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Wiadomości lokalne  
po ukraińsku
Wiadomości lokalne w języku ukraiń-
skim na antenie Radia Bogoria 94,5 FM 
od poniedziałku do piątku o godz. 8.30, 
12.30 i 16.30.

Mісцеві новини українською
Дорогі українці, на радіо Bogoria 94.5 FM 
від понеділка до п’ятниці о годині 8:30, 
12:30, 16:30 відбуватимуться місцеві 
новини українською мовою. Запрошуємо  
до прослуховування нашого ефіру!

Tłusty czwartek w tym roku nie był słodki. Poranek 24 lutego przyniósł wiadomość, 
wobec której zastygliśmy w niedowierzaniu połączonym z niepokojem, współczuciem, 
poczuciem bezsilności i gniewem: Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę. Obrazy, które 
znaliśmy z filmów i relacji z odległych krajów, stały się rzeczywistością u naszego sąsiada.

Zmiana rzeczywistości 

Apatia trwała tylko chwilę. Niedowierza-
nie ustąpiło pod wpływem realnych kon-
sekwencji wojny na Ukrainie, które dotar-
ły i do gminy Grodzisk wraz z kolejnymi 
rodzinami szukającymi schronienia. Do 
współczucia dołączył podziw dla odwagi 
i  niezłomności ducha walczących z na-
jeźdźcą Ukraińców. Poczucie bezsilności 
zmieniło się w potrzebę działania. Już 
w piątek grodziski oddział PCK rozpo-
czął zbiórkę darów zarówno na potrzeby 
uchodźców, jak i osób pozostających na 
Ukrainie, a w następnych godzinach poja-
wiły się informacje o kolejnych mniejszych 
lub większych zbiórkach. W mediach 
społecznościowych zaroiło się od gestów 
wspierających naszych sąsiadów, sponta-
nicznie przekazywano sobie informacje – 
kto może przyjąć uchodźców, kto jedzie na 
granicę, by zawieźć tam najpotrzebniejsze 
artykuły, ile wolnych miejsc ma w aucie, 
gdzie można dostarczyć dary. Przestrzeń 

publiczną wypełniła oddolna życzliwość, 
chęć pomocy i realne efekty w  postaci 
coraz większej ilości darów transpor-
towanych tam, gdzie trzeba, a przede 
wszystkim gościny, której mieszkańcy 
użyczyli uchodźcom, przyjmując pod swój 
dach niekiedy całe rodziny. Bowiem przed 
wojną uciekły przede wszystkim kobiety 
z dziećmi. Empatią wykazały się również 
grodziskie firmy, które we własnym zakre-
sie organizowały rozmaitą pomoc. 

 Na wysokości zadania stanęły władze 
samorządowe uruchamiając pomoc sys-

temową poprzez zabezpieczenie potrzeb 
kwaterunkowych i życiowych uchodźców, 
zwłaszcza tym z nich, którzy znaleźli się 
w gminie Grodzisk niesieni falą, bez znajo-
mości języka, ludzi, przestrzeni. Od 25 lu-
tego wszelkie komunikaty gminy związa-
ne z sytuacją uchodźców publikowane są 
również w języku ukraińskim. W placów-
kach oświatowych została zorganizowana 
zbiórka artykułów szczególnie potrzebnych 
w rejonach przygranicznych. Szkoły zaczę-
ły też w swoje mury przyjmować dopiero co 
przybyłych uczniów z Ukrainy.  

Społeczność gminy Grodzisk nagłe-
mu wyzwaniu sprostała celująco, z czego 
możemy być dumni. Choć musimy mieć 
świadomość, że ten egzamin człowie-
czeństwa nie potrwa tydzień lub dwa, lecz 
znacznie dłużej.

I tylko żal za światem, który 24 lutego 
nieodwracalnie się zmienił.

 n Krzysztof Bońkowski
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W związku z 80. rocznicą 
śmierci malarza Władysława 
Ostrowskiego, pejzażysty ta-
trzańskiego krajobrazu, któ-
ry spoczywa na grodziskim 
cmentarzu, 9 lutego złożono 
wiązankę i zapalono znicze 
na jego grobie.

– To wysokiej klasy arty-
sta z przełomu wieków, któ-
ry urodził się w 1878 roku. 
Tworzył w tym samym cza-
sie co Olga Boznańska, Jacek 
Malczewski, Teodor Axen-
towicz. Z tego, co nam wia-
domo, Władysław Ostrowski 
spędził w Grodzisku Mazo-
wieckim ostatnie 12 lat życia. 
Jego uczniem był Szczepan 
Brozych – mówiła Monika 
Samoraj z Dworku Adama 
Chełmońskiego, w którym do 
końca lutego prezentowana 
była wystawa artysty.

W upamiętnieniu malarza 
wzięło udział małe grono 
osób, m.in. burmistrz Grze-
gorz Benedykciński i  miesz-
kaniec Grodziska Witold 
Huculak. – To był malarz 
solidny, reprezentował wy-
sokie umiejętności i bardzo 
dobry warsztat malarski, 
który wykształcił studiując 
w znakomitych uczelniach 
w Polsce i  za granicą, a cią-
gle pozostaje mało znany. 
Jego główna specjalność to 
pejzaż tatrzański, cieszy się 
uznaniem wśród miłośników 
tej tematyki – mówił Witold 
Huculak, który interesuje się 
sztuką i właśnie pejzażem ta-
trzańskim. Uroczystość była 
zwieńczeniem cyklu wyda-
rzeń poświęconych popula-
ryzacji postaci Władysława 
Ostrowskiego.  (ar)

W czwartek 3 marca Prze-
strzeń Przyjazna Kulturze 
i  Grodziski Klub Podróżnika 
po raz kolejny gościły w Gro-
dzisku Mazowieckim sław-
nego podróżnika. Sergiusz 
Pinkwart — polski pisarz, po-
dróżnik, dziennikarz — przy-
bliżył publiczności nie tylko 
piękno Wysp Owczych, ale 
również swoją historię. 

Rodzice Pinkwarta wiele 
lat temu mieszkali w pobli-
skim Milanówku, a on sam 
na co dzień żyje w Liverpoolu, 
w Anglii. Z pasji i zawodowo 
jest przewodnikiem tury-
stycznym, a Wyspy Owcze 
zajmują szczególne miejsce 
w jego sercu.

W czasie spotkania słucha-
cze mogli nie tylko poznać 
wiele wspaniałych legend nor-
dyckich czy ciekawostek hi-
storycznych, ale również do-
wiedzieć się trochę na temat 
życia na wyspach i obejrzeć 

zapierające dech w piersiach 
fotografie. Po zakończeniu 
wykładu można było nabyć 
książki z autografem.

– Wyspy Owcze to wulka-
niczny archipelag na Atlan-
tyku przy granicy z Morzem 
Norweskim, między Wielką 
Brytanią, Islandią a Norwe-
gią. Dla mnie to połączenie 
makabry, groteski i piękna. 
Musicie to zobaczyć na własne 
oczy — zachęcał do wycieczki 
Sergiusz Pinkwart.

 Weronika Kostrzewa

W marcu po dwumiesięcznej 
przerwie powróciła coniedziel-
na „Koncertowa Mediateka”. 
Zróżnicowany program arty-
styczny w ramach tego cyklu 
prezentuje się wyśmienicie.

– Zaczęliśmy najlepiej jak 
mogliśmy, bo koncertem upa-
miętniającym legendarną pio-
senkarkę Dalidę. W dodatku 
w  wyjątkowym wykonaniu Ju-
styny Bacz – śpiew, Wiesława 
Wysockiego – saksofon i Ma-
riusza Dubrawskiego – forte-
pian. Co istotne koncert ten był 
wpisany w Festiwal Frankofonii, 
który co roku organizuje Insty-
tut Francuski – mówiła Marta 
Kowalczyk z Centrum Kultury.

Na 13 marca zaplanowane 
zostało „Besame mucho”. W la-

tynoskie klimaty zebranych 
przeniesie baryton Aleksander 
Kamedulski oraz multiinstru-
mentalista Witali Oleszkiewicz. 
„Wiosna, wiosna” to tytuł kon-
certu grodziskiej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia, 
który ma się odbyć 20 marca. 
Natomiast 27 marca Sławomir 
Zygmunt, wyśpiewując i grając 
na gitarze i harmonijce ustnej, 
zaprezentuje się w repertuarze 
Edwarda Stachury. Na gitarze 
basowej towarzyszyć mu będzie 
Tymon Trąbczyński.

Kolejny miesiąc zainauguru-
je 3 kwietnia Wiesław Prządka 
z  „Tango Paris”. 10 kwietnia 
retro przeboje przedstawią Ka-
tarzyna Ignatowicz i Maciej 
Klociński.  (ar)

W ramach specjalnego pokazu 
Grodziskiego Klubu Filmowe-
go 10 lutego w Kinie Centrum 
Kultury wyświetlony został 
film Ireneusza Skruczaja „Ob-
łoki śmierci – Bolimów 1915”. 
Wstrząsający dokument opo-
wiada o pierwszym zastoso-
waniu broni biologicznej oraz 
atakach gazowych, do jakich 
doszło w 1915 r. podczas bitwy 
pod Bolimowem, w której po-

legło ok. 70 tys. żołnierzy. Ten 
mało znany w Polsce epizod 
I  wojny światowej rozegrał się 
nieopodal Grodziska i został 
odnotowany również w lokal-
nych annałach. Po projekcji od-
było się spotkanie z reżyserem 
oraz autorem książki „Bolimów 
1915” Stanisławem Kalińskim, 
które poprowadził redaktor 
naczelny „Bogorii” Krzysztof 
Bońkowski.   (red)

Artysta z przełomu wieków

Wielka historia nieopodal
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W zieleni i bieli 

Piotr Łukasiewicz malar-
stwem sztalugowym zajmuje 
się od kilkudziesięciu lat. Od 
2000 roku prowadzi w Pod-
kowie Leśnej rodzinną galerię 
Artefakt. Swoją pracownię 
otwiera dla zwiedzających 
w ramach festiwalu Otwarte 
Ogrody, ale tym razem z jego 
malarstwem można zapoznać 

się na wystawie w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywa-
telskich. Ekspozycja „Green 
and white” zgodnie z tytułem 
prezentuje obrazy utrzymane 
przede wszystkim w tonacji 
zieleni i bieli, ale dzięki tej 
oszczędności kolorów, odwie-
dzający mogą skupić się na 
treści prac. A  obrazy P. Łuka-
siewicza to subiektywna ocena 
tego, co nas otacza. Najlepiej 
oddaje je myśl Symonidesa, 
że „malarstwo jest milczącą 
poezją, a poezja milczącym 
malarstwem”. 

  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski
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Na drugim końcu świata 

Powrót z Dalidą 
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Nie tylko  
wysublimowana
Martwa natura i pejzaż to temat wy-stawy Dariusza Sroczyńskiego, któ-rą od 15 lutego do 15 marca można było oglądać w foyer Kina Centrum Kultury. – Artysta jest studentem warszawskiej ASP, gdzie zgłębia arkana konserwacji kamienia. Jego prace malarskie świadczą o tym, że nie tylko wysublimowana, wyszu-kana, poprawna akademicko sztu-

ka jest interesująca – mówi 
kurator wystawy Krzysz-
tof Wasilewski z Ośrodka  
Kultury.     (kb)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
podobnie jak nas wszystkich, głęboko 
poruszyła mnie informacja o rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę. Mimo że jestem 
wielkim optymistą, mam świadomość, 
że 24 lutego zmienił się świat, który zna-
my, i konsekwencje tych wydarzeń na 
pewno odczujemy.

W pierwszych tygodniach wojny do 
gminy Grodzisk dotarło ok. 800 uchodź-
ców z Ukrainy, których otoczyli opieką 
nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy, a tak-
że firmy i Urząd Miejski, zajmujący się 
również koordynacją wszystkich działań 
związanych z pomocą dla uchodźców. 
Moim pełnomocnikiem w tym obszarze 
działań został Przemysław Bobiński.

Musimy mieć świadomość, że trafiają 
do nas głównie dzieci, pozbawione ojca, 
który został na Ukrainie, często również 
bez mamy, bo są sytuacje, gdy grupa 
dzieci przyjeżdża pod opieką sąsiadki 
czy kogoś z rodziny. To są niewyobra-
żalne traumy. Dla wielu z tych dzieci, 
które z  dnia na dzień musiały opuścić 
swój dom, to jest pierwszy wyjazd za 
granicę, znajdują się one w zupełnie 
obcym środowisku. Dlatego tak ważne 
jest, by poczuły, że to środowisko jest 
dla nich przyjazne i życzliwe. Chciałbym 
ogromnie podziękować mieszkańcom 
gminy Grodzisk, którzy w  tej trudnej 
dla naszych gości z Ukrainy sytuacji dają 
mnóstwo przykładów zainteresowania, 
empatii, gotowości do przyjęcia uchodź-
ców pod swój dach. Dziękuję za zaanga-
żowanie, za wiele ciepłych gestów w sto-
sunku do Ukraińców i słowa akceptujące 
wszelką pomoc ze strony gminy.

Uchodźcy, którzy znaleźli się na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki, kwaterowa-
ni są w obiektach gminnych, takich jak np. 
budynek dawnej szkoły w Książenicach 
czy dom sołecki w Chrzanowie. W razie 
konieczności będziemy również wynaj-
mować miejsca noclegowe. Na tę chwilę 
wszystkie potrzeby naszych gości są za-
bezpieczone, gmina ma na to zapewnio-
ne środki z rezerwy budżetowej, bardzo 
nam pomagają firmy grodziskie, które się 
opiekują częścią rodzin, część uchodźców 
znalazła schronienie w domach naszych 
mieszkańców. Bardzo pomaga grodziski 
oddział PCK z panią Bożeną Bajkowską 
na czele, który nie tylko prowadzi zbiórkę 
darów, ale także pomaga w ich dystrybu-
cji wśród osób potrzebujących pomocy. 
W pierwszych dniach wojny na Ukrainie 
często dopytywali Państwo o zbiórki da-
rów. Takie zbiórki organizowane były 
spontanicznie przez różne podmioty, za 
co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Gmina 
za pośrednictwem placówek oświatowych 
zorganizowała zbiórkę celową uzgodnio-

Wstępniak od Burmistrza

powstaje obecnie rondo i okresowo ko-
nieczne jest wprowadzenie ruchu waha-
dłowego. Utrudnienia mogą potrwać do 
końca lipca. 

Nadal obserwujemy wzrost cen pro-
ponowanych przez oferentów podczas 
przetargów. Na szczęście znaczna część 
przetargów na inwestycje przewidziane 
na ten rok jest już zakończona i mamy 
podpisane umowy na realizację. Obecnie 
ogłosiliśmy przetargi na mniej kosztowne 
inwestycje, takie jak place zabaw, wiaty, 
zagospodarowanie terenu przy świetli-
cach, więc nawet wahania cen nie powin-
ny wpłynąć na realizację tych zadań. 

Z powodu wysokiego poziomu wód 
gruntowych pojawiły się pewne kom-
plikacje z oddaniem do użytku budyn-
ku szkolnego w Szczęsnem, w związku 
z  tym planowane rozpoczęcie nauki w 
tym obiekcie nieco się odsunęło w czasie, 
ale niebawem nastąpi.

Podjąłem również decyzję, że punkt 
szczepień w Mediatece będzie działał 
do końca kwietnia, a od maja zostanie 
przeniesiony do jednego z lokali na Osie-
dlu Kopernika. Wynika to ze znacznego 
zmniejszenia zapotrzebowania na szcze-
pienia, a także planowanych wydarzeń 
kulturalno-edukacyjnych związanych 
z 500-leciem Grodziska i chęcią odbloko-
wania całej Mediateki dla potrzeb kultury. 

Szanowni Państwo, przygotujmy się, że 
konieczność wsparcia uchodźców nie wy-
gaśnie za miesiąc lub dwa. To będą dzia-
łania długofalowe, których skala będzie 
zależeć od wydarzeń na Ukrainie. Przed 
nami długi, ciężki czas, gdyż ta wojna 
będzie miała negatywny wpływ na to, co 
się będzie działo u nas. Musimy się więc 
uzbroić w cierpliwość, życzliwość i wza-
jemne zrozumienie.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

ną z przygranicznymi gminami Medyka 
i Sieniawa, które na bieżąco monitorują 
potrzeby ukraińskich uchodźców. Pań-
stwa ofiarność i zaangażowanie przeszły 
najśmielsze oczekiwania. 5 marca do 
Sieniawy dotarł tir wypełniony kocami, 
wodą, słodyczami i artykułami higienicz-
nymi. Dary zostały rozdystrybuowane 
w tamtejszych ośrodkach dla uchodźców 
oraz dostarczone na Ukrainę.

Gminne placówki przygotowały 
ofertę dla osób, które uciekając przed 
wojną znalazły się w Grodzisku. W 
związku z tym 7 marca odbyły się dwa 
spotkania informacyjne z naszymi go-
śćmi z Ukrainy, podczas których mogli 
oni zapisać dzieci do szkoły, wyrobić 
sobie bilet miesięczny na komunikację 
miejską, zapoznać się z możliwościami 
znalezienia zatrudnienia, a także adre-
sowanymi do nich propozycjami kultu-
ralno-sportowymi.

 W cieniu wojennego dramatu na-
szych ukraińskich sąsiadów toczą się 
bieżące sprawy związane z planowany-
mi inwestycjami. Zaczynamy wymianę 
starych linii energetycznych w centrum 
miasta, ogłaszamy również przetarg na 
przebudowę linii energetycznej w ulicy 
Montwiłła aż do Adamowizny. Ta in-
westycja nie tylko poprawi estetykę, ale 
przede wszystkim uwolni mieszkańców 
od problemu częstych awarii i związa-
nych z tym przerw w dostawie energii do 
ich gospodarstw. W trakcie projektowa-
nia jest przebudowa linii energetycznych 
w ulicy Nadarzyńskiej. Docelowo chce-
my przebudować wszystkie napowietrz-
ne linie energetyczne w mieście. 

Zgodnie z harmonogramem prze-
biega budowa drogi łączącej ul. Daleką 
i  Radońską, niestety wiąże się to rów-
nież z  pewnymi uciążliwościami dla 
kierowców przy ul. Montwiłła, gdzie 

Wielka historia nieopodal
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XLV sesja Rady Miejskiej odbyła się 23 lutego po raz kolejny 
w formie wideokonferencji. Wszystkie procedowane podczas 
obrad uchwały radni przyjęli jednogłośnie.
Jako pierwsze zostały przegłosowane zmia-
ny w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i uchwale budżetowej na 2022 rok. Skarbnik 
Piotr Leśniewski wspierając się prezenta-
cją multimedialną omówił założenia pro-
jektów dokumentów. Zarówno dochody, 
jak i wydatki na 2022 rok zaproponowano 
zwiększyć o 3,2 mln zł. W  przedsięwzię-
ciach wieloletnich zwiększono na 2022 rok 
wydatki m.in. na budowę dróg i moderniza-
cję oświetlenia. W budżecie na 2022 rok po 
stronie dochodów znalazły się np. dotacja 
inwestycyjna od marszałka województwa 
mazowieckiego na budowę placu zabaw 
w  Makówce i dotacja na budowę Szkoły 
Podstawowej w Szczęsnem z  rezerwy Bu-
dżetu Państwa. Radna Aleksandra Kapu-
ściak dopytała o niewykorzystane 900  tys. 
zł dla szkół podstawowych, na co otrzymała 
odpowiedź od skarbnika, że jest to zwrot od 
niepublicznych placówek oświatowych, któ-
re w takiej wysokości nie wykorzystały do-
tacji w 2021 roku. Po stronie wydatków np. 
zmniejszono nakłady związane z inwestycją 
na pl. Króla Zygmunta Starego ze względu 
na zmniejszenie zakresu prac. 

Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia po-
mocy finansowej dla powiatu grodziskiego. 
Środki na przebudowę drogi powiatowej 
1505W (ul. Montwiłła) od ul. Sadowej do 
ul. Niedźwiedziej zmniejszono o 1,2 mln zł, 
ponieważ, jak wyjaśnił Piotr Leśniewski, 
inwestycja ze względu na kablowanie ener-
gii, zostanie zrealizowana w  późniejszym 
terminie.

Radni ustalili nowe wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla strażaków z Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Skarbnik przedsta-
wił propozycję podniesienia ekwiwalentu za 
udział w akcjach i działaniach ratowniczych 
z 18 zł na 22 zł za godzinę oraz za odbycie 
szkoleń i ćwiczeń z 12 zł do 14 zł za godzinę.

Blok sześciu uchwał był poświęcony prze-
kształceniom placówek oświatowych po-
przez likwidację punktów przedszkolnych. 
Jak wyjaśniła Ewa Burzyk, dyrektor Biura 
Oświaty, były to uchwały porządkujące, 
pozwalające dostosować sieć przedszkoli do 
rzeczywistego stanu. Przekształceniu pod-
legły: Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa 
nr 1 i SP nr 4 w Grodzisku, SP w Adamowiź-
nie, Izdebnie Kościelnym i Książenicach.

Rada Miejska za bezzasadne uznała dwie 
skargi na działalność Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej, natomiast co do pety-
cji radni podjęli decyzję o przekazaniu jej 
do podmiotu właściwego do jej rozpatrze-
nia, czyli do Prezesa Rady Ministrów.

Podczas sesji wyrażono zgodę na zbycie 
części nieruchomości gruntowych przy ul. 
Milanowskiej i ul. Forsycji. Jak poinfor-
mował wiceburmistrz Tomasz Krupski, 
dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się 
z wnioskami o sprzedaż. Jeśli chodzi o zby-
cie części nieruchomości gruntowej przy 
ul. Bartniaka, wiceburmistrz zapewnił, że 
nie wpłynie to na potencjalne przebicie do 
ul. Kierlańczyków.

Radni wystąpili z wnioskami do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji za pośrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego o zniesienie nazw Jordanowice 
i Nowe Radonie. Tomasz Krupski wyjaśnił, 
że jest to związane z fizycznym nieistnie-
niem tych miejscowości.

Przystąpiono do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Szczęsne nad rzeką Ro-
kicianką. – Proponujemy podjęcie uchwały 
ze względu na ochronę terenów zielonych 
oraz zbiorników wodnych. Uchwała pozwoli 
wyznaczyć wskaźniki zabudowy, które będą 
wytyczną dla nowej zabudowy w tym rejo-
nie zachowując jednocześnie ład przestrzen-
ny obszarów już zabudowanych – objaśniał 
Paweł Dąbrowski, naczelnik Wydziału 
Planowania Przestrzennego w grodziskim 
urzędzie. Burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski dodał, że to początek procesu ogranicza-
jącego zagęszczenie budownictwa.

Zmieniono uchwałę Rady Miejskiej 
z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części 
terenu wsi Kałęczyn przy obwodnicy. Paweł 
Dąbrowski wyjaśnił, że celem uchwały jest 
umożliwienie sporządzenia planu zagospo-
darowania w dwóch częściach. Polegać to 
będzie na podzieleniu obszaru planu na dwa 
etapy, które zamierza się opracować od-
dzielnie, co przyspieszy proces uchwalania.

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

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

Wieści z Ratusza
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    Pani Irminie Wykrętowicz 
najserdeczniejsze wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Taty 

składają 
Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy i Uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

    Hannie Wilamowskiej
Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Syna
składają

koleżanki z Kapituły  
Kobiet Biznesu

    Naszej Ukochanej Przyjaciółce
Hannie Wilamowskiej

wyrazy najgłębszego współczucia 
i żalu z powodu śmierci
Syna Dominika

składają
Dziewczyny z „Zielonej”

Sercem i myślami  
jesteśmy z Tobą, Haniu

    Wyrazy współczucia 
naszej koleżance

Marcie Żółkiewskiej
z powodu śmierci 

Taty
składają

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej nr 4 

w Grodzisku Mazowieckim

    Wyrazy głębokiego współczucia 
i szczerego żalu

Pani Helenie Szpak
byłej Radnej Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim 

z powodu śmierci
Wnuczka

składają
Przewodnicząca  

Joanna Wróblewska 
oraz Radni Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

    Pani Hannie Wilamowskiej
oraz całej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Syna
składają

Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy
w Grodzisku Mazowieckim

    Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodzisku Maz.

Rafałowi Szczepaniakowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
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Urzędnik w domu

Wyeliminowanie zagrożeń 

Urząd Miejski w Grodzisku uruchomił nową bezpłatną usługę mającą na celu 
ułatwienie załatwiania spraw poprzez obsługę mieszkańców poza magistratem.

3 lutego w Willi Niespodzianka nastą-
piło podpisanie umowy na przebudo-
wę na linie kablowe napowietrznych 
linii oświetlenia ulicznego i wewnętrz-
nych linii zasilających do posesji oraz 
budowę kablowych linii monitoringu 
w ulicach w centrum Grodziska.

Od naszego czytelnika otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zagrożeń drogowych 
w miejscowości Kady, w szczególności na ul. środkowej. czytelnik zwrócił uwagę 
na niestosowanie się kierowców do ograniczeń tonażu, przekraczanie prędkości, 
kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. czytelnik poinformował nas, że prosił 
o częstsze kontrole w tym rejonie.
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Pani Izabeli Romaniuk

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Męża
składają

Uczniowie klasy IIb
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

w Grodzisku Mazowieckim
wraz z Rodzicami

    Pani Annie Fiutkowskiej
najserdeczniejsze wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci
Taty
składają

Grono Pedagogiczne,  
Pracownicy i Uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

    Z głębokim żalem żegnamy 
chórzystę
Jacka  

Rajkow-Krzywickiego
serdecznego i życzliwego Kolegę.
Na zawsze pozostanie w naszej 

pamięci.
Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Chór UTW „Fermata”  
w Grodzisku Mazowieckim

    
Pani Izabeli Romaniuk
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Męża 
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 

w Grodzisku Mazowieckim

    Ewuś
jesteśmy sercem z Tobą

w tej smutnej chwili z powodu 
śmierci 
Męża

Edwarda Kurzeli
Łączymy się także z całą rodziną.
Kondolencje składają przyjaciółki 

emerytki z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Grodzisku Maz.

Do skorzystania z usług Mobilnego 
Urzędnika uprawnieni są mieszkańcy, 
którzy z  powodu niepełnosprawności, 
wieku (65 lat i więcej) bądź chorób mają 
czasowe lub trwałe ograniczenia w poru-
szaniu się w stopniu uniemożliwiającym 
samodzielną wizytę w ratuszu.

W kompetencji Mobilnego Urzędnika 
leży załatwianie spraw w zakresie: lokal-
nych programów Ochrony Środowiska 
(dotacje na budowę przyłącza do sieci 
gazowej i wymianę pieca na gazowy lub 
elektryczny), usuwania drzew i krzewów, 
utylizacji azbestu oraz kastracji zwierząt.

Potrzebę skorzystania z usługi można 
zgłosić na kilka sposobów. Można za-
dzwonić na numer 22 755 55 34 wew. 179 
w poniedziałki w godz. 11:00-18:00, wtor-
ki, środy i czwartki w godz. 8:30-15.30 
oraz piątki w godz. 8:00-15:00. Inną for-
mą jest wysłanie e-maila na adres: lukasz.
wisniewski@grodzisk.pl. W treści trze-
ba  krótko wyjaśnić, czego sprawa doty-
czy, a także podać imię, nazwisko, adres 
i numer telefonu do kontaktu. Zgłoszenia 
może dokonać osoba zainteresowana lub 
ktoś inny, np. członek rodziny, opiekun 
faktyczny, sąsiad. n (ar)

– Napowietrzne linie powodują, że przy 
większym wietrze nie ma światła. Dzię-
ki temu, że to skablujemy i postawimy 
ładne lampy, będzie bezpieczniej. Lu-
dzie będą mieli dostęp do światła bez 
przerw, awarii. To pewniejsze światło na 
500-lecie – mówił burmistrz Grzegorz  
Benedykciński.

Budowa linii kablowych NN oświe-
tlenia ulicznego, wewnętrznych linii za-

silających i monitoringu dotyczy ulic: 
1  Maja, Składowej, Konspiracji, Strażac-
kiej, Żwirki i Wigury, Spółdzielczej, Ko-
walskiej, Limanowskiego, Hynka, Pilec-
kiego, Obrońców Getta, Szpakowskiego 
i Krótkiej. Na realizację zadania wartego 
ponad 1,3 mln zł wykonawca, czyli firma 
BUDWEX Mieczysław Wasilewski ma 
pięć miesięcy.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Wobec tego skontaktowaliśmy się z Ko-
mendą Powiatową Policji w Grodzisku. 
Uzyskaliśmy informację, że do policji do-
cierają sygnały o większej liczbie pojazdów, 
zwłaszcza ciężarowych, poruszających się 
ul. Środkową w Kadach.

– W związku z tymi informacjami we 
wskazany rejon często kierowani są poli-
cjanci ruchu drogowego, którzy przepro-
wadzają tam liczne kontrole. W ich wyniku 
w  grudniu ubiegłego roku zatrzymany zo-
stał nietrzeźwy kierowca samochodu osobo-
wego – przekazała nam asp. sztab. Katarzy-
na Zych, oficer prasowy KPP w Grodzisku, 
dodając – Zapewnienie bezpieczeństwa na 
wszystkich drogach powiatu jest bardzo 
ważne dla policjantów grodziskiej komen-
dy, stąd kierowanie patroli w to konkretne 

miejsce odbywa się tak często, jak jest to 
możliwe. Uzależnione jest ono od liczby 
zdarzeń drogowych na terenie całego po-
wiatu, które w pierwszej kolejności należy 
obsłużyć, i stwierdzonych przez policjantów 
aktualnych najpoważniejszych zagrożeń.

Oficer prasowy podkreśliła, że w ra-
mach właściwej reakcji na niebezpieczne 
sytuacje na danej drodze wskazane jest 
przekazywanie policjantom informacji 
drogą telefoniczną w momencie jej wystą-
pienia. Jak przekonywała, ma to szczegól-
ne znaczenie przy podejrzeniu kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, kiedy 
najważniejszym zadaniem jest wyelimi-
nowanie takiego kierującego z dalszego 
ruchu na tej i innych drogach.

n  Anna Redel

Pewniejsze 
światło
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Wywołana przez Rosję wojna na Ukrainie 
spowodowała ogromne poruszenie w Gro-
dzisku. Podobnie zresztą jak w całym kraju 
spontanicznie powstawały trwające wciąż 
zbiórki darów, organizowany był ich trans-
port i dystrybucja. Mieszkańcy przyjmują 
pod swój dach uchodźców, których z każ-
dym dniem przybywa. Gwałtowny przypływ 
tak dużej liczby ludności to również wyzwa-
nie dla władz gminnych, które starają się za-
spokoić podstawowe potrzeby bytowe go-
ści z Ukrainy, jak również zadbać o to, by ich 
wejście w  nowe środowisko było możliwie 
łagodne. To o tyle ważne, że ogromną więk-
szość wśród uchodźców stanowią dzieci, 
które mają świadomość, że w ich ojczyźnie 
trwa wojna, a tatusiowie są na froncie.  

Serce rwie się do pomocy
„Informuję, że z dniem dzisiejszym (we-
dług wytycznych) z powodu sytuacji na 
Ukrainie, od jutra zaczyna się zbiórka żyw-
ności z długą datą oraz chemii”. „Mili, ser-
ce rwie się do pomocy. Organizuję zbiórkę 
rzeczy dla ukraińskich Rodzin! Zbieram: 
śpiwory, karimaty, koce, zabawki i ubra-
nia dla ludzi w każdym wieku. Oczywiście 
używane, czyste, wyprane, najlepiej pogru-
powane w  miarę możliwości rozmiarami. 
Jedzenie z długą datą ważności, nadają-
ce się do przewiezienia i wykorzystania 
w przyszłości. Chemię osobistą, pieluchy 
etc”. „Każdy, kto ma możliwość i chęć po-
mocy, prosimy o  dostarczenie najbardziej 
potrzebnych produktów: czyste koce, śpi-
wory, ciepła odzież, apteczki, pieluchy dla 
dzieci, środki higieniczne, konserwy, woda 
itp.”. To tylko kilka przykładów ogłoszeń, 
jakie ukazały się w mediach społeczno-
ściowych już nazajutrz po wybuchu wojny 
na Ukrainie. Organizowane spontanicznie 
zbiórki spotkały się z ogromnym odzewem 
społecznym. W pierwszych dniach punkty 
były wręcz zasypywane odzieżą, artykuła-
mi chemicznymi, higienicznymi, spożyw-
czymi. Część darów przetransportowano 
na Ukrainę, część na tereny przygraniczne, 
część została na miejscu i trafiła do uchodź-
ców, którzy bezpieczną od wojny przystań 
znaleźli w Grodzisku. W sumie w gminach 
powiatu grodziskiego zorganizowano kil-
kadziesiąt punktów, gdzie prowadzone są 
zbiórki darów. 

Żeby uświadomić sobie skalę potrzeb, 
związanych z obecną migracją ludności, 
wystarczy zdać sobie sprawę, że tylko przez 
dwa pierwsze wojenne tygodnie z Ukrainy 
do Polski przybyło ponad 1,3 mln ludzi. 
Prosty rachunek mówi, że statystycznie 

do każdej gminy trafiło ponad pół tysiąca 
uchodźców. W Grodzisku, jak się zdaje, ta 
liczba już została przekroczona. Oczywi-
ście, dla niewielkiej części Polska jest tylko 
przystankiem, ale przytłaczająca więk-
szość po prostu chce znaleźć schronienie 
– niektórzy mają tu rodziny, znajomych, 
kontakty, ale są też tacy, którzy wyjechali 
w ciemno dosłownie z jedną walizką. I jak 
tu spakować całe życie w jedną walizkę?

Nie dziwne więc, że mimo entuzjazmu 
dla pomocy, ogromnego zaangażowania 
i hojności mieszkańców po kilku dniach 
pojawiły się informacje przypominające 
o zbiórkach, prośby o konkretne artykuły, 
których zaczyna brakować. Bo potrzeby są 
ogromne i nic nie wskazuje, by w najbliż-
szym czasie miały się zmniejszyć, a wręcz 
przeciwnie – granicę codziennie przekra-
cza ponad 100 tys. ludzi, więc należy spo-
dziewać się, że część z nich trafi również do 
Grodziska. A pokłady społecznego entuzja-
zmu nie są niewyczerpane, zwłaszcza gdy 
trzeba gotowość do pomocy utrzymać na 
długim dystansie. 
Dzień dobry, szukam pracy 
W kolejnych dniach od inwazji treść ogło-
szeń zaczęła przybierać bardziej rozmaitą 
formę, co tylko świadczy o dynamice sy-
tuacji. „Dzień dobry. Szukam pracy dla 
3  młodych pań!”, „Kobieta z Ukrainy, za-
wód pielęgniarka, szuka pracy, nie mówi 
po polsku”, „Dzień dobry, potrzebne biurko 
albo coś podobnego, szerokość max 110. 
Tylko tego brakuje w pokoju dla ucznia 
z  Ukrainy”. „Witam, chętnie przyjmiemy 
pod swój dach matkę z dzieckiem. Mamy 
wolny pokój w domu jednorodzinnym”, 
„Rodzina 6 osób z  Ukrainy szuka miesz-
kania lub domu”. Najważniejsze, że prośby 
i ogłoszenia, spotykają się z reguły ze sku-

tecznym odzewem. Nawet jeśli są to tak 
dramatyczne apele, jak pilna prośba o spe-
cjalistyczny wózek inwalidzki dla dziecka 
z porażeniem mózgowym. 

Niezwykłe były też ogłoszenia grodzi-
skich firm zajmujących się przewozem 
osób. Wiele aut do dziś kursuje dostarcza-
jąc do granicy dary, a także transportując 
Ukraińców, którzy decydują się powrócić 
do ojczyzny, by bronić jej przed najeźdźcą 
ze wschodu.  

Wyzwanie dla systemu
W pomoc uchodźcom od pierwszych dni 
wojny zaangażował się Urząd Miejski, któ-
ry zadbał, by komunikaty dotyczące gości 
z Ukrainy publikowane były również w ich 
ojczystym języku. Burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński zdecydował o powołaniu Prze-
mysława Bobińskiego na stanowisko peł-
nomocnika do działań związanych z opieką 
nad uchodźcami.

W porozumieniu z przygranicznymi 
samorządami z Medyki i Sieniawy gmina 
za pośrednictwem placówek oświatowych 
zorganizowała zbiórkę darów najpotrzeb-
niejszych przy granicy produktów, które po 
kilku dniach dojechały do celu.

7 marca w Mediatece odbyło się spotka-
nie informacyjne dla osób przybyłych do 

Wielkie poruszenie w kolorze 
niebiesko-żółtym
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Grodziska z Ukrainy po 24 lutego. Sam 
widok rzeszy kobiet z małymi dziećmi, 
nierzadko z niemowlętami, był przejmują-
cy. Często to osoby zagubione, nieznające 
języka, rzucone przez historię w zupełnie 
obce im środowisko. By tę rzeczywistość 
nieco oswoić, goście mogli dowiedzieć 
się, gdzie bezpłatnie skorzystać z usług 
medycznych, odebrać bilet miesięczny na 
komunikację autobusową, zorientować się, 
gdzie zgłosić się w sprawie pracy, zapisać 
dziecko do szkoły.

Jak mówiła podczas spotkania dyrektor 
gminnego Biura Oświaty Ewa Burzyk, do 
placówek oświatowych w gminie Grodzisk 
zostało zapisanych 120 dzieci. Trzy dni 
później ta liczba wynosiła już ok. 250. To 
też obrazuje dynamikę i skalę wyzwań, 
jakie wobec aktualnej sytuacji stoją przed 
władzami samorządowymi. Obecnie 
pierwsi nowi uczniowie rozpoczęli naukę 
zgodnie z rejonem zamieszkania w istnie-
jących już oddziałach szkolnych. Idea jest 
taka, by przydzielać ich do klas, w których 
uczą się już ich ukraińscy koledzy przy-
byli do Grodziska wcześniej. A trzeba so-
bie zdawać sprawę z tego, że dotychczas 
w grodziskich szkołach uczyło się ok. setki 
dzieci pochodzenia ukraińskiego. Rozwa-
żane jest również utworzenie oddziałów 
przygotowawczych, w których uchodźcy 
w wieku szkolnym mogliby nauczyć się ję-
zyka polskiego.

Innym problemem jest zakwaterowanie 
uchodźców. Część przybyłych do Grodzi-
ska zwyczajnie nie ma gdzie się podziać. 
Wówczas kwaterowani są w obiektach 
gminnych zaadaptowanych na domy po-
bytu tymczasowego lub lokalach wyna-
jętych przez gminę od lokalnych przed-
siębiorców oferujących usługi noclegowe. 
Część z przybyłych ma lokum u członków 
rodziny czy znajomych, którzy przybyli do 
gminy Grodzisk wcześniej i zdążyli uło-

żyć sobie życie. Część przyjmują pod swój 
dach uczynni grodziszczanie. Jednak w 
wielu przypadkach oznacza to konieczność 
mieszkania wieloosobowych rodzin na nie-
wielkiej przestrzeni. Więc na dłuższą metę 
część osób będzie potrzebowała relokacji. 
Dlatego Urząd Miejski apeluje o zgłasza-
nie pobytu, co znacznie ułatwi prawidłowe 
oszacowanie liczby uchodźców na terenie 
gminy, a tym samym stworzy możliwość 
optymalnego zaplanowania odpowiednich 
działań pomocowych. 

Specjalną ofertę dla gości z Ukrainy przy-
gotował Ośrodek Kultury, który już 12 mar-
ca zorganizował w kinie specjalne projekcje 
bajek z ukraińskim dubbingiem, a także 
szeroką paletę zaplanowanych do czerwca 
zajęć dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. 
Otwartość na przyjęcie nowych podopiecz-
nych zadeklarowały grodziskie kluby spor-
towe, jak również OSiR. Z kolei Biblioteka 
Publiczna koordynuje wolontariat, a także 
zaprasza na spotkania integracyjne. 

Wydaje się, że Grodzisk stanął na wyso-
kości zadania, jakie postawiła przed nim 
rzeczywistość. Działania gminne uzupeł-
niają się z tymi podejmowanymi oddolnie 
przez społeczników, a także korespondu-
ją z inicjatywami podejmowanymi przez 
przedsiębiorców.

Nie chciałbyś być na ich miejscu
Oczywiście zapewne nie wszystko jest ide-
alne, ale wobec gwałtowności wydarzeń, 
a  przede wszystkim ogromu napływającej 
ludności, trudno by ktokolwiek był na taki 
scenariusz w stu procentach przygotowany. 

Niemożliwe jest wymienić wszystkie 
inicjatywy związane z pomocą dla Ukra-
iny i  uciekających przed wojną jej obywa-
teli, nie sposób wskazać wszystkie osoby, 
które zaangażowały się występując w roli 
organizatorów, inicjatorów, darczyńców 
czy wolontariuszy, niezależnie od tego 

Zbiórka darów w PCK
Polski Czerwony Krzyż Oddział w Gro-
dzisku prowadzi zbiórkę żywności z dłu-
gą datą przydatności oraz chemii dla 
uchodźców z Ukrainy. Potrzebne są pro-
dukty codziennego użytku m.in. maka-
ron, ryż, kasza, olej, mąka, cukier, mle-
ko, konserwy, woda, papier toaletowy, 
płyny uniwersalne i do prania. Darczyń-
cy mogą przynosić rzeczy do magazynu 
przy ul. Traugutta 40 od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-12.00, natomiast 
w soboty w godz. 9.00-13.00. Szczegóły 
oraz bieżące informacje są zamieszczane 
na Facebooku: PCK OR Grodzisk Ma-
zowiecki – Polish Red Cross. Liczy się 
każda pomoc, ale organizatorzy proszą 
o systematyczne wsparcie, ponieważ po-
trzeby z każdym dniem rosną. n  (ar)

  

czy aktywność miała miejsce tu, w Gro-
dzisku i okolicy, czy też na granicy lub np. 
na Dworcu Zachodnim albo w Hali Ptak 
Warsaw Expo w  Nadarzynie, bo i takie 
doświadczenia stały się udziałem naszych 
mieszkańców. Przed wszystkimi chylimy 
czoła. A tych, którzy jeszcze nie zdążyli się 
włączyć w żadne działania, zapewniamy, że 
jeszcze będzie ku temu wiele okazji. Bo mu-
simy się pogodzić z tym, że sytuacja wyma-
ga od nas nie tylko akcyjności, ale i działań 
długofalowych.

Tak liczny napływ przybyszów z Ukrainy 
prędzej czy później może wywołać pewne 
napięcia społeczne (oby nie!). Wszystkim, 
którzy poczuliby się dotknięci niesprawie-
dliwością wobec wyjątkowego traktowania 
uchodźców z Ukrainy, polecamy refleksję: 
czy na pewno ktoś chciałby znaleźć się na 
ich miejscu. 

n  Krzysztof Bońkowski 
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Grodziskie Kolędowanie przez lata odby-
wało się w kościele Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy przy ul. Piaskowej i stanowiło 
jedyną w swoim rodzaju okazję do spo-
tkania wszystkich lokalnych zespołów wo-
kalnych, gromadząc jednego dnia kilkaset 
osób. Szczególnie imponujące były wspólne 
wykonania na finał przeglądu.

Z pandemicznej konieczności dwuna-
sta edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, 
przybrała formułę konkursu online dla 
dzieci i młodzieży mieszkających w gmi-
nie Grodzisk lub uczących się w tutejszych 
szkołach. Rywalizacja odbywała się w czte-
rech kategoriach wiekowych, dla których 
organizatorzy, czyli Ośrodek Kultury i Gro-
dziski Chór Bogorya, przygotowali zróżni-
cowany repertuar do wykonania. W  jury 
zasiedli dyrygenci Grodziskiego Chóru Bo-
gorya Anna Asińska i Marcin Łukasz Ma-
zur oraz Małgorzata Grabska – dyrygent 
PSM I st. w Grodzisku Mazowieckim.

W kategorii klas I-III szkoły podstawo-
wej pierwszą nagrodę zdobył Miłosz Surała 
z SP nr 2, drugą nagrodę otrzymali Karol 

Krawczyk z SP nr 2, Marianna Pawlak z SP 
Pitagoras w Nadarzynie oraz Maria Po-
krzywnicka z SP w Adamowiźnie, a  trze-
cią – Maria Borządek z SP Azymut i Julia 
Łapczyńska z SP w Adamowiźnie, a grono 
laureatów uzupełniły wyróżnione Agata 
Cieślik z SP nr 1 i Olga Kowalewska z SP 
w Książenicach. Nieco krótsza była lista 
nagrodzonych w kategorii klas IV-VI – 
pierwsza nagroda powędrowała do Julii 
Chmieleckiej z SP Fundacji Królowej Ja-
dwigi, druga – do Julii Pokrzywnickiej z SP 
w Adamowiźnie, trzecia – do Marty Szur-
bak z SP nr 6, a wyróżnienie do Oliwii Rewy 
również z SP nr 6. Nieco mniej rozśpiewane 
było towarzystwo w najstarszych katego-
riach wiekowych, co miało odzwierciedle-
nie również w liczbie przyznanych nagród 
– wśród uczniów klas VII i VIII Dawidowi 
Surale z SP nr 2 przyznano drugą nagrodę 
a w kategorii szkół średnich również drugą 

nagrodą uhonorowano Magdalenę Kłopoc-
ką z XXI LO w Warszawie.

Jak zapowiada pomysłodawca Grodzi-
skiego Kolędowania Marcin Łukasz Mazur, 
jeśli tylko warunki pozwolą i przyszłorocz-
ny przegląd odbędzie się w tradycyjnej sta-
cjonarnej formie, nie będzie to oznaczało 
rezygnacji z konkursu online. 

– Trudnością i walorem edukacyjnym 
naszego konkursu jest to, że dzieci śpie-
wają do przygotowanego przez organi-
zatora playbacku, muszą się dostosować 
do tonacji, rytmiki, więc dowolność jest 
nieco ograniczona. Dlatego nie wystar-
czy z marszu zaśpiewać dowolnej kolędy, 
tylko trzeba poćwiczyć, przygotować się 
do nagrania, co jest przyczynkiem do sa-
mokształcenia. Bardzo wielu uczestników 
solidnie i pięknie przygotowało się do kon-
kursu, z czego jesteśmy niezwykle radzi – 
mówił dyrygent. n (kb)

Online ma  
swoje walory 

Mądra rozrywka
Na czas ferii centrum Kultury jak zawsze przygotowało ofertę zajęć dla 
dzieci i młodzieży. W ramach dwóch tygodniowych turnusów uczestnicy 
byli podzieleni na cztery grupy po 15 osób w przedziałach wiekowych: 
6-7 lat, 8-10 lat i 11-13 lat.

– Nadszedł czas, aby coś zmienić, bo elewacja 
już się nieco opatrzyła. Największa przemiana 
dotyczyć będzie frontu budynku – w miejsce 
drewnianych żaluzji pojawią się eleganckie, alu-
miniowe lamele, które będą usytuowane pod 
kątem. Mamy nadzieję, że to spowoduje, iż nie 
będziemy już tak często gościć gołębi, które za-
nieczyszczają teren i niszczą elewację. Od strony 
ul. Spółdzielczej nie będzie kolorowych wstawek 
przy oknach, zmieni się także kolorystyka innych 
elementów budynku. Pojawi się również element 
nawiązujący do architektury sąsiadujacego z na-
szym CK ratuszem – będą to zlokalizowane na 

ścianie wschodniej świecące o zmroku listwy 
ledowe. Poza tym cała ściana docelowo ma być 
porośnięta zielenią, a w kolejnej perspektywie 
zostanie umieszczony tam telebim informują-
cy o wydarzeniach i ważnych rzeczach, które 
dzieją się w mieście. Dodatkowo rampa, która 
znajduje się przy klatce „A”, będzie zamykana, 
ponieważ będzie stanowić zaplecze dla różnego 
rodzaju sprzętów, których przyrost jest związany 
z rozwojem Ośrodka Kultury – informuje Paweł 
Twardoch. Zabiegi te mają na celu poprawę es-
tetyki i funkcjonalności budynku. Koszt całości 
remontu wynosi 1,1 mln zł. n (ar) 

– Zapisy prowadziliśmy online za pośred-
nictwem adresu mailowego i w wyznaczo-
nym terminie już parę minut po północy 
liczba miejsc się wyczerpała. Staraliśmy 
się, żeby oferta była inna niż ta, którą 
mamy na stałe w Centrum Kultury – mówi 
Marta Kowalczyk z Centrum Kultury.

Podczas pierwszego tygodnia dzieci 
i  młodzież brały udział w zajęciach ani-
macyjnych (instruktor: Kamila Kroszka), 
plastycznych (Beata Staniaszek), szer-
mierce (Krzysztof Karlicki) oraz zumbie 
(Julia Piwowarczyk). W drugim tygodniu 

można było również spróbować swoich sił 
w zumbie, a także w karate z Mateuszem 
Szelągowskim, plastyce z Katarzyną 
Skrzydeł i korektywie z Ewą Kalman. 

– Z powodu pandemii i siedzącego 
trybu życia zajęcia z korektywy były bar-
dzo potrzebne. Okazało się, że większość 
dzieciaków niestety ma problemy z wadą 
postawy i stopami, nadwagą, nie chce się 
ruszać, szybko się męczy, nie ma zaciętości 
i wytrwałości. Wielu rodziców podpyty-
wało, jakie ćwiczenia dzieci powinny wy-
konywać i na co zwracać uwagę – podkre-

ślała Marta Kowalczyk. – To była mądra 
rozrywka. Instruktorzy zwracali uwagę 
na to, że grupy były wyjątkowe. Dzieciaki 
spragnione kontaktu ze sobą, z prowadzą-
cymi, były bardzo ciekawe zajęć i nie mo-
gły się doczekać ich rozpoczęcia.

n  Anna Redel

Centrum Kultury 
w liftingu

Po 14 latach budynek centrum Kul-
tury zmienia swoje oblicze. Zakoń-
czenie prac zaplanowane jest na 
czerwiec tego roku.
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Informacje Starostwa Powiatu Grodziskiego 
Powiat Grodziski co roku wnioskuje o pozyskanie środków pieniężnych z budżetu województwa mazo-
wieckiego czy funduszy rządowych. Jednymi z ważniejszych przedsięwzięć Powiatu realizowanych dzięki 
pozyskiwanym dotacjom są remonty i przebudowy dróg.
16 lutego zatwierdzono listę wniosków, 
które zostaną dofinansowane ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zna-
lazły się na niej 2 projekty zgłoszone przez 
Powiat Grodziski.

Pierwszym z nich jest budowa skrzyżo-
wania drogi powiatowej nr 1508W z drogą 
gminną 150210W wraz z rozbudową dro-
gi nr 1508W w m. Chlebnia, gmina Gro-
dzisk Mazowiecki. Wartość inwestycji to 
10  446  788,51 zł, kwota dofinansowania: 
7 312 751,95 zł. Projekt przewiduje rozbiór-
kę jezdni i wykonanie nowej, a także ronda, 
chodników, odwodnienia drogi oraz zjaz-
dów indywidualnych, publicznych i w drogi 
wewnętrzne. Na całym odcinku długości 
1630,09 m pojawi się oznakowanie pozio-
me i pionowe oraz znaki aktywne z żółtym 
światłem pulsującym. Zadanie będzie reali-
zowane od czerwca br. do listopada 2023 r. 

Drugi to przebudowa drogi powiatowej 
nr 1515W relacji Kopiska – Jaktorów – Ma-
runa – Makówka — ul. Chełmońskiego 
w m. Budy Grzybek oraz Chylice, gmina Jak-
torów. Wartość projektu to 4 923 315,15 zł, 

dofinansowanie: 3  446  320,60 zł. Zakres 
robót na odcinku długości 870,7 m ma po-
legać na rozbiórce konstrukcji jezdni i wy-
konaniu nowej oraz chodników, zjazdów 
indywidualnych i publicznych, odwodnie-
nia do rowów przydrożnych. Wykonane 
zostanie oznakowanie poziome i pionowe, 
a w rejonie przejścia dla pieszych linie aku-
styczno-wibracyjne i  dwa znaki aktywne 
z zasilaniem solarnym. Termin realizacji: 
marzec – październik br.

Powiat czeka także na rozpatrzenie 
wniosków, w tym dofinansowania przebu-
dowy drogi powiatowej nr 3832 w m. Ba-
ranów i Holendry Baranowskie z budżetu 
województwa mazowieckiego. Całkowita 
wartość projektu wyniesie 782  494,16 zł, 
wnioskowana dotacja to 391 247 zł. Projekt 
zakłada przebudowę dwóch odcinków drogi 
o łącznej długości 563 m. Jest to droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych i stanowi połącze-
nie Baranowa z Jaktorowem. Przewidywany 
termin realizacji zadania to sierpień br.

Do Ministerstwa Infrastruktury w ra-
mach Rezerwy Subwencji Ogólnej 2022 

złożony został wniosek o dofinansowanie 
budowy kładki dla pieszych przez rzekę 
Rokitnicę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 
Chrzanów – Żuków – Czubin w miejsco-
wości Chrzanów. Całkowita wartość pro-
jektu to 600  000 zł, wnioskowane środki: 
300 000 zł. Budowa kładki o długości 533 m 
wyeliminuje zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu w tym rejonie. Zadanie ma być reali-
zowane od maja do października br.

Planowane inwestycje usprawnią prze-
mieszczanie się oraz wpłyną na zwiększe-
nie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
Grodziskiego.

Wiadomości powiatowe
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Informujemy, że do 18 marca można skła-
dać wnioski o przyjęcie dziecka do tworzo-
nej w Szkole Podstawowej nr 5 klasy spor-
towej o profilu piłka siatkowa dziewcząt/
piłka nożna chłopców. Nowo tworzony od-
dział skierowany jest do uczniów obecnych 
klas III, którzy od 1 września 2022 r. będą 
uczniami klas IV. Oferta skierowana jest do 
wszystkich zainteresowanych uczniów, bez 
względu na przynależność klubową i miej-
sce zamieszkania. Obecnie posiadamy kla-
sy sportowe o profilu piłka siatkowa/piłka 
nożna w klasach IV, VI i VII.
Uczniom klas sportowych zapewniamy:
l  10 h wychowania fizycznego tygodniowo  

w ramach zajęć szkolnych,
l  wszechstronny i ukierunkowany rozwój 

fizyczny,
l  udział w zawodach i turniejach sporto-

wych – także w wymiarze ogólnopolskim,
l  wycieczki o tematyce sportowej,
l  opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej 

kadry trenerskiej,
l  pogramy szkolenia zgodne z wytycznymi 

narodowych związków sportowych.

Więcej informacji oraz dokumenty do po-
brania znajdziecie Państwo na stronie Szkoły 
Podstawowej nr 5 (w zakładce REKRUTACJA 
> Klasa sportowa-informacje), lub pod lin-
kiem: www.sp5grodzisk.pl/sportowa

Szkoła Podstawowa nr 4 
może pochwalić się zdo-
byciem Krajowego Certy-
fikatu „Szkoły Promują-
cej Zdrowie”, wydanego 
w  grudniu przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki.

– Pomysł zdobycia tego 
certyfikatu zrodził się w 
głowie byłego dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1 w Gro-
dzisku Maz. pani Elżbiety 
Stępień. Pod jej kierunkiem 
powstawały akcje, konkursy, festyny, projek-
ty, które promowały zdrowy styl życia.  Rada 
Pedagogiczna powołała Zespół Promocji 
Zdrowia, który rokrocznie kreślił plan dzia-
łań. Przewodniczącą tego zespołu była i  jest 
pani Grażyna Kaczorowska, której pomy-
sły i zaangażowanie zasługują na uznanie. 
W zaplanowane działania włączyło się wielu 
nauczycieli i wychowawców. Wspólnie dba-
liśmy o promocję zdrowia wśród naszych 
uczniów. Należy podkreślić też wielkie zaan-
gażowanie rodziców, którzy wraz z dziećmi 
włączali się w proponowane przez szkołę ak-
cje, konkursy i festyny – mówi Beata Bogucka, 
dyrektor ZSP nr 1 w Grodzisku przy Zielonym 
Rynku, gdzie mieści się SP nr 4. 

Certyfikat znalazł swoje honorowe miejsce 
w szkolnym holu pomiędzy innymi trofeami 
zdobytymi przez placówkę. n (kb)

Klasy IV o profilu koszykówki lub 
tenisa stołowego w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 2 w Grodzisku 
Mazowieckim w roku szkolnym 
2022/2023.

Zapraszamy wszystkich uczniów 
klas III, którzy kochają sport, do 
kontynuacji nauki w klasie sporto-
wej. We współpracy z Grodziskim 
Klubem Koszykarskim oraz KS 
Bogoria oferujemy możliwość opty-
malnego połączenia nauki z rozwo-
jem sportowym ukierunkowanym 
na koszykówkę lub tenis stołowy. 
Nabór do IV klasy oddziału spor-
towego szkoły podstawowej odbywa 
się drogą elektroniczną w termi-
nie od 1 do 18 marca br. i  dotyczy 
dziewczynek i  chłopców ze wszyst-
kich grodziskich szkół. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji do oddziałów sportowych 
znajdują się na stronie http://sp2gro-
dzisk.pl/ w zakładce AKTUALNO-
ŚCI oraz u trenerów: Tomasza Pierca 
(koszykówka) – tel. 668 537 838 oraz 
Pawła Szelińskiego (tenis stołowy)  
– tel. 795 593 320.

Siatkówka i piłka 
nożna na Zondka

Zdrowie Czwórki! Koszykówka  
i tenis stołowy  
na Westfala
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Nikt nie spodziewał się, że Viii edycja „Splotów” – Grodziskich Spotkań Wielokulturowych w ciągu 
kilkunastu dni nabierze przejmująco aktualnego kontekstu. Gdy festiwal pod hasłem „Nasi sąsiedzi”  
rozpoczynał się 14 lutego, cieszyliśmy się z coraz wyraźniejszych symptomów zbliżania się końca 
pandemii, liberalizacji obostrzeń i w miarę swobodnej możliwości uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych. Gdy niemal dwa tygodnie później odbywał się koncert finałowy, wokół panowała już inna 
rzeczywistość wyznaczana przez informacje o rosyjskiej agresji na naszych sąsiadów, a do Grodziska 
wraz z uchodźcami z Ukrainy docierał dramat wojny.

Scenariusz  
przekroczył granice

To byli nasi mieszkańcy
Od pierwszej edycji „Sploty” rozpoczynają 
się uroczystością upamiętniającą społecz-
ność żydowską, która przez cztery stulecia 
współtworzyła Grodzisk.

– Spotykamy się podczas miejskich ob-
chodów rocznicy likwidacji getta już dzie-
siąty rok. Ta data została wybrana nieprzy-
padkowo, bo między 10 a 14 lutego 1941 r. 
hitlerowskie Niemcy zrealizowały swój 
zbrodniczy plan, jeżeli chodzi o mieszkań-
ców Grodziska. Nastąpiła wywózka ludzi, 
którzy przebywali na terenie getta grodzi-
skiego. Zostali oni przewiezieni do getta 
warszawskiego, a stamtąd w dużej mierze 
trafili do obozu w Treblince, gdzie zostali 
zamordowani – mówił przed postumen-
tem upamiętniającym miejsce, gdzie stała 
synagoga, Łukasz Nowacki, specjalista ds. 
historii miasta. 

Kwiaty przed obeliskiem złożyli przed-
stawiciele grodziskich władz samorządo-
wych, instytucji i organizacji.

– Żydzi w pięćsetletniej historii Grodzi-
ska mieli swój bardzo ważny udział. Z Gro-
dziska wywodzą się również bardzo znani 
ludzie, myślę o Mieczysławie Najdorfie, my-
ślę o Kalmanie Szapiro, Mordechaju Bento-
wie i wielu innych postaciach, które miały 
wpływ nie tylko na Grodzisk. Jesteśmy tu 
dzisiaj, żeby ich wspomnieć, ale jesteśmy 
tu również dlatego, żeby przypomnieć so-
bie o  okrucieństwie tego, co zrobiono z tą 
grupą. To było zabicie części narodu pol-
skiego, bo nie dzieliłbym ofiar ze względu 
na pochodzenie. To byli nasi mieszkańcy – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński, 
który podziękował za obecność ks. Janu-
szowi Staroście. – To miejsce przypomina 
nam o tym, że mieszkańcy naszego miasta 
ponieśli ogromne straty. To znaczy, że to 

my ponosimy straty. Bo gdy stracimy choć-
by jednego człowieka, stajemy się o wiele 
bardziej ubodzy. Bo dla społeczności to jest 
ogromna wyrwa. I dzisiejszy dzień uświa-
damia nam, jak wiele tracimy pozwalając 
rozgrywać w zły sposób wzajemne podzia-
ły.   Chciałem dziś po prostu tu być – powie-
dział dziekan dekanatu grodziskiego. 
Poszerzanie horyzontów 
Znakiem firmowym „Splotów” jest nie 
tylko bogactwo treści, lecz także formy, 
jak również doskonały balans między 
historią, nauką, edukacją i rozrywką. 
Wszystkie te aspekty obecne były podczas 
inaugurującego część artystyczną festi-
walu koncertu Babadag. Zespół powstał 
w 2010 roku z  inicjatywy wokalistki Oli 
Bilińskiej w  celu tworzenia i grania mu-
zyki wypływającej z  ciała, nie z intelektu, 
granej przede wszystkim na akustycznych 
instrumentach, nawiązującej do brzmień 
i rytmów pierwotnych, często rytuali-
stycznych. Mieszkająca na Suwalszczyźnie 
artystka w  2018 roku zaprosiła do współ-
pracy siostry Kriščiūnaitė: Lauksminę, Ra-
mintę i Dominykę, trzy wokalistki z Wilna, 
oraz trzech uznanych muzyków polskiej 
sceny alternatywnej: Pawła Szpurę, Seba-
stiana Witkowskiego i Igora Nikiforowa. 
I w  takim składzie grupa zaprezentowała 
14  lutego w  Mediatece program „Šulinys” 
– czerpiący pełnymi garściami z litewskiej 
i słowiańskiej demonologii, pieśni pograni-
cza i starych  litewskich kanonów, do któ-
rych często zostały dopisane nowe teksty 
po polsku lub angielsku. Wrażenie robiły 
aranżacje zderzające tradycyjne melodie 
i współczesne brzmienia. 

– Każdy z koncertów prowadzi nas 
w różne strony. Mieszkańcy Grodziska nie 

mają na co dzień kontaktu z tym rodzajem 
muzyki. Okazuje się, że muzyka zaczerp-
nięta ze starodawnych pieśni litewskich, 
ale zaaranżowana w nowy sposób z uży-
ciem elektroniki, otwiera przed nami nowe 
horyzonty, budzą się różne skojarzenia. 
To rodzaj podróży, która prowadzi w nie-
znane, ale stale nas wzbogaca i sprawia, że 
chcemy iść dalej, chcemy poznawać tę in-
ność – mówi Łukasz Nowacki.
W świecie Karaimów
Kolejnym muzycznym krokiem na drodze 
poszerzania horyzontów był koncert „Ka-
raimska Mapa Muzyczna” w wykonaniu 
Karoliny Cichej i Spółki.

– Karoliny Cichej nie trzeba przedsta-
wiać, bo od lat dzięki swojej twórczości 
należy do najważniejszych postaci sceny 
muzyki etno/folk w Polsce. Jest też osobą, 
która nieustannie poszukuje, przełamuje 
bariery, odkrywa przed nami wciąż nowe 
światy i  dzisiaj także dla nas świat Kara-
imów polskich odkryje – tak Łukasz No-
wacki zapowiadał koncert, który odbył się 
21 lutego w Mediatece. I nie pomylił się ani 
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o jotę. Artyści zaserwowali publiczności 
zarówno porcję znakomitej, emocjonalnej 
muzyki, jak i fascynujące opowieści o kul-
turze Karaimów, której silnym ośrodkiem 
w dawnej Rzeczypospolitej były i do dziś 
pozostają litewskie Troki.
Na wielu płaszczyznach 
Występ Karoliny Cichej wyznaczał umow-
ny środek programu „Splotów”, a dużo się 
działo w dniach poprzedzających koncert, 
jak również w kolejnych.

– Część wydarzeń przeznaczona była dla 
szerszej publiczności, część adresowana 
była do kameralnego grona odbiorców. To 
jest właśnie wyróżnik „Splotów”, by od-
działywać na wielu płaszczyznach. Duże 
wrażenie na uczestnikach zrobił „Filcowy 
szyrdak”, czyli prowadzone przez Elmirę 
Abasbekową z Kirgizji warsztaty wykony-
wania dywanów, wzbogacone o objaśnienia 
dotyczące symboliki wzorów. Niezwykłe 
było również spotkanie z Lamą Rinczenem, 
który opowiedział, jak buddyzm trafił do 
wsi pod Grodziskiem, bowiem mało kto 
wie, że w położonym zaledwie 10 km od 
centrum Grodziska Grabniku mieści się 
centrum buddyjskie – mówiła Aldona Jó-
zefowicz z  Ośrodka Kultury, która od lat 
koordynuje „Sploty” i wspólnie z Łukaszem 
Nowackim opracowuje ich program. 

Wśród „splotowych” prelegentów znaleź-
li się również prof. Przemysław Urbańczyk, 
którego wykład pozwolił lepiej poznać za-
gadnienie migracji i oswoić się z nim, a tak-
że Marta Dudzik-Rudkowska, tłumaczka, 
znawczyni życia i twórczości urodzonego 
w  Grodzisku cadyka Kalmana Szapiro, 
rabina Piaseczna i  ostatniego rabina getta 
warszawskiego.

Przez pierwszy tydzień „Splotów” w  ra-
mach „Kina bez granic” w Willi Rado-
goszcz wyświetlane były filmy związane 
z  merytorycznym wydźwiękiem tegorocz-
nej edycji: „Ściana cieni”, „Notturno” oraz 
„Lada dzień”.
Szlakiem pamiątek 
Choć „Sploty” nigdy nie mogły narzekać na 
frekwencję, to po ubiegłorocznej przerwie 
spowodowanej pandemią dało się odczuć 
wyjątkowe zainteresowanie publiczności, 
wręcz tęsknotę za przeżywaniem kultury 
na żywo. Niesłabnącą popularnością cie-
szyła się również turystyczna forma popu-
laryzacji wiedzy, czyli spacery historyczne. 
Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mu-
sieli wykazać się wyjątkową odpornością 
na niesprzyjającą aurę zwłaszcza podczas 
wycieczki śladami wielowyznaniowego 

Grodziska, gdyż odbyła się ona 19 lutego, 
kiedy w całej Polsce szalały wichury. Na 
śmiałków czekały wizyty w fabrykach za-
kładanych przez niemieckich, czeskich i ży-
dowskich przemysłowców, wille rosyjskich 
urzędników i budynki carskiej administra-
cji, a  także miejsca wiecznego spoczynku 
żydów i ewangelików. Na trasie znalazł się 
również dom Leonida Teligi, który należał 
do grona repatriantów ze Wschodu, oraz 
Zbór Ewangelicznych Chrześcijan. Moty-
wem przewodnim drugiego ze spacerów 
były materialne pamiątki obecności Żydów 
w Grodzisku.
Przybysz może być darem 
Ostatni akord 8. Grodziskich Spotkań 
Wielokulturowych wybrzmiał w zupełnie 
innej rzeczywistości, wykreowanej przez 
rosyjską inwazję na Ukrainę. Gdy 27 lute-
go zespół Bum Bum Orkestar wychodził 
na scenę Centrum Kultury, w Grodzisku 
pojawili się już pierwsi uchodźcy wojenni. 
Muzycy również nie pozostali obojętni na 
sytuację i zachęcając do zakupu swojej pły-
ty zadeklarowali przekazanie wszystkich 
zebranych w ten sposób środków na pomoc 
dla Ukrainy, zaś publiczności zaoferowali 
chwilę oddechu od złych wiadomości. 

– To ostatni weekend karnawału. Mamy 
nadzieję, że w tym trudnym czasie do-
starczymy państwu radości i uśmiechu 
– powiedział lider zespołu Oliwier An-
druszczenko.

A sam koncert? – Czad! – jak trafnie 
zrecenzował go dyrektor Ośrodka Kultury 
Paweł Twardoch. Bo grupa w składzie Oli-
wier Andruszczenko (klarnet, saksofon), 
Piotr Janiec (tuba), Mateusz Wachowiak 
(akordeon), Mateusz Sieradzan (tapan, 
instrumenty perkusyjne), Damian Marat 
(trąbka), Bartosz Stępień (sakshorn teno-
rowy) przygotowała muzyczne lekarstwo 
wypełnione dobrą energią inspirowaną 
tradycją bałkańską i klezmerską, a także 
tradycyjną muzyką polską.

– Od 8 lat przekonujemy mieszkańców 
o bogactwie wynikającym z różnorodności. 
O tym, że człowiek, którego postrzegamy 
jako obcego, przybysza, osobę, która róż-
ni się od nas kulturą, narodowością, wia-
rą, obyczajem, nie musi być zagrożeniem, 
a wręcz przeciwnie, może być darem, tym 
rodzajem wartości, która przychodzi być 
może niespodziewanie, ale dzięki temu my 
sami stajemy się lepszymi ludźmi. I ostatnie 
dni nas o tym wybitnie przekonują. Tego-
roczna edycja „Splotów” nosiła tytuł „Nasi 
sąsiedzi”. Nie spodziewaliśmy się, że życie 
dopisze do tej nazwy tak przejmująco aktu-
alny kontekst. Kolejne wydarzenia festiwa-
lu miały zachęcać mieszkańców Grodziska, 
aby zbliżyli się do swoich „zagranicznych” 
sąsiadów, poznali ich język, kulturę i oby-
czaje. Tymczasem to nasi sąsiedzi zbliżyli 
się do nas, co więcej – doczekali się nie tylko 
zainteresowania, ale także realnej pomocy, 
zarówno systemowej, zapewnionej przez 
urząd gminy, organizacje, firmy i instytu-
cje, jak i   oddolnej, oferowanej przez spo-
łeczeństwo. Dramatyczna rzeczywistość 
przegoniła ideę, wyzwalając mimo grozy 
sytuacji lawinę wrażliwości, współczucia, 
empatii i gestów bezinteresownego altru-
izmu wobec obcych, a teraz coraz bliższych, 
a wręcz „swoich” przybyszów z  Ukrainy. 
Także w  tym sensie granice zostały prze-
kroczone – mówi Łukasz Nowacki. 

n Krzysztof Bońkowskifo
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku rozpoczęły się od złożenia 
kwiatów na pl. Wolności przed tablicą w Miejscu Straceń.
– Ten dzień stał się niezwykle aktualny, 
ukazując ludzi, którzy walczyli z sowiec-
kim zniewoleniem, którzy stawiali opór 
bezpardonowej próbie zagarnięcia suwe-
rennego kraju. Dziś, kiedy znów giną mło-
dzi ludzie w imię wolności, warto zadumać 
się nad tym, że historia nigdy nie mówi 
„żegnaj” tylko „do widzenia” i to jest tra-
giczny wymiar tego święta – mówił Łukasz 
Nowacki, specjalista ds. historii miasta.

Zebrani przemaszerowali na cmentarz 
parafialny, gdzie również złożono wiązan-
ki przy tablicy upamiętniającej żołnierzy 
wyklętych. – To ważny moment refleksji 
nad dokonaniem wyboru, co jest ważne, 
jak ustawiamy w swoim życiu priorytety, 
czy jesteśmy gotowi do najwyższych po-

święceń w walce o obronę własnego kraju, 
czy wybieramy wygodę, życie pełne kom-
fortu. Dzisiaj przypomina ona o sobie z bo-
lesną aktualnością, gdy myślimy o naszych 
sąsiadach, obywatelach Ukrainy – mówił 
wiceburmistrz Tomasz Krupski, natomiast 
radny Łukasz Lewandowski odczytał list 
Ministra Obrony Narodowej. Głos zabrał 
również Michał Prószyński, radny sejmi-
ku wojewódzkiego. Ostatnim elementem 
uroczystości była msza święta w kościele 
św. Anny, której przewodniczył ks. pro-
boszcz Dariusz Gal. Okolicznościowe ka-
zanie wygłosił ks. Mieczysław Nowak.

– Z Bogiem w sercu i z bronią w ręku żoł-
nierze niezłomni walczyli z terrorem ko-
munistycznym od momentu wkroczenia 

armii sowieckiej w granice Rzeczpospoli-
tej. Walczyli o suwerenną i wolną Polskę. 
Byli aresztowani i podstępnie mordowani, 
poddawani wielomiesięcznym torturom 
i upokarzani w procesach pokazowych, 
pozbawiani praw i majątków, ograbiani 
z  honoru i dobrego imienia – podkreślał 
na początku mszy Roman Ignasiak, miesz-
kaniec Grodziska.

Podczas tego patriotycznego wydarze-
nia nie zabrakło harcerzy. – W młodych 
ludziach trzeba tę historię pielęgnować, 
aby oni o niej pamiętali, gdy naszego po-
kolenia już zabraknie – mówiła phm. Kse-
nia Bukowska, zastępca komendanta Huf-
ca ZHP Grodzisk Mazowiecki.

n Tekst i fot. Anna Redel

14 lutego przypadła 80. rocznica 
utworzenia Armii Krajowej, która 
powstała w wyniku przekształcenia 
Związku Walki Zbrojnej na rozkaz 
gen. Władysława Sikorskiego. Jest 
uważana za największe i  najlepiej 
zorganizowane podziemne wojsko 
działające w okupowanej Europie. 
Warto pamiętać, że ostatnim ko-
mendantem głównym AK był gen. 
Leopold Okulicki, którego kwatera 
w 1945 roku znajdowała się w Gro-
dzisku przy ul. Przejazdowej. Z oka-
zji okrągłej rocznicy wiceburmistrz 
Tomasz Krupski złożył kwiaty przed 
poświęconą pamięci żołnierzy Armii 
Krajowej tablicą, która znajduje się na 
pomniku Miejsce Straceń.  n (kb)

Wieloletnia przewodnicząca Świato-
wego Związku Żołnierzy AK Obwodu 
„Bażant” Ośrodka „Gąbka” – „Osa”, 
Honorowa Obywatelka Grodziska Ma-
zowieckiego, osoba, która jak nikt inny 
swoją obecnością i poruszającymi prze-
mówieniami wpisała się w ceremoniał 
obchodów świąt państwowych i patrio-
tycznych rocznic, człowiek instytucja 
– 4 marca Janina Soporek skończyła sto 
lat! Z tej okazji w Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. 3 Maja, który od kilku 
miesięcy jest również domem Szacownej 
Jubilatki, odbyła się urodzinowa uro-
czystość, a prestiż jubileuszu był tym 
większy, że z życzeniami dla Honorowej 
Obywatelki Grodziska Mazowieckie-
go oprócz mieszkańców i pracowników 

placówki pospieszyli burmistrz Grodzi-
ska Grzegorz Benedykciński i jego za-
stępca Tomasz Krupski.

– Pani Janeczka to pełen miłości do 
Grodziska człowiek, wieloletnia szefo-
wa związku żołnierzy Armii Krajowej, 
bardzo zasłużona dla miasta i dla kraju, 
a przede wszystkim przeurocza, cudow-
na osoba – mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.

Jubilatka nie kryła wzruszenia z po-
wodu wizyty gości z ratusza, jak również 
programu artystycznego przygotowane-
go przez mieszkańców DPS-u i okazałe-
go tortu urodzinowego.

– To dla mnie wielkie szczęście i ra-
dość – mówiła Janina Soporek. 

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Historia nie mówi „żegnaj”

Kwatera 
komendanta  
na Przejazdowej

200 lat dla Pani Janiny!
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W Grodzisku już po raz kolejny walentynki przybrały formę dnia miłości człowieka do człowieka. 
Rozszerzenie znaczenia corocznego święta zakochanych dokonało się za sprawą iii finału 
happeningu Serce na Dłoni.

Z dużym odzewem wśród mieszkańców spotkała się akcja wsparcia dla Ani, 44-letniej instruktorki 
fitness z Grodziska, u której zdiagnozowano glejaka mózgu. Jednym z największych wydarzeń, 
związanych ze zbiórką środków na leczenie, była impreza charytatywna, która odbyła się 19 lutego 
w hali sportowej przy ulicy Westfala. 

– W tym roku pobiliśmy rekord – serc było 
ponad dwa tysiące. Trafiły one do Domów 
Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazo-
wieckim i Izdebnie Kościelnym, na oddział 
pediatrii w grodziskim szpitalu. Część szkół 
i przedszkoli we własnym zakresie 14 lutego 
roznosiło serca po domach w swojej okolicy, 
życząc ludziom mnóstwa miłości i cudnego 
dnia – mówiła Małgorzata Nocny z Ośrod-
ka Kultury, koordynatorka akcji.

Serca były szyte, robione metodą deco-
upage, ceramiczne, papierowe, wykony-

wane na szydełku i innymi technikami. 
Do serduszek były doczepione miłe i ciepłe 
hasła, które miały wywoływać uśmiech na 
twarzach odbiorców. W walentynki w Me-
diatece przedstawiciele SAS-u, WTZ Mal-
wa oraz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Gro-
dzisku spotkali się, aby resztę serc rozdać 
przypadkowo spotkanym ludziom.

– Reakcje ludzi były urocze, czasami 
wręcz wzruszające. Mnóstwo przyjemności 
mieli zarówno obdarowywani, jak i obda-
rowujący – dzieliła się wrażeniami Małgo-

rzata Nocny. – Podziękowania należą się 
stałym twórcom, którzy od pierwszej edycji 
współtworzą to wydarzenie, czyli Strefie 
Aktywnego Seniora, Warsztatom Terapii 
Zajęciowej Malwa, Przedszkolu nr 5 – gru-
pie jeżyki i żabki, Klubowi Seniora w  Łą-
kach i Zabłotni. W tym roku było sporo 
osób i instytucji, które włączyły się w akcję 
i na pewno w niej pozostaną. Warto wyróż-
nić Annę Korzemską za stworzenie ślicznej, 
kolorowej i przede wszystkim olbrzymiej 
piniaty – dodała Małgorzata Nocny. n (ar)

Historia Fit Ani z Grodziska poruszyła 
wiele serc, nie tylko mieszkańców naszego 
miasta. Choroba przyszła nagle i wywró-
ciła do góry nogami świat instruktorki i jej 
rodziny. Istnieje jednak szansa na ratunek 
i powrót do normalności. Nadzieję daje 
immunoterapia, stosowana w instytucie 
w Kolonii w Niemczech. Metoda o tyleż 
skuteczna, ile kosztowna. Dlatego od kil-
ku tygodni na rzecz Fit Ani prowadzone 
są zbiórki środków.

Nie inaczej było podczas imprezy „Gro-
dzisk pomaga Fit Ani”, którą zainicjował 
Piotr Gąssowski, grodziski gitarzysta, 
kompozytor i wieloletni pedagog, a w or-
ganizację włączyli się m.in. Magdalena 
Wójcik i jej Studio MW oraz OSiR pod dy-
rekcją Mariusza Smysły. Inicjatywa zyska-
ła również patronat honorowy burmistrza 
Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego. 

Organizatorzy zadbali, by publiczność 
nawet przez chwilę nie mogła się nudzić. 
Największymi atrakcjami były występy 
grup tanecznych MW Studio Tańca, pokaz 
karate UKS Sparta, trampoliny Klubu Ga-
raż oraz pokaz rowerowy Trailteam. Do-
datkowo publiczności czas umilały pokazy 
gimnastyczne KS Agatos, fiesta latino ze 

Strefą Ruchu Książenice oraz pokaz teni-
sa stołowego przygotowany przez Dartom 
Bogorię. Pomiędzy licytacjami można było 
porozmawiać z medalistką olimpijską w ły-
żwiarstwie szybkim Luizą Złotkowską oraz 
aktorką Katarzyną Ptasińską. 

– Zaangażowaliśmy wiele klubów spor-
towych z Grodziska i nie tylko, wspiera 
nas wielu wolontariuszy, którzy zbiera-
ją pieniądze również na terenie miasta. 
Oczywiście Ośrodek Sportu wspiera takie 
inicjatywy. Chcemy pomóc – mówił Ma-
riusz Smysło.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się aukcja, za przygotowanie której odpo-
wiadały Kasia Sobolewska i Wiktoria Ol-
szewska. Do wylicytowania były głównie 
przekazane przez lokalnych darczyńców 
vouchery na różnego rodzaju usługi, jak 
również książki z autografami, ofiaro-
wane przez polskich pisarzy. W roli au-
kcjonera wystąpił gość specjalny Tomasz 
Zimoch, znany komentator sportowy, 
obecnie poseł, który zadbał, by licytacja 
przebiegała sprawnie i z humorem.

Dzięki hojności darczyńców oraz 
kwotom wpłacanym przez uczestników 
wydarzenia organizatorom udało się 

zebrać 16 tysięcy złotych na rzecz walki  
z chorobą.

– Jeszcze w tym roku będą organizo-
wane kolejne wydarzenia charytatywne 
w celu wsparcia finansowego Ani. Niedłu-
go pojawią się informacje na ten temat – 
zapowiada Piotr Gąssowski.

Grodziszczankę Anię można wesprzeć 
wpłacając darowiznę na stronie poma-
gam.pl/pomoc-dla-naszej-ani.

n Tekst i fot. Weronika Kostrzewa

Od serca z sercem 

Charytatywnie atrakcyjnie
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14 lutego obchodziliśmy 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki 
Zbrojnej w Armię Krajową. Z tej okazji na parkanie grodziskiego kościoła 
przy ulicy Piaskowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy można 
oglądać wystawę przygotowaną przez instytut Pamięci Narodowej. 
Wystawa przedstawia genezę powstania 
Armii Krajowej na tle ówczesnej sytu-
acji politycznej Polski i Europy, a także 
wprowadza odbiorcę w struktury Polskie-
go Państwa Podziemnego oraz ukazuje 
portrety dowódców i najwybitniejszych 
oficerów AK. Wiele miejsca poświęcono 
również Powstaniu Warszawskiemu i lo-
som żołnierzy po rozwiązaniu Armii Kra-
jowej i przekształceniu jej w Delegaturę 
Sił Zbrojnych na Kraj, a potem Zrzeszenie 
„Wolność i Niezawisłość”, które kontynu-
owało walkę z okupantem sowieckim.

Na terenie Grodziska 17 lutego 1940 r. 
rozpoczął działalność konspiracyjną ośro-

dek AK włączony do  Obwodu „Bażant”. 
Otrzymał kryptonim „Gąbka”, a  następ-
nie „Osa”.

Ogółem w  działalność Ośrodka AK 
„Gąbka” – „Osa”, obejmującą służby linio-
we i kwatermistrzowskie, radio i łączność, 
zagadnienia organizacyjno-szkoleniowe, 
wywiad i  kontrwywiad, dywersję i  sa-
botaż, obsługę zrzutów lotniczych, tajne 
nauczanie, sprawy zdrowotne i  sanitar-
ne, komórkę likwidacyjną, organiza-
cje harcerskie, Wojskową Służbę Kobiet 
i  Wojskową Służbę Ochrony Powstania, 
zaangażowanych było prawie 700  miesz-
kańców Grodziska i  okolicznych wsi, re-

Największa podziemna armia świata 

Pragniemy złożyć na ręce Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Gro-
dziska Mazowieckiego oraz Panu 
Aspirantowi Grzegorzowi Kucmi-
nowi, który dowodził akcją – ser-
deczne podziękowania i wyrazy 
uznania za szybką pomoc i pełen 
profesjonalizm w naprawie ze-
rwanej z dachu blachy oraz na-

prawienie przewodu kominowego 
i zabezpieczenie gruzu na posesji 
– straty były spowodowane przej-
ściem wichur, które niedawno na-
wiedziły Polskę!

Serdecznie dziękujemy za pomoc!
Wdzięczni Seniorzy  

– Wanda i Eugeniusz Kołota  
z Grodziska Mazowieckiego

prezentantów wszystkich grup zawodo-
wych i  społecznych oraz ponad 100 osób 
uczestniczących w  walce i  konspiracji 
poza strukturami Ośrodka, a także trud-
na do oszacowania liczba dorosłych, mło-
dzieży i dzieci wspierających Polskie Pań-
stwo Podziemne. W AK znaleźli miejsce 
przedstawiciele wszystkich warstw spo-
łecznych i ludzie o przeróżnych poglądach 
politycznych: socjaliści, ludowcy, dawni 
stronnicy marszałka Józefa Piłsudskiego, 
chadecy, duża część narodowców. W for-
macji tej służyli także Żydzi – od szerego-
wych po oficerów, takich jak choćby wie-
lokrotnie odznaczany Stanisław Aronson. 
Latem 1944 roku AK liczyła ok. 380 tysię-
cy zaprzysiężonych żołnierzy.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Podziękowania dla strażaków
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Dla oddechu

Cóż tam, pani, 
w internecie?

Czy wiecie, że na Face-
booku działa wydawca, 
którego posty cieszą 
się większym zaintere-
sowaniem, niż teksty 
publikowane przez 
CNN i New York 
Timesa? Mowa 
o  serwisie Bored 
Panda, czyli… Tak, jeśli znacie angielski, 
wzrok Was nie myli! Jest to serwis, który na-
zywa się Znudzona Panda!

Bored Panda to platforma, która publikuje 
artykuły dotyczące kultury oraz sztuki i, jak 
sam przyznaje: „kocha to, co robi tak moc-
no, jak kocha bambusy”. Wszak oficjalnie 
prowadzona jest przez pandę.

W zalewie negatywnych wiadomości 
w naszym nie zawsze przyjaznym i wesołym 
świecie serwis stara się wyłapywać pozytyw-
ne, niosące nadzieję informacje. Prezentuje 
ciekawostki związane m.in. z rękodziełem, 
historią, komiksem, kulinariami, wzornic-
twem. Kładzie też nacisk na działania na 
rzecz przyrody.

Ponieważ ubiegły rok obfitował w smutne 
wiadomości, jeden z autorów serwisu zebrał 
i zilustrował najbardziej pozytywne infor-
macje 2021 roku. Jak podkreślił: „Pisanie 
o   problemach jest ważne, jednak uważam, 
że na świecie jest też wiele dobra, które warto 
pokazać”. Przykłady niosące nadzieję, przy-
padki dobrych uczynków, działania na rzecz 
lepszego jutra – to wszystko znalazło się 
w zestawieniu optymistycznych wiadomości.

Konkrety? Po okresie masowego blaknię-
cia Wielka Rafa Koralowa zaczęła się odra-
dzać milionami koralowych żyć. W  szwaj-
carskiej Bazylei nakazano budowanie 
zielonych dachów, dzięki czemu już milion 
metrów kwadratowych miasta pokryte jest 
roślinnością. Pewien startup wykorzystu-
je sztuczną inteligencję w supermarketach 
do aktualizowania cen produktów, którym 
zbliża się koniec terminu przydatności do 
spożycia. Może to pozwolić na istotne ogra-
niczenie marnowania żywności. Niemieckie 
schronisko dla zwierząt wykorzystuje apli-
kację randkową Tinder w szczytnym celu: 
pozwala łączyć psy i koty z ich idealnymi 
opiekunami. W  Japonii powstało Minister-
stwo Samotności, które pomaga ludziom 
w radzeniu sobie z problemami z izolacją 
w dobie koronawirusa. Trwają obiecujące 
badania nad szczepionką przeciwko HIV. 
Wspaniałe wieści dotyczą również pand. 
Otóż panda wielka została usunięta z listy 
zagrożonych gatunków! To zaledwie wyci-
nek pozytywnych doniesień z 2021 roku.

Czy rok 2022 pozwoli redaktorom serwisu 
znaleźć dobre wiadomości? Oby…

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Tajemnica 
umysłu 

Książki  
z dobrej  
półki

Cyfrowe  
relacje

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

Największym problemem współczesno-
ści okazuje się bezpośrednia komunika-
cja. W dzisiejszych czasach to internet 
i smartfon stają się naszymi codziennymi 
powiernikami. Zaczynamy wchodzić ze 
swoim telefonem w pewną relację, którą 
nieświadomie codziennie pielęgnujemy. 
Patrząc na własne potrzeby, zapomina-
my o uczuciach innych, otaczających nas 
osób. „Cyfrowe dzieci” autorstwa Beaty 
Pawłowicz i Tomasza Srebnickiego to nie 
tylko doskonały poradnik o rozwiązywa-
niu problemów z nadużywaniem kom-
putera czy też smartfonu przez dzieci, jak 
również dorosłych. Jest to także skarbni-
ca wiedzy i nieocenione źródło tematów 
do rozmów, które niekiedy mogą wyda-
wać się problematyczne. 

W tym wypadku ważniejsze niż psy-
choterapeutyczne wykształcenie współ-
autora książki, jest prawdziwe, życiowe 
doświadczenie, które zdobywał Tomasz 
Srebnicki wychowując własne dzieci. 

Masz problem, nie możesz porozumieć 
się z dzieckiem albo uważasz, że telefon 
stał się murem nie do pokonania? „Cyfro-
we dzieci” to książka pomocna w poszu-
kiwaniu odpowiedzi na tego typu pytania.

Na tę pozycję uwagę zwrócić powin-
ni zwłaszcza wielbiciele thrillerów 
psychologicznych, bo „Dom głosów” 
autorstwa Donato Carrisi to książka 
godna polecenia. Zaintrygowała wie-
lu czytelników, ukazuje zdecydowanie 
nieszablonowe podejście do zasad, któ-
re bywają społeczeństwu narzucane. 

Psycholog dziecięcy, specjalizujący 
się w hipnozie, pomaga młodym pa-
cjentom przezwyciężyć traumę i od-
zyskać wyparte wspomnienia. Kiedy 
trafia do niego dorosła kobieta, staje się 
dla niego zagadką nie do rozwiązania. 
Podczas sesji hipnozy z podświado-
mości Hanny wyłoniło się wspomnie-
nie o morderstwie, którego ofiarą padł 
chłopiec. Co okaże się prawdą, a co 
przerażającym złudzeniem?

Donato Carrisi popycha czytelni-
ka w  najgłębsze zakamarki ludzkiej 
psychiki, natomiast hipnoza i świat 
iluzji dodają tylko dreszczyku emocji. 
Wbrew pozorom okazuje się, że zasady, 
które mają chronić, stają się najwięk-
szym zagrożeniem. Intrygująca, napa-
wająca strachem i niepewnością – ide-
alna na wiosenne wieczory.
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Są już w naszym mieście Koperty Życia dla seniorów przewlekle chorych i samotnie mieszkających. 
W tej sprawie Gminna Rada Seniorów w październiku 2021 r. wystąpiła do Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego z uchwałą, licząc na przychylność i szybką realizację. Nasze pragnienie spełniło się. 
Koperty Życia możemy wcielać w życie.

Dlaczego warto mieć Kopertę Życia?
Koperta Życia to pakiet zdrowotny, 
w który powinni być wyposażeni przede 
wszystkimi seniorzy samotnie zamiesz-
kujący i schorowani.

W specjalnie przygotowanej kopercie 
muszą być zawarte najważniejsze infor-
macje o stanie zdrowia pacjenta, przyj-
mowanych lekach, alergiach na leki, 
kontaktach do najbliższych, danych oso-
bowych, w tym nr PESEL.

Pakiet z tymi informacjami powinien 
być przechowywany w lodówce, czy-
li miejscu, które jest prawie w każdym 
domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Informacje o pacjencie, jego historia 
choroby, zebrane w jednym miejscu będą 
przydatne personelowi medycznemu: le-
karzowi, ratownikom pogotowia ratun-
kowego wezwanym do pacjenta. W razie 

wypadku czy nagłej choroby kontakt z pa-
cjentem może być utrudniony. O uratowa-
niu życia może decydować każda minuta. 
Wgląd w przygotowane informacje może 
okazać się cenny i być na wagę złota, szcze-
gólnie w czasach pandemii koronowirusa.

Koperty Życia można już odbierać w or-
ganizacjach pozarządowych lub Ośrodku 
Pomocy Społecznej:
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gro-
dzisku Mazowieckim, ul. Spółdzielcza 9, 
Centrum Kultury I piętro, pokój nr 102 (dla 
słuchaczy UTW):
n we wtorki i piątki – w godz. 10:00-12:00

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Spółdzielcza 9, Centrum Kultury – wej-
ście C, II piętro (dla członków Związku):
n w środy – w godz. 10:00-13:00
n w piątki – w godz. 9:00-12:00

Koperty Życia już w Grodzisku

3. Stowarzyszenie 04-O w Grodzisku Mazo-
wieckim ul. Spółdzielcza 9, Centrum Kultu-
ry, II piętro (dla członków Stowarzyszenia): 
n   w poniedziałki, środy i czwartki  

– w godz. 10:00-16:00 
4. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział 
Świadczeń Rodzinnych w Grodzisku Mazo-
wieckim, ul. Bairda 38A (dla osób potrzebu-
jących niezrzeszonych w ww. organizacjach):
n  od poniedziałku do piątku – w godz. 

8:00-16:00
Poniżej umieszczamy wskazówki doty-

czące wypełnienia Karty Informacyjnej 
do Koperty Życia. Znajduje się ona na stro-
nie internetowej: kopertazycia.pl Można 
też jej wysłuchać dzwoniąc pod nr telefonu: 
531 112 112. Istnieje możliwość wydrukowa-
nia na własnej drukarce karty informacyjnej 
z ww. strony internetowej.
Instrukcja
Znajdź czas i poświęć możliwie dużo uwagi, 
by prawidłowo wypełnić kartę informacyj-
ną. Pamiętaj, od tego może zależeć Twoje 
życie!
n  W rubryce „grupa krwi”, gdy nie ma pew-

ności, należy wpisać (XXX).
n  W rubryce „jestem uczulony(a) na”, gdy 

nie ma uczuleń należy wpisać 
 (NIE STWIERDZONO).
n  W rubryce „ile razy dziennie” należy 

wpisać odpowiednio (1 RANO) – (1 WIE-
CZOREM) –  (2 x) – (3 x) – (co 6 godz.).
n  Poproś lekarza prowadzącego, by po-

twierdził medyczne dane zawarte w karcie 
podpisem i pieczątką.
n  Sugerujemy włożenie do koperty ksero 

dowodu osobistego w celu prawidłowej 
identyfikacji koperty z jej właścicielem.
n  Pamiętaj również, by do koperty dołączyć 

kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub 
inne istotne dokumenty dotyczące Twoje-
go zdrowia, np. wyniki ostatnich badań.

UWAGA!
Koperta Życia jest przeznaczona wyłącz-
nie dla służb medycznych i ratowniczych 
w  przypadku zaistnienia krytycznej sytu-
acji w celu ratowania życia i zdrowia. Pod 
żadnym względem prosimy nie udostępniać 
kopert i danych w nich zawartych osobom 
postronnym.

Gminna Rada Seniorów wystosowała proś-
bę do wszystkich kierowników przychodni 
podstawowej opieki zdrowotnej na terenie 
miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki o przy-
chylne potraktowanie pacjentów, którzy 
zwrócą się z prośbą o wypełnienie i podpisa-
nie przez lekarza rodzinnego przyniesionej 
przez nich Karty informacyjnej.

Wierzymy, że posiadanie Karty Życia przy-
czyni się do ochrony zdrowia i życia naszych 
Seniorów, a uratowanie choćby tylko jednego 
życia będzie wielkim sukcesem.

n Teresa Gańko



BOGORIA nr 316 marzec 2022

17Żurawie 2022

 

 

– Wszystko, co się będzie działo na tej scenie, dotyczyć będzie olbrzymiej powierzchni ponad 360 km². Wszystkie 
aktywności, które będą się na scenie odnajdować, jako aktywności nagrodzone, realizowane są dla prawie 
100 tys. mieszkańców – powiedział Grzegorz Nawrocki, prowadzący iii Galę Aktywności Lokalnej, która odbyła 
się 16 lutego w centrum Kultury. Głównym punktem uroczystości było wręczenie Żurawi Powiatu Grodziskiego. 

Z Danutą Dubielecką, laureatką Żurawia Powiatu Grodziskiego 
w kategorii społecznik roku, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie 
Europa i My została wręczona już po raz 
trzeci. Jej celem jest promocja aktywności 
obywatelskiej, docenienie lokalnych liderów 
i stojących za nimi organizacji, nagłaśnia-
nie przykładów postaw społecznych oraz 
szerzenie wiedzy na temat społecznej od-
powiedzialności biznesu. Swój patronat nad 
inicjatywą roztoczyły samorządy gmin po-
wiatu grodziskiego, jak również starostwo, 
a nasza redakcja jest jednym z partnerów 
organizacji tego przedsięwzięcia.

W kategorii społecznik roku Żurawia 
Powiatu Grodziskiego otrzymała Danuta 
Dubielecka, zaś wyróżnienia – Maria Kło-
siewicz, sołtys Grzegorzewic, oraz Boże-
na Bajkowska, kierownik lokalnego Biura 
PCK OR. Wolontariuszem roku 2021 indy-
widualnie został Tomasz Olczak, a grupowo 
– wolontariusze Szlachetnej Paczki z  Gro-
dziska i Żabiej Woli. Wyróżnieniem w  tej 

kategorii uhonorowany został Wojciech 
Łempicki, który od lat wspiera inne osoby 
niepełnosprawne oraz osoby w  kryzysie 
alkoholowym, oraz wolontariusze „Schro-
nu” Stowarzyszenia przyjaciół Schroniska 
w Milanówku. Laureatem nagrody w kate-
gorii organizacja pozarządowa roku została 
OSP Skuły, a wyróżnienia trafiły do Sto-
warzyszenia Przyjaciół Muzyki „Słuchaj” 
i Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze 
Skrzydła. W kategorii firma przyjazna 
przedsiębiorczości statuetką zaprojektowa-
ną przez Jerzego Juczkiewicza nagrodzono 
Piekarnię Cukiernię Witaszczyk, a wyróż-
nienia stały się udziałem RB Tech sp. z o.o, 
Kuźnii Narzędzi Kamil Mechocki oraz 
WIPER Romualda i Jolanty Wąsikowskich, 
którzy prowadzą działalność edukacyjną 
– szkolnictwo wyższe. Kapituła, w któ-
rej zasiedli przedstawiciele samorządów 
oraz eksperci, tytuł wydarzenia społecz-

nego roku zdecydowała się przyznać „Są-
siedzkiemu śniadaniu na trawie”, imprezie 
zorganizowanej przez grupę nieformalną 
i Marię Kłosiewicz, sołtys Grzegorzewic.   

– Mam nadzieję, że te przykłady działań, 
które reprezentują sobą osoby, organizacje, 
firmy nagradzane Żurawiami, będą inspi-
racją dla innych i osób angażujących się, 
aktywnych będzie coraz więcej – powie-
dział Daniel Prędkopowicz, prezes Stowa-
rzyszenia Europa i My.

Gościem specjalnym wieczoru była Joan-
na Sadzik, prezes Stowarzyszenia „Wiosna”, 
w części artystycznej wystąpiła Kasia Moś 
z  zespołem, a o odpowiednią oprawę mu-
zyczną gali zadbał Grodziski Kwintet Dęty.  

n Krzysztof Bońkowski
Wszystkie prezentowane na kolejnych stro-

nach wywiady z laureatami Żurawi Powiatu 
Grodziskiego zostały przeprowadzone przed 
24 lutego. 

Sołtys i opiekunka Świetlicy Wiejskiej 
w Zabłotni, opiekunka Klubu Seniora Łąki 
i  Zabłotnia, przewodnicząca KGW w Za-
błotni, członkini Gminnej Rady Seniorów. 
Co było pierwsze?

– Wszystko zaczęło się od tego, że 27 lat 
temu zostałam sołtysem. Mieszkałam tu już 
kilka lat, poprzedni sołtys zrezygnował, nie 
było chętnego, więc pomyślałam: może warto 
spróbować. 
Ale na sołtysowaniu Pani nie poprzestała. 

– Sołtys zbierze podatki i ma święty spokój. 
A mi było cały czas mało. Na przykład klub 
seniora. Pracowałam w bibliotece w Pawi-
lonie Kultury i na wakacjach usłyszałam od 
znajomych, że u nich jest tak fajnie, bo mają 
klub seniora. Jak wróciłam do pracy, to już 
wiedziałam, że muszę w Pawilonie też coś ta-
kiego zorganizować. 
Teraz prowadzi Pani kluby seniora w  Za-
błotni i w Łąkach. 

– Kiedy poszłam na emeryturę, ksiądz pro-
boszcz Janusz Starosta zasugerował, żeby klub 
seniora zrobić w Łąkach. A jak już się zaczęło 
w Łąkach, to zaraz i w Zabłotni, bo przecież 
tutaj też się spotykam z seniorkami. I tak się 
spotykamy – raz w Łąkach, raz w Zabłotni. 

Jak udaje się Pani pogodzić działania zwią-
zane z różnymi aktywnościami z życiem 
osobistym?

– Trzeba sobie dobrze grafik rozplanować 
i mieć wyrozumiałą, wspierającą rodzinę. 
Ważne też, by mieć życzliwych ludzi wokół 
siebie. A ja takich mam.
Co uważa Pani za największy sukces na polu 
działalności społecznej?

– Radość ludzi. Jeżeli ze 130 członków na 
spotkania przychodzi 70 osób, to czuję, że to 
jest potrzebne i ja tam jestem potrzebna.
Ale jest też bardziej materialny owoc Pani 
działalności… Czyli świetlica w Zabłotni.

– Zaczęło się od budynku dawnego sklepu. 
18 metrów powierzchni użytkowej, ale mie-
ściło się tam i po 60 osób i jeszcze występy 
dzieci były. To się cieszyło takim powodze-
niem, że jak gmina zaczęła budować świetlice 
wiejskie, to postanowiłam, że muszę wycho-
dzić dla Zabłotni nowy budynek. Taka rola 
sołtysa. I od trzech lat mamy nową świetlicę.
Współpraca międzypokoleniowa to ładne 
hasło. Jak wygląda jego realizacja z Pani 
perspektywy?

– W świetlicy w Zabłotni mamy spotka-
nia pokoleniowe, na których dzieci, rodzice 

Czuję, że to jest potrzebne

i babcie wspólnie robią rękodzieło. W klubie 
seniora w Łąkach mamy wspaniały kontakt 
z przedszkolem i ze szkołą nr 4. Przed pan-
demią chodziliśmy do przedszkola i czytali-
śmy dzieciom. A dzieciaki zapraszały nas na 
dzień babci i dziadka, święta, dzień matki, 
dzień seniora. 
Spodziewała się Pani, że zostanie laureatką 
Żurawia Powiatu Grodziskiego?

– To była dla mnie wielka niespodzianka 
i wielka radość. Nigdy nie czekałam, żeby 
mnie chwalili, nagradzali. Chyba żaden spo-
łecznik nie czeka na nagrody. Nagrodą jest 
to, że ludzie widzą. Tytuł społecznika roku 
to dla mnie takie podsumowanie moich 
20 lat ze świetlicą.

Żurawie
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Z Sylwią Kleszko, liderką zespołu Szlachetnej 
Paczki w Żabiej Woli, laureata w kategorii wolon-
tariusz roku, rozmawiała Anna Redel.

Z wojciechem Domańskim, liderem Szlachetnej 
Paczki w Grodzisku Mazowieckim, laureata w kat-
egorii wolontariusz roku, rozmawiała Anna Redel.Z jakimi problemami bory-

kają się w Państwa rejonie 
osoby wymagające wsparcia?

– Są to m.in. choroby, nie-
pełnosprawność dzieci, kłopo-
ty z zatrudnieniem. Nasz rejon 
w  zeszłym roku poszerzył się 
o Tarczyn, a do czwórki wolon-
tariuszy dołączyły jeszcze dwie 
osoby.
W jaki sposób wolontariusze 
pomagają potrzebującym?

– Wolontariusze we współ-
pracy z GOPS-em, szkołami 
i  społecznością lokalną wyszu-
kują rodziny. Jako sołtys dwóch 
wsi, proszę sołtysów, radnych, 
mieszkańców o pomoc we 
wskazywaniu rodzin. Wolon-
tariusze odwiedzają rodziny, 
robią wywiady na temat ich po-
trzeb, wypełniają dokumenty 
i wprowadzają dane do bazy. Są 
pośrednikami między darczyń-
cą a rodziną. W Weekend Cu-
dów jadą do rodzin i przekazują 
dary.
Jakie efekty przyniósł w ze-
szłym roku Weekend Cudów 
w Żabiej Woli?

– W ramach Szlachetnej 
Paczki pomoc otrzymało tyl-
ko 10 rodzin, ale przy okazji 
zorganizowaliśmy dodatko-
wą formę wsparcia dla blisko 
kolejnych dziesięciu rodzin. 
Utrzymujemy też kontakty 
z  kilkudziesięcioma rodzinami 
z wcześniejszego okresu naszej 
działalności.
Czyli Państwa działania wy-
kraczają poza Szlachetną 
Paczkę?

– Tak. Corocznie apelujemy 
o  pomoc, na co licznie odpo-
wiadają nasi mieszkańcy, za co 
serdecznie dziękujemy. Zbie-
ramy produkty żywnościowe, 
środki chemiczne, zabawki. 
Jako sołtys i dwoje wolontariu-
szy z rady sołeckiej, pracujemy 
społecznie na rzecz mieszkań-
ców. Jako grupa nieformalna 
realizujemy różne projekty.
Jakie emocje Państwu towa-
rzyszą?

– Dla wolontariuszy, czyli 
Barbary Skowronek, Andrzeja 
Domańskiego, Małgorzaty Ja-
kubowskiej, Aleksandry Sass, 
Agnieszki Jasińskiej, mnie 
i  mojego męża, który wraz 

z  Piotrem Gonerą nas wspie-
rają i są naszą nieocenioną siłą 
fizyczną, oraz dla Szkoły Pod-
stawowej w Józefinie, gdzie 
znajduje się nasz magazyn, to 
niesłabnące wzruszenie. Cztery 
lata temu, kiedy zaczynaliśmy, 
nie dowierzaliśmy, że ludzie 
mogą żyć w takich warunkach.
Jak udaje się Państwu łączyć 
wolontariat z innymi zobo-
wiązaniami?

– To trudna sprawa, bo naszą 
„paczkową” rodzinę tworzą doj-
rzałe osoby, które pracują zawo-
dowo, mają rodziny, problemy 
zdrowotne. Ale potrafimy się 
zorganizować. Jestem dumna, 
bo choć jest nas tak mało, to 
nikt nie ma wątpliwości co do 
słuszności działań, które robi-
my całkowicie społecznie.
Czym dla Państwa jest zdoby-
cie Żurawia Powiatu Grodzi-
skiego?

– To wielka radość, że zauwa-
żono naszą pracę. Spotykamy 
się z teoriami, że to niemożli-
we, że robimy to za darmo, że 
to się nie zdarza, aby ktoś się 
tak angażował. Chciałabym, 
aby ta nagroda, była motywacją 
dla ludzi mających opory, by 
włączyć się do akcji. W „pacz-
kowej” rodzinie jest fajnie, 
bo można dzielić się dobrem. 
A pomoc jest potrzebna.

Jaka idea przyświeca Szla-
chetnej Paczce?

– Mądra pomoc. Chcemy 
dawać wędkę, nie rybę. Poka-
zywać, że wystarczy bodziec, 
aby zmienić życie na lepsze. 
Na tym polega nasze wsparcie. 
Myślimy globalnie, działamy 
lokalnie.
Szlachetna Paczka to akcja 
ogólnopolska. Czym wyróż-
nia się rejon grodziski na tle 
innych?

– Jest tu bardzo dużo osób 
chętnych do pomocy. Ponad 
połowa to wolontariusze „wete-
rani” z doświadczeniem z wcze-
śniejszych edycji. Tacy ludzie 
potrafią naprowadzić rodziny 
na ich potrzeby, które są różne, 
od tych droższych jak lodówka, 
wózek inwalidzki, koncentrator 
tlenu, po odzież, środki che-
miczne, artykuły spożywcze. 
A  darczyńców mamy rozma-
itych, np. piłkarze i pracownicy 
Pogoni Grodzisk ufundowali 
łóżko rehabilitacyjne.
Dlaczego warto należeć do 
Szlachetnej Paczki?

– Pomaganie daje ogromną 
satysfakcję. W Weekend Cu-
dów wolontariusze widzą, że to, 
na co pracowali od październi-
ka do grudnia, przynosi rezul-
taty. Gdy wracają od rodzin, nie 
potrafią powstrzymać emocji 
– są łzy wzruszenia, ogromna 
radość i poczucie spełnienia, że 
to, co robią ma głęboki sens.
Kim są grodziscy wolontariu-
sze i jak można ich scharakte-
ryzować?

– To osoby o dużej empatii, 
niezwykle odpowiedzialne, 
które dają z siebie sto procent. 
W naszej grupie są zarówno lu-
dzie mający 16 lat, jak i 60-lat-
kowie. W 2021 roku działa-
liśmy pod jednym szyldem 
z sąsiednim rejonem Jaktorów, 
Międzyborów, więc mieliśmy 
większy teren działania. Było 
nas ponad 50 osób. Bardzo po-
mogli nam strażacy z Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
z  Jaktorowa, Międzyborowa 
i Grodziska.
Jak podsumowałby Pan ubie-
głoroczną edycję akcji w Gro-
dzisku?

– To było duże wyzwanie 
logistyczne. Odwiedziliśmy 
aż 48 rodzin, a nasi darczyń-
cy byli niezwykle hojni – do 
jednej z  rodzin trafiło ponad 
50 paczek z różnego rodzaju 
artykułami. Wszystko odbyło 
się zgodnie z planem: została 
wykonana bardzo ciężka praca 
w magazynie i w trakcie trans-
portowania darów. Było co 
przenosić. Udało się też zaan-
gażować lokalną społeczność, 
np. jedna z grodziskich firm 
przygotowała nam specjalny 
baner reklamowy, aby magazyn 
stał się wizytówką akcji.
Skąd czerpią Państwo moty-
wację i inspirację do podej-
mowania działań?

– Odwiedzając rodziny, 
u  których nie ma prądu czy 
bieżącej wody, dostrzegamy, że 
takie problemy jeszcze istnieją. 
Zmienia się nasza świadomość. 
Takie momenty jak reakcja 
starszej pani, która po otrzy-
maniu ciepłych kapci, przytula 
się do nich i potem płacze, zo-
stają w pamięci.
Jak odbieracie Państwo uho-
norowanie Żurawiem Powia-
tu Grodziskiego?

– Nominacja była sporym 
wyróżnieniem, a zwycięstwo 
zachęca do pozostania w Szla-
chetnej Paczce na kolejną edy-
cję. Taka nobilitacja daje dodat-
kową motywację do działania.

Cztery lata wzruszeń Zmienia się nasza 
świadomość
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Z Marią Kłosiewicz, organizatorką „Sąsiedzkie-
go śniadania na trawie”, które zostało uznane za 
wydarzenie społeczne roku, rozmawiał Krzysztof 
Bońkowski.
Jak zrodził się pomysł  
„Sąsiedzkiego śniadania na 
trawie”?

– Jestem sołtyską Grzegorze-
wic, liderką Nieformalnej Gru-
py Działania „Kierunek Grze-
gorzewice” i miłośniczką naszej 
lokalnej historii. Pomyśleliśmy, 
że można połączyć przyjemne 
z pożytecznym i w niezobowią-
zującej atmosferze upowszech-
niać naszą historię, zwłaszcza 
że starsze osoby o tej historii 
zapominają, a młodzi w ogóle 
jej nie znają. 
Ale to nie jedyna idea imprezy.

– Chcieliśmy też połączyć 
pokolenia, zachęcić ludzi, by 
powychodzili z domów i zo-
baczyli, że nawet w sytuacji 
pandemicznej możemy się 
w  sposób bezpieczny wspólnie 
bawić i poszerzać wiedzę. Cały 
program obejmował pięć spo-
tkań, podczas których eksper-
ci mówili również o pierwszej 
pomocy, zdrowym odżywianiu 
i profilaktyce zdrowia – było 
spotkanie dotyczące profilak-
tyki raka piersi, a także stoma-
tologii, która łączy się z historią 
Grzegorzewic. 
W jaki sposób?

– Z Grzegorzewicami są 
związane bardzo ciekawe po-
staci. Jedną z nich jest pan Al-
fred Meissner, dawny właściciel 
pałacu w Grzegorzewicach. To 
słynny polski stomatolog, pro-
fesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Do dzisiaj w gabinetach 
dentystycznych są używane 
szczypce Meissnera.
Jakie jeszcze ciekawostki kry-
je historia Grzegorzewic?

–  Choćby w 1954 roku bawi-
ła się u nas Maria Dąbrowska 
na weselu swojej chrześniaczki, 
naszej mieszkanki, pani We-
roniki. Zabawa, która trwała 
3 dni, została opisana w noweli 
„Na wsi wesele”. Książka mało 
znana, ale bardzo ciekawa. 
Udało nam się nawet rozkodo-
wać postaci, które występują 
w utworze.
„Śniadania…” odbywały się 
jesienią. To nie wpłynęło na 
frekwencję?

– Pierwsze spotkanie rzeczy-
wiście trochę mnie przeraziło, 
ale potem z frekwencją i zaan-

gażowaniem ludzi było zna-
komicie. Ludzie brali aktywny 
udział, przynosili własne wy-
roby, dzieciaki się bawiły, starsi 
się bawili, naprawdę nie było 
widać izolacji społecznej. 
Impreza zintegrowała nie tyl-
ko mieszkańców, ale i organi-
zatorów. 

– Współorganizatorów i par - 
tnerów mieliśmy dużo – m.in. 
Dom Kultury w Żabiej Woli, 
grupy rekonstrukcji histo-
rycznej GRH Bellum i GRH 
Strzelcy, Klub Zdrowego Od-
żywiania, OSP Skuły, lokalni 
dostawcy wędlin oraz Wodna 
Osada, gdzie odbywały się te 
spotkania. 
„Żuraw za Śniadanie” brzmi 
dobrze?

– Fajnie, że doceniono nasze 
działania społeczne. Dla nas to 
ogromnie miłe i budujące. Każ-
da nagroda jest przyjemna, a ta 
sprawi, że więcej osób usłyszy 
o Grzegorzewicach.
Indywidualnie została Pani 
również wyróżniona w kate-
gorii społecznik roku. 

– Zdziwiłam się, że byłam 
nominowana. Po prostu dzia-
łam, jestem sołtysem otwartym 
na współpracę, człowiekiem 
otwartym na innych. Bardzo 
lubię spotykać się z ludźmi, roz-
mawiać, staram się być dostęp-
na nie tylko stacjonarnie, ale też 
przez telefon i Internet.  

Profilaktyka z historią 

Z Tomaszem Olczakiem, laureatem Żurawia 
Powiatu Grodziskiego w kategorii wolontariusz 
roku, rozmawiała Anna Redel.

Dlaczego naprawia Pan zużyty 
sprzęt całkowicie za darmo?

– Dużo ludzi zadaje mi to 
pytanie. Niesienie pomocy 
drugiej osobie sprawia mi przy-
jemność. Lubię, jak ktoś może 
na mnie polegać, a elektroni-
ka to moje hobby. Interesuje 
się tym od dziecka, uczyłem 
się naprawiać rzeczy metodą 
prób i błędów i pozyskiwałem 
wiedzę z różnych forów i stron 
internetowych. Charytatywnie 
zajmuję się tym od dwóch lat, 
mniej więcej od rozpoczęcia 
pandemii. Potrafię podzielić 
czas między rodzinę, pracę, 
a pomaganie innym. W zamian 
wystarczy mi uśmiech, np. za-
dowolona twarz dziecka.
Jakiego typu sprzęt przy-
wraca Pan do prawidłowego 
funkcjonowania?

– Sprzęty są wszelakie, bo 
komputery, laptopy, konsole, 
telefony, ale zdarza mi się też 
naprawić pralki czy lodówki.
W jaki sposób dociera Pan do 
ludzi potrzebujących?

– Na grupie „Uwaga, śmie-
ciarka jedzie – Grodzisk Ma-
zowiecki” na Facebooku wy-
stawiam naprawione sprzęty, 
a potem razem z żoną staramy 
się weryfikować osoby, które 
się po nie zgłaszają w komen-
tarzach pod postami. Żona jest 
moim najlepszym doradcą. 
Jak pozyskuje Pan sprzęt?

– Uszkodzony sprzęt zbie-
ram na tej „śmieciarkowej” 
grupie. Dużo osób się do mnie 
odzywa, że mają np. starego 
laptopa, który nie działa, prze-
kazują go mi, abym go naprawił 
i oddał potrzebującej osobie, 
np. na zdalne nauczanie dla 
dziecka. Jeżeli danego sprzętu 
nie uda mi się naprawić, to go 
nie wyrzucam, tylko zosta-
wiam jako „dawcę organów” do 
innego sprzętu. U mnie nic się 
nie marnuje.
Jest Pan również „złotą rącz-
ką” od elektroniki także w ra-
mach Szlachetnej Paczki.

– Tak, mam kontakt z wolon-
tariuszką z Pruszkowa, której 
przekazałem np. naprawiony 

telewizor dla starszej pani. 
W bardzo trudnej sytuacji była 
też samotna matka, więc powy-
ciągałem z szafy trzy laptopy 
i  z nich zrobiłem jeden spraw-
ny. Działam od Mszczonowa 
i Żyrardowa, przez Grodzisk, 
Pruszków aż do Warszawy.
Czy spodziewał się Pan, że 
otrzyma Żurawia Powiatu 
Grodziskiego?

– W ogóle się tego nie spo-
dziewałem. Gdy zgłaszano 
kandydatów do nagrody, zaczę-
ły odzywać się do mnie osoby 
z prośbą o zgodę na zgłoszenie 
mojej osoby. Inicjatywa była po 
stronie członków grupy „śmie-
ciarkowej”. A ja po prostu robię 
to, co lubię. Działałem sobie 
po cichu, a teraz taki rozgłos. 
Rodzina jest ze mnie dumna, 
ja najbardziej jestem wdzięcz-
ny żonie, która umie mnie 
zrozumieć i brawa dla niej za 
wytrwałość. Sam nie wywo-
dzę się z bogatej rodziny, więc 
jak u nas coś się popsuło to nie 
kupowało się nowego, tylko się 
to naprawiało. Od dziecka ko-
cham wszystko, co ma śrubki 
i przewody.

Kocham śrubki  
i przewody

Żurawie Powiatu Grodziskiego
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Z Maciejem Witaszczykiem, dyrektorem zarządza-
jącym Piekarni cukierni Janusz Witaszczyk, która 
została laureatem w kategorii firma przyjazna spo-
łeczności lokalnej, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

Z Dominikiem Michałowskim, prezesem OSP 
Skuły, która została laureatem w kategorii orga-
nizacja pozarządowa roku, rozmawiał Krzysztof 
Bońkowski.

Podczas gali padło zdanie 
„przykładamy wagę do trady-
cji”. Długa jest ta tradycja?

– Rozpoczął ją dziadek, który 
przed II wojną światową pra-
cował w piekarniach i, szuka-
jąc po wojnie swojego miejsca 
w  życiu, w 1945 roku trafił do 
Milanówka i tu otworzył za-
kład. W pewnym momencie 
kondycja dziadka nie pozwalała 
mu na prowadzenie piekarni, 
więc obowiązki przejął mój 
tata, który jako doktor Poli-
techniki Warszawskiej decyzję 
o zmianie uczelni na piekarnię 
musiał podjąć z dnia na dzień. 
Od 2004 roku pracujemy z tatą 
w tandemie, więc jestem trze-
cim pokoleniem Witaszczyków. 
Tradycja ma również od-
zwierciedlenie w produktach?

– Niektóre receptury pamię-
tają dziadka. Oczywiście trzeba 
się rozwijać, dostosowywać się 
do rynku, bo nie produkujemy 
dla siebie, tylko dla ludzi, więc 
nie unikamy nowości. Ale prze-
miło jest słyszeć, jak klienci 
mówią „ja to jeszcze kupowa-
łem u pana dziadka ten sam 
chleb”.
Pomaganie też wpisuje się 
w tradycje firmy?

– Zawsze uważałem, że każ-
dy powinien sprzątać na swoim 

podwórku. A podwórko moż-
na rozumieć jako to, co mamy 
przed domem, ale także to, co 
mamy naokoło siebie. Jesteśmy 
nie tylko po to, żeby sprze-
dać chleb, lecz także chcemy 
coś dać od siebie społeczności 
w podziękowaniu.
Co wymaga większego za-
angażowania – przekazanie 
produktów czy obecność i do-
bre słowo?

– Jedno z drugim jest powią-
zane. Z każdą osobą, która do 
nas przychodzi, staram się po-
rozmawiać, żeby wiedzieć, jak 
mogę pomóc w najlepszy spo-
sób. Przekazywanie darów na 
zasadzie wysyłkowej wydaje mi 
się bezosobowe. A w społecz-
nościach chodzi o relacje. Świat 
jest wtedy lepszy, jeżeli ludzie 
sobie pomagają i o siebie wza-
jemnie dbają.
Kto jest adresatem działań 
społecznych firmy?

– Często przychodzą do mnie 
maile z prośbą o pomoc z in-
nych części Polski, ale niestety 
nie jestem w stanie wszystkim 
pomóc. Dlatego określamy bar-
dzo ostro granice naszej dzia-
łalności społecznej do terenu, 
na którym odbywa się nasza 
działalność gospodarcza. 
Czym się różni piekarnia rze-
mieślnicza od przemysłowej?

– Odpowiedź jest bardzo pro-
sta – pracą ręczną. Każdy chleb, 
który później ląduje w sklepie, 
jest dotykany przez człowieka, 
to człowiek decyduje. W prze-
myśle głównie wciska się guzik 
i  pilnuje, żeby po drodze nie 
było przestojów.
Jak smakuje tytuł Firmy 
Przyjaznej Społeczności Lo-
kalnej 2021 roku?

– Chciałbym bardzo podzię-
kować Milanowskiemu Cen-
trum Kultury za zgłoszenie nas 
do tej nagrody. Byliśmy tym 
faktem mocno zdziwieni, bo 
uważamy, że to naturalne, by 
dzielić się z lokalną społeczno-
ścią. Na pewno jest to bardzo 
pozytywny akcent. Zwykle na-
sza pomoc kończy się na „dzię-
kuję”, natomiast Żuraw jest 
czymś, co zostaje na dłużej.

Ilu członków liczy Ochotni-
cza Straż Pożarna w Skułach?

– Obecnie mamy 118 człon-
ków, najwięcej jest z rejonu 
Bartoszówki, Skuł, Słubic, ale 
mamy strażaków z całej gmi-
ny Żabia Wola, a nawet dwóch 
członków wspierających spoza 
naszego regionu.
OSP w Skułach podkreśla, że 
ma rozwiniętą działalność 
kulturalną. Niesienie kultu-
ry i pomocy idzie w parze?

– Nieraz tak, zwłaszcza że 
kulturę łączymy z edukacją 
i staramy się przeprowadzać dla 
mieszkańców szkolenia z zakre-
su pierwszej pomocy. Oczywi-
ście, kiedy ratujemy ludzi i  ich 
mienie, nie skupiamy się na 
sprawach kultury, tylko robimy 
swoją strażacką robotę. Część 
członków jest aktywnych w ak-
cjach, inni koncentrują się na 
działalności kulturalno-eduka-
cyjnej. Każdy jest potrzebny.
W tym roku OSP Skuły  
świętować będzie 95-lecie 
istnienia.

– Dla nas OSP jest częścią 
naszej lokalnej tradycji. Wy-
starczy przyjść i zobaczyć listę 
członków, która poszerza się z 
pokolenia na pokolenia. Mój 
dziadek był w straży, tata był w 
straży, ja jestem w straży. Dzię-
ki temu tradycja jest kultywo-
wana. 
Dbacie również o to, by wy-
chować następców.

– Mamy młodzieżową dru-
żynę pożarniczą, ponad trzy-
dzieścioro dzieciaków, które też 
wdrażają się w nasze życie stra-
żackie. Wiadomo, że nie wszy-
scy, ale część z nich zostanie. 
Niektórzy kontynuują tradycje 
rodzinne, inni przychodzą za-
chęceni przez kolegów czy ko-
leżanki, a część zainteresuje się 
strażą podczas naszych imprez. 
Od 2007 roku ważnym ele-
mentem działalności jest 
pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. To kolejna nie-
oczywista w przypadku OSP 
aktywność. 

– Jednym z pierwszych pro-
jektów było „Ocalić od zapo-
mnienia”, kiedy zebraliśmy 
stare narzędzia rolnicze od 

okolicznych mieszkańców 
i  prezentowaliśmy młodsze-
mu pokoleniu. Przez lata tych 
dofinansowanych aktywności 
uzbierało się mnóstwo. 
Jakie było najbardziej spek-
takularne przedsięwzięcie 
zrealizowane dzięki środ-
kom zewnętrznym?

– Odnowienie budynku stra-
ży, na co pozyskaliśmy prawie 
100 tys. zł, a naszym wkładem 
własnym była praca. To był 
jeszcze dobry okres na pozyski-
wanie środków, teraz jest nieco 
gorzej, bo wprawdzie dotacji 
jest dużo, ale kwoty znacznie 
mniejsze, więc musimy trochę 
wybierać. Czasami pozyskanie 
3 tys. zł jest z powodu biurokra-
cji tak czasochłonne, że szkoda 
zachodu. 
Kto zajmuje się pozyskiwa-
niem dotacji?

– To jest praca zespołowa. 
Zapoczątkował to poprzedni 
prezes Wacław Świdlicki z za-
rządem, ale żeby to działało, 
to ktoś musiał zapoczątkować, 
ktoś musiał kontynuować. 
Trudno kogoś wyróżnić, bo 
trzeba by wyróżnić wszystkich. 
Żuraw będzie ciążył – z racji 
wagi statuetki – czy też doda 
skrzydeł?

– Doda skrzydeł! Bo mamy 
ambicje, żeby w przyszłości 
zdobyć Żurawia w kategorii 
wydarzenie roku. 

To człowiek decyduje Każdy jest potrzebny
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W 1522 roku na prośbę Hieronima Okunia z Grodziska, kanonika 
płockiego i kaliskiego, notariusza na monarszym dworze, oraz jego 
wielebnego brata Wojciecha, kanonika włocławskiego i kruszwickiego, 
na dziedzicznych gruntach ich rodziny król Zygmunt i Stary ulokował 
miasto, które otrzymało prawo niemieckie w wersji magdeburskiej 
oraz przywilej na jeden targ tygodniowo i dwa jarmarki rocznie. 

Opowieści na

Fakty o akcie
Tak mało słów, a tak wiele treści, chciałoby 
się powiedzieć, patrząc na powyższe zdanie 
stanowiące lapidarną trawestację spisanego 
po łacinie aktu lokacyjnego wydanego dla 
Grodziska przed pięciuset laty. Faktycznie 
– pomijając przyjęte formuły „grzeczno-
ściowe” – wciągnięty do Metryk Koronnych 
pod datą 22 lipca 1522 roku dokument zaty-
tułowany „Fundatio Oppidi Grodzisko”, to 
jest Założenie Miasta Grodziska, niewiele 
więcej miał do zaoferowania. Niemniej to, 
co wówczas i dziś najważniejsze, czyli na-
danie Grodziskowi praw miejskich, stało się 
dzięki niemu faktem bezspornym, którego 
skutki trudno przecenić. Spróbujmy jednak, 
w imię wspólnego dobra, jakim pozostaje 
niewątpliwie wiedza o naszym mieście, po-
kusić się o przełożenie „z polskiego na na-
sze”  przedstawionych tu informacji. 

Biznesmeni w habitach
Niezaprzeczalnie wieś zwana Grodziskiem 
została podniesiona do rangi miasta dzięki 
staraniom Hieronima i Wojciecha Oku-
niów – braci reprezentujących znany, sze-
roko skoligacony i mający niemałe zasługi 
dla Korony ród szlachecki pieczętujący się 
herbem Belina. Członkowie owej familii 
dzięki swym talentom, wiedzy, referen-
cjom i pracowitości tudzież znajomościom 
dochodzili w ówczesnej Rzeczypospolitej 
do ważnych godności oraz intratnych sta-
nowisk, o czym świadczą kariery Tomasza 
– kasztelana rawskiego, Piotra – kasztela-
na czerskiego i współpracownika królowej 
Bony, Krzysztofa – uznanego literata czy 
kolejnego w rodzinie Tomasza – sekretarza 
na dworze Zygmunta Augusta i Stefana Ba-
torego oraz, rzecz jasna, „ojców założycieli” 
miasta: Hieronima i Wojciecha, stojących 
wysoko w hierarchii kościelnej. Im to wła-
śnie przypadło w udziale odziedziczyć po 
przodkach klucz dóbr ziemskich z Grodzi-
skiem, bo – na co istnieją dowody – pierwsi 
przedstawiciele grodziskiej linii Okuniów 
władali wsią już w połowie XV w., a może 
i wcześniej, jeśli przyjąć, że pod przydo-
mkiem Tomasza Grodziskiego, fundatora 
pierwszego w osadzie kościoła z 1355 r., 
krył się któryś z przedstawicieli rodu budu-
jącego swoje wpływy w tej części Mazow-
sza. Wiele wskazuje na to, że Okuniom za-
wdzięczać należy także erygowanie parafii 
grodziskiej, której powstanie w znacznym 
stopniu przyśpieszyło proces przemiany 

wsi w ośrodek miejski. „Miasto Grodzisk 
w dawnej ziemi sochaczewskiej zostawało 
bardzo długi czas w ręku Okuniów herbu 
Belina, starożytnej rodziny mazowieckiej, 
która wyniósłszy to miejsce do rzędu miast 
na początku szesnastego wieku, założyła tu 
zapewne i kościół parochialny” – deduko-
wał nieznany z imienia kronikarz w 1603 r. 
W tym kontekście słuszną wydaje się teza, 
iż uzyskanie praw miejskich dla Grodziska 
– dziedzicznej wsi Okuniów, było ukoro-
nowaniem podejmowanych i kontynuowa-
nych przez pokolenia wysiłków na rzecz 
awansu osady traktowanej jako inwestycja 
strategiczna, świadcząca o prestiżu właści-
cieli i mająca im zapewnić nie tylko „zwrot 
kosztów”, ale i znaczne dochody. 

Weź tę wieś
Zważywszy na obejmujący dekady, jeśli nie 
stulecia okres przygotowań, lokacja miasta 
była inwestycją nadzwyczaj przemyślaną, 
popartą szczegółową „analizą rynku”. Wy-
bór Grodziska nie był przypadkowy – prze-
mawiały za nim położenie w pobliżu lo-
kalnych szlaków handlowych, powiązanie 
z rozsianymi w okolicy folwarkami i wsia-
mi zapewniającymi dostawy potrzebnych 
towarów, w końcu tradycja istnienia osady 
targowej wyrosłej w cieniu dawnego gro-
dziska obronnego, któremu zawdzięczała 
powstanie i rozpoznawalną powszechnie 
nazwę. Ten ostatni argument z pewnością 
miał wpływ na to, że zakupiona przez Oku-
niów wieś nie została przemianowana na 
Okuniew czy inną Okuninkę – budowanie 
od nowa marki wydało się zadaniem ze 
wszech miar jałowym, ponieważ prospe-
rująca co najmniej od końca XIII w. wieś 
pozostawała ze względu na centralne usy-
tuowanie idealnym, sprawdzonym w tej 
roli rynkiem handlu. Mając w biznesowym 
„portfelu” miejsce o takich atutach i z takim 
potencjałem, trzeba było (tylko i aż) zadbać 
o jego sukcesywny awans w rankingach 
pt. „targowe perły Mazowsza” i nadać mu 
odpowiednią rangę, czyli najpierw uczynić 
Grodzisk siedzibą parafii, następnie zamie-
nić wieś w miasto. 

Nowi miastowi
Uzyskane w 1522 r. prawa miejskie posze-
rzone o przywilej organizowania raz w ty-
godniu (w sobotę) targów i dwa razy do roku 
jarmarków wprowadziły Grodzisk w nową 
erę jego dziejów. Miasto stało się ośrodkiem 

administracji i naturalnym centrum ży-
cia gospodarczego dla całego klucza dóbr 
ziemskich, należącego do Okuniów, two-
rząc wraz z nim całość ekonomiczną. Tu 
należy zaznaczyć, że możliwość oddychania 
miejskim powietrzem otrzymali jedynie 
poddani osiedli na ziemiach pozostających 
w ręku tejże rodziny, albowiem akt loka-
cyjny obejmował tylko dziedziczne grunta 
Okuniów. Stąd zdarzające się w kolejnych 
latach pomyłki adresowe, obecne w rozma-
itych spisach, sytuujące Grodzisk raz jako 
miasto, raz jako wieś. Co więcej, obywatele 
miasta zostali zwolnieni z jurysdykcji woje-
wodzińskiej, kasztelańskiej, starościńskiej, 
mieli zaś odpowiadać przed swoim wójtem, 
panem dziedzicznym lub jego spadkobier-
cami. Nie sięgała tu zatem władza króla 
i jego urzędników, co w istocie czyniło 
z Grodziska miasto prywatne, którego sta-
tus potwierdzało prawo niemieckie w  od-
mianie magdeburskiej oddające wszelkie 
prerogatywy właścicielowi lub jego przed-
stawicielom. Niemniej warto odpowiedzieć 
sobie na pytanie, dlaczego król Zygmunt 
Stary zezwolił na powstanie nowego ośrod-
ka miejskiego na Mazowszu? Najprostsza 
odpowiedź brzmi: bo mógł. I nie ma w tym 
cienia przesady, albowiem Grodzisk poło-
żony był w powiecie mszczonowskim ziemi 
sochaczewskiej w województwie rawskim, 
które wówczas leżało już w granicach ów-
czesnej Rzeczypospolitej, podczas gdy po-
została część Mazowsza na inkorporację do 
Korony musiała poczekać do 1526 r. Jakby 
tego było mało, linia podziału między dwo-
ma organizmami administracyjnymi prze-
biegała dokładnie przez wschodnie rogatki 
Grodziska. Aż strach pomyśleć, co by się 
stało, gdyby królewski mierniczy nieco ina-
czej poprowadził pióro. Tymczasem dzięki 
otrzymaniu praw miejskich i wyznaczeniu 
stałych dni targowych Grodzisk mógł być 
zaliczony do trzeciej kategorii miast ówcze-
snej Polski. Otwierały się przed nim wielce 
obiecujące perspektywy. 

n Łukasz Nowacki

Zygmunt I Stary
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Czy teatr lalek może być dla dorosłych? 
– na tak postawione pytanie odpowiadał 
mieszkaniec Milanówka Wojciech Olej-
nik podczas spotkania zorganizowanego 
6 lutego przez tutejszą Miejską Bibliotekę 
Publiczną z okazji premiery książki jego 
autorstwa „Pomimo bajek. Co warto wie-
dzieć o teatrze lalek?”.

Mnie do pozytywnej odpowiedzi na to 
pytanie przekonała przytoczona przez auto-
ra już na pierwszej stronie anegdota, która 
mówi, że teatr kukiełkowy jest jak kobiece 
piersi, bo służy dla dzieci, a bawią się nim 
dorośli. Któż z nas nie pamięta wizyt w szko-
łach kukiełkowych teatrzyków, gdy o inter-

necie nikt jeszcze nie słyszał, a może same-
mu bawił się w ten sposób lalkami. Bliższe 
nam czasy to sukcesy „Muppet Show”, a na 
rodzimym podwórku Polskiego ZOO czy 
telewizyjnych noworocznych szopek.

W. Olejnik jest teatrologiem i reżyserem 
teatru lalek, a większość jego twórczości 
to przedstawienia dla dorosłych, z najbar-
dziej znanym „Toporland – suita na Tek-
turę i kontrabas”. W swojej książce przy-
pomina genezę teatru lalek. Jego ojczyzną 
jest oczywiście Azja. W takich krajach jak 
Indonezja zawód lalkarza jest bardzo pre-
stiżowy. W największym uproszczeniu: 
lalki dzielą się na marionetki – porusza-

ne przy pomocy narzędzi – oraz pacynki, 
gdzie udział bierze ludzie ciało. 

Książka W. Olejnika jest kompendium 
wiedzy o teatrze dla osób interesujących 
się sztuką.

Pomimo że teatr lalek dla dorosłych 
jest zjawiskiem niszowym, autor książki 
uważa, że ma przyszłość. Zaletą tego typu 
teatru jest zdolność budzenia w odbior-
cach prostych uczuć. Publiczność mogła 
się o tym przekonać, oglądając pokaz lal-
kowy w wykonaniu Macieja Dużyńskiego 
ze Sceny 96, przygotowany na podstawie 
tekstów Leszka Kołakowskiego. 

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

3  lutego 2022 roku zmarł poeta, drama-
turg, eseista, krytyk literacki, tłumacz 
i  wieloletni mieszkaniec Milanówka Ja-

rosław Marek Rymkiewicz.  Urodził się 
13  lipca 1935 r. w  Warszawie w  rodzinie 
prozaika Władysława Szulca, pochodze-
nia niemiecko-polskiego, i lekarki Hanny 
z Baranowskich herbu Tuhan, pochodze-
nia tatarsko-niemieckiego. Rodzina Szul-
ców zmieniła nazwisko po  niemieckim 
przodku pod wpływem wojennych prze-
żyć w  połowie lat 40. XX  w. (nazwisko 
Rymkiewicz było przedwojennym pseu-
donimem literackim Władysława Szulca).

Poeta debiutował w 1957 roku zbio-
rem wierszy „Konwencje”. Napisał m.in. 
„Czym jest klasycyzm”, „Juliusz Słowacki 
pyta o  godzinę”, „Aleksander Fredro jest 
w  złym humorze”, „Leśmian. Encyklo-
pedia”, tłumaczył Eliota, Audena, Man-
delsztama i  Calderona. Był laureatem 
nagrody literackiej Nike w 2003 r. za tom 
poetycki „Zachód słońca w Milanówku”.

Mówił, że od połowy lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku ogród przy ul. 
Grabowej stał się ważną częścią jego ży-
cia. Pierwsze pomysły książek powstawały 
podczas prac w ogrodzie. – Gdybyśmy się 
tu nie zjawili i nie zamieszkali, byłbym in-
nym pisarzem, pisałbym o czymś innym 
w inny sposób. Do końca życia pozostanę 
poetą z Milanówka – zapewniał. 

Jarosław Marek Rymkiewicz spoczął 
9 lutego na cmentarzu w Milanówku. Po-
grzeb miał charakter prywatny. Tego sa-
mego dnia Sejm przyjął przez aklamację 
uchwałę upamiętniającą artystę. Podkre-
ślono w niej, że Rymkiewicz był znawcą 
Adama Mickiewicza oraz autorem ency-
klopedii poświęconych Bolesławowi Le-
śmianowi i Juliuszowi Słowackiemu.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Obecnie, gdy ekscytujemy się zjazdami 
narciarzy z najwyższych szczytów ziemi, 
wyczyn czwórki młodych ludzi z lutego 
1927 roku, którzy zakończyli ponad ty-
siąckilometrowy rajd narciarski z Suwałk 
na Howerlę w paśmie Czarnohory (obec-
nie najwyższy szczyt Ukrainy), może się 
wydawać czymś egzotycznym. Wtedy rajd 
ten uważany był za jedną z najważniej-
szych w Polsce imprez sportowych. Nawet 
narty były ani biegowe, ani zjazdowe. Były 
po prostu nartami. A kijki – bambusowe. 
W 95. rocznicę tego niezwykłego i niemal 
zapomnianego wyczynu przypomina o 
nim wystawa w Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. 
Zdjęcia pochodzą z albumu córki jednego 
z uczestników rajdu Anny Kalinowskiej –  

doktora nauk przyrodniczych i mieszkan-
ki Podkowy Leśnej. 

Rajd rozpoczął się 1 lutego 1927 roku. 
Początkowo wyruszyło 5 uczestników, stu-
dentów Państwowego Instytutu Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie: Julian Ko-
złowski, Adam Kalinowski, Jan Lechowski, 
Konstanty Pietkiewicz i Stanisław Okołów. 
Ten ostatni wycofał się na skutek choroby 
po 600 km. Trasa prowadziła przez Augu-
stów, Grodno, Włodzimierz Wołyński, So-
kal, Lwów, Stanisławów i Worochtę.

Studentów do wyprawy przygotował 
nestor polskiej turystyki Mieczysław Or-
łowicz. Osiągniecie oblodzonego szczytu 
2058 m w zimie na nartach było na owe 
czasy nie lada wyczynem. Jedna z gazet 
pisała, że rajd wyrobił nowy typ młodzień-

ców, jak z powieści Jacka Londona: ener-
gicznych, silnych i wytrwałych, umiejących 
walczyć z przeciwnościami.

Anna Kalinowska wspomina, że w dzie-
ciństwie w nieskończoność mogła oglądać 
pożółkłe fotografie z rajdu i słuchać opo-
wieści ojca o zmaganiach z białą przestrze-
nią tajemniczych kresów. 

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Zabawa dla dorosłych ma przyszłość 

Odszedł poeta z Milanówka

Zapomniany rajd
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Tenisiści stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk nie zagrają niestety w finale Pucharu europy, bowiem 
w półfinałowym dwumeczu nieznacznie lepszy okazał się włoski USD Apuania carrara.

Brawa za walkę i emocje 
Pierwszy, wyjazdowy pojedynek toczył się 
w atmosferze skandalu. Gospodarzom, 
którym chyba obca jest znana wszyst-
kim zasada fair play, robili wszystko, by 
utrudnić naszej drużynie przygotowanie 
do meczu. Wykorzystując obostrzenia co-
vidowe uniemożliwili naszym zawodni-
kom przeprowadzenie treningu. I trzeba 
przyznać, że dopięli swego, bowiem zde-
koncentrowani grodziscy tenisiści sto-
łowi nie byli w stanie podjąć skutecznej 
walki, ulegając rywalom w tym spotkaniu 
0:3, w dodatku bez wygranego choćby 
jednego seta.

Debiutujący w europejskich pucharach 
Michał Gawlas przegrał z asem gospo-
darzy Andrejem Gaciną (-5,-7,-3), Pavel 
Sirućek z  reprezentantem Słowacji Lu-
bomirem Pistejem (-7,-7,-8), zaś Marek 

Badowski z naturalizowanym Włochem 
Mihaiem Bobocicą (-8,-8,-5).

Mimo wysokiej porażki w pierwszym 
spotkaniu podopieczni trenera Tomasza 
Redzimskiego mieli jeszcze szanse na 
odwrócenie losów tej rywalizacji, pod 
warunkiem wygrania w rewanżu 3:0 lub 
3:1, co oznaczałoby rozegranie tzw. „zło-
tego meczu”, decydującego o awansie do 
finału.

W grze otwarcia Panagiotis Gionis po-
konał Leonardo Muttiego 3:1 (10,5,-1,7). 
Niestety, w kolejnym pojedynku Badowski 
przegrał z Gaciną 0:3 (-6,-9,-4) i nasz ze-
spół znalazł się pod ścianą, bez margine-
su błędu. Najpierw na wysokości zadania 
stanął Sirućek, pokonując po tie-breaku 
Bobocicę (-8,5,-5,5,6), następnie „Panos” 
nie dał żadnych szans niepokonanemu 

dotąd Chorwatowi, wygrywając z Gaciną 
3:0 (4,9,10), dzięki czemu doszło do wspo-
mnianego „złotego meczu”, polegającego 
na tym, że zawodnicy grają tylko jednego 
seta, a zwycięzcą zostaje ta drużyna, któ-
ra wygra dwa z nich. Lepiej zacząć się nie 
mogło, bowiem bohater tego wieczoru, 
którym bez wątpienia był Gionis, pokonał 
11:8 Muttiego. Niestety, to był koniec do-
brych wiadomości. Najpierw Sirućek uległ 
7:11 Gacinie, a następnie Badowski prze-
grał 5:11 z Bobocicą. Tym samym marze-
nia o finale trzeba odłożyć przynajmniej 
na rok i najlepiej, gdyby spełniły się w bar-
dziej prestiżowej Lidze Mistrzów. 

Naszej drużynie należą się wielkie bra-
wa za walkę i olbrzymie emocje dostar-
czone grodziskim kibicom.

   Michał Śliwiński

e

Blisko lidera 

Ważna wygrana w Bytomiu

W dwóch rozegranych w ostatnim 
czasie meczach Lotto Superligi tenisi-
ści stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk 
najpierw pokonali na wyjeździe Energę 
Manekin Toruń, a następnie ulegli po 
zaciętym pojedynku ekipie z Jarosła-
wia, będąc o krok od wygranej – w de-
cydującej grze nasz debel nie wykorzy-
stał dwóch piłek meczowych.

Ze znakomitej strony zaprezento-
wał się w tych spotkaniach Panagiotis 
Gionis, notując komplet zwycięstw, 
w tym bardzo cenne nad klasyfiko-
wanym w  czwartej dziesiątce świato-
wego rankingu reprezentantem Indii 
Sathiyanem Gnanasekaranem. Na 
duże brawa zasłużył też rzadko mają-
cy możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności na poziomie Superligi 
Michał Gawlas, który w pierwszym 

Po laniu w Rzeszowie, w kolejnych dwóch 
spotkaniach na zapleczu Lotto Superligi 
tenisiści stołowi drugiej drużyny grodzi-
skiej Bogorii dzięki zwycięstwu oraz re-
misowi wywalczyli bardzo cenne 4 pkt, 
niemal podwajając swój dotychczaso-
wy dorobek. Świetny występ zanotowali 
w  wyjazdowym starciu z rezerwami by-
tomskiej Polonii, wygrywając ten mecz 
7:3. To ważna wygrana z perspektywy 
walki o utrzymanie na zapleczu Superligi. 

Szkoda, że w kolejnym pojedynku, tym 
razem u siebie, nie udało się pokonać in-
nego zespołu broniącego się przed grą w 
barażach, czyli BISTS Bielsko-Biała, gdyż 
sytuacja w tabeli naszej drużyny byłaby 
znacznie lepsza. Jednak i  tak nie jest zła. 
Bogoria z 7 pkt zajmuje wprawdzie przed-
ostatnie, 9 miejsce w grupie południowej 
I ligi, ale ze stratą jedynie trzech do zajmu-
jących bezpieczne lokaty: ekipy z Bielska 
Białej oraz Polonii Kielce. A także 4 – do 

e

e

Przerwa na plusb
Dłuższa przerwa w rozgrywkach ligowych chyba 
dobrze wpłynęła na reprezentantki Grodziskiego 
Klubu Koszykarskiego, bowiem w swym przed-
ostatnim meczu pokonały one na własnym parkie-
cie Towarzystwo Koszykarskie Nowa Wieś 66:58 
(13:16, 11:14, 22:15, 20:13), co było ich drugim zwy-
cięstwem w tym sezonie. Po przegranych dwóch 
pierwszych kwartach, w kolejnych podopieczne 
trenera Sławomira Kołaczka musiały gonić wynik. 
Dzięki znacznie lepszej grze i poprawie skutecz-
ności osiągnęły swój cel, wygrywając to spotkanie 
różnicą 12 „oczek”. Punkty dla GKK zdobyły w tym 
meczu: Marta Nitkiewicz – 26, Martyna Sabatowska 
i Julia Ogonowska – po 18 oraz Ewa Bagrowska – 4. 
Przed ostatnim, wyjazdowym pojedynkiem z AKS 
Zły W-wa, nasz zespół, z 7 pkt, zajmował przed-
ostatnie, 10 miejsce w tabeli II ligi.   (mś)
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Polonii Bytom. A meczów do rozegrania 
jeszcze trochę pozostało.    (mś)
Wyniki: KU AZS Politechnika Rzeszów (w) 
1:9 (Jakub Stecyszyn – Krystian Kołodziej 
3:1), TTS Polonia Bytom II (w) 7:3 (Stecy-
szyn – Dariusz Wróbel 3:1 i Jan Szymczyk 
3:2, Michał Gawlas – Wróbel 3:0 i Szymczyk 
3:0, Przemysław Sałaciński – Michał Łysa-
kowski 3:0, Krzysztof Stąporek – Łysakowski 
3:1, Stecyszyn/Gawlas – Wróbel/Jemiliano-
wicz 3:2), BISTS Bielsko-Biała (d) 5:5 (Stecy-
szyn – Iwan Katkow 3:0 i Grzegorz Adamiak 
3:2, Gawlas – Adamiak 3:2, Sałaciński – Se-
bastian Lubaś 3:0, Stecyszyn/Gawlas – Ada-
miak/Marcin Kusiński 3:0).

meczu pokonał finalistę ostatniego 
Grand Prix Polski Konrada Kulpę. 
Po tych meczach, Dartom Bogoria, 
z 36  pkt zajmuje 2  miejsce w tabeli 
grupy mistrzowskiej Lotto Superligi, 
tracąc zaledwie punkt do prowadzą-
cej ekipy Lotto Polski Cukier Gwiazda 
Bydgoszcz. Są więc spore szanse na to, 
że nasz klub wygra rundę zasadniczą 
i przystąpi do walki o medale z uprzy-
wilejowanej, pierwszej pozycji.

   Michał Śliwiński
Wyniki: Energa Manekin Toruń (w) 3:1 
(Shiyu Sun – Damian Węderlich 2:3, 
Panagiotis Gionis – Tomasz Kotowski 
3:2, Michał Gawlas – Konrad Kulpa 3:2, 
Gionis – Węderlich 2:0), Sokołów SA Ja-
rosław (w) 2:3 (Gawlas – Sathiyan Gna-
nasekaran 0:3, Gionis – Szymon Brud 
3:0, Sun – Grigorij Własow 1:3, Gionis 
– Gnanasekaran 2:1, Gawlas/Sun – Wła-
sow/Mateusz Czernik 1:2).
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Dziewięć zwycięstw Zofii Śliwki

Sukcesy młodzieżye

e
Jeżeli ekstraklasowe reprezentantki Bogorii 
mają za sobą ligowy maraton, to ich kole-
żanki z występującego w grupie południo-
wej I  ligi drugiego zespołu mogą mówić 
o supermaratonie. W ostatnim czasie zagra-
ły aż 6 meczów o punkty, w tym 4 w ciągu 
czterech dni. Odniosły w nich dwa zwycię-
stwa, 3 mecze zremisowały i poniosły jedną 
porażkę. W efekcie z 22 pkt zajmują 3 miej-
sce w swej grupie. Na szczególne słowa 
uznania zasłużyła przede wszystkim Zofia 
Śliwka, która w tych spotkaniach odniosła 
9 indywidualnych zwycięstw. Warto dodać, 
że nasza niezwykle utalentowana 15-latka 
w  indywidualnym rankingu grupy połu-
dniowej plasuje się na wysokiej 5 pozycji 
z 25 wygranymi w 28 meczach.    (mś)
Wyniki: KU AZS Politechnika Rzeszów (w) 
1:9 (Zofia Śliwka/Milena Mirecka – Klau-

dia Broda/Martyna Stachniak 3:0), KS Gorce 
Nowy Targ (d) 7:3 (Śliwka – Aleksandra Garb 
3:1 i Zuzanna Kowalczyk 3:2, Michalina Gór-
ska – Garb 3:2 i Kowalczyk 3:0, Mirecka – Ka-
mila Małysiak 3:0 i Anna Cyrwus 3:2, Anto-

nina Zembowicz – Cyrwus 3:0), KTS Gliwice 
(w) 5:5 (Śliwka – Karolina Rakowska 3:0 i Do-
minika Gilewska 3:1, Więckowska – Gilewska  
3:0, Więckowska/Zembowicz – Gilewska/Ra-
kowska 3:1, Śliwka/Mirecka – Natalia Gąsior/
Patrycja Szabat 3:0), KU AZS UE Wrocław II 
(d) 5:5 (Śliwka – Paulina Krysińska 3:1 i Julia 
Furman 3:1, Górska – Malwina Jarecka 3:0, 
Mirecka – Jarecka 3:1, Więckowska/Katarzyna 
Trochimiuk – Krysińska/Furman 3:1), Brono-
wianka Kraków (d) 5:5 (Mirecka – Zuzanna 
Syrda 3:2 i Anna Zając 3:2, Śliwka – Natalia 
Gajewska 3:0, Śliwka/Zembowicz – Syrda/Za-
jąc 3:2, Więckowska/Trochimiuk – Gajewska/
Karolina Pęk 3:0), Bronowianka Kraków II (d) 
8:2 (Śliwka – Kamila Kiliszek 3:0 i Julia Wiktor 
3:0, Mirecka – Matylda Hadryś 3:0 i Anna Ko-
packa 3:0, Więckowska – Wiktor 3:0, Zembo-
wicz – Kopacka 3:1, Więckowska/Trochimiuk 
– Kiliszek/Kopacka 3:0, Śliwka/Zembowicz – 
Hadryś/Wiktor 3:1).

Seria trwa
Znakomitą passę kontynuują drugoligowi 
siatkarze grodziskiej Sparty, którzy w trzech 
ostatnich meczach zanotowali trzy zwycię-
stwa, przedłużając serię wygranych spotkań 
z rzędu do 12. I wygląda na to, że jeszcze ten 
rekord wyśrubują. Spartiaci pokonali kolejno 
Centrum Augustów, Metro W-wa oraz Trój-
kę Międzyrzecz Podlaski, nie tracąc w tych 
pojedynkach nawet seta. Dzięki temu pod-

Kolejne świetne występy zanotował w ostat-
nim czasie reprezentant Dartomu Bogo-
rii Grodzisk Miłosz Redzimski. Najpierw 
nasz 15-latek okazał się najlepszy pod-
czas 3  Grand Prix Polski, które odbyło się 
w  Gdańsku, co stanowi jeden z jego naj-
większych sukcesów w krótkiej jak do-
tąd karierze w gronie seniorów. W fazie 
grupowej Miłosz pokonał po 3:0 Marcina 
Woskowicza, Macieja Podsiadłę i Adriana 

Spychałę oraz uległ 1:3 Konradowi Kulpie. 
Jednak życie napisało taki scenariusz, że 
nasz zawodnik otrzymał możliwość rewan-
żu i to w najważniejszym meczu. W 1/8 Re-
dzimski zwyciężył 4:1 (10-14,5,4,3) Alana 
Wosia, reprezentującego Małe Trójmiasto 
Rumia. W ćwierćfinale odprawił z kwit-
kiem rozstawionego z nr. 1 zawodnika Polo-
nii Bytom Roberta Florasa, wygrywając 4:2 
(7,9,-12,2,-8,7), zaś w półfinale również 4:2 
(-6,9,2,-9,7,11) pokonał Tomasza Kotow-
skiego z Energi Manekin Toruń. W wielkim 
finale Miłosz wykorzystał szansę na rewanż 
za grupową porażkę, wygrywając z Konra-
dem Kulpą 4:1 (11,-6,6,9,6).

Nasz reprezentant potwierdził bardzo 
wysoką formę podczas międzynarodowych 
zawodów z cyklu WTT Youth Contender, 
które odbyły się w belgijskim Spa, skąd 

przywiózł dwa medale. W kategorii do lat 
17  okazał się najlepszy, mimo że rywali-
zował z przeciwnikami o 2 lata starszymi. 
W  drodze po końcowy triumf Redzimski 
odniósł 8 zwycięstw, tracąc w całych zawo-
dach zaledwie 4 sety, w tym dwa w finale 
przeciwko reprezentantowi Korei Płd. Z ko-
lei w kategorii do lat 19 Miłosz stanął na 
trzecim stopniu podium.

Udany występ w Belgii zanotowała też 
Zofia Śliwka, docierając do ćwierćfinału, 
w którym uległa późniejszej triumfatorce 
z Korei Płd. Jeśli chodzi o krajowe występy 
młodych reprezentantów Bogorii, to Aleks 
Pakuła zajął 1 miejsce podczas 3 Grand Prix 
Mazowsza Juniorów, zaś w gronie kadetów 
na drugim stopniu podium stanął Kamil Sa-
dowski, a na trzecim – Tomasz Fabisiak (na 
zdjęciu).    (mś)

v

Punkt w wyjazdowym maratonie 
Prawdziwy maraton mają za sobą pingpon-
gistki Bogorii, które w ciągu czterech dni 
musiały rozegrać trzy wyjazdowe mecze 
w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Niestety, 
wszystkie zakończyły się porażkami eki-
py trenera Zbigniewa Grześlaka. Najpierw 
w  zaległym spotkaniu z SKTS-em Socha-
czew nasze zawodniczki uległy rywalkom 
2:3 i, jak się później okazało, był to jedyny 
punkt wywalczony przez nie w tych spo-
tkaniach. Następnie w niezwykle ważnym 
pojedynku w kwestii utrzymania w lidze 

nasza drużyna przegrała z Akademią Za-
mojską 1:3. W trzecim meczu naszym pa-
niom nie udało się sprawić niespodzianki, 
tak jak w meczu w Grodzisku, gdzie zdołały 
urwać punkt klubowi z Tarnobrzega, ale 
trzeba pamiętać, że rywalki to najlepszy od 
lat zespół w kraju, w dodatku należący do 
ścisłej europejskiej czołówki. Mimo trzech 
porażek sytuacja Bogorii w tabeli Ekstra-
klasy jest dość dobra, bowiem nasz zespół 
z 18 pkt zajmuje 6 miejsce, mając 4 przewa-
gi nad oznaczającą konieczność gry w bara-

żach 9 pozycją, którą zajmuje wspomniany 
wcześniej klub z Zamościa.    (mś)
Wyniki: SKTS Sochaczew (w) 2:3 (Martyna 
Lis – Irina Ciobanu 0:3, Darya Kisel – Zu-
zanna Wielgos 3:0, Aleksandra Falarz – Ilo-
na Sztwiertnia 3:2, Kisel – Ciobanu 0:3, Lis 
– Wielgos 1:3), Akademia Zamojska Zamość 
(w) 1:3 (Falarz – Dong Rui Fang 2:3, Kisel – 
Anna Brzyska 1:3, Lis – Karolina Lalak 3:1, 
Kisel – Dong Rui Fang 1:3), KTS Enea Siar-
kopol Tarnobrzeg (w) 0:3 (Kisel – Elizaweta 
Samara 0:3, Falarz – Kinga Stefańska 0:3, Lis 
– Viktoria Pavlovich 0:3).

e

opieczni trenera Tomasza Rosy z dorobkiem 
39 pkt plasują się na 2 miejscu w tabeli swej 
grupy II ligi, ze stratą 6 do liderującej Biało-
stockiej Akademii Siatkówki oraz lepszym 
bilansem setów wyprzedzając Arkę Tempo 
Chełm. O dogonieniu ekipy z Podlasia nie ma 
co marzyć, dlatego priorytetem jest utrzyma-
nie dotychczasowej drugiej pozycji, gdyż do 
ostatecznej rywalizacji o dwa miejsca premio-
wane awansem przystąpią po dwie najlepsze 
drużyny z każdej z czterech grup.

Do końca fazy zasadniczej pozostało jeszcze 
5 kolejek i Spartiaci są na dobrej drodze, by 
pierwszą część postawionego celu zrealizować, 
bowiem w ostatnich meczach za rywali będą 
mieli zespoły dużo niżej notowane. W dodatku 
są aktualnie w tak wysokiej formie, że powinni 
dostarczyć swym licznym kibicom jeszcze nie-
mało pozytywnych emocji.     (mś)
Wyniki: Centrum Augustów (d) 3:0 (20,8,19), 
Metro W-wa (w) 3:0 (22,22,20), UKS „Trójka” 
Międzyrzecz Podlaski (d) 3:0 (17,20,23).
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Gwiazda w Kozerkach  

Nieudana inauguracja rundy wiosennej

Przygotowania do wiosny 

Wiwat Akademia!

Srebro i brąz

u

u

Nie tak wyobrażali sobie grodziscy 
sympatycy piłki nożnej inaugurację 

rundy wiosennej w wykonaniu broniących 
się przed spadkiem z II ligi zawodników 
Pogoni Grodzisk.

Wprawdzie optymizmem nie napawały 
wyniki ostatnich spotkań sparingowych, 
w których nasz zespół poniósł 3 porażki: 1:2 
ze Zniczem Pruszków (Damian Jaroń), 2:4 
z  GKS-em Bełchatów (Wrzesiński, Jakub 
Apolinarski) i 2:4 z ŁKS-em (Wrzesiński, 
Maciej Bortniczuk), przy jedynym zwy-
cięstwie 1:0 z Polonią W-wa (Wrzesiński), 
jednak co innego gry kontrolne, a co inne-
go walka o ligowe punkty. Do drużyny,obok 
pozyskanych wcześniej Jakuba Apolinar-
skiego i Macieja Bortniczuka dołączyli: Da-
mian Pawłowski z Zagłębia Sosnowiec, ma-
jący na koncie 17 występów w ekstraklasie 
(Wisła Kraków, Stal Mielec) oraz 28 w I lidze 
(Wigry Suwałki), a także Mariusz Sławek ze 
Stali Rzeszów z 73 meczami na poziomie 

II ligi w Stali Rzeszów, a wcześniej w Gryfie 
Wejherowo. Dobre transfery dawały nadzie-
ję, że ta runda może być dla Pogoni na tyle 
dobra, że pozwoli osiągnąć upragniony cel.

Niestety, pierwszy mecz zupełnie nie wy-
szedł naszej drużynie, która przegrała na 
wyjeździe z Wisłą Puławy 2:4. Gospodarze 
w ciągu nieco ponad pół godziny wypro-
wadzili trzy skuteczne ciosy i było po her-
bacie. Wprawdzie przed przerwą, po trafie-
niu samobójczym, Pogoń zdobyła bramkę, 
jednak w drugiej połowie nie była w stanie 
uzyskać kontaktowego gola. Za to Wisła 
w końcówce trafiła po raz czwarty, zaś nasz 
zespół zdołał jedynie zmniejszyć rozmiary 
porażki za sprawą Jeana Franco Sarmiento.

Po tym meczu Pogoń, z 18 pkt zajmowa-
ła 15 miejsce w tabeli eWinner II ligi, będąc 
wciąż w strefie spadkowej. Wprawdzie ubył 
nam jeden rywal w postaci GKS-u Bełcha-
tów, który wycofał się z  rozgrywek, jednak 
on w klasyfikacji był za nami, tak więc by się 

utrzymać w II lidze, trzeba wyprzedzić przy-
najmniej jedną z wyprzedzających nas dru-
żyn. A strata jest spora – do KKS-u Kalisz 
traciliśmyy 6 pkt, a  do Pogoni Siedlce – 7. 
Do końca rozgrywek zosta jeszcze 12 kole-
jek i sporo punktów do zdobycia. I choćby 
na tym trzeba budować optymizm. Mimo 
arcytrudnej sytuacji, nie poddajemy się 
i wciąż jesteśmy w grze.

  Michał Śliwiński
Pogoń – Wisła Puławy (w) 2:4 (samobój-

cza – 42, Jean Franco Sarmiento – 90,  
 Theus, Gładysz, Wrzesiński, Pawłowski)
Pogoń: Artur Haluch, Aleksander Theus 

(46’ Michał Zimmer), Daniel Choroś, Mi-
chał Gładysz, Mariusz Sławek, Jakub Apoli-
narski (60’ Filip Sobiecki), Jakub Kołaczek, 
Piotr Owczarek (46’ Damian Pawłowski), 
Mateusz Lisowski (60’ Jean Franco Sarmien-
to), Michał Wrzesiński (77’ Wojciech Kali-
nowski), Maciej Bortniczuk.

Sześć medali zdobyli reprezentanci 
Akademii Tenisowej Kozerki CKT 

Grodzisk Maz., prowadzeni przez duet tre-
nerski Jakub Ulczyński – Radosław Nijaki, 
podczas rozegranych w Pszczynie Halowych 
Mistrzostw Polski U18 w tenisie ziemnym. 
Daria Górska okazała się najlepsza w gronie 
juniorek, zaś Zuzanna Frankowska stanę-
ła na trzecim stopniu podium. Daria swoje 
drugie złoto wywalczyła w grze deblowej, 
gdzie partnerowała jej Oliwia Orlińska. 
W finale grodzisko-wrocławski duet okazał 
się lepszy od reprezentantek naszego klubu 
– Julii Daroszewskiej i Kamili Popławskiej. 
Dwa medale z krajowego czempionatu przy-
wiózł też Gabriel Matuszewski, który w sin-
glu zdobył brązowy medal, zaś w deblu, gra-
jąc z Piotrem Czaczkowskim ze Stawigudy, 
wywalczył złoty krążek.    (mś)

Reprezentanci grodziskiego Raion 
Fight Club przywieźli dwa medale 
z rozgrywanych w Luboniu XII Mi-

strzostw Polski No Gi Jiu Jitsu. Anna Doma-
radzka wywalczyła srebro w kategorii białe 
pasy – 56,5 kg, zaś Mateusz Borkowski sta-
nął na trzecim stopniu podium w kategorii 
junior młodszy – 64 kg.    (mś)

Jerzego Janowicza nie trzeba przedstawiać ni-
komu, kto choć trochę interesuje się sportem 
– 24 lutego były 14. tenisista świata w rankin-
gu ATP Tour i półfinalista Wimbledonu 2013 
został zawodnikiem Centralnego Klubu Teni-
sowego Grodzisk Mazowiecki w Kozerkach.

– Powodów tej decyzji jest kilka. Nie tyl-
ko taki, że mam blisko z domu do Kozerek. 
Na pewno to będzie za chwilę największy 
i  najlepszy klub tenisowy w Polsce, bo ni-

gdzie w  kraju nie ma drugiego podobnego 
miejsca. Będą tam korty ziemne pod dachem 
i na zewnątrz, twarde w środku i na zewnątrz, 
a chodzą też słuchy, że powstanie tam nawet 
kort trawiasty. Poza tym na miejscu będzie 
baza noclegowa, już jest restauracja, siłownia, 
basen, po prostu wszystko. Będzie tam można 
spędzić kilka godzin na treningu na korcie, 
zrobić przygotowanie fizyczne, wymasować 
się, zrobić dobrą fizjoterapię i po tak do-
brze przepracowanym dniu wrócić sobie do 
domu. To jest wyjątkowy obiekt, może nawet 
na skalę światową – powiedział Jerzy Jano-
wicz na konferencji prasowej w Warszawie.

Swego czasu najlepszy polski tenisista pla-
nuje pierwsze starty po dłuższej przerwie 
spowodowanej kontuzjami na drugą połowę 
marca. Oprócz powrotu do międzynarodo-
wej rywalizacji zapowiada też regularne wy-
stępy przed polską widownią.

– Cieszymy się, że Jerzy Janowicz pojawia 
się w Grodzisku w roku obchodów 500-le-
cia uzyskania praw miejskich.  To wszystko 
doda tej rocznicy jeszcze więcej blasku – ko-
mentował wiceburmistrz Tomasz Krupski.

Jerzy Janowicz z klubem z Kozerek pod-
pisał podwójną umowę, jedną związaną 
z promowaniem klubu i drugą na grę w jego 
barwach w LOTTO SuperLidze, której start 
zaplanowany jest na 29 maja.  (kb)
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Już 19 marca na ligowe boiska powrócą 
piłkarze ligi okręgowej. Jak dotąd sku-
tecznie walcząca o wejście do mającej po-
wstać od przyszłego sezonu V ligi Chleb-
nia, jak na lidera przystało, notuje bardzo 
dobre występy w meczach kontrolnych. 
Podopieczni trenera Tomasza Feliksiaka 
pokonali kolejno: Marcovię Marki 3:1, 
rezerwy Pogoni Grodzisk 4:2, Naprzód 
Stare Babice 4:3, KS Raszyn 3:1 oraz ulegli 
2:4 naszpikowanym zawodnikami z ka-

dry pierwszego zespołu rezerwom Znicza 
Pruszków. 

Pogoń II obok wspomnianej porażki 
z Chlebnią, uległa też 2:3 Przyszłości Wło-
chy, 1:10 Ożarowiance oraz 1:3 Olimpii 
Chąśno, a także pokonała: KS 13 Grodzisk 
8:2, Błękitnych Korytów 4:1 oraz Wrzos 
Międzyborów 6:1. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że w drużynie trenera Macieja Przybylskie-
go grali niemal wyłącznie młodzieżowcy, 
w większości o kategorii juniora.    (mś)
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Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego 
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 15.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 315:
W krzyżówce zaszyfrowane 
było hasło „Stefan Deptuszew-
ski”. Zwyciężczynią została p. 
Anna Skalska. Po odbiór na-
grody zapraszamy do siedziby 
redakcji: Centrum Kultury, 
ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

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

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

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

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

oraz zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

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

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

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

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

 tel. 22 734 78 59
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. lichy utwór literacki; 9. hawajska gitara; 10. obrady; 
11. dawna nazwa bursztynu; 12. owad pasożytniczy; 
13. przepych, komfort; 14. zasłona okienna; 20. wyż-
sza uczelnia; 21. Konrad (1876-1967), długoletni 
kanclerz Niemiec; 25. zeszyt; 26. długa przemowa; 
27. francuski taniec towarzyski; 29. członek kolegium 
sędziowskiego; 30. krew w postaci galaretowatej po 
wydostaniu się poza obręb naczyń krwionośnych; 
31. nikczemny, podły człowiek; 32. zgoda, przyjaźń.

Pionowo:
1. dawna moneta lub medal mający wartość zabytkową; 
2. symboliczna maczuga będąca kiedyś oznaką godności 
oficerów w wojsku polskim; 3. pałac w Parku Łazienkow-
skim w Warszawie; 4. podróż statkiem; 5. sześćdziesiąt 
sekund; 6. tkanina bawełniana z przędzy czesankowej; 
7. Krzysztof – dziennikarz telewizyjny i prezenter progra-
mów rozrywkowych; 8. ojczyzna Odyseusza; 15. „Rudy…” 
w tytule przeboju Heleny Majdaniec; 16. primadonna; 
17. w mitologii greckiej córka Jokasty i Edypa; 18. opie-
ka prawna; 19. nowojorska arteria, najdłuższa ulica 
świata; 22. stała płaca; 23. czynność uczenia się, oświa-
ta; 24. wiatr wiejący w dzień od strony morza, a w nocy 
odwrotnie; 25. sygnał do uruchomienia kamery filmowej 
przed kolejnym ujęciem; 28. statek Noego.

Bog                                                        riaBog                    R  ria

Aktualne informacje na temat  
działalności kina na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody jest  u 
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania 
krzyżówki czeka-
my do 31 marca. 
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    PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 

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

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

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

n      Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), sprzedaż rowerów używanych 
z napędem elektrycznym, Grodzisk, 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 

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
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Przy okazji wernisażu wręczono nagrody w konkursie 
„Znajomi-Nieznajomi”. W kategorii 7-12 lat I miejsce 
zajęła Bianka Król, II miejsce – Kalina Czaplińska, 
a III miejsce – Olivier Koszewski. W grupie 13-17 lat 
najlepsi okazali się: Aleksandra Olczak, Anna Ma-
jewska, Stanisław Dziewulski. Wśród osób powyżej 
18 roku życia w malarstwie na podium znaleźli się: 
Izabela Lorenc, Anna Pyrzanowska, Zdzisław Bana-
siak, a najlepsze fotografie wykonali: Anna Sawicka, 
Danuta Dziadyk-Szczepińska oraz Anita Maciak.

        Anna Redel

Nagrody za 
znajomych

Rozmowy z obrazem 

– Artystka jest naszą wieloletnią 
znajomą. Na wystawie zaprezento-
wano wiele technik, co jest związane 
z różnymi etapami jej poszukiwań 
artystycznych. Najbardziej podobają 
mi się abstrakcje z barwników spo-
żywczych, bo to są ciekawe twórcze 
eksperymenty, oraz klasyczne rysun-
ki ołówkiem i węglem – mówiła ku-
ratorka wystawy Agnieszka Antosik 
z Ogniska Plastycznego.

Prace zachwycały zebranych swoją 
różnorodnością, a hasło towarzyszą-
ce wystawie – Sipapuni – intrygowa-
ło. – To od dawna mój pseudonim 
artystyczny związany m.in. z moim 
nazwiskiem, jest to jego anagram. 
Zaczęłam malować i rysować, jak 
miałam 33 lata. Znajomi zobaczyli 
moje prace i stwierdzili, że są cieka-
we. Wystawa to przekrój – są tutaj 
rzeczy, od których zaczynałam, aż 
po te najnowsze. Jednak największą 
moją pasją jest olej. On wciąga jak 
historia, której nie przestaje się opo-
wiadać, cały czas się coś do niej do-
kłada. To rozmowa z obrazem, z mo-
imi umiejętnościami. Oleje same 
mnie uczą – jak je łączyć, jak je kłaść 
– opowiadała Agnieszka Papis. 

        Tekst i fot. Anna Redel

w Galerii Popkolor Publicz-
nego Ogniska Plastycznego 
w  Grodzisku 18 lutego miał 
miejsce wernisaż retrospek-
tywnej twórczości Agnieszki 
Papis z lat 2005-2022. Pra-
ce można było oglądać do 
4 marca.
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K. CzaplińskaI. Lorenc

B. Król

A. Majewska

A. Olczak

A. Sawicka

Z. Banasiak
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Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Y I POŻYCZKI
• – gotówkowe 

• ożyczki pozabankowe
• hwilówki

na piętrze
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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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Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Starostwo Powiatu Grodziskiego – 7 312 751,95 zł.   
Na budowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W 
z drogą gminną 150210W wraz z rozbudową drogi 
powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia,  
gmina Grodzisk Mazowiecki.

Starostwo Powiatu Grodziskiego – 3 446 320,60 zł.  
Na przebudowę drogi powiatowej nr 1515W relacji  
Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka od km 7+522,00  
do km 8+392,70 ulicy Chełmońskiego w miejscowości  
Budy Grzybek oraz Chylice, gmina Jaktorów

PIĄTEK           SOBOTA         NIEDZIELA

ZLOT
FOODTRUCKÓW

01-03.04

PARTNERZY

GRODZISKMAZOWIECKI
Parking 

przy
Centrum 
Kultury
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Zapraszamy do nowego punktu
pobrań Alab Laboratoria
w Grodzisku Mazowieckim!

Oferujemy ponad 3 tysiące badań,  
bezpłatne badania HCV.

Do końca marca 2022 obowiązuje  
promocja – 20% na wszystkie badania  
(nie dotyczy pakietów badań).

Punkt pobrań Alab Laboratoria  
Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 31 

tel. 22 349 11 83
Czynny od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7:00 – 14:00 
Pobrania między 7:30 – 13:00



kultura38VIII

AIR WICK 250 ML ZAPAS 
(ODŚWIEŻACZ) 

Cena brutto 
26,99 zł Cena brutto 

7,99 zł 

Cena brutto 
9,99 zł 

Cena brutto 
9,99 zł 

Cena brutto 
1,99 zł 

RĘKAWICE NITRYLOWE 
100SZT 

(ROZMIARY S,L,M) 

Cena brutto 
49,99 zł 

FAIRY 84 SZT. ALL IN ONE 
(KAPSUŁKI DO ZMYWARKI) 

MASECZKA JEDNORAZOWA 
50 SZT 

(3-WARSTWOWA) 

AIR WICK 19 ML ZAPAS  
(ODŚWIEŻACZ) DYNIA 150G W ŻELU 

(ODŚWIEŻACZ) 

Cena brutto 
34,99 zł 

BRYZA 5,85 KG BIEL/KOLOR 
(PROSZEK DO PRANIA) 

DOMESTOS 750 ML PINE 
(PŁYN DO WC) 

Cena brutto 
4,99 zł Cena brutto 

6,49 zł 

CIF 780 G LEMON 
(MLECZKO D/CZYSZCZENIA) 

Cena brutto 
35,99 zł 

PŁYN DO PŁUKANIA LENOR 5 L 
(LEMON,SPRING) 

RĘCZNIK CELULOZA 1+1 
(DŁUGOŚĆ 2 X 70M, 3-WAR) 

PAPIER TOALETOWY CELULOZA 12 SZT 
(DŁUGOŚĆ 28M, 3-WAR.) 

RĘCZNIK CELULOZA 1 SZT 
(DŁUGOŚĆ 160 M, 3-WAR.) 

PAPIER TOALETOWY CELULOZA 
HORECA 24 SZT 

(DŁUGOŚĆ 20M, 2-WAR.) 

Cena brutto 
22,99 zł 

Cena brutto 
17,99 zł 

Cena brutto 
20,99 zł Cena brutto 

25,49 zł 

Cena brutto 
6,49 zł 

Cena brutto 
1,60 zł 

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY  
(ROZMIAR 32 X 32) 

WORKI 60 L LDPE 
(50 WORKÓW NA ROLCE) 


