na ogólno-
polską infolinię 989 lub samodzielnie 
przez Internetowe Konto Pacjenta. 

n Anna Redel

Parkuj i jedź lub idź

Nowa flota MZDW

Akcja szczepień trwa



BOGORIA nr 315 styczeń-luty 2022

wydarzenia 13

fo
t. 

kb

Zakończył się kolejny semestr Strefy Ak-
tywnego Seniora, czyli gminnego pro-
gramu adresowanego do mieszkańców 
w  wieku 60+. Wśród propozycji, z któ-
rych przez ostatnie miesiące korzystali 
seniorzy, były zajęcia mobilizujące do ak-
tywności fizycznej, poszerzania wiedzy 
i umiejętności, jak również warsztaty pla-
styczne i teatralne.

– Zajęcia z nielicznymi wyjątkami 
odbywały się przez cały semestr stacjo-
narnie. Po dwutygodniowej przerwie 
zimowej z kolejną edycją SAS ruszamy 
14 lutego. Jeżeli tylko warunki na to po-
zwolą, będziemy kontynuować formę 
stacjonarną, ale uzależniamy to od ak-
tualnej sytuacji pandemicznej – mówi 

Marcin Mazur, koordynator Strefy Ak-
tywnego Seniora. 

Właśnie z uwagi na nagły wzrost zacho-
rowań na COVID-19 w całym kraju, nie 
udało się zrealizować zaplanowanego na 
25 stycznia finału X edycji SAS. Do skutku 
doszła natomiast wystawa prac sekcji pla-
stycznych, którą można obejrzeć w foyer 
Kina Centrum Kultury.

– Są to prace prowadzonej przeze mnie 
sekcji rysunkowo-malarskiej, działającej 
pod kierownictwem Barbary Sikorski pra-
cowni ceramiki oraz makramy wykonane 
na zajęciach rękodzieła, których instruk-
torem jest Marta Zawadzka. Większość 
prac powstała od września zeszłego roku. 
Każdy pokazuje po dwie-trzy prace, które 

zostały wyselekcjonowane. Ponadto za-
prezentowana została szopka przygoto-
wana przez seniorów z Zabłotni – mówi 
Paweł Cabanowski, pod którego okiem 
seniorzy doskonalą swoje umiejętności 
rysunku i malarstwa.

Czynnikiem decydującym o koniecz-
ności selekcji prac była ograniczona po-
wierzchnia ekspozycyjna. Takich barier 
nie ma przestrzeń wirtualna, dzięki czemu 
znacznie obszerniejszą wystawę można 
znaleźć na profilu FB Strefy Aktywnego Se-
niora, gdzie zamieszczone są również efek-
ty zajęć w pracowni rękodzieła prowadzo-
nej przez Bogumiłę Wielochę w świetlicach 
w Łąkach i Zabłotni, jak również w pracow-
ni robótek ręcznych Zofii Olczak. n (kb)

Zajęcia stacjonarnie,  
wystawa również wirtualnie

Informacje Starostwa Powiatu Grodziskiego 
Muzeum im. Anny i Jarosława iwaszkiewiczów w Stawisku jest ważnym ośrodkiem kulturalnym 
w Powiecie Grodziskim. co roku organizuje wiele wydarzeń artystycznych adresowanych do wszystkich 
miłośników sztuki. Nie inaczej, mimo trwającej pandemii koronawirusa, będzie i w tym roku. 

Muzeum w Stawisku opracowało nowe 
projekty edukacyjne dla dzieci i młodzie-
ży. Jednym z nich jest cykl pięciu spotkań 
edukacyjnych „Poezja w ogrodzie, ogród 
w poezji”, adresowanych do dzieci już od 
4  roku życia. Spotkania będą mieć cha-
rakter interdyscyplinarny, łączący wątki 
literackie z przyrodniczymi. Do udziału 
zaproszeni zostaną studenci Akademii Te-
atralnej w Warszawie, którzy będą recyto-
wać utwory Jarosława Iwaszkiewicza.

Kolejnym z planowanych wydarzeń jest 
Stawiski Festiwal Sztuki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej, skierowany do uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych na-
szego powiatu. Zadaniem uczestników 
będzie zrealizowanie krótkiego (maksy-
malnie 5-minutowego) filmu stanowiącego 
interpretację wybranego utworu literackiego 
z okresu XX-lecia międzywojennego, młodsi 
uczestnicy zaś będą mogli zaprezentować in-
terpretacje w formie prac plastycznych. 

Szczególnym wydarzeniem zaplanowa-
nym na rok 2022 jest „Stulecie ślubu Anny 

i Jarosława Iwaszkiewiczów”, które odbę-
dzie się 12 września. W programie   kon-
cert piosenek i muzyki kabaretowej okresu 
XX-lecia międzywojennego, wystawa fo-
tografii i rękopisów korespondencji zwią-
zanych ze ślubem oraz zaprezentowanie 
wybranych listów małżonków oraz wier-
szy Jarosława Iwaszkiewicza w wykonaniu 
zaproszonych aktorów.

W tym roku odbędą się także kolejne 
spotkania z rozpoczętego w 2021 roku 
cyklu „Stawisko: miejsce symbiozy sztuk 
i  kultur”, interdyscyplinarnego projektu 

kontynuującego tradycję domu Iwaszkie-
wiczów jako miejsca dialogu kultur oraz 
korespondencji sztuk. W 2022 roku projekt 
będzie dotyczyć związków twórczości Ja-
rosława Iwaszkiewicza i Stawiska z kulturą 
ukraińską. Zaplanowano koncerty, wysta-
wy, spotkania literackie oraz prelekcje. 

Muzeum prowadzi także działalność 
edukacyjną – odbywają się lekcje muzeal-
ne i oprowadzenia kuratorskie, oczywiście 
z zachowaniem wszystkich obostrzeń.

Ponadto Muzeum tworzy opracowania 
posiadanych zbiorów oraz zajmuje się ich 
renowacją, a także opracowuje publikacje 
mające promować zasoby muzealne. Na 
ten rok zaplanowano publikacje w mie-
sięczniku „Twórczość” i kwartalniku „Tek-
stualia” oraz wydanie w formie książki 
korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza 
i Tadeusza Kwiatkowskiego.

Informacje na temat wydarzeń będą 
publikowane na stronie Muzeum:  
www.stawisko.pl  oraz na stronie Powiatu 
Grodziskiego: www.powiat-grodziski.pl.

Wiadomości powiatowe
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16 stycznia 1945 r. to tragiczna data w historii Grodziska. Tego 
dnia, 77 lat temu, miasto zostało zbombardowane przez Sowietów. 
W związku z kolejną rocznicą tego wydarzenia złożono kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą ofiary nalotu.

W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Piaskowej 
12  grudnia 2021 r. poświęcono kaplicę św. Rodziny oraz 
zainstalowano relikwie świętych małżonków Zelii i Ludwika Martinów 
– rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

– Powinniśmy o tym pamiętać, by nigdy 
nie zdarzyły się podobne wydarzenia, by 
nigdy więcej nie doszło do tak nieuzasad-
nionych agresji, niczym nieuzasadnionej 
śmierci setek osób. Śmierć poniosły osoby 
nie tylko z Grodziska, ale także z War-
szawy, osoby, które z różnych względów 
w wyniku zawirowań wojennych musia-
ły tu znaleźć swoje schronienie. Ten ślad, 
który zostawiła krew w tym miejscu, na 
placu Wolności dawno temu już zniknął, 
ale niech trwa w naszej pamięci – mówił 
wiceburmistrz Tomasz Krupski.

Złożone na pomniku Miejsce Straceń 
kwiaty były formą hołdu i upamiętnienia 
ofiar. Najliczniejszą grupą uczestniczącą 
w obchodach byli harcerze.

– To jest nasz obowiązek. Naszych har-
cerzy uczymy patriotyzmu naszą postawą, 
więc póki jesteśmy, to będziemy to przeka-
zywać. Stawili się przedstawiciele prawie 
wszystkich środowisk, więc na harcerzach 
można polegać. Chcą tu być i to jest naj-
ważniejsze – mówił Piotr Skuba, komen-
dant Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki.

n Tekst i fot. Anna Redel 

O ich życiu mówiła Konstancja Krasoń, 
autorka książki na temat Zelii i Ludwika. 
Stwierdziła, że tajemnica życia tych mał-
żonków kryła się w prostocie wyznawanej 
wiary. Ludwik i Zelia wiedli życie prze-
ciętnej mieszczańskiej francuskiej rodziny 
w XIX wieku – on był zegarmistrzem, ona 
właścicielką warsztatu koronczarskiego. Sa-
krament małżeństwa zawarli 13 lipca 1858 r. 
Po jakimś czasie okazało się, że przedsię-
biorstwo Zelii przynosi większe dochody 
niż zakład męża, więc Ludwik włączył się 
w produkcję koronek, stał się pracownikiem 
żony. Uzupełniali się – ona była mistrzynią 
koronczarstwa, on miał smykałkę do inte-
resów i znakomitego lokowania pieniędzy. 
Dzięki zakupowi sporej liczby akcji Kanału 
Sueskiego, które miały stukrotne przebicie, 

stali się naprawdę bogaci. Małżonkowie byli 
mocno osadzeni w doczesności.

Święci małżonkowie pochowali czworo 
swoich dzieci zmarłych w niemowlęctwie 
lub we wczesnym dzieciństwie. W później-
szym okresie Zelia cierpiała na nowotwór 
piersi. Zmarła, kiedy późniejsza św. Tere-
sa miała zaledwie cztery lata. Ludwik po 
śmierci żony stał się dla córek także matką, 
starając się wypełnić wyrwę. Wciąż o niej 
pamiętał i ją wspominał, odczuwał jej stałą 
obecność. Cztery córki wstąpiły do zgroma-
dzeń zakonnych. Zelia i Ludwik świętość 
osiągnęli więc wśród codziennych radości 
i zmartwień, sukcesów i trudnych doświad-
czeń. Papież Franciszek kanonizował ich 
18 października 2015 r. 

n Sławomir Sadowski

Ślad krwi trwa

Święci małżonkowie  
na Piaskowej

    Pani Annie  
Gutowskiej-Kądzieli

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składa

Społeczność Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego

w Książenicach

    Jolancie i Krzysztofowi
wyrazy głębokiego żalu z powodu 

śmieci Mamy
Wiesławy Gizy

naszej nieodżałowanej koleżanki
składają

Nauczycielki – emerytki  
z ZSS nr 3 w Grodzisku Maz.

    Z wielkim smutkiem
żegnamy naszą koleżankę

śp. Małgorzatę 
Krakowską

skromnego i życzliwego  
ludziom człowieka.

Gosiu, czekaj na nas tam,  
gdzie jesteś

Przyjaciele z klasy IVA 
grodziskiego liceum – matura 1971

    Z głębokim żalem
żegnamy zmarłą

Wiesławę Gizę
wieloletnią nauczycielkę zawodu

w Zespole Szkół Specjalnych 
w Grodzisku Mazowieckim.

Osobę ciepłą i serdeczną,  
która na zawsze pozostanie  

w naszej pamięci.
Wyrazy głębokiego 

współczucia dla Rodziny.
Społeczność  

Zespołu Szkół Specjalnych
w Grodzisku Mazowieckim

    Koleżance
Dorocie Rzewuskiej

i całej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Męża
składają

Koledzy z Działu Technicznego 
Szpitala Zachodniego
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OgłOszenie O zatrudnieniu

Pilnie zatrudni:
1.  księgowego
2. inspektora ds. bhp
3.  specjalistę  ds. projektów unijnych 

(przygotowanie i rozliczanie projektów)
4. specjalistę analityka finansowego (kontroling)
5. inspektora ds. aparatury medycznej
6. inspektora nadzoru budowlanego

oraz
n   do Działu Technicznego – konserwatora hydraulika  

konserwatora robót budowlanych, konserwatora  
gazów medycznych

n do Działu Żywienia – pomoc kuchenną

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

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

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

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

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

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

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

WOŚP razy XXX
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„Jeszcze w wieczór wigilijny składaliśmy sobie życzenia wesołych 
Świąt i szczęśliwego Nowego Roku… a kilka godzin później 
odbieraliśmy telefon, że nasz dom doszczętnie spłonął” – tymi słowa 
rozpoczyna się opis zbiórki na portalu zrzutka.pl na odbudowę domu 
Michała Wesołowskiego i Anny Dziedzic.

300 000 zł – tyle potrzeba na odbudowę domu wielopokoleniowej rodziny mieszkającej w sołectwie 
Janinów w gminie Grodzisk. Zbiórka środków jest prowadzona pod linkiem zrzutka.pl/ygm4x2.

– Oboje pracują w Państwowej Straży Po-
żarnej – Michał w Grodzisku, a Ania w 
Warszawie. Niestety dom ich położony 
w gminie Radziejowice w miejscowości 
Adamów Parcel uległ doszczętnie spale-
niu. Ostatnio ZGK Grodzisk wywoził spa-
lone i zniszczone rzeczy, pomógł uporząd-
kować teren – poinformowała nas Bożena 
Bajkowska, kierownik PCK OR Grodzisk 
Mazowiecki.

Jak można wyczytać na stronie zbiór-
ki, pomimo wszelkich starań strażaków 
z domu pozostały tylko nadpalone mury 
i kawałki blachy. „Jedyne co nam pozo-
stało, to koszula i eleganckie spodnie oraz 
sukienka, w których zasiedliśmy z rodziną 
do kolacji wigilijnej… (…) Rozpoczął się 
sezon zimowy, a my jesteśmy bez dachu 
nad głową. Zniszczenia spowodowane po-
żarem i zalaniem podczas akcji gaśniczej 

„W nocy z 17 na 18 stycznia zapalił się 
dom. Spłonął dach oraz pierwsze piętro, 
na którym mieszkało młode małżeństwo 
z 6-letnią córeczką. Na szczęście tej nocy 
nie mieli prądu i nocowali u swoich ro-
dziców. Rano nie mieli do czego wracać” 
– można przeczytać w opisie zbiórki.

– Cały dzień nie było światła w Janino-
wie i syn stwierdził, że ze względu na to, 
że mają małe dziecko i jest zimno, zano-
cują u nas. Synowa jeszcze jakieś 45 minut 
przed pożarem wróciła do domu, by wziąć 
m.in. szczoteczki do zębów. Nic nie wska-
zywało, że coś złego się wydarzy – mówi 
Wioletta Bujak, mama Karola Bujaka, 
któremu doszczętnie spalił się dobytek 
wspólny z żoną Malwiną i córką Kają.

W budynku w tym czasie byli obecni 
dziadkowie Karola – Bożena i Andrzej 
Bujakowie mieszkający na parterze.

– Z tego, co wiemy od dziadka, który 
jeszcze nie spał, na piętrze zaczęło coś 

piszczeć. Był to czujnik dymu. Jak dziadek 
chciał tam wejść po schodach, to już ude-
rzył w niego dym. I dziadek się cofnął, ale 
sąsiad mieszkający obok już widział pło-
mienie i on powiadomił straż – relacjonuje 
Wioletta Bujak.

„Przyjechało osiem zastępów straży po-
żarnej, jednak z dachu i pierwszego piętra 
zostały tylko zgliszcza. Dół budynku nie 
nadaje się do zamieszkania. Dom wymaga 
odbudowania. W jednej chwili dach nad 
głową straciło pięć osób – pomóżmy im 
zacząć od nowa” – informują i apelują or-
ganizatorzy zbiórki.

– Dziadkowie Karola budowali ten 
dom, teść wiele lat pracował w grodzi-
skiej Polfie. Syn jest dobrym człowiekiem, 
ogromnie dba o bardzo schorowanych 
dziadków, z którymi mieszka. Poza tym 
niejednokrotnie reprezentował Grodzisk, 
mam wszystkie medale i dyplomy. Udzie-
lamy się charytatywnie, np. z wnuczką 
przebiegłyśmy Bieg na Szpilkach, żeby 
pomóc innym. Teraz my potrzebujemy 
pomocy – dodaje Wioletta Bujak.

n Anna Redel 

Dramat w wigilię

Nie mają do czego wracać 

są ogromne, a panujący mróz tylko spotę-
gował straty” – przekazują poszkodowani, 
którym pomagają m.in. strażacy z oko-
licznych OSP.

– Los jest nieobliczalny. Czy to poli-
cjant, lekarz, strażak, osoba cywilna, nie 
ma różnicy. Bez względu na to, każde 
nieszczęście w danej rodzinie jest bardzo 
wielką tragedią o różnych rozmiarach. 
Starajmy się pomagać – to piękna i szla-
chetna rzecz, która powoduje u nas popra-
wę naszej osobowości, ale też satysfakcji. 
Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc 
finansową i materialną dla Ani i Michała 
– dodaje Bożena Bajkowska.

Wszystkie osoby, które chciałyby wes-
przeć potrzebujących w odbudowie domu, 
mają taką możliwość na stronie zbiórki: 
zrzutka.pl/7h3gtj. 

n Anna Redel 
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Jak zawsze grodziskie centrum Kultury 
zadbało o to, aby mieszkańcy mieli możliwość 
wspólnie powitać Nowy Rok. W ostatnich 
latach były to pokazy laserowe, tym razem 
postawiono na ciche fajerwerki.

152 400 zł – taką kwotę udało się pozyskać grodziskiemu Ośrodkowi 
Kultury w ramach konkursu Narodowego centrum Kultury „Konwersja 
cyfrowa domów kultury”. Na ponad tysiąc wniosków, z których do 
dofinansowania zakwalifikowało się tylko dwieście, nasz ośrodek 
uplasował się na trzynastej pozycji.

W 2021 roku kino grodziskiego 
centrum Kultury mieszkańcy 
Grodziska i okolic mieli możliwość 
odwiedzać przez 260 dni.

Kino ma się dobrze

Technologią w bariery

Nie mają do czego wracać 

Po cichu z dachu
– Ciche fajerwerki, pozytywnie zasko-
czyły, bo oprócz tego, że faktycznie nie 
hałasowały, to były bardzo widowiskowe. 
Publiczność, która się zebrała, dzieliła się 
z nami opiniami, że był to jeden z lep-
szych pokazów pirotechnicznych w Gro-
dzisku – mówiła Marta Kowalczyk z CK. 
Decyzja o takiej formie celebrowania syl-

westra podyktowana była nie tylko chęcią 
odmiany po pokazach laserowych, ale 
także troską o zwierzęta, które źle znoszą 
odgłosy eksplozji. Ciche fajerwerki były 
wypuszczane z dachu Centrum Kultury. 
Podczas imprezy nie zabrakło również 
życzeń od przedstawicieli grodziskiego 
samorządu.

W sylwestrową noc w kinie odbył się 
przedpremierowy pokaz filmu „Koniec 
świata, czyli Kogel Mogel 4”, który za-
kończył się jeszcze przed północą, więc 
widownia miała możliwość przemieścić 
się na plac przed CK przed wybiciem pół-
nocy i rozpoczęciem Nowego Roku.

n Anna Redel 

– Pomimo licznych zawirowań związa-
nych z trwającą pandemią, ograniczeń 

dotyczących liczby zajmowanych miejsc 
w salach kinowych, zakazów i nakazów 
oraz niezliczonych zmian w kalenda-
rzu światowych premier, można śmiało 
stwierdzić, że Kino CK żyje i ma się do-
brze – podkreśla Agata Dymna, kierow-
nik kina.

Miniony rok w kinie w liczbach można 
podsumować ponad 50 tys. widzów, 1008 
seansami filmowymi i 39 wydarzeniami 
kulturalnymi takimi jak koncerty, spek-
takle teatralne, transmisje i retransmisje 
ze świata oraz występy dla dzieci.

– Zmianie nie uległy preferencje gro-
dziskich widzów i wzorem ubiegłych lat 
najliczniej gromadzili się w naszej sali 

kinowej na projekcjach z gatunku sensa-
cji, science fiction oraz animacjach dla 
najmłodszych – mówi Agata Dymna, 
dodając, że na podium frekwencyjnym 
uplasowały się filmy: „Nie czas umierać” 
z wynikiem 2679 widzów, „Psi Patrol. 
Film” z wynikiem 2423 widzów oraz 
„Raya i ostatni smok” z liczbą widzów 
1885. W pierwszej dziesiątce najchętniej 
oglądanych filmów w 2021 roku w kinie 
CK znalazły się także takie tytuły jak: 
„Diuna”, „Dom Gucci” czy „Dziewczyny 
z Dubaju”, jak również tytuły z gatunku 
kina familijnego: „Luca”, „Kosmiczny 
mecz: Nowa era” i „Rodzinka rządzi”.

n Anna Redel 

– Wniosek napisaliśmy w ekspresowym 
tempie. Okazało się, że to był strzał w dzie-
siątkę. Położyliśmy nacisk na łączenie 
pokoleń, jeżeli chodzi o nowe technolo-
gie, i likwidowanie barier między ludźmi 
z dysfunkcjami – mówi Marta Kowalczyk 
z Ośrodka Kultury.

Dzięki dofinansowaniu instytucja zo-
stanie doposażona w nowoczesny sprzęt, 
np. kamery czy aparaty z możliwością na-
grywania. – Docelowo planujemy stworze-
nie w Willi Radogoszcz studia fotograficz-
no-filmowego z wyposażeniem w sprzęt 
komputerowy i specjalistyczne opro-
gramowanie do obróbki zdjęć, montażu 
filmów. Będziemy chcieli też z naszym 
sprzętem wychodzić na zewnątrz, np. do 
domów pomocy społecznej. Nasz projekt 
uwzględnia też program do projektowania 
pokazów laserowych i lasery oraz mikro-
skop z możliwością nagrywania – mówi 
Marta Kowalczyk. Ważnym elementem 

projektu, na który udało się pozyskać 
dofinansowanie, jest przenośna pętla in-
dukcyjna. – To urządzenie ma przekaźnik 
wzmacniający sygnał dźwiękowy dla osób, 
które posiadają aparaty słuchowe. Będzie 
można go używać w plenerze, np. na spa-
cerach historycznych lub podczas poka-
zów filmowych – dodaje.

W ramach projektu 10 i 11 stycznia 
pracownicy OK uczestniczyli w szkoleniu 
prowadzonym przez Kamila Rogulskiego, 
które miało na celu podniesienie kompe-
tencji związanych z edukacją kulturalną 
i animacją kultury w formie cyfrowej. 

– Cały czas mamy pomysły, które po-
trafimy przelać na papier i które potrafią 
zainteresować osoby odpowiedzialne za 
przydzielanie grantów – podsumowuje 
Marta Kowalczyk, która dofinansowany 
projekt przygotowała wraz z Kingą Kunic-
ką i Marcinem Krupą.

n Anna Redel 
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Damian Sadowski był bohaterem spotkania 
„Z Grodziska Mazowieckiego do Santiago 
de Compostela na rowerze”, które w ramach 
Grodziskiego Klubu Podróżnika odbyło się 
27 stycznia w Przestrzeni Kulturze Przyja-
znej, czyli Poczekalni PKP na dworcu kole-
jowym. Grodziszczanin na przełomie lipca 
i sierpnia ubiegłego roku odbył samotną 
wyprawę rowerową sprzed swojego domu, 
przez Niemcy i Francję, prosto do słonecz-
nej Hiszpanii. Camino de Santiago to Droga 
św. Jakuba, szlak pielgrzymkowy do katedry 

w  Santiago de Compostela, która położona 
jest w najbardziej na północny zachód wysu-
niętym regionie Półwyspu Iberyjskiego, czyli 
Galicji. Podróż trwała 26 dni, a długość tra-
sy liczyła 3548 kilometrów. Takie wyzwanie 
było sprawdzeniem własnych możliwości, jak 
również spełnieniem marzeń, które pojawiły 
się po lekturze książki Marka Kamińskiego 
,,Trzeci biegun”. W czasie spotkania pu-
bliczność miała okazję obejrzeć prezentację 
i zdjęcia dokumentujące przeżycia młode-
go mieszkańca Grodziska, czy też pamiątki 

z  podróży. Dociekliwi goście mieli również 
szansę na zadanie nurtujących ich pytań. 

– Siły dodawali mi ludzie. Ogromnym za-
skoczeniem była dla mnie życzliwość osób 
mieszkających w innych krajach. Ta podróż 
pokazała mi, że są na świecie jeszcze ludzie, 
gotowi wyciągnąć rękę do nieznajomego, 
który jest w potrzebie. Ci, którzy mieli naj-
mniej, dawali najwięcej, bo mieli po prostu 
wielkie serca – dzielił się swoimi doświad-
czeniami z podróży Damian Sadowski.

n Weronika Kostrzewa

Pielgrzymka na dwóch kółkach

Praca na stanowisku Ślusarz
Miejsce pracy: Soldream Polska, mazowieckie/ Błonie

Kontakt: ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie
Tel. 22 725 33 82

E-mail: biuro@soldream.pl 
Opis stanowiska
Osoba na tym stanowisku wykonuje prace ręczne związane  
z gratowaniem elementów metalowych, nadawanie częściom 
estetycznego wyglądu za pomocą narzędzi pneumatycznych, 
elektrycznych oraz ręcznych.

Wymagania
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
•  umiejętność posługiwania się podstawowym  

sprzętem kontrolno-pomiarowym
•  dobra znajomość czytania rysunku technicznego  

oraz technologii produkcyjnych
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy
• stabilne zatrudnienie w firmie na umowę o pracę
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

biuro@soldream.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko  

z wybranymi kandydatami.

Praca na stanowisku
Operator maszyn CNC – Frezer / Tokarz

Miejsce pracy: Soldream Polska, mazowieckie/Błonie
Kontakt: ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 33 82
E-mail: biuro@soldream.pl 

Opis stanowiska
• Obsługa obrabiarek CNC – frezarka lub tokarka
• Wykonywanie detali zgodnie z technologią produkcyjną
• Kontrola jakości wyrobów gotowych, pomiar wykonanych detali
•  Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego  

obrabiarki i narzędzi
Wymagania

• Wykształcenie techniczne
• Doświadczenie na stanowisku operatora maszyn CNC
• Umiejętność czytania rysunku technicznego
• Znajomość podstawowych narzędzi pomiarowych
• Umiejętność pracy w zespole
• Dobra organizacja pracy
•  Mile widziane osoby z okolicznych miejscowości m.in:  

Pruszków, Piastów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki
Oferujemy

• Stabilne zatrudnienie w firmie na umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• Pracę z nowoczesnym parkiem maszynowym

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:
biuro@soldream.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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– To pierwszy nieco dłuższy występ chóru 
Bogorya od prawie dwóch lat. Poprzed-
ni koncert miał miejsce w 2020 roku na 
Grodziskim Kolędowaniu – mówił Mar-
cin Łukasz Mazur, dyrygent i założyciel 
Grodziskiego Chóru Bogorya, który dzię-
ki życzliwości ks. Jarosława Miętusa, pro-
boszcza parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, wystąpił 23 stycznia w słynącej 
z  dobrej akustyki świątyni przy ul. Pia-
skowej z koncertem kolęd. W repertuarze 
znalazły się tak znane utwory bożonaro-
dzeniowe jak „Gdy śliczna Panna”, „Pójdź-

my wszyscy do stajenki” czy „Przybieżeli 
do Betlejem”, a  także te mniej popularne, 
choć niezwykle ważne dla polskiej tradycji 
kolędowej – „Zdrow bądź, królu anjelski”, 
czyli najstarsza znana polska kolęda, zapi-
sana w kazaniu Jana Szczekny w 1424 roku, 
czy „Boscy posłowie”, pieśń Piotra Studziń-
skiego, często śpiewana jeszcze w XIX wie-
ku, a dziś już niemal zapomniana. Koncert 
wzbogacony był o słowo wstępu do każdego 
z utworów, wygłoszone przez Marcina Łu-
kasza Mazura, którego jedną z wielu specja-
lizacji jest właśnie historia kolęd.

Mimo długiej przerwy w występach 
scenicznych zespół zaprezentował wyso-
ką formę, co było zadaniem o tyle utrud-
nionym, że chór był osłabiony brakiem 
kilku osób przebywających na kwaran-
tannie. W drugiej części 17-osobowy 
skład został wsparty przedstawicielkami 
grupy młodszej, w której swoje pierwsze 
chóralne kroki stawiają uczennice klas 
I-IV szkoły podstawowej. Efekt był co 
najmniej zadowalający, co skłania ku te-
zie, że chór Bogorya po odbudowie ma się 
bardzo dobrze.  n (kb)

Przyjściu na świat Chrystusa towarzyszy-
ły chóry anielskie wyśpiewujące chwałę 
Bogu i zwiastujące pokój ludziom dobrej 
woli. W okresie Bożego Narodzenia nie 
mogło więc zabraknąć koncertu jednego 
z najbardziej utytułowanych grodziskich 
chórów, który wystąpił w jednej z najpięk-
niejszej świątyń w Grodzisku. Kolędy, 
pastorałki i utwory świąteczne w wyko-
naniu chóru Cantata zabrzmiały 16 stycz-
nia w kościele Przemienienia Pańskiego 
w Łąkach. Zebrani licznie słuchacze, któ-
rzy o talencie chórzystów przekonali się 

już podczas mszy poprzedzającej koncert, 
zostali obdarowani (wszak kolęda to także 
podarek noworoczny) zarówno pieśniami 
tradycyjnymi – notowana w XVIII w. pa-
storałka „Północ już była”, „Maria Panna 
dziecię tuli”, ukraiński „Szczedrik” czy 
staroangielska „What Child is this” – jak 
i kompozycjami współczesnymi, do któ-
rych należą „Niemowlątko na słomie”, 
„Lulejże mi, lulaj” znana z filmu „Miś” 
oraz amerykański przebój  „I’ll Be Home 
for Christmas” z repertuaru Binga Cros-
by’ego. Nie trzeba dodawać, że zgroma-

Korzystając z tego, że w polskiej tradycji 
okres śpiewania pieśni bożonarodzenio-
wych trwa do 2 lutego Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta zaprosiła 23 stycznia do sali 
widowiskowej Centrum Kultury na kon-
cert kolęd i pastorałek.

– Cały czas zderzamy się a to z falą 
podwyżek, a to z falą pandemii, a ja życzę 
wszystkim nam fali wzajemnej życzli-
wości i serdeczności. Taką falę my wysy-
łamy do państwa – mówił dyrygent To-
masz Kirszling, zachęcając publiczność 
do wspólnego śpiewania, co spotkało się 
z odzewem zwłaszcza w przypadku naj-
bardziej popularnych kolęd, jak „Lulajże, 

Jezuniu”, czy utworu „Let it snow!”, który 
choć napisany w lipcu 1946 roku podczas 
fali upałów, stał się nieodłącznym ele-
mentem okresu świątecznego.

35-osobowej orkiestrze towarzyszyli 
soliści: Magdalena Piątek, Aleksandra 
Gut, Maja Michalska, Krystian Embrado-
ra, zaś kierującego pracami Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanow-
skiego Tomasza Kirszlinga, który rów-
nież dał próbkę możliwości wokalnych, 
za pulpitem dyrygenckim w niektórych 
utworach zmieniał Albert Gut.

Podczas koncertu nie zabrakło kolęd 
mniej znanych, jak „Na judzkich dolinach”, 

tych współczesnych, jak „Uciekali, ucieka-
li” z musicalu „Metro” czy „Jest taki dzień” 
Seweryna Krajewskiego. Godny podkreśle-
nia jest scenariusz widowiska, pozwalający 
ułożyć w spójną całość kompozycje o tak 
rozmaitej stylistyce. Co więcej – podczas 
niektórych utworów swój kunszt i nieod-
party wdzięk zaprezentował zespół tambur-
majorek pod kierownictwem Doroty Lach
-Antczak, a na finał zabrzmiała składanka 
motywów muzycznych z filmów Disneya, 
co porwanej falą życzliwości i serdeczności 
widowni przypomniało, że właśnie trwa 
karnawał.  

n Krzysztof Bońkowski

Dobre brzmienie w świątyni

Muzyczny podarunek

Orkiestra na fali życzliwości

dzona publiczność przyjęła ów muzyczny 
prezent entuzjastycznie, na bis intonując 
z chórzystami „Cichą noc”.  n (now)
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A może by 
tak włóczko-
bombing?

Cóż tam, pani, 
w internecie?

W poprzednim numerze „Bogorii” wyczytać 
było można, że Grodzisk muralami stoi. Mamy 
bowiem już 25 malowideł naściennych, które 
poprawiają estetykę miasta i cieszą oczy na-
szych mieszkańców i gości.

Na twitterowym profilu #WOMENSART 
pojawił się niedawno wpis na temat innego fa-
scynującego projektu z gatunku sztuki ulicznej. 
Chodzi mianowicie o włóczkobombing (ang. 
yarnbombing) czy bardziej swojsko bombardo-
wanie włóczką.

Najprościej wytłumaczyć to zjawisko po-
przez odniesienie do fotobombingu, czyli sy-
tuacji, gdy nasze zdjęcie w komiczny sposób 
„zepsuje” jakiś nieproszony żartowniś, zwany 
inaczej mistrzem drugiego planu. Ów mistrz 
bombarduje wtedy nasze zdjęcie.

Taką bombardierką, tylko w przestrzeni miej-
skiej, jest ponadstuletnia Szkotka Grace Brett. 
Jej orężem nie są głupkowate miny, a… włóczki.

Pani Grace postanowiła kiedyś w nietypowy 
sposób wykorzystać swoją pasję do robienia na 
drutach i udekorować ponad czterdzieści miejsc 
zlokalizowanych w hrabstwie Scottish Borders. 
Dzięki tej kreatywnej i nietuzinkowej seniorce 
w przestrzeniach publicznych pojawiły się ko-
lorowe, wesołe, kompletnie niepraktyczne, lecz 
przewyborne, cieszące oko dekoracje w postaci 
włóczkowych psów przechadzających się po 
ogrodzeniu, patchworkowych obić ławek, pa-
siastych pokrowców na budki telefoniczne czy 
kwiatów i motyli odpoczywających na słupach. 
Autorka dekoracji uznała, że fajnie byłoby ude-
korować miasto i cieszyła się, że przyczyniły się 
do tego jej prace na drutach. Grace zainspiro-
wała całą grupę osób w różnym wieku do po-
dobnych działań. Jak stwierdzili, „Grace udo-
wodniła, że wiek nie stanowi przeszkody dla 
udziału we współczesnym projekcie”.

Nawiązując do pomysłu na poprawianie 
estetyki Grodziska za pomocą sztuki ulicznej, 
nie mogłam nie zwrócić uwagi na dokonania 
artystyczne Szkotki. Wszak dziś robótki ręcz-
ne przeżywają renesans i stanowią doskonały 
sposób na odreagowanie stresów lub po pro-
stu spędzenie wolnego czasu. Co warto pod-
kreślić: wśród osób w każdym wieku. Więcej, 
projekty tego typu pojawiły się już w kilku 
miejscach Polski.

Może więc lokalne pasjonatki, rękodziel-
niczki czy członkinie kół gospodyń wiejskich 
zainspirowane przykładem Grace Brett za-
skoczyłyby mieszkańców Grodziska własnym 
włóczkobombingiem? Co Panie na to? Promo-
cja projektu w lokalnych mediach drukowanych 
gwarantowana.

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Jak sobie  
radzić, kiedy  
nie ma rady? 

Książki  
z dobrej  
półki

Swoboda 
w parze 
z rozsądkiem

Weronika Kostrzewa,  
recenzentka książek  
na Instagramie,  
czyli @frelka_recenzuje

Biblioteka  
Publiczna 

Gminy Grodzisk Mazowiecki,  
ul. 3 Maja 57, tel. 22 120 29 00

Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka 

Filia w Grodzisku Mazowieckim,  
ul. 11 listopada 48, tel. 22 755 57 89

Wiele matek zastanawia się, czy na pew-
no spełnia wszystkie wymagania, aby za-
służyć na miano dobrej mamy. „Jak wy-
chować samodzielne dziecko” jest jedną 
z obowiązkowych pozycji nie tylko dla 
pełnoetatowych mam. Anna Bykowa to 
doświadczony pedagog, autorka wspo-
mnianej książki oraz trafnego i  bardzo 
pouczającego artykułu „Dlaczego je-
stem leniwą mamą”. Słowo leniwa, użyte 
przez Bykową, nie ma w żadnym aspek-
cie negatywnego wydźwięku. Autorka 
dzięki swojemu doświadczeniu pedago-
gicznemu usiłuje uświadomić rodzicom, 
że dzięki zdroworozsądkowej swobo-
dzie można nie tylko pokazać dziecku, 
jak bardzo może być samodzielne, ale 
również samemu na tym zyskać. Lek-
tura tej pozycji to sama przyjemność, 
wzbogacająca naszą wiedzę o mnóstwo 
cennych porad zarówno pedagogicz-
nych, jak i psychologicznych. Połączenie 
przyjemnego z pożytecznym? To zdecy-
dowanie wybór poradnika Anny Byko-
wej, który jest dostępny w Grodziskiej 
Bibliotece Pedagogicznej.

„Dziewczyna o perłowych włosach” au-
torstwa Anny Łaciny jest nie tylko jedną 
z nowości na rynku wydawniczym, lecz 
także książką, którą powinien przeczytać 
każdy – nieważne, w jakim jest wieku.  

Dwie nastoletnie siostry stają przed 
trudnymi wyborami, które nieodwra-
calnie mogą odmienić ich życie. Pewne-
go grudniowego ranka ojciec wychodzi 
z domu i znika, a w ich głowach zaczy-
nają tworzyć się najczarniejsze scena-
riusze. Nagle wszyscy muszą szybko 
dorosnąć i  przestać patrzeć na własne 
potrzeby.

Ta powieść jest jedną z tych historii, 
z których wręcz bije ciepło. To nie tyl-
ko papier, ale przede wszystkim wielo-
barwni bohaterowie i nauka. Dlacze-
go? Ponieważ książka porusza również 
wiele trudnych, ale ważnych tematów, 
niekiedy podsuwając pewne rozwiąza-
nia i nadzieję na lepsze jutro. Szukając 
wśród szarych dni, promyka nadziei, 
warto wstąpić do miejscowej Biblioteki 
Publicznej, po egzemplarz „Dziewczyny 
o perłowych włosach”.
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– Japońskim komiksem, czyli mangą, i animacją, czyli anime, interesuję się od początku lat 90. Przez ten cały 
okres obserwowałam dużą liczbę mitów i przekłamań, jakie narosły dokoła japońskiej popkultury i chciałam 
je przełamywać. Pokazać, że jest to fascynujący i niezwykle bogaty świat, w którym każdy znajdzie coś dla 
siebie – tak o genezie projektu „Tuszem na papierze – świat oczami mangaków” opowiada jego koordynatorka 
Anna Wojciul z Biblioteki Publicznej w Grodzisku.

Niepohamowane obrazy

Dofinansowany z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego projekt realizo-
wany był w Bibliotece Publicznej od lipca 
do grudnia 2021 roku. – Na przestrzeni lat 
manga z niszowego hobby stała się popu-
larną rozrywką. Znacznie zwiększyła się 
też jej dostępność, ale nadal jest w niej coś, 
co można by nazwać tabu. Korzenie pro-
jektu wywodzą się z chęci pokazania, jaki 
komiks japoński naprawdę jest, bez prze-
kłamań i przemilczeń nawet niewygod-
nych tematów – podkreśla Anna Wojciul.

Projekt „Tuszem na papierze” został po-
dzielony na dwie części. Pierwszą z nich 
byli „Mangacy z naszego regału”, czyli 
cykl artykułów o najbardziej znanych 
rysownikach mangowych. – Chciałam 
przedstawić postaci, jakie zawsze mnie 
fascynowały, jak Katsuhiro Otomo czy 
Osamu Tezuka, które są czasem prawie 
nieznane młodszemu pokoleniu. Pomysł 
na napisanie artykułów wziął się z potrze-
by serca, ale miał też na celu zwrócenie 
uwagi, także pracownikom bibliotek, na 
twórców, których warto mieć w swoim 

księgozbiorze. Artykuły są nadal dostęp-
ne na naszej bibliotecznej stronie interne-
towej i można je pobrać w formacie PDF 
– zachęca Anna Wojciul, która zapewnia, 
że zarówno w  grodziskiej bibliotece, jak 
i  w zaprzyjaźnionej Miejskiej Bibliotece 
w  Szczecinie czytelnicy bardzo chętnie 
sięgają po japońskie tytuły, a często wy-
chodzą poza sam komiks, wypożyczając 
też literaturę Kraju Kwitnącej Wiśni.

Drugim modułem projektu były „Hi-
storie mangą pisane”, czyli wykłady w for-
mie online. – Na bieżąco oglądało je nawet 
150 widzów, natomiast ich zapis dostępny 
na naszym bibliotecznym kanale YouTube 
obejrzało do tej pory ponad 600 osób. Jest 
to bardzo duża liczba, jak na rozmiary pro-
jektu. Chwilami byłam wręcz zaskoczona 
odzewem wśród widzów. Nie tylko zwięk-
szyła się liczba wypożyczeń, ale też otrzy-
mywaliśmy maile od ludzi piszących prace 
dyplomowe dotyczące mangi i anime, dla-
tego jeżeli chociaż jedna osoba obroni dzię-
ki temu projektowi licencjat, będę bardziej 
niż ukontentowana – mówi Anna Wojciul.

Aspiracją koordynatorki było dotarcie 
do jak największej liczby widzów i czytel-
ników, dlatego filmy poświęcone mandze 
tłumaczono na język migowy, a później – 
z myślą o osobach niedosłyszących – doda-
no do filmów napisy. – Do projektu udało 
mi się zaprosić wszystkich specjalistów, 
jakich chciałam, czyli dr Joannę Zarem-
bę-Penk, Krzysztofa „Grisznaka” Wojdy-
ło, Małgorzatę Kaczanowską i Aleksandrę 
Siemiradzką. Są to osoby bardzo dobrze 
znane wśród polskich fanów i w  kręgach 
naukowych – dodaje Anna Wojciul, któ-
ra również sama wcieliła się w rolę prele-
genta, opowiadając o historii i początkach 
mangi. W ramach wykładu można było się 
dowiedzieć, że w języku japońskim słowo 
manga składa się z dwóch znaków: „Man”, 
co oznacza „swobodne, od niechcenia” 
oraz „Ga”, czyli „obraz”. Bibliotekarka 
uważa, że ducha mangi najlepiej oddaje 
sformułowanie zasłyszane przez nią w la-
tach dziewięćdziesiątych XX wieku – nie-
pohamowane obrazy.

n Anna Redel
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Wkraczamy w piątą falę pandemii cOViD19. Do kraju dotarł kolejny wariant koronawirusa – Omikron. 
Ponieważ zdrowie jest najcenniejszą wartością dla każdego człowieka, nie lekceważymy tej sytuacji i nie 
zmieniamy form działania Gminnej Rady Seniorów, przyjętych w listopadzie 2021 r.
Zgodnie ze statutem – celem GRS jest re-
prezentowanie interesów i potrzeb osób 
starszych zamieszkałych na terenie gminy 
Grodzisk Mazowiecki wobec organów gmi-
ny. W dobie pandemii idea ta jest w  pełni 
osiągana poprzez pracę w zespołach GRS, 
funkcjonujących według planów działania, 
wynikających z wcześniej przeprowadzo-
nej diagnozy, wniosków zgłaszanych przez 
seniorów na dyżurach oraz własnych spo-
strzeżeń i doświadczeń. Zatem praca GRS 
odbywa się w trzech zespołach roboczych, 
co wystarczająco determinuje ich członków 
do rozwiązywania problemów na rzecz po-
trzeb seniorów.

W posiedzeniu każdego zespołu uczest-
niczy zawsze członek Zarządu GRS. Spotka-
nie kończy się wnioskami, przekazywanymi 
Zarządowi GRS, który zapoznaje się z nimi 
i  udostępnia telefonicznie pozostałym 
członkom Rady.

Zespół ds. profilaktyki i promocji zdro-
wia seniorów zaplanował współpracę z pod-
miotami medycznymi i opieki społecznej 
w tworzeniu wieloaspektowej pomocy se-
niorom zamieszkującym samotnie, którzy 
przebyli chorobę covidową. Holistyczne 
podejście do seniora po przejściach covido-
wych ma obejmować pomoc lekarską, reha-
bilitacyjną, psychologiczną itp.

W sprawach bieżących zwrócono się 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 
z  wnioskiem o niezwłoczne oznakowanie 
miejsca, w którym dochodzi do upadku/
potknięcia/poślizgnięcia osób przy scho-
dzeniu z kładki nad torami PKP. Brak 
ostrzeżenia w tym rejonie może skutkować 
poważnymi konsekwencjami: stłuczeniem 
ciała, złamaniem kości lub nawet wstrzą-
śnieniem mózgu. Ważna jest więc szybka 
reakcja władz lokalnych na potencjalne nie-
bezpieczeństwo pieszych. 

Zadania Zespołu ds. edukacji, kultu-
ry, wypoczynku i rekreacji seniorów do-
tyczą aktywnego udziału GRS w obcho-
dach 500-lecia Grodziska Mazowieckiego. 
Członkowie Zespołu podjęli się organizacji 
konkursu wiedzy o historii Grodziska Ma-

zowieckiego – Seniorzy kontra młodzież. 
Wiąże się z tym wiele aktywności, w tym 
opracowanie regulaminu konkursu, przy-
gotowanie pytań konkursowych na po-
szczególne etapy, powołanie jury, reklama, 
zdobycie sponsorów itp.

Innym zadaniem Zespołu z okazji ob-
chodów święta naszego miasta jest zebranie 
materiału i koordynowanie działań związa-
nych z opracowaniem „kartek wspomnień” 
przez wybrane osoby – rdzennych miesz-
kańców Grodziska Mazowieckiego do po-
wstającej publikacji. Jest to projekt autorski 
grupy osób, w którym napisane wspomnie-
nia będą zilustrowane akwarelą i rysunkiem 
piórkiem przez lokalnego artystę malarza. 
Powyższa koncepcja uzyskała akceptację 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Członkowie Zespołu na bieżąco uczest-
niczą w pracach Strefy Aktywnego Seniora, 
m.in. w akcji walentynkowej na rzecz miesz-
kańców Grodziska, w tym seniorów. Spra-
wują bieżący patronat nad gablotą – wyma-
gający zmysłu plastycznego, literackiego i IT.

Zespół ds. polityki senioralnej, integra-
cji seniorów ze środowiskiem oraz spraw 
społecznych i prawnych zaplanował zorga-
nizowanie spotkań z opiekunami świetlic 

Działania Gminnej Rady Seniorów  
w czasie pandemii

Walentynki są raz w roku,
pełne szczęścia i uroku,
a Ty stale bądź radosny

i promienny jak dzień wiosny.

Świętego
dużo radości, dużo czułości, –

miłości życzy
Gminna Rada Seniorów

wiejskich, sołtysami: w Szczęsnem, Kozer-
kach, Natolinie, Mościskach, Żukowie, Za-
błotni, Kadach.

Kolejne zadanie to bieżąca współpraca 
z policją i strażą miejską i systematyczne upo-
wszechnianie w mediach lokalnych informa-
cji o konieczności noszenia odblasków i sto-
sowanie właściwego oświetlenia rowerów po 
zmroku poza terenem niezabudowanym oraz 
obowiązku schodzenia z roweru na przejściu 
dla pieszych poza ścieżką rowerową.

Z inicjatywy Zespołu zwrócono się do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 
z  wnioskiem o przyspieszenie umieszcze-
nia w odpowiednich miejscach czytelnych 
(większa czcionka) rozkładów jazdy auto-
busów komunikacji miejskiej.

Wnioskowano również o udostępnie-
nie worków na śmieci w centrum miasta, 
o  umieszczenie dużego pojemnika na na-
krętki w okolicy Centrum Kultury oraz 
o  rozważenie możliwości uruchomienia 
tzw. złotej rączki – osoby, która pomagała-
by w usuwaniu drobnych usterek w domu 
samotnych seniorów.

Ważnym wyznacznikiem pracy człon-
ków zespołów GRS jest sprawowanie dy-
żurów, które od 24 stycznia 2022 r. są peł-
nione w  Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, przy ul. Spółdzielczej 9, 
w  pokoju nr 211, II piętro. Szczegółowa 
informacja dotycząca osób dyżurujących, 
terminy i czas dyżurów podana jest w ga-
blocie GRS przy ul. Spółdzielczej (obok bu-
dynku Centrum Kultury).

Zapraszamy seniorów do korzystania 
z kontaktu. Prosimy o zgłaszanie uwag, spo-
strzeżeń, własnych potrzeb oraz problemów 
związanych z naszym miastem i gminą.

 n Teresa Gańko

Szczęśliwego, Zdrowego i Pogodnego  
Nowego 2022 Roku,  

wszystkim Bardom oraz Sympatykom 
naszego Stowarzyszenia

życzą
Bardowie Zachodniego Mazowsza
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Podczas świątecznej przerwy od na-
uki  członkowie Młodzieżowej Grupy 
Konsultacyjnej cały czas aktywnie uczest-
niczyli w życiu grodziskiej społeczności. 
Jeszcze przed świętami Bożego Naro-
dzenia przewodnicząca MGK Katarzyna 
Wojciechowska wzięła udział w grodzi-
skiej Wigilii dla samotnych i potrzebują-
cych, podczas której rozdała świąteczne 
kartki zrobione przez członków Grupy.

Nadszedł nowy rok i po zimowej prze-
rwie świątecznej grodziska młodzież wra-
ca zregenerowana i zmotywowana do dal-
szego działania. Już na początku nowego 
roku Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna 
uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym 

w Willi Radogoszcz. Członkowie mieli 
możliwość porozmawiać w luźnej i sprzy-
jającej do tego atmosferze oraz zobaczyć 
się po raz pierwszy po świątecznej prze-
rwie. W nadchodzącym miesiącu mło-
dzież planuje również poszerzyć swoją 
wiedzę w zakresie budowania dobrego 
zespołu na warsztatach z psycholog Pa-
trycją Kochan. Oprócz tego planowane 
są warsztaty dla młodzieży mające na 
celu poszerzenie wiedzy członków Grupy 
w zakresie sekcji – piszącej i social media 
– w której działają w Młodzieżowej Gru-
pie Konsultacyjnej.

Po przerwie wracają również bezpłatne 
zajęcia dla grodziskiej młodzieży organi-
zowane w ramach zajęć Galerii Młodych. 
Dodatkowo Młodzieżowa Grupa Kon-
sultacyjna zaczyna przygotowywać ofer-
tę zajęć dla tegorocznych maturzystów 
i ósmoklasistów. Ponadto członkowie 
MGK zaczynają już planować największe 
w tym roku wydarzenie dla grodziskiej 
młodzieży – 4 edycję Grodziskiego Dnia 
Młodzieży, którego organizacja z powodu 
panującej w poprzednich latach sytuacji 
pandemicznej została wstrzymana.

Więcej informacji o zajęciach i naszych 
działaniach można znaleźć na profilu 
na Facebooku Młodzieżowy Grodzisk  
– zapraszamy!

 n Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna

Zregenerowani i zmotywowani
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500 lat temu wieś zwana Grodziskiem została przywilejem króla 
Zygmunta i Starego podniesiona do rangi miasta. „Fakt ten z jednej 
strony zapoczątkował dzieje Grodziska jako miasta, z drugiej zaś był 
wynikiem i ukoronowaniem rozwoju gospodarczego wsi o tej samej 
nazwie, której początki toną w mrokach głębszej przeszłości” – pisał 
dr Andrzej Niewęgłowski, archeolog i badacz historii Mazowsza. 
Spróbujmy rzucić na owe mroki przeszłości nieco światła i odtworzyć 
pokrótce okres prenatalny.

Zanim osada  
miastem się stała 

Błotnisty kraj. Ponoć od błot pokrywają-
cych ogromne połacie tej równej jak stół, 
porośniętej prastarą puszczą krainy pocho-
dzi słowo Mazowsze. Mazem w językach 
słowiańskich nazywano błoto, a także smo-
łę i dziegieć, czyli tłustą i lepką maź, którą 
umazani byli ludzie żyjący wśród błot. Lud-
ność skupiała się tu w osadach zakładanych 
na styku rzek i lasów – tereny nadrzeczne za-
pewniały dostęp do urodzajnej gleby, rzeki 
pełniły funkcję szlaków komunikacyjnych, 
zaś obszary leśne były rezerwuarem łownej 
zwierzyny. Taka właśnie osada wyrosła nad 
brzegiem rzeki Mrowny, na skraju przepast-
nych borów. Drewniane radła odkładały 
skiby czarnej ziemi, pod niebo niósł się huk 
żaren i klekot tkackich warsztatów, poryki-
wało bydło zamknięte w zagrodach – jed-
nym słowem mieszkańcy osiedla mieli tu jak 
u Swarożyca za piecem, aż pewnego dnia zo-
baczyli na horyzoncie zbrojnych z wymalo-
wanymi na tarczach orłami. W połowie X w. 
nastąpiło włączenie Mazowsza w granice 
tworzącego się państwa piastowskiego. Sto 
lat później było już ono integralną częścią 
monarchii rządzoną przez namiestników.

W połowie XI w. na terenie dotychczaso-
wej osady otwartej powstał gród obronny 
wybudowany dla ochrony lokalnej ludno-
ści. Na niewielkim wzniesieniu stanął gród 
opasany potrójną linią umocnień, za który-
mi krył się plac-majdan z rozmieszczony-
mi wokół niego zabudowaniami w formie 
półziemianek. Był to okres niepokojów na 
Mazowszu wywołanych reakcją pogańską 
i  buntem Miecława, namiestnika prowin-
cji. Gród zapewniający schronienie w razie 
napaści, dający możliwość obrony i  prze-
trwania za sprawą zmagazynowanych za-
pasów, był więc kwestią życia i śmierci. Po 
zdławieniu rewolty Piastowie przystąpili 
do rozbudowy sieci grodowej, a warow-
nia nad Mrowną została jej ogniwem, od-
grywając jako jedyny ośrodek grodowy 
w okolicy istotną rolę „grodu na obrzeżu” 
– strażnicy, za którą rozciągały się dzikie 
puszcze. Na początku XIII w. założenie 
zostało przebudowane. W obrębie wałów 
wzniesiono silnie ufortyfikowany gródek 
wewnętrzny z wieżą mieszczącą siedzibę 
rycerską, a być może również czasowe lo-
kum tutejszego feudała.

Wraz z przebudową grodu zanotowano 
w jego rejonie znaczny rozwój osadnictwa 
i wzrost zaludnienia. Innymi słowy – wy-
kształcił się zespół grodowy złożony z grodu 
obronnego i pobliskich osad. Nie ulega bo-
wiem wątpliwości, że gród stał się kolebką 
lokalnej cywilizacji, skupiając wokół ludność 
trudniącą się hodowlą, uprawą roli i rzemio-
słem, pełniącą wobec grodu rolę służebną. Tu 
należy dotknąć tematu związanego ze zmia-
ną relacji społecznych: otóż załoga wojskowa 
osadzona w wieży nie tylko strzegła miesz-
kańców osad przygrodowych (na Mazowszu 
znów wrzało), ale także ściągała od podda-
nych należne daniny (pola, lasy i sioła miały 
już charakter dóbr prywatnych). Wydzie-
lenie posterunku dla grodowej straży było 
zarówno czytelnym zaznaczeniem podziału 
pomiędzy panami a parobkami, jak i próbą 
zabezpieczenia się przed zagrożeniem z dale-
ka i z bliska – na wypadek, gdyby sąsiedzi zza 
fosy chcieli obalić istniejący porządek. 

Jak dowodzą uczeni, w XIII w. znaczenie 
grodu gwałtownie spadło. Może winny był 
temu pożar, którego ślady w postaci nadpa-
lonych belek odkryto w nasypie chroniącym 
gród (ciekawe, kto podłożył ogień?). Niewy-
kluczone, że utrata dotychczasowej pozycji 
spowodowana była awansem niedalekiego 
ośrodka w Błoniu, w którym rezydowa-
li książęta mazowieccy – wówczas gród na 
skraju wielkich puszcz byłby tylko stanicą 
dla udających się na łowy wielmożów. Rów-
nie ciekawą odpowiedź przynoszą ustale-
nia z dziedziny hydrologii. Jak pamiętamy, 
osadnictwo rozwijało się w oparciu o  wy-
korzystanie dolin rzek. W konsekwencji 
podniesienia się wód gruntowych o blisko 
1 metr, w XIII w. nastąpił przełom w wybo-
rze miejsc lokalizacji osad. Mieszkańcom 
siedzib rozsianych wokół grodu zrobiło się 
po prostu zbyt mokro i zmuszeni zostali do 
poszukania nowego adresu. 

Ich wybór padł na tereny nieco wynie-
sione, znajdujące się niecałe 2 kilometry na 
południe od dawnego grodziszcza. Po pierw-
sze było tam sucho, a po drugie miejsce to 
ze względu na powiązanie z szlakami han-
dlowo-komunikacyjnymi przechodzącymi 
opodal miało wszelkie szanse ekonomiczne-
go wzrostu. Spotykały się tu drogi na północ 
(do Błonia) i na południe (do Mszczonowa 

i Rawy Mazowieckiej), biegły trakty na za-
chód (do Wiskitek) i na wschód (w kierunku 
Warszawy). Nie było tedy nad czym dumać 
– na przełomie XIII i XIV w. swoje życie go-
spodarcze rozpoczęła osada targowa, pełnią-
ca rolę centrum lokalnego rynku – ośrodka 
handlu i wymiany wytwarzanych w okolicy 
towarów. Aby wyzyskać w pełni potencjał 
nowej osady, trzeba było wymyślić dla niej 
jakąś nośną, rozpoznawalną nazwę. Tylko po 
co się wysilać, skoro skorzystać można z tra-
dycji istnienia w  pobliżu znanego ośrodka 
administracyjno-militarnego, czyli grodzi-
ska. Osada została więc mianowana Grodzi-
skiem – na pamiątkę umocnienia obronne-
go, któremu zawdzięczała istnienie.

Walory osady, przed którą rysowały się 
obiecujące perspektywy rozwoju, nie uszły 
uwadze szlacheckiej rodziny Okuniów her-
bu Belina, poszerzającej swoje wpływy na 
Mazowszu. Nabyli oni miejscowość z przy-
ległościami, tytułując się odtąd „dziedzica-
mi obojga Grodziska”, co oznaczało, że wła-
dali tak starym – skupionym wokół dawnej 
fortecy, jak i nowym Grodziskiem. Jeden 
z  przedstawicieli familii, Tomasz posługu-
jący się przydomkiem Grodziski w 1355 r. 
ufundował we wsi pierwszy drewniany ko-
ściół pod wezwaniem swego patrona. Pry-
watna świątynka nie pełniła funkcji publicz-
nych, natomiast kolejny, wystawiony sto lat 
potem przez Okuniów kościół został pod-
niesiony do rangi parafialnego i opatrzony 
dziesięcinami z pobliskich wsi. Osada zy-
skiwała kolejne atrybuty „miejskości”: ko-
ściół parafialny z cmentarzem i księżowski 
folwark, chaty, które coraz gęściej obsiadały 
nieregularny jeszcze rynek, a przede wszyst-
kim mieszkańców, których skusiła wizja 
bardziej dostatniego życia. W końcu wieś 
miała już wszystko poza aktem lokacyjnym. 
O wydanie stosownego dokumentu postara-
li się bracia kanonicy Hieronim i Wojciech, 
mający u króla wysokie notowania. I tak 
22  lipca 1522 r. na dziedzicznych gruntach 
rodziny Okuniów król Zygmunt Stary ulo-
kował miasto, któremu przyznał przywilej 
na jeden targ tygodniowo i dwa jarmarki 
rocznie. Grodzisk jako siedziba rozległej pa-
rafii i miasta stał się miejscowością najważ-
niejszą w okolicy. 

n Łukasz Nowacki

Opowieści na
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W ubiegłym roku ukazał się pierwszy 
tom audiobooka „Mieszkańcy Milanów-
ka”, zawierający wspomnienia mieszkań-
ca tego miasta Władysława Cholińskiego 
dotyczące okresu Powstania Warszaw-
skiego i  sposobów przyjęcia wypędzo-
nych warszawiaków przez ludność strefy 
podmiejskiej. Władysław Choliński był 
żołnierzem Armii Krajowej, ps. Jojo, pro-
jektantem i  wykonawcą magazynu broni 
Obwodu Bażant w Milanówku. Uczęszczał 
do gimnazjum Kulwiecia w Warszawie, 
studiował w Państwowej Szkole Budowla-
nej, działał w harcerstwie. Służbę wojsko-
wą odbył w I Pułku Artylerii Najcięższej. 

Pełnił funkcję sekretarza powiatowego 
Stronnictwa Narodowego w  Grodzisku 
Maz. W  1939  r. po wkroczeniu Niem-
ców przystąpił do pracy konspiracyjnej 
w Narodowej Organizacji Wojskowej. Od 
1940  r. organizował tzw. piątki do wal-
ki z  okupantem i  kierował kolportażem 
prasy podziemnej na cały powiat błoń-
ski. W swoim domu przechowywał broń, 
leki i radiostację. Udostępniał mieszkanie 
na ćwiczenia wojskowe i tajne nauczanie. 
Wziął udział w akcji przejęcia z grodzi-
skiego więzienia aresztowanej łączniczki 
„Sabiny”, w  odbiorze zrzutu broni, przy-
jęciu do AK pisarza Ferdynanda Ossen-

dowskiego. W swoim domu w Milanówku 
ukrywał delegata rządu Feliksa Jordana 
oraz trzy osoby narodowości żydowskiej. 
W okresie Powstania Warszawskiego ma-
jąc nasłuch radiowy drukował na powie-
laczu prasę podziemną, a po upadku po-
wstania przyjął w swym domu uchodźców 
z Warszawy. Po wojnie pracował w  bu-
downictwie. Za zasługi otrzymał Krzyż 
Armii Krajowej i Order Polonia Restituta. 
W. Choliński miał również dobre pióro, 
o czym można się przekonać słuchając au-
diobooka, który dostępny jest w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Milanówku

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

W styczniu i w lutym w Centrum Kultu-
ry i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie 
Leśnej w Pałacyku Kasyno zagościła wy-
stawa fotografii oraz malarstwa. Autorem 
zdjęć jest szkocki fotograf i dokumenta-
lista mieszkający obecnie w Warszawie 
Neil Milton. Ważne w życiu codziennym 
dla niego jest to, co nieoczekiwane, nie-
konwencjonalne i zadziwiające. Sercem 
jest surrealistą, a każda z fotografii ma 
swoją historię. Cechuje go specyficzny 
humor i sarkazm. Dobrze to ilustruje 
zdjęcie ukazujące chłopca z karabinem
-zabawką przed warszawskim pomni-
kiem Fryderyka Chopina. 

Podkowianin Piotr Gago jest absol-
wentem liceum o profilu filmowym 
i wieloletnim uczniem artystki Zofii Bro-
niarek, u której w podkowiańskiej pra-
cowni uczył się rysunku i malarstwa. Jest 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wpisał do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa mazowiec-
kiego  willę Hel wraz z terenem posesji, 
z uwagi na zachowane wartości artystycz-
ne i historyczne obiektu. Wzniesiony w la-
tach 1932-1935 budynek wielorodzinny 
położony jest w Podkowie Leśnej przy ul. 
Jana Pawła II, dawnej Żółwińskiej.  Pro-
jekt budynku datowany na 1932 rok został 
sporządzony dla małżeństwa Chila i Sary 

Nissencweigów, przedsiębiorców z Prusz-
kowa. Willa została wzniesiona na terenie 
Letniska Młochówek, rozparcelowanego 
w 1929 r., a następnie w 1933 r. przyłączo-
nego do Podkowy Leśnej. W l. 30. XX w. 
w willi zamieszkał inż. Julian Koźmiński, 
polski inżynier elektryk, od 1936 r. dyrek-

tor ds. sieci Elektrowni Miejskiej na Powi-
ślu, komendant obrony elektrowni w cza-
sie oblężenia stolicy we wrześniu 1939 
roku, więziony następnie przy al. Szucha. 
W 1939 r. inż. Koźmiński zawarł związek 
małżeński z Marią Kwaśniewską, polską 
lekkoatletką, koszykarką, brązową meda-
listką IO w Berlinie w rzucie oszczepem, 
odznaczoną Krzyżem Walecznych za 
pomoc rannym na Wybrzeżu Kościusz-
kowskim podczas wrześniowych bom-
bardowań stolicy. Lekkoatletka przez cały 
okres okupacji, również po śmierci męża, 
przebywała w Podkowie Leśnej, pomaga-
jąc potrzebującym i ukrywając w domu 
wiele osób prześladowanych, a po upadku 
powstania więźniów wyprowadzanych 
z  obozu pruszkowskiego. Schronienie 
znaleźli tu m.in. poetka Ewa Szelburg-Za-
rembina oraz pisarz Stanisław Dygat. 

n Sławomir Sadowski

Wspomnienia 
w dobrym piórze 

Szkocki surrealista  
i malarz informatyk 

Hel w rejestrze 

absolwentem Polsko-Japońskiej Akade-
mii Technik Komputerowych. W 2014 r. 
jako student wydziału malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie 
wziął udział w wystawie „Relacje” pre-
zentującej prace sześciu uczniów Z. Bro-
niarek. Obecnie zawodowo zajmuje się 
informatyką, ale malarstwo jest ciągle 
ważną częścią jego życia.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Tenisiści stołowi Dartomu Bogoria zagrają w półfinale Pucharu europy eTTU! Wszystko za sprawą 
zwycięstwa w ćwierćfinałowym dwumeczu z duńskim Roskilde. Ale po kolei…

Półfinał Pucharu Europy dla Grodziska! 

Portugalskie Vila Nova de Gaya po-
nownie okazało się szczęśliwe dla na-

szych tenisistów stołowych. Po srebrnym me-
dalu Miłosza Redzimskiego w MŚ kadetów, 
tym razem w rozegranym w tym mieście tur-
nieju eliminacyjnym Pucharu Europy nasz 
klub wywalczył awans do najlepszej ósemki 
tych rozgrywek. Podopieczni trenera Toma-
sza Redzimskiego zajęli w tych zawodach 
1 miejsce, pokonując 3:2 czeski HB Ostrov 
Hadlickuv Brod oraz 3:0 austriacki UTTC 
Stockerau.

Ćwierćfinałowym rywalem naszego zespo-
łu był Roskilde Bordtennis BTK 61, którego 
gwiazdą jest 40-letni Michael Maze, mający 
w dorobku m.in. złoto Mistrzostw Europy 
(2009), brąz Mistrzostw Świata (2005) oraz 
chyba najcenniejszy z nich, brązowy krążek 
z Igrzysk Olimpijskich z Aten z 2004 roku. 

W pierwszym, wyjazdowym meczu nasi za-
wodnicy po zaciętej walce ulegli rywalom 2:3. 
W pojedynku decydującym o losach tego spo-
tkania, wspomniany Maze pokonał w tie-bre-
aku Panagiotisa Gionisa. Godne uwagi jest 
to, że obaj panowie liczą sobie razem 82 lata! 
Rewanż w  Grodzisku to koncert gry naszej 
drużyny, która wygrała to spotkanie 3:0. Co 
więcej, nie oddała w nim rywalom nawet seta! 
W pojedynku rutyniarzy „Panos” tym razem 
nie dał żadnych szans Mazemu, a  w  najcie-
kawszym pojedynku wieczoru Pavel Sirućek 
zwyciężył Allana Bentsena, który w tym roku 
obchodzić będzie swoje 54 urodziny. Tym sa-
mym Czech (29 lat) i Duńczyk „przebili” o rok 
rekordowy wyczyn Gionisa i Mazego. Skoro 
mowa o  matuzalemach tenisa stołowego, to 
tylko żałować należy, że nasz Grek nie zmie-
rzył się z Bentsenem. To dopiero byłby rekord! 

A młodzież niech bierze przykład, jak długo 
można utrzymywać wysoką, sportową formę.

Wyniki. Rozgrywki grupowe: HB Ostrov 
Hadlickuv Brod 3:2 (Pavel Sirućek – Tomas 
Tregler 0:3, Marek Badowski – Dmitrij Pro-
kopcow 3:2, Miłosz Redzimski – Michal 
Obeslo 2:3, Badowski – Tregler 3:2, Sirućek 
– Prokopcow 3:2), UTTC Stockerau 3:0 (Ba-
dowski – Marek Kołodziejczyk 3:0, Redzimski 
– David Serdaroglu 3:2, Sirućek – Oleksandr 
Diduch 3:1). Ćwierćfinał: Roskilde Bordten-
nis BTK 61 (w) 2:3 (Panagiotis Gionis – Jens 
Lindqvist 3:2, Miłosz Redzimski – Michael 
Maze 1:3, Pavel Sirućek – Mikkel Hindersson 
3:0, Redzimski – Lindqvist 0:3, Gionis – Maze 
2:3). Roskilde Bordtennis BTK 61 (d) 3:0 (Gio-
nis – Maze 3:0, Badowski – Lundqvist 3:0, Si-
rućek – Bentsen 3:0).

   Michał Śliwiński

e

4 punkty do bezpieczeństwa 
Pierwszą rundę w swym debiutanc-
kim sezonie w I lidze tenisa stołowe-

go zakończyli zawodnicy drugiej drużyny 
grodziskiej Bogorii. Nasz zespół w ostatnich 
dwóch meczach najpierw poniósł wyjazdo-
wą porażkę w Dąbrowie Górniczej, a następ-
nie zanotował pierwszą wygraną w sezonie, 
pokonując u siebie IKTS Broń Radom. Hi-
storyczne zwycięstwo cieszy, ale trzeba do-
dać, że radomianie przegrali dotąd wszystkie 
spotkania i są czerwoną latarnią rozgrywek, 
więc pokonanie ich należało traktować 
w formie obowiązku. Rundę rewanżową na-

sza drużyna rozpoczęła od domowej porażki 
z liderującą ekipą z Olesna. Walka o utrzy-
manie będzie ciężka, bowiem w tabeli grupy 
południowej I ligi nasi zawodnicy z 4 pkt 
plasują się na przedostatniej, 9 pozycji, która 
oznacza grę w barażu o pozostanie na tym 
szczeblu rozgrywek. Na ten dorobek złożyło 
się jedno zwycięstwo oraz 2 remisy. Strata do 
bezpiecznego, 7 miejsca wynosi 4 pkt, więc 
jest szansa, że nasz zespół ją odrobi.

Wyniki: Logisters Dąbrowiak Dąbrowa 
Górnicza (w) 4:6 (Jakub Stecyszyn – Mateusz 
Lekstan 3:0, Michał Gawlas – Lekstan 3:0, 

e

Doświadczenie w debiucie b
Porażkami u siebie z UKS 4 Ursus oraz 
na wyjeździe z MUKS Piaseczno zawod-
niczki Grodziskiego Klubu Koszykarskie-
go zakończyły rundę zasadniczą II ligi. 
Podopieczne trenera Sławomira Kołaczka 
w  swym ligowym debiucie uplasowały się 
z 11 pkt na ostatnim 6 miejscu w swej gru-
pie, notując w 10 meczach jedno zwycię-
stwo, co spowodowało, że obecnie przyszło 
im rywalizować w grupie drużyn walczą-
cych o miejsca 7-12. Inauguracja w tej fazie 
rozgrywek nie wypadła dobrze, bowiem 
nasz zespół najpierw uległ na wyjeździe 
Towarzystwu Koszykarskiemu Nowa Wieś 
61:68, a następnie 62:64 przegrał we wła-
snej hali z AKS Zły W-wa. Porażki, jak wi-
dać nieznaczne, przy odrobinie szczęścia 
wyniki mogłyby być odwrotne. Pamiętać 
należy, że nasza młoda drużyna debiutuje 

w tym sezonie, zbiera doświadczenie, które 
na pewno kiedyś zaprocentuje.

Wyniki. Runda zasadnicza: UKS 4 Ur-
sus (d) 42:66 (Marta Nitkiewicz – 11, Julia 
Ogonowska – 10, Martyna Sabatowska – 9, 
Ewa Bagrowska – 5, Katarzyna Szubińska 
– 3, Sandra Jędrzejewska i Marta Mo-
dzelewska – po 2), MUKS Piaseczno (w) 
65:82 (Nitkiewicz – 18, Sabatowska – 17, 
Ogonowska – 16, Agata Skibicka – 8, Ję-
drzejewska – 4, Daria Leja – 2). Rozgrywki 
o miejsca 7-12: TK Nowa Wieś (w) 61:68 
(Nitkiewicz – 34, Sabatowska – 10, Mo-
dzelewska – 7, Bagrowska – 4, Jędrzejew-
ska, Skibicka, Maja Słowińska – po 2), AKS 
Zły W-wa (d) 62:64 (Nitkiewicz i Sabatow-
ska – po 19, Bagrowska – 8, Jędrzejewska 
– 7, Szubińska – 5, Leja i Kamila Krzycz-
kowska – po 2).    (mś)

Dwa medale Julii 
Reprezentantka grodziskiej Sparty Julia Do-
browolska wywalczyła dwa medale podczas 
rozegranych w Sieradzu Mistrzostw Polskiej 
Federacji Karate Shinkyokushin. Wycho-
wanka sensei Tomasza Basiaka dwukrotnie 
stanęła na najniższym stopniu podium, za-
równo w kategorii Kata, jak i kumite.   (mś)

Przemysław Sałaciński/Stecyszyn – Paweł 
Grela/Jan Kaczor 3:2, Patryk Pyśk/Gawlas 
– Marcin Jadczyk/Lekstan 3:1), IKTS Broń 
Radom (d) 8:2 (Gawlas – Mateusz Ufnal 
3:1 i Filip Młynarski 3:1, Stecyszyn – Marcel 
Błaszczyk 3:1 i Artur Kalita 3:1, Sałaciński 
– Błaszczyk 3:1 i Kalita 3:0, Pyśk/Sałaciński 
– Młynarski/Kalita 3:2, Gawlas/Stecyszyn – 
Ufnal/Błaszczyk 3:1), UKS Villa Verde Ole-
sno (d) 2:8 (Gawlas – Artur Białek 3:2, Gaw-
las/Stecyszyn – Białek/Daniel Lis 3:2).

    Michał Śliwiński
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Dwa thrillery, jeden happy end 

Bliżej do medali niż do spadku 

Podwójna wygrana z Jastrzębiem 

e
Dzięki trzem z rzędu zwycięstwom – kolej-
no nad AZS Politechnika Rzeszów, Olimpią 
Unią Grudziądz oraz Poltarexem Pogonią 
Lębork, tenisiści stołowi Dartomu Bogorii 
Grodzisk, mając 31 pkt na koncie, zapewnili 
sobie 1 miejsce po rundzie zasadniczej Lotto 
Superligi. Szczególnie cenna była wyjazdo-
wa wygrana w Lęborku, gdzie gospodarzom 
brakowało zaledwie jednego seta, by wygrać 
ten mecz 3:0. Jednak będąc pod ścianą nasz 
zespół potrafił wykaraskać się z niemal bez-
nadziejnej sytuacji i przechylić losy spotka-
nia na swoją korzyść. Bohaterem spotkania, 
który dał sygnał do odrabiania strat, okazał 
się Shiyu Sun. Niestety, zwycięski marsz 
podopiecznych trenera Tomasza Redzim-

skiego został zatrzymany w meczu przed 
własną publicznością przeciwko Gwieździe 
Bydgoszcz. I to w okolicznościach przypo-
minających te z Lęborka, tyle że bez happy 
endu. Inauguracyjne spotkanie grupy mi-
strzowskiej określane mianem hitu kolejki, 
a może i całej rundy, mimo prowadzenia 2:0, 
zakończyło się porażką naszych graczy 2:3. 
Przegrana ta spowodowała, że Dartom Bo-
goria, z dorobkiem 32 pkt, spadł na 2 miej-
sce w tabeli, mając do bydgoszczan 2 pkt 
straty, ale też o jeden mecz rozegrany mniej. 

Wyniki. Runda zasadnicza: Fibrain AZS 
Politechnika Rzeszów (w) 3:0 (Shiyu Sun – 
Michaił Pajkow 3:1, Pavel Sirućek – Patryk 
Dziuba 3:1, Marek Badowski – Tomasz Le-

wandowski 3:0), ASTS Olimpia Unia Gru-
dziądz (d) 3:1 (Marek Badowski – Wasilij 
Lakiejew 0:3, Miłosz Redzimski – Jan Zan-
decki 3:0, Pavel Sirućek – Marco Golla 3:1, 
Badowski – Zandecki 2:1), Poltarex Pogoń 
Lębork (w) 3:2 (Redzimski – Adam Dosz 
1:3, Sirućek – Bogusław Koszyk 2:3, Shiyu 
Sun – Alan Kulczycki 3:2, Sirućek – Dosz 
2:0, Sun/Redzimski – Koszyk/Kulczycki 
2:0). Grupa mistrzowska: Lotto Polski Cu-
kier Gwiazda Bydgoszcz (d) 2:3 (Redzimski 
– Wladislaw Ursu 3:2, Shiyu Sun – Wia-
czesław Burow 3:1, Sirućek – Artur Grela 
1:3, Redzimski – Burow 1:2, Sirućek/Sun – 
Ursu/Grela 0:2).

  Michał Śliwiński

Dobrze  
w Zielonej Górze

Zdominowali 
Mazowsze

Bardzo dobry występ podczas rozgrywanego 
w Zielonej Górze II Grand Prix Polski kade-
tów zanotowali tenisiści stołowi grodziskiej 
Bogorii. Zarówno Zofia Śliwka, jak i Aleks 
Pakuła zdobyli w tych zawodach srebrne 
medale. Zofia w finale uległa 1:3 Natalii Bog-
danowicz z Warmii Lidzbark Warmiński, zaś 
Aleks w decydującym pojedynku przegrał 2:3 
z Rafałem Formelą z MRKS Gdańsk.    (mś)

Nasi reprezentanci zdominowali Grand Prix 
Mazowsza seniorów. Finał był wewnętrzną 
sprawą zawodników Bogorii – ostatecznie 
Michał Gawlas pokonał Jakuba Stecyszyna. 
Z kolei w rywalizacji kobiet najlepsza oka-
zała się Zofia Śliwka, zaś na trzecim stopniu 
podium stanęła Julia Więckowska.   (mś)

W ostatnich pięciu meczach tenisist-
ki stołowe Bogorii Grodzisk zanoto-

wały dwa zwycięstwa: z Lucrum Skarbek 
Tarnowskie Góry i Gotykiem Toruń oraz 
poniosły 3 porażki, w tym dwie z czołowymi 
ekipami w kraju, jakimi są AZS-y z Często-
chowy i Łomży. Szkoda przede wszystkim 
przegranej u siebie ze Startem Nadarzyn, 
bowiem spotkania derbowe są zawsze trak-
towane bardzo prestiżowo. Bardzo dobrze 
we wspomnianych spotkaniach wypadła 
Darya Kisel, odnosząc 6 indywidualnych 
zwycięstw, przy zaledwie dwóch porażkach. 
W tabeli Ekstraklasy nasz zespół, który de-

biutuje na tym szczeblu rozgrywek, z 17 pkt 
zajmuje 7 miejsce. Jeżeli celem na ten sezon 
było utrzymanie, to już dziś można powie-
dzieć, że praktycznie został on osiągnięty, 
ponieważ przewaga nad strefą spadkową 
wynosi aż 11 pkt. Bliżej naszym zawodnicz-
kom jest do gry o medale, bowiem od 4 po-
zycji dzielą je tylko 4 pkt. I niech to będzie 
ich celem w kolejnych meczach. 

Wyniki: Bebetto AZS UJD Częstochowa 
(d) 2:3 (Darya Kisel – Roksana Załomska 
3:2, Aleksandra Falarz – Anastasija Dymy-
trenko 1:3, Martyna Lis – Joanna Narkie-
wicz 3:0, Kisel – Dymytrenko 0:3, Falarz – 

Załomska 0:3), MUKS Start Nadarzyn (d) 
1:3 (Falarz – Katarzyna Ślifirczyk 2:3, Lis 
– Paulina Krzysiek 0:3, Kisel – Dominika 
Wołowiec 3:2, Falarz – Krzysiek 1:3), MKS 
Lucrum Skarbek Tarnowskie Góry (d) 3:0 
(Falarz – Julia Tomecka 3:0, Kisel – Natalia 
Szymczyk 3:0, Lis – Klaudia Franaszczuk 
3:2), AZS PWSiP Łomża (w) 1:3 (Falarz – 
Xia Zhao 0:3, Kisel – Magdalena Sikorska 
3:1, Lis – Marta Smętek 0:3, Kisel – Zhao 
0:3), KS Gotyk Toruń (d) 3:1 (Kisel – Zu-
zanna Błażejewicz 3:0, Zofia Śliwka – Wik-
toria Wróbel 0:3, Falarz – Anna Jędrzejew-
ska 3:1, Kisel – Wróbel 3:2).    (mś)

Udaną dla siebie pierwszą rundę 
rozgrywek I ligi mają za sobą teni-

sistki stołowe drugiej drużyny Bogorii. 
W trzech ostatnich spotkaniach naszą dru-
żynę czekały tzw. mecze prawdy, bowiem 
rywalizowała ona z dwoma najsilniejszy-
mi zespołami w lidze. W wyjazdowym 
starciu z drugim w klasyfikacji AZS-em 
II Wrocław nasze zawodniczki poniosły 
wprawdzie porażkę 3:7, lecz powetowały 
to sobie wygraną u siebie z liderującym 
JKTS-em Jastrzębie 6:4. Trzeba w tym 
miejscu dodać, że grodziszczanki kilka 
godzin przed tym triumfem mierzyły się 
zwycięsko z drugą ekipą tego klubu, co na 
pewno kosztowało je sporo sił, a mimo to 
dały radę. Rundę rewanżową nasze repre-
zentantki rozpoczęły niestety od domowej 
porażki z niżej notowanym Cukrownikiem 
Chybie. Po tym meczu Bogoria II z 15 pkt 
zajmuje 4 miejsce w swej grupie.

Wyniki: KU AZS II Wrocław (w) 3:7 
(Zofia Śliwka – Malwina Jarecka 3:1 i Na-
talia Gaworska 3:2, Milena Mirecka/Anto-
nina Zembowicz – Julia Furman/Zuzanna 
Gaworska 3:0), JKTS Jastrzębie-Zdrój II 
(d) 6:4 (Michalina Górska – Laura Kałużny 
3:2 i Jagoda Chwojko 3:0, Julia Więckowska 
– Chwojko 3:1, Śliwka – Nadia Kloczkow-
ska 3:0, Więckowska/Górska – Chwojko/
Kloczkowska 3:1, Śliwka/Milena Mirec-
ka – Kałużny/Martyna Hajduk 3:0), JKTS 
Jastrzębie-Zdrój I (d) 7:3 (Więckowska – 
Agata Paszek 3:0, Śliwka – Nikola Ratajczyk 
3:0 i Sabina Durak 3:1, Mirecka – Ratajczyk 
3:1, Więckowska/Górska – Ratajczyk/Julia 
Bartoszek 3:0, Śliwka/Mirecka – Paszek/
Durak 3:2), RKS Cukrownik Instal Chybie 
(d) 4:6 (Śliwka – Jolanta Pękała 3:0 i Ada Ja-
nosz 3:1, Śliwka/Mirecka – Irina Bernacka/
Estera Razakowska 3:2, Więckowska/Gór-
ska – Pkała/Janosz 3:1).   (mś)
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W grze o awans 

Komplikacje i inni strzelcy 

16 razy na pudle 

u
Niestety, na skutek pozy-
tywnych wyników testów 

na COVID-19 wśród większo-
ści piłkarzy pierwszego zespołu 
Pogoni przygotowania do rundy 
rewanżowej w II lidze zostały 
mocno zakłócone. Odwołane zo-
stały sparingi z Widzewem Łódź 
oraz Pogonią Siedlce, a start ligi 
tuż, tuż, bowiem już pod koniec 
lutego. Drużynę wzmocnili dwaj 
ofensywni zawodnicy z występa-
mi w ekstraklasie i I lidze na kon-
cie: Jakub Apolinarski z Rakowa 
i Maciej Bortniczuk z Jagiellonii. 

Z kolei w swym pierwszym 
kontrolnym spotkaniu rezer-

wy naszego klubu prowadzone 
przez trenera Macieja Przybyl-
skiego pokonały u siebie czwar-
toligowego Sokoła Serock 3:1, po 
bramkach Kacpra Wojtasiuka, 
Sebastiana Dziewulskiego i Szy-
mona Leszczyńskiego.

Pragnę w tym miejscu do-
konać sprostowania, bowiem 
w poprzednim numerze „Bogo-
rii” jako strzelca dwóch bramek 
dla KS 13 Grodzisk w starciu 
z Płochocinem podałem Micha-
ła Kejresa, zaś do siatki trafiali 
w tym spotkaniu – Damian Fa-
bisiak i Tomasz Lonc.

  Michał Śliwiński

Świetny występ podczas rozegra-
nych w Sanoku Ogólnopolskich 
Zawodów Dzieci w łyżwiarstwie 
szybkim zanotowali panczeniści 
grodziskiej Sparty, 16-krotnie 
stając na podium tej imprezy. 
W  klasyfikacji klubowej pod-
opieczni trenerów Sławomira 
Chmury i Sebastiana Puławskie-
go zajęli 2 miejsce w kategorii 
chłopców oraz 3 w gronie dziew-
cząt. Multimedalistami sanoc-
kich zawodów zostali: Kryspin 
Węcławek i Nikola Domagała, 
zdobywając indywidualnie po 
5 medali. Kryspin wywalczył je-
den złoty, 3 srebrne oraz brązowy 

krążek, zaś Nikola, obok srebra, 
czterokrotnie sięgnęła po brąz. 
Ponadto Alicja Iwanek dwukrot-
nie stanęła na trzecim stopniu 
podium, a w rywalizacji sztafet 
Sparta w kategorii chłopców  
12-13 lat okazała się najlepsza, 
zaś w pozostałych, wywalczy-
ła jeden srebrny i dwa brązowe 
krążki. Z kolei Amelia Steć star-
towała w złotej sztafecie Ma-
zowsza, podczas rozegranych 
w  Tomaszowie Mazowieckim 
zawodów Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, będących jed-
nocześnie Mistrzostwami Polski 
juniorów.    (mś)

Znakomity występ zanotowali przede 
wszystkim w Białymstoku, gdzie 

mimo że przegrywali 0:2, potrafili odwrócić 
losy meczu, triumfując po tie-breaku. Dla 
zdecydowanego lidera rozgrywek była to 
pierwsza przegrana w tym sezonie. Spartia-
ci poszli za ciosem i w kolejnym pojedynku, 
tym razem przed własną publicznością, nie 
dali szans ówczesnemu wiceliderowi z Cheł-
ma. Dzięki serii zwycięstw nasz klub z 30 pkt 
zajmuje 4 miejsce w tabeli, mając taki sam 
dorobek jak trzecia w klasyfikacji, wspo-
mniana ekipa z Lubelszczyzny. Do wicelide-
ra – warszawskiego Metra Sparta traci 2 pkt 
oraz 7 oczek do prowadzącej Białostockiej 

Akademii Siatkówki. W walce o awans po-
zostaną po dwie najlepsze drużyny z każdej 
z czterech grup II ligi. Kluczowe więc w tej 
kwestii wydaje się wyjazdowe starcie z ekipą 
ze stolicy, które pierwotnie miało być roze-
grane w styczniu, jednak zostało przełożone. 
W razie ewentualnego zwycięstwa za 3 pkt 
Spartiaci wskoczyliby na pozycję wicelidera 
i biorąc pod uwagę, że w kolejnych meczach 
rywalizować będą z drużynami niżej noto-
wanymi, raczej nie powinni jej oddać. Ale 
nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bowiem 
w sporcie widziano już tyle niespodzianek, 
że należy być ostrożnym w typowaniu wyni-
ków przed spotkaniem. Choć wysoka forma 
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Siatkarze Sparty Grodzisk dzięki ostatnim zwycięstwom powrócili do walki 
o i Ligę. W ostatnich meczach podopieczni trenera Tomasza Rosy zanotowali 
4 wygrane, powiększając liczbę zwycięskich spotkań z rzędu do 9.

naszych siatkarzy zmusza wręcz do zakłada-
nia tak optymistycznego scenariusza.

Trzecioligowe siatkarki Sparty podob-
nie jak ich koledzy notują serie, tyle tylko 
że zwycięstwa przeplatają porażkami. Po 
trzech wygranych pojedynkach bez straty 
seta, w kolejnych podopieczne trenera To-
masza Lukowskiego zdołały wygrać tylko 
jedną partię. W tabeli Spartanki z 25 pkt na 
koncie zajmują 3 miejsce.    

Wyniki. II liga mężczyzn: Huragan Wo-
łomin (w) 3:0 (19,13,19), Białostocka Aka-
demia Siatkówki (w) 3:2 (-26,-17,19,23,12), 
Arka Tempo Chełm (d) 3:1 (-27,21,14,18), 
Camper Wyszków (d) 3:0 (18,19,18). 
III  liga kobiet: UKS Jedynka Kozienice 
(d) 3:0 (15,5,9), KS Grom Przytyk (w) 3:0 
(15,13,12), WTS Inovativ Warka (d) 3:0 
(14,7,14), UKS Esperanto W-wa (w) 1:3 
(-21,19,-25,-21), SPS Level UP Jedlińsk (w) 
0:3 (-22,-11,-25).

 Michał Śliwiński
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Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego 
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 18.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 314:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Wśród nocnej ci-
szy”. Zwyciężczynią została p. 
Barbara Kamińska. 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:
4. zbiór literackich opisów głośnych procesów; 10. druga 
żona Peryklesa; 11. renoma, reputacja; 12. zbrojny spisek; 
13. trąba powietrzna; 16. siedziba władz miejskich; 19. łu-
kowaty skok konia; 23. mieszkaniec Śląska; 25. tytuł dru-
giej części trylogii H. Sienkiewicza; 26. Bikila – słynny ma-
ratończyk z Etiopii; 27. rejterada; 28. weranda; 29. członek 
izby wyższej parlamentu; 33. ścinek; 36. reguła; 39.  mi-
tyczna bogini miłości utożsamiana z Afrodytą; 40. żoł-
nierz doborowej piechoty tureckiej; 41. wizerunek twarzy 
widziany z boku; 42. dawna nazwa wiolonczeli.

Pionowo:
1. sposób zdobienia tkanin; 2. kłótnia, zatarg; 3. największy 
kontynent; 4. dawne słowo honoru; 5. stado dzikich koni; 6. sta-
ropolska nazwa wigilii; 7. największa rzeka Francji; 8. marka 
włoskich samochodów; 9. chybione uderzenie piłki; 14. czło-
wiek stroniący od ludzi; 15. otwory nosowe; 17. defekt, uszko-
dzenie; 18. wiejski fartuch; 20. uczta pierwotnych chrześcijan; 
21. miejsce gry aktorów w teatrze; 22. imię Maradony, jednego 
z najsłynniejszych piłkarzy świata; 24. materiał do uszczelnia-
nia szyb; 25.  niedopałek papierosa; 29. pierwsza powojenna 
polska komedia filmowa; 30. zeszyt na zapiski; 31. popularna 
gra w karty; 32. kapusta polna; 33. ogniotrwała kasa pancerna; 
34. najniższa warstwa roślin w lesie; 35. pisemne pozwolenie na 
przekroczenie granicy i pobyt; 37. wstrząs psychiczny; 38. nie 
wczoraj i nie jutro.

Bog                                                        riaBog                    R  ria

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

Fundatorem nagrody jest  u 

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania 
krzyżówki czeka-
my do 21 lutego. 
Odpowiedzi pro-
simy nadsyłać na 
adres redakcji 
pocztą tradycyj-
ną bądź elektro-
niczną. Nagrodą 
jest zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina Cen-
trum Kultury na dowolnie wy-
brany seans filmowy oraz książ-
ka „Vendetta Lukrecji” Elizy 
Korpalskiej ufundowana przez 
Wydawnictwo Oficynka.
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OGŁOSZENIA DROBNE
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  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  Zaopiekuję się dzieckiem w Grodzisku 
Mazowieckim. Posiadam referencje. Tel. 506 070 820

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

Mamy receptę na młodość!
Rozpoczął się kolejny 
rok, a my podsumowu-

jemy sześć lat działalności 
naszego Klubu Seniora Łąki. 
Inicjatywa księdza Janusza Sta-
rosty podjęta w lutym 2016 roku 
przyniosła niespodziewany re-
zultat, bo jest nas ponad 100 
osób – najstarsi klubowicze mają 
93 i 91 lat. Od początku panu-
je koleżeńska, niemal rodzinna 
atmosfera. Oferujemy nie tylko 
miłe towarzystwo, ale i ciekawe 
zajęcia oraz wycieczki. Pamięta-
my o dniu babci i dziadka, dniu 
seniora, spotkaniach opłatkowych 
i wielkanocnych. Gościliśmy wiele 
interesujących osób, m.in. Kar-
dynała Nycza, pisarkę i dzienni-
karkę Annę Kamińską i innych. 
Chętnie witamy tych związanych 
z Grodziskiem Mazowieckim: Łu-
kasza Nowackiego czy Aurelię So-
bieraj, bo wiadomości o mieście 
i  regionie są dla nas ważne. Ce-
nimy spotkania z ludźmi kultury 
i sztuki, chętnie uczestniczyliśmy 
w cyklicznych spotkaniach w Ga-
lerii Instrumentów Folkowych 
w ramach Projektu Fundacja 
„Antek”, które organizował Pa-
weł Stróżewski. Z ogromną rado-
ścią odwiedziliśmy jaktorowską 
pracownię rzeźbiarza Łukasza 
Krupskiego, podziwialiśmy jego 
niezwykły talent i wyjątkowe pra-
ce. Na jesienno-zimowe wieczory 
i pandemiczną izolację najlepsza 
jest dobra książka, dlatego ko-
rzystamy z   Mobilnego Punktu 
Bibliotecznego w Świetlicy w Za-
błotni, a nawet utworzyliśmy 
Klub Dyskusyjny Seniora. Współ-

pracujemy na różnych płaszczy-
znach: od dzieci z Przedszkola 
nr 5 w Łąkach do seniorów z in-
nych regionów, m.in. z Zielonki, 
Supraśla czy Kęt. Zwiedziliśmy 
wiele ciekawych miejsc, organi-
zujemy pikniki, rejsy, spotkania, 
poznajemy i uczymy się. Dba-
my o  swoje zdrowie – prawie 
100  procent osób zaszczepiło się 
przeciw COVID-19, systematycz-
nie uczestniczymy w gimnastyce 
rehabilitacyjnej, chętnie tańczy-
my. I ćwiczymy umysł. Jesteśmy 
tam, gdzie są istotne wydarzenia 
dla kraju, miasta i dzielnicy Łąki. 
Przyłączamy się do akcji: Szla-
chetna Paczka, WOŚP czy tych 
organizowanych przez SAS, Me-
diatekę, np. Serce na dłoni, wyko-
nanie przez nasze koleżanki ciast 
na degustację po przedstawieniu 
w Centrum Kultury. Dużo czasu 
spędzamy na warsztatach z ręko-
dzieła pod kierunkiem instruk-
torów, a także w ramach sekcji 
artystycznej klubu, upiększamy 
swój świat i odkrywamy zdolno-
ści. Znamy receptę na wieczną 
młodość – to ruch, radość i roz-
rywka. Jesteśmy młodzi duchem, 
koleżeńscy pomimo różnic w po-
glądach i odmiennym sposobie 
odbierania współczesnego świata. 
Potrafimy współpracować nawet 
wtedy, gdy zarządzenia sanitarne 
uniemożliwiają organizowanie 
spotkań. Warto być aktywnym, 
a takie możliwości daje nasz Klub 
Seniora Łąki. 

Danuta Dubielecka,  
Opiekunka Klubu Seniora Łąki 

Gratuluję jednostce OSP  
z powiatu grodziskiego:

OSP Baranów

zakwalifikowania do  
otrzymania nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego  
z puli MSWiA w 2022 roku.

Michał Prószyński 
Szef Gabinetu  
Politycznego MSWiA 
Radny Sejmiku 
Województwa 
Mazowieckiego
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Sowa, tukan, wróble i inni przedstawiciele ptac-
twa gościli we foyer Kina Centrum Kultury 
przez kilka grudniowo-styczniowych tygodni 
za sprawą wystawy „10 ptaków w grudniu”.  
Oleh Lavrii, autor zaprezentowanych przez 
Ośrodek Kultury prac malarskich, nie ogra-
niczył się tylko do skrzydlatych inspiracji, bo-
wiem na ekspozycji znalazły się również intere-
sujące pejzaże i portrety. Wystawę można było 
oglądać do 9 stycznia.      (kb)  

Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku 
Mazowieckim istnieje od 1947 roku, choć 
zdarza się, że niektórzy mieszkańcy nadal 
nie są świadomi, jak blisko nich znajduje 
się prawdziwa sztuka. Grodziszczanie mie-
li okazję przekonać się o  tym 18 grudnia, 
kiedy to miała miejsce Wystawa Poplene-
rowa. Plenery malarskie mają w Ognisku 
wieloletnią tradycję. W 2021 roku słucha-
cze spędzili czas w malowniczych okoli-
cach Kampinosu oraz Smolników, a  za-
chwycające owoce obu wyjazdów można 
było zobaczyć właśnie podczas grudniowe-
go wernisażu. Na wystawie znalazły się nie 

tylko prace słuchaczy, lecz także wykła-
dowców – m.in. Jakuba Cwieczkowskiego 
czy Pawła Cabanowskiego, zaś na ekspo-
zycję złożyły się również fotografie czy też 
wytwory ceramiczne, które można było 
nabyć w ramach towarzyszących wernisa-
żowi Targów Sztuki. 

– Uczestnicy pleneru wykonywali na-
wet do sześciu prac, które z czasem mu-
siały zostać wyselekcjonowane i tylko 
niektóre z nich zostały przedstawione na 
sobotnim wernisażu – mówił Paweł Ca-
banowski, wykładowca Ogniska i opiekun 
pleneru dla młodszych artystów. Z kolei 

dyrektor placówki Jakub Cwieczkowski 
zwracał uwagę, że duszę artysty można 
odnaleźć w sobie w każdym wieku, a Pu-
bliczne Ognisko Plastyczne zdecydowanie 
pomoże w odnalezieniu nowej pasji oraz 
rozwijaniu umiejętności.

Organizatorzy zadbali o to, aby uczest-
nicy nie zapomnieli zbyt szybko o wysta-
wie, ponieważ każdy mógł zabrać ze sobą 
do domu przygotowany wcześniej folder 
przedstawiający nie tylko obrazy, ale rów-
nież zdjęcia z letniego wyjazdu ukazujące 
pracę artystów.

        Tekst i fot. Weronika Kostrzewa

Nie tylko 
ptaki

Po owocach  
plenery poznacie 
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Termin: 14.06 – 18.06.2022 r.  
Cena obejmuje:  
samolot,  4 noclegi, hotele 3*, 4 śniadania,  
4 obiadokolacje, opieka pilota, składka na TFG, 
ubezpieczenie, podatek vaT. 2350 zł

WŁOCHY – RZYM – WATYKAN / SAMOLOT/  
– WeeKeNd BOżegO CiAŁA – 5 dNi

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

Termin: 30.04 – 3.05.2022 r. 
Cena obejmuje:  
autokar, 2 noclegi w Pradze w hotelu, 1 nocleg 
w hotelu w Polsce w Polanicy Zdrój lub Kudowie 
Zdrój, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota, 
ubezpieczenie, podatek vaT. 890 zł

Termin: 4.06 – 5.06.2022 r. 
Cena obejmuje:  
autokar, 1 nocleg, pensjonat, 1 śniadanie,  
1 obiadokolacja, opieka pilota, ubezpieczenie, 
podatek vaT.

Termin: 9.07. – 16.07.2022 r. 
Cena obejmuje:  
autokar, 7 noclegów, hotele 3*, 7 śniadań, 
7 obiadokolacji, składka na TFG, opieka pilota, 
ubezpieczenie, podatek vaT.

325 zł

1570 zł

PRAgA CZeSKA – SKALNe MiASTO – WAMBieRZYCe 
– SReBRNA gÓRA – 4 dNi – WeeKeNd MAjOWY

ŁAńCuT- PRZeMYśL – 2 dNi

CHORWACjA – MAKARSKA – MOSTAR – MedjugORje  
– WOdOSPAdY KRAviCA – TROgiR – 8 dNi

                           

Zadzwoń:  515 984 121, 694 808 344 
lub odwiedź stronę naszego biura:  
www.turystykamojapasja.pl
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Planujeszbudowę lub remontdomu?
Pamiętaj o systemie do jego zarządzania !

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

● OSZCZĘDNOŚCI
● BEZPIECZEŃSTWO
● KOMFORT
● AUTOMATYKA
● ZDALNE STEROWANIE

INSTALACJE I INTEGRACJE
INTELIGENTNEGODOMU

SMART HOME to:

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

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

+48 696 068 069

Twój inteligentny dom
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