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Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie 
na ulice Grodziska wyjadą dwa autobusy 
elektryczne, które będą obsługiwać bez-
płatną linię „0”. Pojazdy zostały zakupione 
w ramach projektu Zielone Płuca Mazow-
sza, realizowanego przez gminy Grodzisk 
Mazowiecki, Pruszków i Żyrardów, które 

w partnerstwie pozyskały na ten cel dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
Wartość podjętego przez trzy samorzą-
dy przedsięwzięcia, które obejmuje rów-
nież m.in. budowę stacji ładowania przy 
ul. Traugutta, to blisko 13 mln zł, z czego 
89 proc. pokrywa dotacja. 

Zeroemisyjne solarisy, które do Gro-
dziska powinny dotrzeć już niebawem, 
kursować mają w dni robocze, a trasa li-
nii „0” obejmować będzie oś. Kopernika, 
dworzec PKP, szpital, oś. Piaskowa i Łąki.

n Krzysztof Bońkowski

Gruntowe pompy ciepła i rekuperacja

Zero emisji, zero złotych
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Na początku września na Sta-
wach Walczewskiego odbyło 
się Narodowe Czytanie, zor-
ganizowane przez Bibliotekę 
Publiczną. Był to jednocze-
śnie finał wakacyjnego sezonu 
Summer Books, czyli letniej 
biblioteki przy Stawach Wal-
czewskiego. Jak co roku, akcji 
społecznej patronowała Para 
Prezydencka, zaś tegoroczną 
lekturą były „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza, 
z okazji 200 rocznicy pierwsze-
go wydania. 

– Narodowe Czytanie w tym 
roku zamykało wakacyjny se-

zon, więc było doskonałą okazją 
na spędzenie wolnego czasu na 
świeżym powietrzu z  książką 
na leżaku. Mieszkańcy miasta 
mogli czytać teksty ,,Ballad 
i  romansów’’ Adama Mickie-
wicza oraz wysłuchać audio-
booka w  interpretacji Olgierda 
Łukasiewicza. Ukoronowaniem 
spotkania było otrzymanie 
stempelka przysłanego Biblio-
tece Publicznej z Kancelarii 
Prezydenta RP – mówiła orga-
nizatorka wydarzenia Magdale-
na Żerek z Biblioteki Publicznej 
Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

  Magdalena Drewnowska

Powiada się, że sukces ma 
zawsze wielu ojców, ale oj-
ciec polskiego bluesa jest tyl-
ko jeden – Tadeusz Nalepa. 
19  września jego największe 
przeboje przypomnieli w gro-
dziskim Centrum Kultury mu-
zycy legendarnego Breakoutu. 

Old Breakout to reaktywacja 
legendy – muzyczna inicja-
tywa członków oryginalnego 
składu zespołu założonego 
w 1971  r. Na scenie wystąpili 
więc weterani. Tadeusz Trzciń-
ski (harmonijka ustna) razem 
z  T.  Nalepą był współtwórcą 
bluesowego składu i brzmie-
nia zespołu oraz nagrał z nim 
przełomowe dla polskiej mu-
zyki płyty „Blues”, „Mira”, 

„Karate” i „Ogień”.  Na gitarze 
basowej grał Bogusław Maciej 
Kubicki, który w zespole Bre-
akout występował od 1978 r.

Licznie zgromadzona pu-
bliczność wysłuchała naj-
większych przebojów Breako-
utu i  T.  Nalepy z lat ’70 i ’80 
ubiegłego wieku. Były więc 
„Rzeka dzieciństwa”, „Oni za-
raz przyjdą tu”, „Kiedy byłem 
małym chłopcem”, a na bis 
„Modlitwa”. Nie zabrakło też 
anegdot z tras koncertowych. 
Pozostali muzycy Old Breako-
ut to: Marcin Kołdra – gitara 
i śpiew, Sławek Burakowski 
–  gitara oraz Łukasz Biliński 
– perkusja.   

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Po raz pierwszy w Grodzisku 
zagościł Bond. James Bond. 
I zrobił to w pięknym stylu, bo 
poprzez muzykę z filmu. Było 
to możliwe dzięki happenin-
gowi zorganizowanemu 1 paź-
dziernika z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Muzyki.

– Na pomysł wpadła Mar-
ta Kowalczyk. Moją rolą było 
znalezienie tematu, który za-
ciekawi wszystkich porusza-
jących się w sferze muzycznej. 
Nie chodziło o perfekcyjne 
wykonanie, ale o to, aby wszy-
scy dobrze się bawili. Zebrała 
się nas spora gromada i efekt 
przerósł moje oczekiwania. 

Byli członkowie grodziskich 
orkiestr i osoby zupełnie nam 
nieznane, ale ponieważ mu-
zyka łączy, to udało nam się 
wspólnie zrobić coś fajnego. 
Pracowaliśmy z kolejnymi 
grupami instrumentów, czy-
li z  instrumentami dętymi, 
perkusyjnymi, gitarami. Po-
tem zrobiliśmy razem próbę 
generalną, a na zakończenie 
wspólne wykonanie – mówił 
Tomasz  Kirszling, który dy-
rygował i grał na trąbce wspo-
magając sekcję dętą. Zaanga-
żowani w projekt byli również 
Piotr Gąssowski i Marcin Łu-
kasz Mazur.   (ar)

Wyczekiwana przez mieszkań-
ców Koncertowa Mediateka po-
wróciła 2 października. Tego dnia 
w bardowskim repertuarze przed 
licznie zebraną publicznością wy-
stąpił Duet Yanistan.

– W pieśniach bardowskich 
jest mądrość życiowa, o której 
trzeba przypominać, bo często 
zapominamy właśnie o prioryte-
tach – mówił Janusz Kasprowicz, 
który grał na gitarze i śpiewał, 
wykonując utwory Włodzimierza 
Wysockiego, Leonarda Cohena 
i Jacka Kaczmarskiego. 

Na scenie towarzyszył mu 
multiinstrumentalista Stanisław 
Marinczenko, który operował 
nie tylko wokalem i gitarą, lecz 
także grał na fortepianie, akor-

deonie i  buzuki. Artyści, któ-
rzy z widoczną przyjemnością 
wykonali kilka utworów na bis, 
pogratulowali widowni, zwra-
cając uwagę na jej życzliwość 
w odbiorze, odpowiednie reakcje 
i energię, która od niej płynęła 
na scenę. – Aż chciało się grać 
– podkreślali muzycy. Z infor-
macjami o kolejnych koncertach 
z tego cyklu, jak i  z  całą ofertą 
grodziskiego Ośrodka Kultury, 
można zapoznać się na stronie  
www.centrumkultury.eu.    (ar)

W ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 18 września 
w grodziskiej Mediatece odbył 
się koncert istniejącej od 2016 
roku kapeli Napięcie. Zespół 
wykonuje muzykę regionu 
rawskiego i łowickiego oraz 
prowadzi warsztaty tańców 
tradycyjnych. Przygotowując 
repertuar muzycy korzystają 
z badań terenowych, których 
efektem są nagrania śpiewa-
ków i śpiewaczek wiejskich. 
Czasami sami jeżdżą w teren, 

aby inspirować się mistrzami. 
To muzyka trochę dzisiaj za-
pomniana, ale kiedyś niezwy-
kle żywa, ponieważ grana była 
na takich uroczystościach jak 
dożynki czy wesela. 

Czy taka muzyka potrzebuje 
ratunku? Członkowie zespołu 
uważają, że jest się w  stanie 
sama obronić. W  Mediatece 
pary wirowały w rytm ma-
zurków i kujawiaków. A  pu-
bliczność mogła dowiedzieć 
się, czym się różni baraban od 
bębna obręczowego.

Kapela wystąpiła w skła-
dzie: Łukasz Nizik – skrzypce, 
Patryk Petersson – klarnet, 
Jakub Owczarek – basy, Maria 
Nizik – instrumenty perku-
syjne, śpiew.
   Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Stawy z wieszczem

Muzyka łączy i bawi

Aż chciało się grać 
Obroni się sama 

Ojciec jest tylko jeden fo
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Krystian Embradora, znany gro-dziskiej publiczności z występów m.in. z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, podczas których prezentuje swoje umiejętności wokalne i sce-niczne, bierze udział w 11. edycji programu Top Model.
Szczyptę talentu przemycił pod-czas castingu, kiedy to młody ar-tysta grający w musicalu „Metro” zaśpiewał „Wieżę Babel” z jurorem Marcinem Tyszką. Joanna Krupa określiła go mianem młodego Bru-ce’a Lee. Wszyscy oceniający byli na tak, co sprawiło, że Krystian znalazł się w  kolejnym etapie. Następnie jurorzy do domu modelek i mode-

li wybrali ścisłe grono osób, wśród których pojawił się również miesz-kaniec Grodziska. W modowym show Krystian zmierzył się np. z wy-zwaniem chodzenia na wysokich (w dodatku pękniętych) szpilkach, przeszedł metamorfozę, a także po-zował na „księżycu”.   (ar)

Młody Bruce Lee 
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
pragnę Państwa poinformować, że podją-
łem decyzję o powołaniu drugiego zastęp-
cy, którym 3 października został Norbert 
Cegliński. Ostatnie kilkanaście miesięcy 
to bardzo intensywny czas w życiu spo-
łeczno-kulturalnym Grodziska Mazo-
wieckiego. Ogrom inwestycji, wydarzenia 
związane z  jubileuszem 500-lecia miasta, 
a także wyzwania wynikające z sytuacji 
geopolitycznej i ekonomicznej na świecie 
sprawiły, że uznałem, iż mnie i wicebur-
mistrzowi Tomaszowi Krupskiemu, który 
pozostaje moim pierwszym zastępcą, bar-
dzo pomocne będzie wsparcie. Norbert 
Cegliński to wieloletni radny, dotychczas 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który 
dał się poznać jako osoba niezwykle ak-
tywna, pracowita i kompetentna. Ma wyż-
sze wykształcenie, bogate doświadczenie 
w  zarządzaniu, a przede wszystkim od lat 
jest człowiekiem zaangażowanym w działal-
ność społeczną na terenie gminy Grodzisk. 
Jako zastępca burmistrza będzie sprawował 
nadzór nad działalnością: Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej, Zarządu Dróg 
Gminnych, Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Wydziału Obsługi Sołectw, Rolnictwa i 
Gospodarki Wodnej. Jestem przekonany, że 
obecność Norberta Ceglińskiego w ścisłym 
kierownictwie Urzędu Miejskiego pozwoli 
usprawnić wiele procesów.

W związku z objęciem funkcji zastępcy 
burmistrza Norbert Cegliński złożył man-
dat radnego Rady Miejskiej. Zgodnie z or-
dynacją wyborczą jego miejsce w Radzie 
Miejskiej zajmie Katarzyna Jezierska, wielo-
letnia dyrektor dawnego Gimnazjum nr 2, 
która w wyborach w 2018 roku była kolejną 
osobą na liście z największą liczbą głosów. 

Jestem bardzo szczęśliwy z powodu za-
kończenia budowy pierwszego etapu hali 
widowiskowo-sportowej. Jak sądzę, cere-
monia otwarcia, która odbyła się 10 wrze-
śnia, a towarzyszył jej koncert Mazowsza, 
przejdzie do historii miasta jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń. To była piękna 
uroczystość. Dziękuję za tak liczną obec-
ność, za przejawy radości z powodu otwar-
cia tego obiektu, bo hala dla nas, mieszkań-
ców Grodziska, jest rzeczywiście powodem 
do dumy. Podziwu nie kryli członkowie 
zagranicznych delegacji, którzy przybyli na 
inaugurację z Francji, Austrii i Litwy. My-
ślę, że takiego obiektu nie powstydziłoby się 
żadne europejskie miasto, a wszyscy, którzy 
mieli okazję go zwiedzić, są pod wrażeniem 
i podzielają zachwyt panoramą miasta wi-
doczną z tarasu widokowego, skąd można 
zobaczyć również Warszawę. 

To jest obiekt z olbrzymim potencjałem.
Już teraz wszystkich zapraszam na bezpłatne 
koncerty, które zostaną tam zorganizowane. 
5 listopada wystąpi Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego, a 19  listo-
pada odbędzie się koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk. Mogę również poinformować, 
że Miejskie Mikołajki odbędą się właśnie 
w hali przy ul. Sportowej.  Niebawem zaczną 
się tam odbywać imprezy o charakterze ko-

Wstępniak od Burmistrza

jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać 
na korzystanie z obwodnicy ze względu 
na procedury odbiorowe, które trochę po-
trwają. Dlatego też pomysł zorganizowa-
nia Sylwestra na obwodnicy nie może być 
zrealizowany – również ze względów bez-
pieczeństwa. Na pewno jednak oddanie do 
użytku tej niezwykle ważnej dla gminy dro-
gi uczcimy w sposób odpowiedni.

Od lat dużym problemem jest kwestia 
przejścia przez tory i komunikacji między 
dzielnicą Łąki a centrum miasta. Istniejące 
obecnie dźwigi nie sprawdziły się, miesz-
kańcy z nich rzadko korzystają, czemu 
trudno się dziwić, bo zazwyczaj są zepsu-
te. W  związku z tym podjęliśmy rozmowy 
z PKP, które pozytywnie odpowiedziały 
na nasze monity i w ciągu kilku miesięcy 
mają dokonać wymiany słabych technicznie 
dźwigów na nowe windy. Do tego momen-
tu ponownie zatrudnimy osoby, które przy 
kładce nad torami PKP w razie potrzeby 
będą pomagały mieszkańcom w przeniesie-
niu pakunków czy rowerów. 

Cały czas trwają intensywne prace zwią-
zane z planowaniem i budową Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Odbywa się bar-
dzo wiele spotkań z udziałem przedstawi-
cieli samorządów i wszystko wskazuje na 
to, że jednostki odpowiedzialne za tę inwe-
stycję są bardzo zdeterminowane, by rozpo-
cząć ją jak najszybciej. Gmina Grodzisk nie 
jest szczególnie dotknięta inwestycjami to-
warzyszącymi CPK, czyli nowymi kolejami 
czy drogami, natomiast samo lotnisko nie 
pozostanie bez wpływu na tę część gminy, 
która jest wysunięta w kierunku północno-
-zachodnim. 

Powoli zmierzamy do zakończenia uro-
czystości związanych z 500-leciem Grodzi-
ska Mazowieckiego. Za nami kilka bardzo 
pięknych miesięcy, zaś 11 listopada czekają 
nas obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości, na które przygotujemy mnóstwo 
atrakcji w różnych lokalizacjach. 

Natomiast 17 grudnia odbędzie się otwar-
cie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Mazowieckim. 

 Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

mercyjnym, które dla mieszkańców też po-
winny stanowić dużą atrakcję.

Wiele osób martwi się o koszty zwią-
zane z eksploatacją tego obiektu. Pragnę 
wszystkich uspokoić, że jest to budynek 
dość energooszczędny, nie wymagający 
wysokiej temperatury, więc to nie będzie 
wielki problem. Tym bardziej, że w zamie-
rzeniu wynajmy komercyjne będą finan-
sować funkcjonowanie hali. Oczywiście 
w skali całej gminy koszty energii stanowią 
ogromne wyzwanie, ale nie przewiduję 
w związku z  tym radykalnych rozwiązań, 
jak np. wyłączanie oświetlenia ulicznego, 
a takie sytuacje w niektórych gminach już 
się zdarzają. Grodzisk jest jedną z najbo-
gatszych gmin w Polsce, więc mamy rów-
nież dużo większe możliwości reagowania 
na wzrost kosztów energii. 

Musimy natomiast mieć świadomość, że 
skala inwestycji w gminie będzie znacznie 
mniejsza niż ta, do której się przyzwycza-
iliśmy przez ostatnie lata. Dzisiaj naszym 
celem będzie zmniejszenie zadłużenia i nie 
możemy otwierać nowych frontów robót 
poza tymi inwestycjami, które uzgodnili-
śmy i które deklarowaliśmy. Ceny na prace 
budowlane są obecnie niezwykle wysokie, 
wobec czego spowolnienie inwestycyjne 
dotyczyć będzie wszystkich polskich sa-
morządów. W związku z tym powstaje 
obawa, że za chwilę wielu ludzi straci pra-
cę, gdyż również deweloperzy wstrzymują 
się z nowymi inwestycjami. Należy się więc 
spodziewać, że może powrócić problem 
bezrobocia. W  Grodzisku ze względu na 
dużą liczbę zakładów o zróżnicowanym 
profilu nie powinno być to zbyt odczuwal-
ne, natomiast w skali kraju może być to 
problem. Oczywiście jako optymista wie-
rzę, że kryzys nie będzie ani zbyt głęboki, 
ani długotrwały. Choć mam jednocześnie 
świadomość, że ceny energii już nigdy nie 
będą tak niskie, jak były, i do tego musimy 
się przyzwyczaić. 

Niektórzy z Państwa są zaniepokojeni, 
czy budowa obwodnicy Grodziska nie bę-
dzie się przeciągać. Pragnę uspokoić, że 
wszystko wskazuje na to, iż prace w tym 
roku się zakończą, natomiast na pewno 

miasto i gmina 3
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Kolejne sesje Rady Miejskiej odbyły się 31 sierpnia i 28 wrze-
śnia w Willi Niespodzianka. W sierpniu znaczna część uchwał 
dotyczyła gospodarki nieruchomościami gminnymi, natomiast 
we wrześniu radni zajęli się m.in. uchwałami związanymi z miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

WIEŚCI Z RATUSZA

Ostatniego dnia sierpnia radni jednogło-
śnie wyrazili zgodę na udzielenie pomocy 
finansowej powiatowi grodziskiemu w wy-
sokości 3,45 mln zł. Z tej kwoty 300 tys. zł 
zostanie przeznaczone na budowę kładki 
dla pieszych przez Rokitnicę wzdłuż drogi 
powiatowej Chrzanów-Żuków, utrzymanie 
dróg powiatowych z gminnej kasy zosta-
nie zasilone kwotą 1,5 mln zł, taką samą 
kwotę powiat spożytkuje na modernizację 
pomieszczeń szpitalnych, budowę lądowi-
ska dla helikopterów oraz zakup sprzętu 
medycznego i niemedycznego dla Szpitala 
Zachodniego, zaś 50 tys. zł gmina dołoży do 
zakupu samochodu do przewozu niepełno-
sprawnych podopiecznych WTZ.

19 radnych głosowało za zleceniem ko-
misji rewizyjnej przeprowadzenia kontroli 
w zakresie: prawidłowości wydatkowania 
środków z funduszu sołeckiego wsi Kady od 
01.01.2019 r. do 30.06.2022 r. oraz prawidło-
wości prowadzenia dokumentacji zebrania 
wiejskiego z 20.09.2021 r. Jak poinformowa-
ła przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska, wpłynęły wnioski o przepro-
wadzenie postępowania kontrolnego dzia-
łalności Sołectwa Kady w zakresie pełnienia 
obowiązków sołtysa i członka Rady Sołeckiej. 
Następnie udzieliła głosu autorce wniosku, 
mieszkance Kad, która podkreśliła, że zebra-
nie wiejskie jest przykładem demokracji bez-
pośredniej, której zasady według niej zostały 
w tym przypadku złamane. Komisja rewizyj-
na po zapoznaniu się z dokumentami uznała 
za zasadne przeprowadzenie kontroli w tej 
sprawie. O wpłynięciu pism w tej sprawie 
również do Urzędu Miejskiego poinformował 
burmistrz Grzegorz Benedykciński.

– Do przeprowadzenia kontroli uprawnie-
nia posiada komisja rewizyjna, a w związku 
z tym zwróciliśmy się do rady, żeby właśnie 
taką kontrolę przeprowadzić. Tego typu 
kontrole są konieczne, jeżeli są jakieś wąt-
pliwości – mówił burmistrz.

O wyłączeniu się z głosowania nad uchwa-
łą poinformowali radna Dorota Pieniążek-Fi-
bich, która jako sołtys Kad jest stroną w  tej 
sprawie, jak również radny Dariusz Świder-
ski, jako członek rodziny zainteresowanej 
strony. Pokłosiem uchwały Rady Miejskiej 
było powołanie 13 września przez komisję 
rewizyjną zespołu kontrolnego w składzie: 
Sylwester Stankiewicz, Łukasz Lewandowski, 
Stanisław Pietruczuk, Tomasz Suchożebrski 
i Łukasz Nowacki jako przewodniczący. 

Podczas LII sesji Rady Miejskiej, która od-
była się 28 września, 21 radnych głosowało za 
zmianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i uchwale budżetowej na 2022 rok, która jak 
poinformował skarbnik Piotr Leśniewski 
sprowadzała się do wprowadzenia po stronie 
dochodowej i wydatkowej środków na wypła-
tę dodatku węglowego dla mieszkańców.

Uchwały omówione przez Ewę Burzyk, 
dyrektor Biura Oświaty, miały charakter 
porządkujący, związany z utworzeniem no-
wej Szkoły Podstawowej w Szczęsnem (m.in. 
nowe obwody szkół). Uchwały zostały przy-
jęte jednogłośnie.

Wszyscy radni byli za wyrażeniem zgody 
na nabycie części nieruchomości gruntowej 
w Kłudnie Starym na cele drogowe. Rów-
nież jednomyślna była Rada Miejska w kwe-
stii nadania nazwy – ul. Kapitańska – dro-
dze wewnętrznej w Kadach.

Radni uchwalili miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego dla: części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jed-
nostka E2 przy ul. Słowackiego i ul. Pustej 
(jednogłośnie), części wsi Tłuste (19 głosów 
za, 2  wstrzymujące Bartłomieja Okurow-
skiego i  Janusza Okurowskiego) oraz czę-
ści terenu wsi Kałęczyn przy Zachodniej 
Obwodnicy etap I (jednogłośnie). Uchwałę 
o  przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. 
dla części wsi Chrzanów Mały po północnej 
stronie ul. Bezowej przyjęto 20 głosami za 
przy 1 wstrzymującym (Norbert Cegliński).

Podczas obrad rozpatrzono petycję doty-
czącą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 
20 radnych głosowało za jej nieuwzględnie-
niem, 1 radny (Janusz Okurowski) był prze-
ciwko nieuwzględnieniu. Jak zapewniali wi-
ceburmistrz Tomasz Krupski i radny Tomasz 
Suchożebrski funkcjonująca w  gminie Mło-
dzieżowa Grupa Konsultacyjna jest lepszym 
rozwiązaniem, ze względu na dotychczasowe 
doświadczenia oraz mniejsze sformalizowa-
nie i zbiurokratyzowanie grupy.

Rada Miejska wspólnie podjęła stanowisko 
dotyczące wyrażenia akceptacji dla działań 
Burmistrza Grodziska w zakresie przystąpie-
nia do prac projektowych i złożenia wniosku 
o dofinansowanie budowy Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego. n  (ar, kb)

Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, trans-
misjami z sesji oraz imiennymi wynikami głosowań 
można zapoznać się na stronie bip.grodzisk.pl.

    Pani Agnieszce
Tuszyńskiej-Masicz

Radnej Rady Miejskiej w latach 
2006-2010, wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

Babci
składają

Radni Rady Miejskiej 
 w Grodzisku Mazowieckim

 Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
Grzegorz Benedykciński

    Pani Doktor
Marioli Tuszyńskiej  

Radnej Rady Miejskiej w latach 
2002-2006, wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

Mamy 
składają

Radni Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

 Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego  

Grzegorz Benedykciński

    Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci
Joanny Antolak

Odeszła osoba niezwykle 
wyrazista, pełna pomysłów,  

pasji i żaru, dzięki którym chciała 
i potrafiła zmieniać rzeczywistość 

wokół siebie, mająca wielkie 
zasługi dla kultury  
– nie tylko lokalnej

Bliskim
składamy szczere wyrazy 

współczucia
Dyrektor Ośrodka Kultury  

z pracownikami

    

KO
ND

OL
EN
CJ
E

    Z wielkim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy,  

że 25 września 2022 roku, 
zmarł w wieku 91 lat 

nasz Kolega i Przyjaciel 
wspaniały człowiek i aktywny 

członek Związku 
Franciszek Mączka

Składamy kondolencje i wyrazy 
współczucia 

Żonie, Rodzinie i Bliskim 
Członkowie Zarządu PZERiI 
w Grodzisku Mazowieckim

Rodzinie
najszczersze wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci

Prof. dr hab.  
Lecha Krzysztofa 

Paprzyckiego
Sędziego Sądu Najwyższego w 
stanie spoczynku, Prezesa Sądu 

Najwyższego kierującego pracami 
Izby Karnej, byłego Sędziego 

Sądów Powiatowych w Grodzisku 
Mazowieckim i w Pruszkowie 

oraz Sądu Wojewódzkiego  
w Warszawie

składają
Pracownicy Sądu Rejonowego 

 w Grodzisku Mazowieckim
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3 października w sali kinowej Centrum Kultury uroczystą inaugurację roku akademickiego grodziskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku tradycyjnie rozpoczął „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Chóru UTW „Fermata” 
pod batutą Alicji Podlewskiej-Paciorek, przy akompaniamencie Macieja Klocińskiego.
Po złożeniu ślubowania indeksy i legityma-
cje nowym studentom wręczali wraz z pre-
zesem Stowarzyszenia Europa i My Danie-
lem Prędkopowiczem burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, nowy drugi zastępca bur-
mistrza Norbert Cegliński oraz prof. dr hab. 
Jerzy Bralczyk, który wygłosił wykład inau-
guracyjny poświęcony sztuce rozmowy.

– W tym roku zapisało się ponad 20 no-
wych osób. Ale są również i tacy, którzy wzięli 
urlop dziekański i do nas powracają – mówiła 
Alicja Zdrojewska, koordynatorka UTW.

Program wykładów dostępny na stronie 
www.utw-grodzisk.pl zapowiada się intere-
sująco. – Słyszałam o UTW dużo dobrego, 
więc myślę, że będzie to dla mnie ogromna 

przyjemność. Jak pracowałam zawodowo, 
to nie było czasu, aby poświęcić go dla sie-
bie. Obecnie chcę zainwestować w osobisty 
rozwój, liczę, że będzie to dla mnie bardzo 
owocny czas – mówiła Teresa Adamczyk, 
mieszkanka Grodziska. Zwieńczeniem uro-
czystości był minirecital fortepianowy Pa-
trycji Korszeń.    (ar) 

Sztuka rozmowy na dobry początek 

Szanowni Państwo, w  związku 
z  wieloma pytaniami w  sprawie 
wsparcia finansowego dla gospo-
darstw domowych, których głów-
nym źródłem ogrzewania jest wę-
giel, informujemy, że 13 sierpnia 
2022 r. weszła w życie ustawa o do-
datku węglowym. W dniu 17 sierp-
nia 2022 r. zostało opublikowane 
rozporządzenie, które m.in. wpro-
wadziło oficjalny wzór wniosku.

Wniosek o  wypłatę dodatku węglo-
wego należy złożyć w gminie, w której 
znajduje się nasze miejsce zamieszka-
nia, osobiście albo drogą elektroniczną, 
czyli przez system ePUAP opatrzony 
podpisem elektronicznym.

Wniosek mogą złożyć mieszkań-
cy budynków wpisanych lub zgło-
szonych do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków,  nie tylko 
obywatele Polski, ale też wszystkie 
osoby, które mają miejsce zamieszka-
nia w Polsce i legalnie przebywają na 
terenie kraju.

W  przypadku złożenia wniosku 
o  dodatek węglowy przez więcej 
niż jednego członka gospodarstwa 

dodatek przyznawany będzie temu 
z  wnioskodawców, który złożył 
wniosek jako pierwszy.

Wnioski o dodatek węglowy nale-
ży składać do:

Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Grodzisku Mazowieckim 
(ul.  Kościuszki 32A – parter Sala 
Obsługi) w godz.: 
l poniedziałek 14.00–17.00
l wtorek 8.00–11.00 
l środa – 8.00–11.00
l czwartek 8.00–11.00
Ostatecznym terminem złoże-

nia wniosku jest  30 listopada 2022 
roku. Wnioski złożone po tym ter-
minie nie będą rozpatrzone.

Kwota dofinansowania do zaku-
pu węgla wypłacana jest na wska-
zane przez wnioskodawcę osobi-
ste konto bankowe, jednorazowo 
w wysokości 3000,00 zł.

Więcej informacji w sprawie 
„dodatku węglowego” można uzy-
skać bezpośrednio w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Mazowieckim, ul. Kościuszki 32A, 
tel. 720 909 216 i 720 909 206.

Dodatek dla gospodarstw domowych przy-
sługuje, jeśli głównym źródłem ciepła  gospo-
darstwa domowego jest:
l kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane peletem drzewnym, drewnem kawał-
kowym lub innym rodzajem biomasy albo
l kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem 
LPG albo
l kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków, o której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji emisyj-

ności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., 
albo po tym dniu – w przypadku głównych 
źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisa-
nych po raz pierwszy do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków, o których mowa 
w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek nie przysługuje, gdy źródłem cie-
pła gospodarstwa domowego jest gaz siecio-
wy lub gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Dodatek dla gospodarstw domowych  to 
jednorazowa pomoc, która wynosi:
l 3000 zł – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany 
peletem drzewnym lub innym rodzajem bio-
masy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
l 1000 zł – w przypadku gdy głównym źró-

dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy 
zasilane drewnem kawałkowym
l 500 zł  – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG
l 2000 zł – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek można złożyć:
l  elektronicznie za pomocą profilu zaufane-

go
l osobiście, przy ul. Kościuszki 32A w po-
niedziałki w godzinach 14.00 – 17.00 oraz od 
wtorku do czwartku w godzinach 8.00 – 11.00
l drogą pocztową.

W świetlicy w Czarnym Lesie rozpoczął się nowy cykl eduka-
cyjny „Porozmawiajmy o fotografii”. Spotkania przeznaczo-
ne są dla młodzieży od lat 14 i dorosłych. Odbywają się raz 
w miesiącu w piątkowe wieczory w czarnoleskiej świetlicy. 

Zajęcia prowadzi Andrzej 
Sapija – reżyser filmów do-
kumentalnych oraz wykła-
dowca na Wydziale Reżyse-
rii Filmowej i Telewizyjnej 
Państwowej Wyższej Szko-
ły Filmowej, Telewizyjnej 
i  Teatralnej im. L. Schillera 
w  Łodzi. Podczas spotkań, 
które mają charakter robo-

czy, można podzielić się swoimi doświadczeniami, pytania-
mi i wątpliwościami dotyczącymi fotografowania.

Inspiracją do chwycenia za aparat może być przyro-
da Czarnego Lasu. 16 września rozstrzygnięto  pierwszy 
czarnoleski Konkurs Fotograficzny „Piękno, w którym 
żyjemy”. Prace były oceniane w trzech kategoriach: Kra-
jobraz przyrodniczy, Dziko żyjące zwierzęta i Dziko żyjące 
rośliny, zaś laureatami pierwszych nagród zostali Natalia 
Kamińska, Damian Chojnacki i Maria Obidzińska.

Podczas spotkania 30 września uczestnicy mogli do-
wiedzieć się m.in. o roli światła w fotografii. Kolejne po-
święcone będą kadrowaniu, stosowaniu filtrów i obróbce 
komputerowej zdjęć.

  Sławomir Sadowski

Świadome kadry Dodatek węglowy

Dodatki dla gospodarstw domowych na ogrzewanie  
innymi paliwami niż węgiel
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Agnieszka Rutecka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 6:

– To hala widowiskowo-sportowa, więc ostrzy-
my sobie zęby nie tylko na fajne lekcje WF-u 
i kreowanie sylwetki koszykarza czy siatkarza, 
lecz także wyśmienitych artystów scen pol-
skich, a amatorski teatr nauczycielski pokazał, 
że nasi uczniowie mają wzorce, za którymi war-
to podążać.

Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego:

– Ta hala to dziecko naszego wejścia do Unii 
Europejskiej. Wtedy zaczęliśmy mieć fajne kon-
takty z gminami z Belgii, Francji, Austrii, z Li-
twy. Wtedy zobaczyłem, że ci ludzie opanowali 
przez lata niezwykłą umiejętność: dogadują 
się. Zawsze znajdują rozwiązanie, robią coś, co 
ludziom jest naprawdę potrzebne. I tej umie-
jętności porozumienia staraliśmy się nauczyć. 
Hala to efekt porozumienia i zgody. Gdyby nie 
decyzja Rady Miejskiej, ta hala nigdy by nie 
powstała. Ostatnio ogłoszono ranking najbo-
gatszych gmin w Polsce. Jesteśmy na 2 miejscu 
w kategorii miast powiatowych. Pierwsze miej-
sce mają Polkowice, które leżą na miedzi. My 
nie mamy miedzi, my mamy ręce, umysły, ser-
ca i miłość do Grodziska, nic więcej. To z tego 
powstał ten piękny obiekt, że potrafimy ze sobą 
normalnie rozmawiać i szanować się.

Łukasz Nowacki, radny Rady Miej-
skiej, specjalista ds. historii miasta:

– Przecięcie wstęgi symbolicznie otwiera ten 
obiekt, ale także nową erę w historii Grodziska 
Mazowieckiego, chciałoby się powiedzieć erę 
kosmiczną, bo tą inwestycją nasze miasto prze-
bija kolejny sufit jeżeli chodzi o to, co w ogóle 
jest tu możliwe.

Andrzej Grabowski, aktor:
– W trudnych czasach najłatwiej oszczę-

dzać na kulturze. Bo przecież kultura nie wy-
twarza pieczywa, wędlin, samochodów, ubrań, 
broni. Ale tworzy coś innego. Tworzy pewien 
ład w naszych głowach i porządek w naszych 
sercach. Bardzo się cieszę, że nasza gmina nie 
oszczędza na kulturze.

Zdzisław Sipiera, poseł na Sejm RP:
– Żeby to, co w Grodzisku powstaje, 

miało realne możliwości działania, trzeba było 
mieć trzy rzeczy: władzę, wizję i wytrwałość. 
Pan burmistrz to ma. Zbudował takie miejsce, 
w którym to wszystko się udaje. Nieprawda, że 
nie można zbudować porozumienia. Jako po-
seł tej ziemi ja tylko mogę pomagać, nigdy nie 
będę przeszkadzał. Bo mamy pomagać sobie 
i budować Polskę z pięknymi samorządami. 

Adam Struzik, marszałek  
województwa mazowieckiego:

– Każda wspólnota musi mieć swojego lidera. 
Ta wspólnota od wielu lat ma tego lidera, jest 
nim Grzegorz, tak powiem, bo jest moim ser-
decznym przyjacielem. Życzę wam dobrej przy-
szłości. Grodzisk dzisiaj jest liderem rozwoju 
nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce. 

Hala warta otwarcia, otwarcie warte hali 
Jeśli wydarzenia związane z inauguracją potrak-
tować jak prognostyk na przyszłość, to przed 
halą widowiskowo-sportową perspektywy są 
wręcz świetlane. Dwudniowe uroczystości to-
warzyszące otwarciu obiektu przy ul. Sportowej 
w dniach 10-11 września przyciągnęły tłumy 
mieszkańców, którzy nie kryli zachwytu i dumy.

Jako pierwsi przed publicznością zaprezento-
wali się uczniowie i nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej nr 6, którą z nowym obiektem łączy nie 
tylko przejście, ale i wspólna przestrzeń, bowiem 
tu właśnie zlokalizowana jest szkolna świetlica. 
Przez cały dzień o to, by zwiedzający obiekt mie-
li zapewnione atrakcje, zadbały występujące na 
małej scenie lokalne zespoły muzyczne i grupy 
taneczne – m.in. Grodziska Orkiestra Rozryw-
kowa, Orkiestra Gedeon Richter Polska, Studio 
Tańca MW i Broadway Dance Ladies. W holu 
ustawiały się długie kolejki chętnych do zwie-
dzania tarasu widokowego, zaś wieczorny wy-
stęp zespołu Mazowsze, który dał fenomenalny 
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Robert Nowakowski, Astro Grodzisk:
– Obserwatorium, które tutaj będzie 

w ciągu sześciu miesięcy, zostanie wyposażone 
w trzy superteleskopy. Będzie się tu świetnie 
działo, jeśli chodzi o obserwacje kosmosu. Nie 
byłoby nas, gdyby nie powstał ten budynek. 
Wybudować to jedno, ale trzeba mieć pomysł 
na wykorzystanie i integrację społeczności 
Grodziska, wokół tak wspaniałej idei jak ob-
serwacja kosmosu. Na to, że podczas otwarcia 
będzie duże zainteresowanie, byliśmy przygo-
towani, ale skala tego zainteresowania nas za-
skoczyła. To były tysiące osób, które były żywo 
zainteresowane tym, co pokazywaliśmy – nasze 
teleskopy słoneczne, ogromne lornetki obser-
wacyjne, zrobiliśmy też minipiknik astrono-
miczno-naukowy. 

Paweł Twardoch, dyrektor Ośrodka 
Kultury:

– To inwestycja bardzo uniwersalna, wielofunk-
cyjna. Z punktu widzenia organizacji koncer-
tów hale sportowe są obiektami trudnymi, na-
tomiast widać, że to jest dobrze przygotowany 
obiekt pod względem akustyki, co daje olbrzy-
mie szanse mieszkańcom na spotykanie tutaj 
gwiazd estrady. To również szansa dla miasta 
na olbrzymią promocję i pozyskiwanie środ-
ków. Takich obiektów sportowych, które są bar-
dzo przyjazne akustycznie jest w Polsce bardzo 
mało. To jest przede wszystkim niebywałe po-
szerzenie oferty kulturalnej miasta.

Jakub Malicki, UKS Budo:
– Hala robi na mnie ogromne wraże-

nie, cieszę się, że nasz instruktor Michał Bed-
narski będzie mógł zawalczyć przed swoją 
publicznością, jest na dobrej drodze do kon-
traktu w KSW. Jako prezes klubu sportowego, 
chciałbym zrobić tu jakiś fajny duży turniej, 
a hala naprawdę rozwija możliwości na orga-
nizowanie największych eventów w skali mię-
dzynarodowej. Z mojego punktu widzenia to 
jest wręcz idealne miejsce, bo w Torwarze czy 
Atlas Arenie pod mój sport jest tyle miejsca, 
że gubi się publiczność. Tu publiczność będzie 
widać i te turnieje będą ciekawe i widowisko-
we. Same pozytywy. Nie mogłem doczekać się 
tego otwarcia. 

Dariusz Szumacher, prezes Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego:

– Myślę, że na Mazowszu nie ma obiektu tak 
nowoczesnego i tak funkcjonalnego. Natomiast 
jeśli chodzi o Polskę, to też nie mamy się czego 
wstydzić. Wiadomo Arena Gliwice czy Kraków, 
to są nowe ogromne kompleksy, ale tutaj mamy 
to, czego potrzeba dla Grodziska i okolic.

Jacek Boniecki, dyrektor zespołu 
Mazowsze:

–  Jako sąsiedzi bardzo obserwujemy, to co 
robicie w Grodzisku. To jest imponujące i dla-
tego jest nam bardzo miło, że jako sąsiedzi mo-
gliśmy uczestniczyć w tym wyjątkowym wyda-
rzeniu. Trzymać tak dalej!

  (not. kb)

Hala warta otwarcia, otwarcie warte hali 
koncert, zgromadził w  arenie głównej blisko 
3-tysieczną widownię. Wśród obecnych zna-
leźli się m.in. aktorzy: Daniel Olbrychski, 
Bohdan Łazuka, Andrzej Grabowski, Dorota 
Stalińska, Paweł Dłużewski oraz wybitni spor-
towcy: Zbigniew Bródka, Tomasz Majewski, 
Mariusz Pudzianowski. Poprzedzająca kon-
cert gala była również okazją do wręczenia 
odznaczeń państwowych, nagród i wyróżnień 
osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej 
społeczności.

Drugi dzień inauguracji w pierwszej części 
upłynął pod znakiem pokazów sportowych, 
które przygotowały grodziskie kluby, zaś już od 
godzin popołudniowych trwały pokazy i kon-
certy na usytuowanej przed halą scenie. Dla 
najmłodszych wystąpił Teatr Wariacja, a  na-
stępnie publiczność rozgrzała Clödie. O zacho-
dzie słońca wystąpił Jacek Kawalec z zespołem, 
zaś na koniec zaśpiewała Margaret.

                                      Krzysztof Bońkowski  
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Jesteśmy od tego,  
by wykorzystać potencjał 

W drugi weekend września hala wido-
wiskowo-sportowa przeszła prawdziwy 
chrzest bojowy, bowiem dwudniowa in-
auguracja cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców. Jak obiekt 
sprawdził się przy tak dużej frekwencji?

– Bardzo dobrze. Przez dwa dni od-
wiedziło go szacunkowo 13-14 tys. ludzi. 
W szczytowym momencie, w trakcie kon-
certu Mazowsza, obsługiwał jednocześnie 
ok. 4,5 tys. ludzi, licząc z osobami, które 
przed halą oglądały występ na telebimach. 
Była to też pierwsza lekcja dla nas, jako za-
rządców obiektu, który jest bardzo wyma-
gający. Samo rozłożenie podłogi na 2 tys. 
m² jest logistycznym i technicznym wyzwa-
niem. Ale myślę, że się udało, nie słyszałem 
żadnych negatywnych komentarzy. Nagło-
śnienie, scena, oświetlenie – wszystko zgra-
ło się w jedną całość. Na ten efekt złożyła 
się praca wielu osób, bo w  inaugurację za-
angażowani byli pracownicy praktycznie 
wszystkich gminnych jednostek na czele 
z  Urzędem Miejskim i  Centrum Kultury. 
W przygotowaniu terenu wokół hali bardzo 
nam pomógł ZGK. W  środku musieliśmy 
obstawić każde wejście, przekazać informa-
cje, kierować ruchem zwiedzających. 
Podczas koncertu Mazowsza w głównej 
arenie znalazło się ok. 3 tysięcy osób. Cią-
gi komunikacyjne zdały egzamin? 

– Nie było żadnych nerwowych momen-
tów, wszystko przebiegało bardzo spo-
kojnie. Sprawnie odbyło się też opuszcza-
nie widowni przez tę liczną publiczność, 
wszystkie wyjścia były drożne, nie było 
zastojów. Więc można powiedzieć, że pod 
tym względem hala również zdała egzamin. 
Przestoje były za to wśród chętnych do 
obejrzenia panoramy miasta z tarasu wi-
dokowego. Niektórzy stali w kolejce po 
półtorej godziny. 

– Rzeczywiście, już w sobotę było bar-
dzo duże zainteresowanie, ale okazało się, 
że w niedzielę przyszło jeszcze więcej chęt-
nych do zwiedzania tarasu widokowego. 
Ze względów bezpieczeństwa liczba osób, 
które jednocześnie mogą przebywać na ta-
rasie, jest ograniczona. Dlatego uniknięcie 
kolejki nie było możliwe. Na górę chętni 
dostawali się windą, a zejście z wieży odby-
wało się klatką schodową. Winda jeździła 
bez przerwy przez cały dzień, więc można 
powiedzieć, że została dotarta. 
Znane są już godziny dostępności tarasu 
widokowego dla zwiedzających?

– Codziennie od 15.00 do 19.00, 
a  w  weekendy od godziny 11.00. Trzeba 
jednak pamiętać, że na taras będzie można 
wyjść tylko przy dobrych warunkach at-
mosferycznych. Przy silnym wietrze, opa-
dach deszczu bądź śniegu i co oczywiste 
w czasie burzy taras będzie zamknięty.
Otwarcie hali było związane z zakończe-
niem I etapu prac. Co jest gotowe?

– Gotowa jest arena główna z trybunami 
na 1567 miejsc. Mamy możliwość wydzie-
lenia trzech osobnych sektorów, więc już 
odbywają się tu lekcje wychowania fizycz-
nego SP nr 6. Korzystają z  niej również 
kluby sportowe, w większości tymczasowo, 
z uwagi na remont hali przy Westfala. Od-
dany do użytku jest również taras widoko-
wy, a także parter z przestronnymi holami, 
gdzie już organizowane są spotkania i kon-
ferencje. Ponadto w hali znajduje się świe-
tlica „Szóstki”, z  którą budynek skomuni-
kowany jest łącznikiem. Szkoda było czekać 
z otwarciem na zakończenie II etapu, bo ta 
ogromna przestrzeń przez kilka miesięcy 
stałaby niewykorzystana.
Na jakie elementy obiektu długo trzeba 
będzie jeszcze poczekać?

– II etap zakończy się w czerwcu 2023 
roku. Do tego momentu powstanie część 
biurowo-administracyjna dla OSiR-u 
i  klubów sportowych. Tam też znajdą się 
pomieszczenia konferencyjne. Wykończo-
ne zostaną tzw. szuflady, czyli charaktery-
styczne elementy bryły budynku, w których 
znajdują się sale treningowe. Największa 
będzie przeznaczona do treningów teni-
sa stołowego, w drugiej będzie siłownia, 
a trzecią – wielofunkcyjną – będzie można 
wykorzystać na organizację różnych zajęć – 
karate, tańców, szermierki, zajęć emerytów, 
dzieci. W czwartej szufladzie znajdować się 
będzie część edukacyjna, z nowoczesnymi 
technologiami, ponadto będzie obserwato-
rium astronomiczne. Na dole powstanie też 
ścianka wspinaczkowa. 
Kto będzie mógł korzystać z hali?

– Halę zamierzamy wynajmować komer-
cyjnie zarówno na wszelkiego rodzaju wi-
dowiska sportowe i artystyczne, jak i konfe-
rencje i spotkania. Weekendowo będziemy 
starali się robić rozmaite eventy, chcemy, 
żeby ta hala żyła nie tylko sportowo, ale 
i kulturalnie. Bo taka była idea – są sztan-
kiety, do których można podwiesić nagło-
śnienie, światła, obiekt ma dobrą akustykę, 
o czym można było się przekonać podczas 
koncertu Mazowsza. Z  hali będą mogły 

też korzystać nasze grodziskie kluby i na 
pewno cena dla nich będzie preferencyjna. 
Będzie też możliwość wynajmu sektorów 
przez amatorów, którzy rekreacyjnie będą 
chcieli pograć np. w siatkówkę czy inną grę 
zespołową, bo w zależności od potrzeb po 
opuszczeniu kotar możemy mieć jednocze-
śnie np. boiska do koszykówki i futsalu, a na 
trzecim sektorze stoły do ping-ponga. 
Wiadomo już, jakie wydarzenia nas cze-
kają w najbliższej przyszłości?

– Kalendarz imprez już zaczyna się wy-
pełniać. Na pewno wystąpi zespół Śląsk, 
odbędą się gale MMA i KSW, termin zare-
zerwował też kabaret Neo-Nówka.
Dla zarządcy takiego obiektu stanowi on 
duże wyzwanie?

– Ogromne! Ponieważ skala tego obiek-
tu jest nieporównywalna z żadnym z dzie-
sięciu obiektów, którymi zarządzaliśmy 
do tej pory. One też muszą funkcjonować 
normalnie i pracujemy na nich cały czas, 
organizując różne zawody z klubami spor-
towymi. Tutaj zbudowaliśmy nowy zespół. 
To wysokiej klasy fachowcy, bez których 
tak naprawdę trudno byłoby tą halą zarzą-
dzać. Trzon zespołu stanowią Dominika 
Andrzejewska, Daniel Opoka, Sebastian 
Sotek i Paweł Wasilewski.
Jakie będą losy hali na Westfala?

– Najpoważniejsza zmiana, jaka dotyczy 
Westfala w związku z nową halą, realizuje 
się aktualnie. Mam na myśli remont, który 
organizacyjnie był niemożliwy bez nowego 
obiektu. Bez możliwości przeniesienia zajęć 
do nowej hali na dwa-trzy miesiące wyłą-
czylibyśmy kluby z treningów. W tej chwili 
w klubach w Grodzisku jest ok. 6 tys. dzie-
ciaków. Szacuję, że połowa z nich trenuje na 
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Z Mariuszem Smysłą, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji, który 
zarządza nowo otwartą halą widowiskowo-sportową, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski. 
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halach, więc to byłby duży problem. A tak, 
wkrótce będziemy mieli praktycznie dwie 
nowe hale. Bo pierwszy etap remontu na 
Westfala dotyczył oświetlenia, malowa-
nia, zamontowania podwieszanych koszy, 
a  teraz możemy wymienić podłogę i try-
buny. To więc będzie niemal nowy obiekt. 
Trochę mniejszy kubaturowo od nowej 
hali, ale również trzysektorowy. Możliwo-
ści, jeśli chodzi o sport w Grodzisku, będą 
kolosalne. 
Dużo mówi się o kosztach energii, nie-
którzy straszą, że zimą będą zamykane 
baseny. Jak wygląda ta kwestia u nas? Jak 
dużym obciążeniem będzie nowa hala?

– W porównaniu z basenem, hala jest 
niewielkim obciążeniem. To nowoczesny 
budynek, wyposażony w energooszczęd-
ne rozwiązania, w dodatku z dużym po-
tencjałem do samofinansowania, więc nie 
mam obaw. W przypadku basenu pora 
roku tak naprawdę nie ma większego 

znaczenia, bo basen jest bardzo obciąża-
jący energetycznie przez cały rok. Latem 
oczywiście nieco mniej, ale za to działa na 
zewnątrz wodny plac zabaw, co również 
kosztuje. Nie przewiduję czarnych scena-
riuszy, choć oczywiście nie wiadomo, co 
jeszcze może się wydarzyć. Na pewno sy-
tuacja związana z kosztami energii odbiła 
się na cenach biletów i zajęć.
Nowa hala oznacza, że będziemy mieć 
w Grodzisku imprezy sportowe rangi mi-
strzowskiej?

– Pomysły na imprezy rangi mistrzow-
skiej są, musimy się spotkać z kilkoma 
polskimi związkami sportowymi, żeby po-
uzgadniać możliwości. Na pewno będziemy 
chcieli pokazywać tutaj sport na najwyż-
szym poziomie. Ta hala jest olbrzymia i ma 
olbrzymie możliwości, które trzeba wyko-
rzystać. A my jesteśmy właśnie od tego.
Dziękuję za rozmowę.

500-lecie Grodziska

Gmina Grodzisk Mazowiecki brała udział 
w projekcie grantowym – „Wsparcie dzie-
ci i wnuków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym”, grant jest reali-
zowany w  ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na  lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST 
oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU. Projekt „Gran-
ty PPGR” ma na  celu wyeliminowanie 
ograniczeń w  dostępności cyfrowej dla 
uczniów z terenów popegeerowskich w za-
kresie dostępu do sprzętu komputerowego 
i dostępu do Internetu, wyeliminowanie 
ograniczeń związanych z nauką zdalną, 
a także zniwelowanie nierówności między 
gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Gmina złożyła wniosek i pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 186  550,00 zł 
na zakup 65 szt. laptopów z dostępem do 
Internetu oraz akcesoriami – torbą, myszą 
wraz z rocznym ubezpieczeniem sprzętu 
dla dzieci z terenu gminy.

W Książenicach zostały rozdane 36 szt. 
komputerów dla dzieci zamieszkujących 
teren Książenic, Urszulina, Radoń, Ma-
rynina oraz Kad. Natomiast w  Zabłotni 
29 szt. 

Komputery trafiły do dzieci, których 
przodkowie pracowali w PGR Książenice, 
Urszulin oraz Zabłotnia.

Ogłoszenie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
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Od 11 maja w gminie Grodzisk Mazowiecki obowiązuje uchwała 
krajobrazowa, która reguluje zasady sytuowania reklam i szyldów, a także 
określa wytyczne dla budowy ogrodzeń i obiektów małej architektury. 
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Ostrożnie z reklamami 

miasto i gmina10

Przyjęta przez Radę Miejską w kwietniu 
uchwała krajobrazowa powstała w celu po-
prawy estetyki i ładu przestrzennego w gmi-
nie, ochrony krajobrazu, ale również po-
prawy bezpieczeństwa, gdyż m.in. zakazuje 
umieszczania świecących ekranów LED przy 
drogach i skrzyżowaniach.

– Uchwała nie likwiduje reklam, tylko je 
porządkuje – wyznacza standardy wykona-
nia i dopuszczalne lokalizacje. Skorzystają na 
tym również przedsiębiorcy, gdyż likwidacja 
chaosu reklamowego poprawi czytelność po-
zostałych reklam – mówi Monika Kwiczak 
z Samodzielnego stanowiska ds. Kształtowa-
nia Przestrzeni Publicznych w grodziskim 
magistracie.

Właściciele nośników reklamowych zain-
stalowanych przed 11 maja br. mają trochę 
czasu na ich dostosowanie do nowych prze-
pisów. Dla tablic i urządzeń reklamowych 
usytuowanych na ogrodzeniach (np. banery) 
oraz na nieruchomościach, na których znaj-
dują się zabytki, ujęte w Gminnej Ewidencji 
Zabytków, okres na dostosowanie wyno-
si 12 miesięcy i upływa 11 maja 2023 roku. 
Wszystkie pozostałe tablice i urządzenia 
reklamowe (np. banery na budynkach i bal-
konach) muszą być dostosowane do zapisów 
uchwały w ciągu dwóch lat, czyli do 11 maja 
2024 roku. Wyjątek stanowią tablice i urzą-
dzenia reklamowe powstałe na podstawie 
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na 
budowę – w tym przypadku czas na dosto-
sowanie wynosi aż trzy lata i upływa 11 maja 
2025 roku.

Zgoła inaczej wygląda sprawa z nowo po-
wstającymi nośnikami reklamowymi. 

– Każda tablica i urządzenie reklamowe, 
w tym szyld i baner, montowane po 11 maja 
2022 r., muszą być zgodne z wytycznymi 
obowiązującej uchwały. Jeśli nie będą speł-
niały jej wymogów, urząd ma obowiązek wy-
mierzyć karę pieniężną, w wysokości min. 
112 zł za każdy jeden dzień niedostosowa-
nia za każdą 1 sztukę reklamy – informuje 
Monika Kwiczak. – Zdajemy sobie sprawę, 
że uchwały krajobrazowe są dość rzadkim 
zjawiskiem – działają tylko w 2 proc. gmin 

w  Polsce. Ponieważ wiedza, jak je stosować 
jest niewielka, ratusz rozpoczyna właśnie 
kampanię informacyjną, która ma na celu 
pomóc właścicielom nieruchomości w pra-
widłowym zrozumieniu i stosowaniu obo-
wiązujących przepisów i uniknięciu przy-
krych konsekwencji finansowych.

Kampania rozpocznie się w październi-
ku od przeprowadzania szkolenia dla firm 
produkujących reklamy i szyldy. Dzięki 
tego typu działaniom każdy, kto zwróci 
się do lokalnego producenta reklam, powi-
nien otrzymać produkt wykonany zgodnie 
z  przepisami uchwały. Kompetencje produ-
centów potwierdzi certyfikat uczestnictwa 
w szkoleniu, a nazwy przeszkolonych firm 
zostaną zamieszczone na grodziskiej stronie 
internetowej poświęconej uchwale. Ponadto 
każdy zainteresowany będzie mógł osobi-
ście skonsultować swoje pomysły ze specja-
listą z ratusza na cotygodniowym dyżurze 
– w każdy poniedziałek w godz. 17:00–18:00. 
Opracowana zostanie również broszura 
wyjaśniająca podstawowe zasady uchwały 
w przystępnej formie. Aktualności związane 
z kampanią informacyjną można będzie zna-
leźć na FB Urzędu Miejskiego.

Porządkowanie krajobrazu nie kończy się 
jednak na nośnikach reklamowych. 

– Uchwała będzie dotyczyła nie tylko prze-
strzeni publicznych, lecz również przestrzeni 
prywatnych, czyli każdego właściciela nieru-
chomości na terenie gminy – w szczególności 
tych, którzy przystępują obecnie do budowy 
ogrodzenia swojej posesji. W uchwale są 
szczegółowe wytyczne, jak takie ogrodzenia 
mają wyglądać i jakie formy nie są dopusz-
czone, jak np. ogrodzenie pełne z prefabry-
kowanych płyt betonowych – wyjaśnia Mo-
nika Kwiczak. 

Szczegółowe informacje, treść uchwały, 
jak również jej wersję ilustrowaną, można 
znaleźć na stronie internetowej: planowa-
nieprzestrzenne.grodzisk.pl/uchwala-krajo-
brazowa/, a wersję papierową dokumentów 
w Stanowisku ds. Planowania Przestrzenne-
go w grodziskim ratuszu. 

 n Krzysztof Bońkowski 

„Mobilny urzędnik” to usługa polegają-
ca na obsłudze mieszkańców gminy Gro-
dzisk Mazowiecki poza siedzibą urzędu 
celem ułatwienia załatwienia spraw.

Usługa skierowana jest do osób, które:
n posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
n są w wieku 65 lat i więcej
n są osłabione chorobami, z czasowym 
lub trwałym ograniczeniem możliwo-
ści poruszania się i dotarcia do miejsca 
świadczenia usług

Zakres usług świadczonych w ramach 
Mobilnego Urzędnika:
1. W ramach lokalnych programów 
Ochrony Środowiska: Dotacje na budowę 
przyłącza do sieci gazowej, wymianę pie-
ca węglowego na gazowy lub elektryczny:

a) Złożenie wniosku w sprawie otrzyma-
nia dotacji na budowę przyłącza do sieci 
gazowej:
n podpisanie umowy w sprawie przyłą-

cza do sieci gazowej
n rozliczenie na podstawie faktury
b) Złożenie wniosku w sprawie udziele-

nia dotacji na wymianę pieca węglowego 
na gazowy bądź elektryczny:
n podpisanie umowy w sprawie wymia-

ny pieca
n rozliczenie na podstawie faktury

2. Usuwanie drzew i krzewów:
a) Złożenie zgłoszenia zamiaru usunię-

cia drzew lub krzewów
b) Złożenie wniosku o wydanie zezwole-

nia na usunięcie drzew lub krzewów
3. Utylizacja azbestu:

Złożenie wniosku o dotację na utylizację 
wyrobów zawierających azbest
n podpisanie umowy w sprawie otrzy-

mania dotacji na utylizację azbestu
n odebranie i przekazanie dokumentów 

(faktury oraz karty przekazania odpadu) 
do rozliczenia podpisanej umowy
4. Kastracja zwierząt:

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji 
na kastrację zwierząt
n podpisanie umowy w sprawie kastra-

cji zwierząt
n rozliczenie na podstawie faktury Za-

łącznik do zarządzenia Nr 9/2022 Burmi-
strza Grodziska Mazowieckiego  z dnia 
12 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia o potrzebie skorzystania 
z usługi można dokonać:

a) telefonicznie – pod numerem telefo-
nu: 22 755 55 34 wew. 179 od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy  mobilnego 
urzędnika, tj. pon. 11.00-18.00 wt., śr., czw. 
8.30-15.30 pt. 8.00-15.00

b) wysyłając e-mail ze zgłoszeniem spra-
wy na adres: lukasz.wisniewski@grodzisk.pl 

W zgłoszeniu należy  krótko wyjaśnić 
czego sprawa dotyczy, a także podać imię, 
nazwisko, adres i numer telefonu do kon-
taktu

c) za pośrednictwem osoby trzeciej.

D
O
BR

ZE
D
O
BR

ZE

ŹL
E

ŹL
E

fot
. U

M
 w

 G
ro

dz
isk

u



BOGORIA nr 322 październik 2022

miasto i gmina 11

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku zaprosiła 21 września  
do zwiedzania budynku „Dużej Jedynki”, w którym zakończono pierwszy etap rozbudowy.

Drzwi otwarte w odpowiedzi 
Zanim zebrani zapoznali się z odmienio-
nymi i dobudowanymi przestrzeniami, 
byli świadkami występów uczniów i zilu-
strowanej licznymi zdjęciami prezentacji 
dotyczącej przebiegu prac. 

– W dobudowanej części mamy wspa-
niałe sale, piękną bibliotekę, poszerzo-
ną szatnię, większy pokój nauczycielski. 
Stara część szkoły, aby stanowiła jedność 
i spójność z tą nową częścią, została od-
świeżona, odmalowano ściany, zrobiono 
wentylację, wymieniono okna, odnowio-
no korytarze, do sal zostały dodane umy-
walki. Choć cały rok szkolny ciężko było 
pracować nauczycielom, a dzieciom uczyć 
się w trudnych warunkach rozbudowy, 
to wszyscy dali radę, o czym świadczą 
chociażby tegoroczne wyniki egzami-
nu ósmoklasisty. To sukces wszystkich: 
nauczycieli, uczniów i  rodziców, którzy 

z cierpliwością i zrozumieniem przetrwali 
ten rok – podkreślała Ewa Błahuta, dyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 
w Grodzisku, w którego skład wchodzi 
SP nr 1. Dodała też, że „dzień otwartych 
drzwi” był odpowiedzią na zaintereso-
wanie ze strony absolwentów, nauczycieli 
emerytów i pracowników obsługi i admi-
nistracji oraz ogólnie grodziszczan cieka-
wych efektów prac budowlanych, których 
de facto nie było widać z ulicy ze względu 
na usytuowanie w głębi posesji, na której 
znajduje się szkoła.

Jak zapowiada burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński, to jeszcze nie koniec zmian.

– Będziemy starali się jak najszybciej 
uruchomić drugi etap. Chcemy zabezpie-
czyć nową salę gimnastyczną, zaplecze re-
kreacyjno-sportowe. Ale cieszę się już z tej 
inwestycji, bo pozwala to na zmniejszenie 

zmianowości, przyjęcie dzieci z nowych 
osiedli oraz umożliwienie nauki uczniom 
z Ukrainy. Mam świadomość, że nega-
tywne strony związane z dobudową takie 
jak np. hałas i kurz były stresujące i dla 
dzieciaków, i dla pracowników. Dlatego 
dziękuję wszystkim za superwspółpracę – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Wszyscy z uznaniem przyglądali się no-
wej części szkoły i nie kryli zadowolenia. 
– Przede wszystkim uczniowie, ale i na-
uczyciele potrzebowali tej rozbudowanej 
i pięknej przestrzeni. Kiedy jeszcze ja byłam 
dyrektorem, budynek był odnawiany, repe-
rowaliśmy różne rzeczy. Długo czekaliśmy 
na tę rozbudowę i bardzo się cieszę, że moja 
następczyni Ewa Błahuta dokonała pierw-
szego etapu – mówiła Renata Nowakowska, 
dyrektor SP nr 1 w latach 2008 – 2018

n Tekst i fot. Anna Redel

Informacje Starostwa Powiatu Grodziskiego 

Starostwo Powiatu Grodziskiego 
gościło Wiceministra

12 września w Starostwie Powiatu Grodzi-
skiego odbyło się spotkanie z Sekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technolo-
gii Piotrem Uścińskim. W spotkaniu wzięli 
udział Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, 
Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskie-
go Sławomir Kamiński, Radni Powiatu Gro-
dziskiego, burmistrzowie i wójtowie oko-
licznych gmin, a także pracownicy urzędów 
gminnych i starostwa.

Wiceminister przedstawił założenia no-
welizacji do ustawy o planowaniu i zago-

Wiadomości powiatowe
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spodarowaniu przestrzennym. Jej uchwa-
lenie pozwoli m.in. na skrócenie procedur, 
usprawnienie sporządzania planów miej-
scowych, ujednolicenie przepisów dla róż-
nych aktów planistycznych, zwiększenie 
partycypacji społecznej w procesie plani-
stycznym oraz doprecyzowanie procedury 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym bez wątpienia 
wymaga zmian, co dostrzegają samorzą-
dowcy, inwestorzy i mieszkańcy. Najwięk-

szymi problemami, które dostrzega tak-
że Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 
są długie terminy sporządzania planów 
miejscowych, zbyt mały udział społeczeń-
stwa w procesach planistycznych czy brak 
ładu przestrzennego, w wyniku którego 
pozwala się na zabudowę działek w miej-
scach, które generują koszty gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne.

Po omówieniu założeń nowelizacji Wi-
ceminister wysłuchał uczestników, któ-
rzy mieli swoje uwagi oraz spostrzeżenia. 
Najczęściej podnoszono kwestie dotyczą-
ce wysokości kosztów związanych ze spo-
rządzeniem odpowiedniej dokumentacji, 
odpowiedzialności za odpowiednie pla-
nowanie przestrzenne, a także problemów 
z przepisami – zwłaszcza interpretowanie 
i uznaniowość w podejmowaniu decyzji.

Sekretarz Stanu dziękując Staroście, 
jako gospodarzowi za gościnę oraz uczest-
nikom za udział w spotkaniu i ciekawą 
rozmowę, przyznał, że wiele uwag jest in-
teresujących i wartych rozważenia.

Obecnie projekt ustawy jest na etapie 
opiniowania. W przypadku sprawnych 
prac nad nim, spodziewany termin wej-
ścia w życie nowelizacji to początek na-
stępnego roku.

Starosta Grodziski Marek Wieżbicki oraz Wiceminister Piotr Uściński podczas  
spotkania w Starostwie Powiatu Grodziskiego
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Tegoroczne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 
pokazały, że grodziska społeczność nadal pamięta 
o tragicznym wymiarze 1 września sprzed 83 lat.

We wrześniu obchodzony jest 
Światowy Dzień Zapobiegania Sa-
mobójstwom. W związku z tym 
17 września w Mediatece przepro-
wadzono spotkanie z ekspertami 
z dziedziny psychiatrii i psychologii.

Nie wszystkie  
rany zabliźnione 

Emocje są ważne  

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą 
w intencji ojczyzny odprawioną w kościele 
św. Anny. – Nie sposób policzyć rannych, 
zaginionych oraz tych, którzy zostali do-
tknięci represjami, wywózkami, areszto-
waniami, więzieniem i obozem. Skutkiem 
tej wojny był wzrost nienawiści, aktów 
przemocy, które przyzwyczaiły ludzi do 
nieznanych przedtem rozmiarów pogar-
dy dla człowieka i pogwałcenia jego praw. 
Wiele ran zadanych w tamtym czasie nie 

zabliźniło się jeszcze – mówił podczas ho-
milii ks. Dariusz Gal, proboszcz parafii św. 
Anny w Grodzisku Mazowieckim.

Po nabożeństwie zebrani przemasze-
rowali na cmentarz parafialny, gdzie na 
mogile obrońców ojczyzny reprezentanci 
władz samorządowych, ugrupowań poli-
tycznych, organizacji społecznych i insty-
tucji złożyli wiązanki. Po tym akcie hołdu 
poległym i pomordowanym wybrzmiał 
odegrany na trąbce sygnał „Śpij kolego”.

– Zastanawiałem się wiele lat temu, jak 
długo będziemy pamiętali o naszych przod-
kach, którzy poginęli w tej strasznej wojnie. 
Jestem zbudowany szczególnie obecnością 
tak licznej grupy harcerzy – podkreślał 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, któ-
ry dziękował także wszystkim pozostałym 
uczestniczącym w uroczystościach. Odniósł 
się również do wojny na Ukrainie i sytuacji 
ukraińskich dzieci, które musiały opuścić 
swoją ojczyznę.  n (ar)
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– Chodzi o to, aby pokazać, jak bardzo 
ważne jest zdrowie psychiczne, i zaprosić 
mieszkańców do tego, aby rozmawiać i się 
nie wstydzić. Mamy prawo nie wiedzieć, 
ale nie mamy prawa nie zareagować. Tym 
bardziej, że Polska jest na drugim miej-
scu w Europie, jeśli chodzi o samobój-
stwa dzieci i młodzieży – mówiła Anna 
Węgrzyn, założycielka i prezes Fundacji 
Terapia to nie wstyd oraz inicjatorka kam-
panii społecznej pod tą samą nazwą. – Ha-
sło, które nam przyświeca w tym roku, to 
„Emocje w Twoich rękach”. Każda emocja 
jest potrzebna, ona ma swoją rolę w  na-
szym życiu, ale ważne jest, aby był zacho-
wany balans między nimi, aby jedna nie 
przejmowała kontroli, że np. czujemy cią-
głą złość – dodała.

W ramach wydarzenia odbył się m.in. 
wykład zatytułowany „Kiedy i gdzie szukać 
pomocy, gdy dzieje się coś niepokojącego”. 
– Mówi się o noszeniu różowych okularów. 
W depresji te okulary są niebieskie, widzi 
się tylko smutne rzeczy. Wynika to z samej 
natury choroby, nie ze złej woli. Niepoko-
jący jest smutek, który utrzymuje się przez 
ponad dwa tygodnie i zaczyna upośledzać 
codzienne funkcjonowanie. Osobom cho-
rym na depresję towarzyszy uczucie braku 
siły, do tego stopnia, że mogą nie mieć siły 
wstać z łóżka. Dla osoby chorej na depre-
sję odpisanie na SMS może być czymś 
niewykonalnym. Egzystencja staje się tak 
nieznośna, że może pojawić się myśl, że 
może powinienem sobie coś zrobić, żeby 
się nie obudzić, co może doprowadzić do 
próby samobójczej. A statystyki dotyczą-

ce samobójstw są przerażające – w Polsce 
więcej osób ginie z powodu samobójstwa 
niż w wyniku wypadku drogowego. Szacu-
je się, że co piąta osoba ma przynajmniej 
jeden epizod depresyjny w życiu. Depresja 
wynika z zaburzeń w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym, które można wyrówny-
wać lekami. Dlatego nie radźmy osobom 
chorym na depresję, żeby zmieniły swój 
sposób myślenia, bo one nie są w stanie 
tego zrobić. To tak jakbyśmy prosili osobę 
chorą na cukrzycę, żeby siłą woli zaczęła 
sobie wyrównywać cukier. W zależności 
od naszego progu wrażliwości odpowied-
nio silny czynnik traumatyczny, np. śmierć 
kogoś bliskiego, u najzdrowszej osoby 
może wywołać depresję – mówiła podczas 
wykładu Magdalena Dutsch-Wicherek.

Specjalistyczne spotkanie służyło rów-
nież rozpropagowaniu informacji dotyczą-
cych powstającego w powiecie grodziskim 
Centrum Zdrowia Psychicznego. – Sie-
dziba centrum mieści się przy ul. Składo-
wej 5 w Grodzisku Mazowieckim, gdzie 
mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc 
dotyczącą ich stanu psychicznego. To jest 
państwowa służba zdrowia, więc pomoc 
będzie bezpłatna – mówił dr Jonathan 
Britmann, kierownik nowo powstałego 
Centrum Zdrowia Psychicznego. 

 n Tekst i fot. Anna Redel

Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy, że od dnia 
22 września 2022 roku w Punkcie 
Szczepień w Szpitalu Zachodnim, 
ul. Daleka 11,  są realizowane szcze-
pienia przeciwko COVID-19, z uży-
ciem szczepionki mRNA firmy Pfizer 
o  zaktualizowanym składzie dla wa-
riantu Omikron.

Szczepionki te będą stosowane wy-
łącznie w realizacji szczepień przypo-
minających u osób, które ukończyły 
12 r.ż. z zachowaniem co najmniej 
3 miesięcznego odstępu od szczepie-
nia podstawowego lub podania  daw-
ki przypominającej.

Szczepienie dawką przypominają-
cą ozdrowieńców należy realizować 
w odstępie co najmniej 3 miesięcy od 
infekcji SARS-CoV-2.
Zapisy i informacje:
n  Ogólnopolska infolinia 989
n  pacjent.gov.pl
n   lokalna infolinia 22 724 21 21, 

działa pon.-pt. 12:00-18:00
n   punkt na Dworcu PKP,  czynny 

pon.-pt. 12:00-18:00

Składam podziękowa-
nia za pełną i troskliwą 
opiekę na Oddziale 
Kardiologii Szpitala 
Zachodniego w Gro-
dzisku Mazowieckim. Lekarzowi pro-
wadzącemu i jego asystentkom za bez-
stresowe wykonanie zabiegu, lekarzom 
Oddziału za cenne wskazówki doty-
czące dalszego funkcjonowania po za-
biegu. Dziękuję również paniom pielę-
gniarkom i pracownikom medycznym 
za życzliwość, uśmiech i pomoc. 

Barbara Soporek

Podziękowania
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1 października Biblioteka Publiczna włączyła się w ogólnopolską akcję Noc 
Bibliotek. Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie z Beatą Biały, autorką 
biografii Kory, oraz Jackiem Porembą, fotografem piosenkarki. Intrygującą 
rozmowę poprowadziła Dorota Olejnik, dyrektor grodziskiej biblioteki.

Dziecko słońca

To się musi powieść 

– Kora była niepodrabialna, bo była zupeł-
nie inna, podobna do nikogo. Nie dało się 
jej zdefiniować, bo była różna – była i nie-
bem, i piekłem, miłością i złością. Cudow-
ną mieszanką. Już jako młoda dziewczyna 
pokazała to na swoim pierwszym koncercie 
w Opolu w 1980 roku. Wszyscy zobaczyli-
śmy, że to jest jakiś zupełnie inny twór. Była 
prawdziwa, odważna, bezkompromisowa. 
Dla niej najważniejsza była wolność i to, aby 
szanowano ludzi – mówiła Beata Biały. Au-
torka książki wyjaśniła również genezę po-

wstania tytułu swojej publikacji. – „Słońca 
bez końca” to powiedzenie Kory. Ona swo-
ich znajomych, ale też i nieznajomych, czy 
po koncertach, żegnała tymi słowami. To 
było jej przesłanie, bo uważała się za dziec-
ko słońca i poszukiwała tego słońca w sobie, 
w  innych. Życzyła wszystkim pogody du-
cha, radości, ciepła i dobra.

Fotograf Kory podkreślił, że artystka była 
trzecią najważniejszą kobietą w jego życiu.

– Jak myślę o kimś, kto miał tak duży 
wpływ na moje życie i na moje decyzje, to 

Kora jest taką osobą, która się dosyć szybko 
w mojej głowie pojawia. Poznałem ją w 1995 
roku, kiedy byłem młodym, nieukształtowa-
nym człowiekiem i ona mi pomogła odnaleźć 
wiele dróg, którymi potem podążyłem. Była 
cudowną osobą, bo nakłaniała też do podą-
żania własnymi ścieżkami. Pojawił się mię-
dzy nami przepływ energetyczny, a obiektyw 
bardzo ją lubił. To jest łatwość, ale też wyzwa-
nie, żeby pokazać to coś, co jest po drugiej 
stronie spojrzenia, tę aurę, którą dana osoba 
emanuje – mówił Jacek Poremba. n (ar)

Ósma odsłona Nocy Bibliotek odbyła się 
pod hasłem „To się musi powieść” i do-
tyczyła przede wszystkim mocy powieści, 
identyfikacji z bohaterami oraz emocji, 
które są nieodłącznym elementem każdej 
lektury. Hasło stawia również na opty-
mizm oraz wiarę w szczęśliwe zakończe-
nia. W ramach akcji grodziska Biblio-
teka Pedagogiczna 30 września zadbała 
o emocje zarówno małych, jak i dużych 
czytelników. Placówkę przy ul. 11 listopa-
da 48 odwiedziły grupy szkolne, na które 
czekały ciekawie zorganizowane zajęcia. 
Wśród nich było zwiedzanie biblioteki 

od podszewki, gry planszowe oraz zaba-
wy plastyczne. Gwoździem programu był 
teatrzyk kamishibai i teatr cieni. 

Całe tegoroczne przedsięwzięcie zo-
stało zorganizowane w duchu przygód 
Lassego i Mai – książkowych bohaterów, 
którzy dzielnie rozwiązują różne za-
gadki detektywistyczne. Tego wieczoru 
dzieci miały możliwość zobaczenia „Ta-
jemnicy detektywa” na dużym ekranie. 
Tę historię można również poznać wy-
pożyczając książkę Martina Widmarka 
i Heleny Wills.

n Tekst i fot. Weronika Kostrzewa
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– Już od kilku lat tradycyjnie w pierwszą 
sobotę września organizujemy taką impre-
zę. Tym razem pogoda była wymarzona. 
Wakacyjny czas pożegnaliśmy zabawowo, 
muzycznie i sportowo – mówiła Marta Ko-
walczyk z impresariatu Centrum Kultury.

Ogromną popularnością cieszyły się 
dmuchańce. Instruktorzy CK dołożyli sta-
rań, aby warsztaty plastyczne były interesu-
jące. Na scenie choreografie zaprezentowali 

tancerze Szkoły Tańca Magdaleny Wójcik. 
Teatr Wariacja przygotował ciekawy spek-
takl pod tytułem „Kowboy Lucky”. Odby-
ły się także koncerty: mediatekowej grupy 
wokalnej Dagmary Jaworskiej, rapującego 
zespołu Omega Fraktale oraz rockowo-me-
talowego Antyrefleksu.

Swoje stanowiska rozstawiły kluby spor-
towe takie jak Grodziski Klub Szermierczy, 
czy Dartom Bogoria, gdzie można było 

spróbować swoich sił w poszczególnych 
dyscyplinach. Artystyczne zdolności także 
można było rozwijać.

– Dziewczynki robiły wielokolorowe tiulo-
we spódnice, w których będą mogły później 
przyjść na zajęcia z baletu. Dzieci tworzyły 
również bransoletki z imieniem, bo dostęp-
ne były koraliki z literkami. Zainteresowanie 
było ogromne – mówiła Małgorzata Abram-
czyk ze Studia Tańca Dancing Queen.  n (ar) 

– Planowaliśmy zorganizować imprezę 
przy remizie OSP. Na szczęście warun-
ki w szkole są dobre, co spowodowało, że 
spełniły się nasze oczekiwania, ponieważ 
przyszło dużo mieszkańców – mówił Sta-
nisław Kolasa, sołtys Książenic.

Niewątpliwie jednym z powodów takiej 
frekwencji była wymiana elektrośmieci 
na rośliny. – Mieliśmy do rozdania np. 
tawuły, świerki srebrne i serbskie. Najczę-
ściej ludzie przynosili baterie i telewizory. 
Widać, że społeczność chce się tych rze-
czy pozbywać, bo było bardzo duże zain-
teresowanie – mówiła Ewa Zdanowska, 

mieszkanka Książenic, członkini rady 
sołeckiej.

Wśród licznych i zróżnicowanych atrak-
cji, takich jak warsztaty proekologiczne, 
energorower zasilający z wyciskarką do so-
ków, malowanie buziek, prezentacja sprzętu 
wojskowego, warto dostrzec udział społecz-
ności szkolnej. – Uczestniczyliśmy w wo-
lontariacie, sprzedawaliśmy kwiatki, lasy 
w słoiku i ciasta, które przekazali uczniowie 
oraz ich rodzice, a pieniądze zostaną prze-
znaczone na salę, w której będzie można się 
zrelaksować i wyciszyć na przerwie – mó-
wiła Halina Styczyńska z ósmej klasy.

– Uczniowie bardzo chętnie się zaangażo-
wali w różne inicjatywy, m.in. wzięli udział 
w konkursie na karmniki dla ptaków. Tych 
karmników zostało przygotowanych ponad 
50 sztuk – mówił Cezary Skalski, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Książenicach. 
W konkursie w gronie zwycięzców znaleźli 
się: Alicja Chmielarska z zerówki (1 miej-
sce), Igor Orłowski z drugiej klasy (2 miej-
sce) i Jan Kowalczuk z zerówki (3 miejsce). 
Wyróżnienia przyznano: Wojciechowi 
Samborowskiemu, Oliwii Boryckiej, Anto-
niemu i Piotrowi Kwiatkowskim oraz Zosi 
i Ignasiowi Bednarczykom.  n (ar) 

– W czasach tak zagrożonych kryzysem 
małżeństwa i rodziny ważne jest publicz-
ne świadectwo. Chcemy radosnym wspól-
nym świętowaniem budować pozytywny 
przekaz, afirmować najszlachetniejszą 
wartość rodziny. Jestem dumna ze swojej 
rodziny i tym szczęściem, tą radością chcę 
się dzielić m.in. z młodymi rodzinami, jak 
również tymi, którzy jeszcze nie założyli 
rodzin – mówiła Iwona Wiąckowska, prze-
wodnicząca grodziskiego marszu.

2 października uczestnicy wzorem ubie-
głego roku przeszli gromadnie ulicami Pia-
skową i Nadarzyńską na Stawy Walczew-
skiego. Tam odbył się Piknik Rodzinny 
z atrakcjami dla małych i dużych. – Kiedyś 
jeździliśmy na marsze warszawskie i kiedy 
dołączaliśmy do tej inicjatywy nasze dzieci 
były w wieku szkolnym. Teraz jestem bar-
dzo zadowolona, że marsz jest organizowa-
ny również w Grodzisku, bo nasze dzieci 
mają już własne rodziny – mówiła Renata 

Wnuk, członkini komitetu organizacyjne-
go marszu.

Hasłem tegorocznej edycji marszu było  
„I ślubuję Ci”. – Jest to sformułowanie wyję-
te z przysięgi małżeńskiej opartej na sakra-
mencie. Są to bardzo ważne słowa dla nas, 
po 22 latach małżeństwa cały czas aktualne. 
To poważna decyzja, aby podjąć takie zobo-
wiązanie, odpowiedzialność za drugą osobę 
– mówili Danuta i Bartosz Parczyńscy z Gro-
dziska, którzy mają szóstkę dzieci. n (ar) 

Grodziski Ośrodek Kultury 3 września zaprosił całe rodziny do udziału w pikniku na zakończenie wakacji. 
W Parku Skarbków oferta była tak zróżnicowana, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

2 października Piknik ekologiczny w Książenicach ze względu na nie-
sprzyjające warunki atmosferyczne został przeniesiony do budynku 
szkoły podstawowej w tej miejscowości.

– Dziękujemy za rodzinę, która w zlaicyzowanym świecie ukazuje przywiązanie 
do wartości, nie tylko kształtując doczesność, ale uwrażliwiając człowieka na 
tyle, aby z ufnością patrzeć w wieczność – mówił ks. Jarosław Miętus, proboszcz 
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Piaskowej, gdzie odprawiona 
została msza św. poprzedzająca ósmy grodziski Marsz dla Życia i Rodziny.

Wakacje kończyli we wrześniu 

Od tawuły po karmniki 

Rodzinne świadectwo
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Park im. Marii Michalak przy ul. Ordona w Łąkach za sprawą 
VII Rodzinnego Pikniku Historycznego przeistoczył się 17 wrze-
śnia w średniowieczną osadę, którą zaszczycił swoją obecno-
ścią król Władysław Jagiełło.

Impreza z renomą 

fot
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To właśnie przez wzgląd na tę niezwykłą 
postać hasłem tegorocznej edycji imprezy 
była „Podróż do źródeł. Narodziny mia-
sta”. – Właśnie tutaj rozciągała się pra-
dawna puszcza, wielki kompleks leśny, 
gdzie monarchowie polscy przy udziale 
swoich łowczych polowali. Nie inaczej 
było z Władysławem Jagiełło, jednym 
z  najwybitniejszych władców. Za jego 
czasów na mapie Mazowsza Zachodnie-
go rozwijała się osada targowa, która 
dała początek Grodziskowi – mówił Łu-
kasz Nowacki z Ośrodka Kultury, który 
koordynował wydarzenie wraz z Aldoną 
Józefowicz. – Piknik daje nam ogrom 
satysfakcji, bo grono naszych odbiorców 
się powiększa, a stali bywalcy dopisują. 
Taka impreza pozwala nam wszystkim 
choć na jeden dzień wtopić się w jakąś 
epokę – mówiła Aldona Józefowicz.

Podczas oficjalnego otwarcia Tomasz 
Krupski podkreślał, że dziedzictwo jest 
ważne dla budowania stabilnej rzeczywi-
stości dla kolejnych pokoleń. Trzymane 
przez wiceburmistrza misie wykonane 
przez członków Klubu Seniora w Łą-
kach zainspirowały Elżbietę Ofat, za-
stępcę dyrektora Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, instytucji koordynującej 
Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, 
w  ramach których odbywał się piknik, 
do zachęcenia mieszkańców do zgłasza-
nia obyczajów i umiejętności do krajo-
wej listy niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Krótki sygnał na ligawce 
wykonał Honorowy Obywatel Grodziska 
Adam Szczepanik, któremu asystowała 
Danuta Dubielecka. Na wiwat miał miej-
sce wystrzał armatni.

Pole nieopodal parku przeobraziło się 
w plac boju, gdzie w szranki stanęło czte-
rech rycerzy na koniach. – Chcieliśmy 
pokazać, jak mogły wyglądać turnieje 
w średniowieczu. Prezentowaliśmy zma-
gania lancą i mieczem. Rycerze zakuci 
stalą od stóp do głów kruszyli kopie, co 
było wówczas bardzo popularną dyscy-
pliną. Odtwórcy rycerzy to pasjonaci hi-
storii, którzy jeżdżą po całym świecie, od 
Kanady po Australię. Bo jak się okazuje 
tradycje rycerskie występują także w kra-
jach, które nie mają takich korzeni – mó-
wił Michał Prokopiak z Bractwa Rycer-
skiego Smocza Kompania, który wystąpił 
w roli konferansjera turnieju.

Małgorzata Krasna-Korycińska z fir-
my Archeoconcept odpowiedzialnej za 
część rekonstrukcyjną, wyjaśniła, że ta-
kie turnieje wymagały należytej oprawy, 
stąd obecność podczas pikniku m.in. 
pary królewskiej i ich orszaku, rzemieśl-
ników wykonujących swoje profesje czy 

kata, który był prawą ręką króla do wy-
konywania wyroków. W związku z tym 
nie zabrakło również pokazów edukacyj-
nych prezentujących modę, artylerię, ry-
cerzy pieszych. Odbył się także spektakl 
muzyczno-taneczny „Jesteś kowalem 
swojego losu”.

– Przesłanie było takie, że niezależ-
nie od epoki warto mieć swoje marzenia 
i  walczyć o to, by je zrealizować. Na-
uczyliśmy mieszkańców tańczyć i  za-
prosiliśmy ich do aktywnego udziału. 
Byli fantastyczną częścią naszego przed-
stawienia – mówiła Anna Korbolewska 
z Teatru tańca historycznego SarabAnna. 
Nie był to jedyny spektakl tego dnia – 
piknik uświetniły też dzieci ze świetlicy 
w Łąkach, które zagrały w „Legendzie 
o  powstaniu Grodziska”. Swoim auten-
tyzmem wykonawczym, zaangażowa-
niem w odgrywane role i pięknymi stro-
jami wzbudziły nieukrywany zachwyt 
widowni. Ponadto chętni mogli wziąć 
udział w historycznej grze plenerowej, 
której fabuła rozgrywała się w oparciu 
o  stoiska rekonstruktorów. Jak infor-
mował koordynator gry Piotr Moczy-
dłowski, wśród zadań było np. wybicie 
monety, a na poszczególnych punktach 
zbierane były utwory literackie z okresu 
średniowiecza. Zwieńczeniem pikniku 
były koncert zespołu Żmij i spektakl te-
atru ognia, które spotkały się z bardzo 
pozytywnym odbiorem publiczności. 
Dodatkową atrakcją była Miejska Kolej-
ka Turystyczna, która dowoziła zaintere-
sowanych na piknik.

– Europejskie Dni Dziedzictwa to cykl 
wydarzeń, które jednoczą instytucje kul-
tury od najmniejszych do największych. 
W tym samym czasie w całej Europie 
organizowane są bezpłatne wydarzenia, 
których celem jest kultywowanie dzie-
dzictwa w taki sposób, aby każdy mógł 
wziąć w tym udział. Impreza w Gro-
dzisku ma bardzo dużą renomę wśród 
osób zajmujących się rekonstrukcją oraz 
jest rozpoznawalna na mapie tego typu 
wydarzeń w całej Polsce, których w su-
mie jest kilkaset – mówił Krzysztof Szew-
czyk, mazowiecki koordynator EDD.

n Anna Redel

fot
. a

r

fot
. a

r (
2)

fot
. M

. M
as

als
ki 

(3
4)



BOGORIA nr 322 październik 2022

kultura16

 

16

Jako pierwsza na scenie zagrała kapela Nic-
ponie. Kolejne były członkinie Białego Chó-
ru. – Ćwiczymy w Centrum Kultury od pół 
roku, to nasz debiut, podczas którego wy-
konamy pięć piosenek z różnych regionów 
– Lubelszczyzny, Kurpiów, zachodniej i cen-
tralnej Ukrainy. Śpiewamy na biało piosenki 
autentyczne, bez instrumentów, staramy się 
to robić na głosy. Jest piętnaście dziewczyn 
– mówiła Anna Zagórska z Grodziska, któ-
ra na co dzień śpiewa w zespole Zazula. Pod 
batutą Tomasza Kirszlinga zaprezentowała 

– Hasłem tegorocznej edycji są trady-
cje turystyczno-krajobrazowe Grodziska 
w 500-lecie nadania praw miejskich. Chce-
my jak co roku uczcić Józefa Chełmońskie-
go, ale również wspominamy jego brata 
Adama i bratanka Mateusza. Do udziału 
w złazie zgłosiło się około stu osób. Złaz 
zorganizowała sekcja turystyczna „KRAJ-
-OBRAZY” Grodziskiego Klubu Żeglar-
skiego „Czysty Wiatr” we współpracy z Li-
ceum Ogólnokształcącym w Milanówku 
przy ul. Piasta i dworkiem Adama Cheł-
mońskiego – mówił Mirosław Łyszkowski.

Metą był wspomniany dworek Adama 
Chełmońskiego w Adamowiźnie. – Przez 
Grzymek dotarliśmy do Kuklówki. Była to 
doskonała okazja, aby pokazać dzieciom, 
gdzie mieszkał Józef Chełmoński i  gdzie 

powstawały jego obrazy. Przejechaliśmy na 
rowerach około 30 kilometrów. Zrobiliśmy 
przystanek m.in. w Chawłowie przy świer-
kach Teodora Sztekkera – mówiła druhna 
przewodnik Aleksandra Zegarska, druży-
nowa 16 Grodziskiej Drużyny Harcerskiej,  
która w złazie brała udział po raz drugi.

Urokliwa przestrzeń w Adamowiźnie 
przysłużyła się Publicznemu Ognisku 
Plastycznemu, którego plener malarski 
towarzyszy złazowi od lat. – Malujemy 
wszystko, co tu w okolicy jest ciekawe, czyli 
dworek, park, staw, rzeczkę. Są dwie grupy 
wiekowe: 9-14 lat i 14-18 lat – mówił Paweł 
Cabanowski z Ogniska Plastycznego. Efek-
ty pleneru można było obejrzeć na wysta-
wie przygotowanej w dworku. 

 n Tekst i fot. Anna Redel

– Jesteśmy dumni, że pierwszy raz w historii dożynki odbywają się w Ksią-
żenicach. To w gminie największa wieś, w której mieszka około 3 tysięcy 
osób – mówił Stanisław Kolasa, radny Rady Miejskiej i sołtys Książenic, gdzie 
3 września od południa do późnego wieczoru celebrowano święto plonów.

54 Złaz Turystyczny „Babie Lato” rozpoczął się od złożenia kwiatów przed pomni-
kiem Józefa Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim. 17 września w wyda-
rzeniu wzięli udział zarówno piechurzy, jak i rowerzyści. Choć przemieszczali się 
różnymi trasami, to w wędrówce połączył ich wspólny cel.

Wartość chleba w cenie
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Wspólna meta Babiego Lata

wydarzenia
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    Pani Edycie Pilch 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
oraz Pracownicy Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach

    Pani Hannie  
Jankowskiej-Lekszyckiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Taty 
składa

 Dyrekcja i Społeczność Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego w Książenicach

    Pani Elżbiecie Milczarek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają

Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

w Grodzisku Mazowieckim

    Panu Mariuszowi Życie
wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Taty 

składają pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

w Grodzisku Mazowieckim

się Młodzieżowa Orkiestra Dęta, której to-
warzyszyły tamburmajorki. Gwiazdą wie-
czoru był zespół Reya Ceballo & Tripulacion 
Cubana, natomiast po koncercie można było 
wziąć jeszcze udział w zabawie z DJ-em.

Podczas imprezy nie zabrakło tradycyj-
nych elementów w postaci jarmarku dożyn-
kowego z dużą liczbą stoisk z bogatą ofertą. 
Msza św. w intencji rolników odprawiona 
została w kościele w Książenicach, a homilię 
wygłosił ks. Jarosław Miętus. Po nabożeń-
stwie Przemysław Bobiński z grodziskiego 
magistratu przestawił zebranym starościnę 
dożynek Irenę Bagińską i starostę Wacława 
Smołucha, którzy weszli w skład komisji oce-
niającej wieńce dożynkowe. Dzieła zgłoszo-
ne do tegorocznego konkursu cieszyły oczy 
wykonaniem i dbałością o szczegóły. Wśród 
wieńców powiatowych najlepsze okazały się 
te przygotowane przez reprezentantów wsi 
Bukówka (I miejsce), Karolina (II miejsce), 
Kraśnicza Wola (III miejsce), a  wyróżnie-
nie trafiło do osób z  Ukrainy. Jeśli chodzi 

o gminną kategorię to na podium znalazły 
się Tłuste, Makówka i Książenice, przy czym 
właśnie do gospodarzy należał laur zwycię-
stwa. – Wieniec tworzyła grupa pod kierow-
nictwem Iwony Szpak, która dobrała sobie 
mieszkańców o  określonych zdolnościach. 
W Książenicach niewiele zostało z charakte-
ru rolniczego, dlatego tym bardziej uważam, 
że powinno się kultywować te tradycje, aby 
przypominać ludziom o wartości chleba – 
podsumowuje Stanisław Kolasa.  n (ar)
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Fotografika urodzonego w 1912 roku 
w  Jordanowicach, które dopiero trzy lata 
później staną się administracyjną częścią 
Grodziska, wspominali przyjaciele i człon-
kowie rodziny. 

– Dziadek zawsze był zabiegany, jeździł, 
fotografował, podróżował. Najważniejszą 
rzeczą jest chyba to, że robił to, co kochał, 
co dawało mu szczęście – mówiła Danu-
ta Deptuszewska, wnuczka artysty. Jego 
niezwykłą wrażliwość i przywiązanie do 
Grodziska podkreślała Aurelia Sobieraj. – 
Miał w sobie delikatność, którą potem było 
widać na zdjęciach. Czasami mówiliśmy, 
że może powinien sfotografować coś ład-
niejszego, nowszego. A Stefan odpowiadał: 
„Nie. To trzeba zostawić, to trzeba poka-
zać, bo to jest nasz Grodzisk”. Miał poczu-
cie, że nie robi tych zdjęć dla kogoś, tylko 
dla całego miasta – opowiadała o zmarłym 
w 1998 roku Honorowym Obywatelu Gro-
dziska, którego 30 września w Mediatece 
wspominali również Janusz Sobieraj, Iwo-
na i Jerzy Kujathowie, Jacek Deptuszewski, 

Mieczysław Osiadacz oraz Elżbieta Kwiat-
kowska. – To był człowiek wielkiego uro-
ku i spokoju, a do tego bardzo pracowity. 
U niego Artur Rubinstein, kapliczka czy 
kamienie na plaży w Łebie są jednakowo 
piękne – mówiła Elżbieta Kwiatkowska, 
przypominając że był fotografem akredy-
towanym na Konkursy Chopinowskie.

Dowodów na wyjątkowość artysty jest 
znacznie więcej – jest jedynym fotogra-
fikiem w gronie laureatów nagrody im. 
Oskara Kolberga i jedynym Polakiem upa-
miętnionym hasłem w Encyklopedii Foto-
grafii. Oprócz Konkursów Chopinowskich 
wśród „jego” tematów znajdowały się ju-
gosłowiańskie krajobrazy, bałtyckie plaże, 
a także kultura ludowa. W latach powojen-
nych dokumentował skalę zniszczeń doko-
nanych przez Niemców w czasie okupacji. 
I to właśnie te zdjęcia złożyły się na pierw-
szą indywidualną wystawę pt. „Warszawa 
w ruinach”, która została zaprezentowana 
w 1945 roku w Grodzisku. W tym samym 
okresie powstało tu Stowarzyszenie Miło-

śników Sztuki z sekcją fotograficzną pro-
wadzoną przez Stefana Deptuszewskiego, 
który następnie został prezesem powo-
łanego w 1948 roku oddziału Polskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. W jego bo-
gatym życiorysie znalazł się również wątek 
konspiracyjny – w czasie okupacji należał 
do Armii Krajowej. Był także wykładowcą 
grodziskiego Ogniska Plastycznego i Aka-
demii Teologii Katolickiej.

Zaprezentowana w Mediatece wystawa 
nietuzinkowa jest nie tylko z uwagi na 
wybitnego autora fotografii. Otóż wszyst-
kie zdjęcia zostały wykonane w 1972 roku 
z okazji 450-lecia miasta, co w roku jubile-
uszu 500-lecia ma dodatkowy wymiar. 

Ciekawostką jest, że w grodziskiej prze-
strzeni publicznej pozostała materialna pa-
miątka po fotografiku. Jak powiedział Janusz 
Sobieraj, w czasach gdy Stefan Deptuszewski 
był czeladnikiem w warsztacie mechanicz-
nym Dłużyńskich, wykonał ogrodzenie, 
które do dziś okala kapliczkę św. Krzyża.

 n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

– Aktywność zawodowa uczyniła z niego obywatela świata, ale był żywotnie związany z Grodziskiem, duża część jego 
twórczości Grodziska dotyczyła, stał się kronikarzem, dokumentalistą miasta. Wydobywał ze swoich zdjęć w sposób 
plastyczny to piękno, które my na co dzień mijamy – mówił Łukasz Nowacki rozpoczynając spotkanie towarzyszące zor-
ganizowanej w Mediatece wystawie „Grodzisk Mazowiecki w obiektywie Stefana Deptuszewskiego”. 

Taka wystawa  
raz na 50 lat 

Firma Sterbram w Otrębusach  
poszukuje montera i serwisanta automatyki bram,  

szlabanów, bram garażowych i domofonów
Oferujemy: umowę o pracę, wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, 

dodatkowe szkolenia
Wymagania: wykształcenie techniczne, doświadczenie na podobnym 

stanowisku, wiedza z zakresu elektryki/elektroniki będzie  
dodatkowym atutem, prawo jady kat. B, umiejętność samodzielnego 

rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole

Zgłoszenia prosimy kierować – 600 950 150

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków
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Spacerownik historyczny „Ścieżki wolno-
ści” był kanwą spotkania zorganizowanego 
16 września w Mediatece, gdzie zgromadziło 
się liczne grono osób, które w PRL-u zaan-
gażowane były w działania opozycji antyko-
munistycznej, jak również tych, którzy chcie-
li poznać lokalny wymiar wielkiej historii. 
O  wydarzeniach z lat 1976-89 opowiadali 
autorzy wydanego przed kilku laty spacerow-
nika – specjalista ds. historii Łukasz Nowac-
ki z Centrum Kultury oraz Wojciech Hardt, 
działacz opozycji demokratycznej, pierwszy 
przewodniczący grodziskiego Komitetu Oby-
watelskiego, a po 1990 roku wieloletni radny 
gminny i powiatowy. 

– Nie sposób wyobrazić sobie, by w roku ob-
chodów 500-lecia Grodziska Mazowieckiego 
zabrakło tematu Solidarności, opozycji demo-
kratycznej, Komitetu Obywatelskiego. One są 
wpisane w naszą tożsamość, w naszą codzien-
ność. Bo bez cienia przesady można powie-
dzieć, że dzisiejszy Grodzisk, dzisiejszy samo-

rząd, dzisiejsza rzeczywistość, z której jesteśmy 
dumni wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby 
nie działania opozycji demokratycznej, gdyby 
nie Komitet Obywatelski, gdyby nie pierwsze 
wybory samorządowe, które przyniosły zwy-
cięstwo obozowi, reprezentowanemu przez 
ludzi, którzy wtenczas chcieli się z komunizmu 
wyzwolić – mówił Łukasz Nowacki.

Po spotkaniu odbył się koncert zespołu Za-
łoga Janka Kosa. n (kb)

Wszystko zaczęło się od inspiracji, jakie gro-
dziskie pejzaże przyniosły Włodzimierzowi 
Starościakowi, artyście malarzowi, społecz-
nikowi i wieloletniemu działaczowi samo-
rządowemu z Milanówka. Postanowił on 
uwiecznić portret miasta w akwarelach. Pra-
ce Włodzimierza Starościaka zainspirowały 
z kolei Lidię Abramczyk, przewodniczącą 
Gminnej Rady Seniorów, by akwarele wzbo-
gacić o komentarz w formie wspomnień, 
refleksji, skojarzeń, którym jednak nieobca 
jest faktografia. Do współpracy zaprosiła 
zacne grono osób znanych z działalności 
publicznej w Grodzisku, których zadaniem 
było stworzenie tekstów korespondujących 
z utrwalonymi przez Włodzimierza Staro-
ściaka fragmentami grodziskiej przestrze-
ni. Wśród autorów tekstów, oprócz Lidii 
Abramczyk, znaleźli się Honorowi Obywa-
tele Grodziska Aurelia i Janusz Sobierajo-
wie, wieloletni dyrektor Ośrodka Kultury, 
nauczyciel i samorządowiec Andrzej Oku-
rowski, specjalista ds. historii miasta Łukasz 
Nowacki, samorządowiec i społecznik Woj-

ciech Hardt, autorka publikacji o Grodzisku 
Alicja Szafrańska, społecznik Robert Au-
gustyniak oraz Katarzyna Syrokomla, która 
wspólnie z Teresą Gańko zaangażowała się 
również w prace redakcyjne.

Kulisy powstawania tego wartościowego 
wydawnictwa można było poznać podczas 
spotkania z autorami, które odbyło się 1 paź-
dziernika i poprzedziło otwarcie wystawy 
prac Włodzimierza Starościaka, które zosta-
ły wykorzystane w publikacji. 

– Grodzisk w pigułce! – dało się słyszeć 
komentarze zwiedzających ekspozycję. A nie 
lada wyzwanie stanęło przed wiceburmi-
strzem Tomaszem Krupskim, którego Wło-
dzimierz Starościak poprosił o wskazanie 
czterech prac z wystawy, które artysta posta-
nowił sprezentować gminie Grodzisk.

Wydawcą albumu jest grodziski Urząd 
Miejski, korekcji barw i opracowania gra-
ficznego prac dokonała Aldona Józefo-
wicz, w  całość publikację złożyło Studio 
Ling Brett, a drukiem zajęła się drukarnia 
db Print Polska.  n (kb)
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Program „Asystent 
osobisty osoby  
niepełnosprawnej”  
– edycja 2022 
Powiat Grodziski w ramach wsparcia otrzy-
manego z Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej do końca grudnia 2022 roku re-
alizuje Program „Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 2022, który fi-
nansowany jest ze środków Funduszu Soli-
darnościowego. Otrzymane dofinansowanie 
w kwocie 1 262 505 zł pozwala na zapew-
nienie wsparcia osobom niepełnosprawnym 
w  wykonywaniu codziennych czynności 
oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
Adresatami Programu są osoby niepełno-
sprawne ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz dzieci 
do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniem pkt. 7 i 8 
w orzeczeniu o niepełnosprawności – ko-
nieczność stałej lub długoterminowej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze znacz-
nie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczność stałego udziału 
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Usługi asystencji osobistej mogą w szcze-
gólności polegać na pomocy asystenta w: 
wykonywaniu czynności dnia codziennego; 
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestni-
kiem Programu w wybrane przez uczestni-
ka miejsce; załatwianiu spraw urzędowych; 
korzystaniu z dóbr kultury; zaprowadzaniu 
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do placówki oświatowej lub przyprowadza-
niu ich z niej.

Program adresowany jest do niepełno-
sprawnych mieszkańców Powiatu Gro-
dziskiego: 69 osób posiadających znaczny 
stopień niepełnosprawności, 23 osób po-
siadających umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności i 12 dzieci do 16 roku życia 
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Podejmowane podczas realizacji Programu 
działania przyczynią się do bardziej samo-
dzielnego i aktywnego życia osób niepełno-
sprawnych korzystających z usługi asystenta.

Jednostką koordynującą Program jest Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i asy-
stentów zainteresowanych udziałem w Pro-
gramie do kontaktu pod numerami telefonów:  
22 724 15 70,  22 734 43 10 w. 26.

Od jakiegoś czasu chodziły słuchy, że Gminna Rada Senio-
rów szykuje „jakąś” książkę, bo Włodzimierz Starościak na-
malował „jakieś” obrazy i piszą się do nich „jakieś” teksty. 
1 października w Poczekalni PKP okazało się, że za tymi 
enigmatycznymi zaimkami kryje się spójna jakość, która dała 
fenomenalny efekt w postaci albumu „Grodzisk Mazowiecki – 
wizerunek piękna”, z wszech miar zasługującego na miano wisienki na torcie 
wszystkich publikacji wydanych z okazji 500-lecia. 
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Dziesięć powodów
Jedną z największych bolączek twórczych pisarza 
jest… samo pisanie. Potrafimy wymyślić sto feno-
menalnych wymówek, by nie pisać. Nawet gdy już 
wypucujemy listwy przypodłogowe i przywieziemy 
z drugiego końca miasta papier ryżowy, by wypróbo-
wać przepis na rollsy, wciąż otworzenie pliku z tek-
stem jest gorsze, niż męki Tantala i cierpienia młode-
go Wertera razem wzięte.

W 1999 roku łebscy amerykańscy pisarze znaleźli 
rozwiązanie dla tego problemu, bo Amerykanie są 
świetni w wymyślaniu rozwiązań (a potem udowad-
nianiu, że można to zrobić odwrotnie). Powołali do 
życia NaNoWriMo – National Novel Writing Month, 
po naszemu: narodowy miesiąc pisania powieści.

Miesiącem tym jest listopad. Trzeba wtedy napisać 
około 50 tysięcy słów, czyli tyle, ile ma książka, którą 
jest sens drukować. NaNoWriMo obchodzony jest 
na całym świecie i nie ma zmiłuj. Dołączasz do grupy 
wsparcia, dostajesz kopniaka na rozpęd i nawet tona 
papieru ryżowego nie odciągnie cię od pisania.

Dostałam niedawno e-mail od Granta Faulknera 
– pisarza zaangażowanego w NaNoWriMo. Podzielił 
się w nim ciekawą myślą. Otóż Grant sporządził listę 
stu… Hahaha, mylicie się, kochani! Wcale nie listę 
stu wymówek! Grant wynotował sto powodów, dla 
których pisze. Na sto sposobów udowodnił, że chęt-
nie poświęca sporą część życia na czynność, która 
nie cieszy się zbytnim uznaniem społecznym, a już 
z pewnością nie przynosi kokosów. 

Co znalazło się na liście Granta? Choćby to, że 
pisze, by kochać, by pamiętać, żeby rozmawiać, by 
się zatracić i znów odnaleźć, cieszyć się przeszłością 
i przyszłością, a także poranną kawą i wieczorną 
lampką wina, a szczególnie pisze dlatego, że nie wie, 
jak tego nie robić. Piękna lista! Znajdziecie ją, wpisu-
jąc w Google „One Hundred Reasons Why I Write”.

Gdybym ja miała wziąć przykład z Granta i wymie-
nić własne sto powodów albo przynajmniej dziesięć, 
żeby zmieścić się w limicie felietonu (zdecydowanie 
krótszym niż 50 tysięcy słów), odpowiedziałabym, 
że pisanie daje mi możliwość uzasadnionego ukry-
cia się przed rodziną, a nawet nieugotowania obiadu 
i nieodkurzenia podłogi! I znacie pewnie ten pro-
blem, że najlepsza riposta przychodzi do głowy za 
późno. Pisanie daje mi nieskończony czas na przy-
gotowanie riposty, od której adwersarzowi kapcie 
spadną z wrażenia. A poważnie mówiąc, coś muszę 
począć z twórczą energią, a że nie umiem malować 
ani grać na instrumentach, pisanie to jedyna opcja. 
Piszę, bo to pierwiastek mojego powietrza, bo łatwiej 
mi wyrażać w ten sposób myśli, bo lubię wymyślać 
lepszy świat, bo ponoć inni chcą czytać moje książki, 
no i ktoś musi pokazać piękny Grodzisk!

1 października obchodziliśmy Noc Bibliotek. 
W bibliotekach nie tylko wypożyczycie „Baśnie ty-
siąca i jednej nocy”, ale poznacie sto powodów, dla 
których warto czytać. Tylko to już temat na inny fe-
lieton. A nawet sto felietonów.

n Katarzyna Kowalewska,
Pisarka z Grodziska

Słodko-gorzko 

Książki  
z dobrej  
półki

Nauka  
słuchania

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

Dobra komunikacja w rodzinie to 
podstawa – jak często o tym zapo-
minamy? Poczucie własnej wartości 
budujemy przez całe życie. Mało kto 
jednak na co dzień zastanawia się nad 
tym, w jaki sposób zachowanie rodzi-
ca może wpływać na zdrowe poczucie 
własnej wartości dzieci. Jakie jest ide-
alne rozwiązanie na stworzenie praw-
dziwego porozumienia?

Według Petry Krantz Lindgren, au-
torki poradnika „Mów, słuchaj i  zro-
zum. Zadbaj o poczucie wartości wła-
snego dziecka”, podstawą do dialogu 
w poszukiwaniu rozwiązań jest zauwa-
żenie różnic pomiędzy obserwacją, 
tłumaczeniem i etykietką. Etykieto-
wanie, stygmatyzacja – to najprostsze 
rozwiązania i równocześnie najbardziej 
niebezpieczne. Najczęściej problemem 
w komunikacji z dziećmi nie są słowa, 
tylko sposób, w jaki się je wypowiada. 

Książka wychodzi naprzeciw po-
trzebom współczesnego rodzica. Petra 
Lindgren proponuje praktyczne rozwią-
zania, co zrobić, aby dzieci wiedziały, 
jaką są wartością dla swoich bliskich, 
a przede wszystkim dla samych siebie. 
Porozumienie bez przemocy jest możli-
we — a więc czy podejmiesz wyzwanie 
i nauczysz się słuchać uważnie?

Najbardziej smakowita, zwariowana 
i  intrygująca – to pierwsze słowa, 
które przyszły mi do głowy po lek-
turze książki Agnieszki Zakrzew-
skiej. „Rok na końcu świata” kusi 
czytelnika nie tylko zabawną i pełną 
wydarzeń treścią, ale również okład-
ką, bogatą w apetycznie wyglądające 
praliny. Kto by się nie skusił na tak 
zachęcający duet?

Będąc w bibliotece, odniosłam wra-
żenie, że ta powieść już od dawna mnie 
do siebie przyciągała. Potrzebowałam 
czegoś pozornie lekkiego, co mogło-
by mnie odprężyć i rozbawić. Książka 
z taką okładką wydała mi się bezpiecz-
nym wyborem, a jak się później okaza-
ło, była strzałem w dziesiątkę!

Jakie decyzje podjąć, kiedy życie się 
sypie, a los udziela nam wspaniałej 
pożyczki, ale na wariackich warun-
kach? Takie pytanie niejednokrotnie 
zadawała sobie główna bohaterka tej 
historii – Nina. Zupełnie nowy biznes, 
zupełnie nowe życie i sklep z czeko-
ladkami, który pojawia się niczym dar 
z  niebios. Brzmi pięknie? Warunek 
jest jeden – Nina może go sprzedać 
dopiero po roku.

To genialna, pełna miłości i tajem-
nic historia, którą naprawdę warto 
poznać, aby osłodzić sobie jesienne, 
czasami gorzkie dni.

Cóż tam, pani, 
w internecie?
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– Modą interesuję się od zawsze. Na po-
czątku chciałam się zająć szyciem i pro-
jektowaniem ubrań, ale duch pedagoga 
zwyciężył. Impulsem była pandemia, któ-
ra spowodowała, że miałam więcej cza-
su i podjęłam się dodatkowej pracy jako 
osobista stylistka. Wszelkie kursy i szko-
lenia przeniosły się do sieci, więc mogłam 
korzystać z tej szerokiej oferty. Zrobiłam 
bardzo dużo certyfikatów i poczułam, że 
to moja szansa. Rozwinęłam swoją pasję 
tak, że tej lokomotywy nie da się już za-
trzymać – mówi Edyta Mościcka-Zda-
nowska, która 18 lat temu przeprowadziła 
się z Warszawy do Grodziska.

Germanistka w ramach doszkalania 
wzięła w tym roku udział w bezpłatnym 
programie „TOP WOMEN w e-biznesie”. 
– To edukacyjno-rozwojowa inicjatywa 
Fundacji Kobiety e-biznesu skierowana 
do kobiet, które chcą się przekwalifiko-
wać, zdobyć lub poszerzyć kompetencje, 
rozpocząć własną działalność. Z  całego 
kraju zostało przyjętych tylko 200 kandy-
datek. Zajęcia miałyśmy ze zróżnicowaną 
grupą profesjonalistów. To była przygoda 
życia. Słyszałam, że będzie kolejna edycja, 
nabór powinien zacząć się w październi-
ku – zachęca grodziszczanki do udziału 
w projekcie pani Edyta.

Jak się okazuje, zawód nauczyciela jest 
pomocny również w pracy stylistki. – 
Umiejętność przekazywania wiedzy i  in-
dywidualne podejście do każdego daje 
niezliczone możliwości rozwoju. Nie 
można dać się zaszufladkować, że cze-
goś nie wypada robić nauczycielce. I nie 
należy się zrażać. Nauczyciel jest rów-
nocześnie empatycznym psychologiem, 
a stylistka przeprowadza swoistą terapię. 
Dlatego nazywam się nauczycielką mody, 
pedagogiem szyku, a dla niedowiarków – 
panią od przebieranek – mówi kreatorka 
wizerunkowa, która podkreśla, że towa-
rzyszą jej słowa Goethego „Cokolwiek po-
trafisz lub myślisz, że potrafisz – rozpocz-
nij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę 
i magię”. – Najtrudniejszy jest pierwszy 
krok. Jesteśmy wpisywane w pewne ramy, 
a obowiązki, szarość i rutyna życia bądź 
poczucie, że jest się na coś za starym, nie 
pozwala zacząć. A ja chcę na koniec życia 
jak Edith Piaf zaśpiewać „niczego nie ża-
łuję” – dzieli się swoimi refleksjami.

Zdaniem nauczycielki nie tylko miesz-
kanki Grodziska, ale w ogóle kobiety 
największy problem mają z samooceną, 
samoakceptacją. – Każda z nas jest pięk-
na, ma zbiór unikalnych cech, które two-
rzą nas wyjątkowymi. Warto wydobyć to 

piękno, ukazać atuty, a przez stylizację 
można tego dokonać. Zgłaszają się do 
mnie trzy typy kobiet – zagubione, które 
zupełnie nie wiedzą, co kupić; zmieniające 
się, które chcą zacząć swoje życie od nowa, 
np. po rozwodzie; świadome swojej war-
tości, które poszukują potwierdzenia, że 
robią wszystko idealnie – podsumowuje.

Warto dodać, że osobista stylistka 
jest nie tylko dla kobiet. – Pracuję także 
z  mężczyznami. Panowie stosują się do 
moich wytycznych. Są zadaniowi i potrze-
bują porad, szczególnie w stylizacjach biz-
nesowych. Pracując na wyższych stanowi-
skach bardzo dbają o wygląd, chcą by ich 
wizerunek był nieskazitelny – podkreśla 
pani Edyta, która jest aktywna w mediach 
społecznościowych. Z profilu na Facebo-
oku „Edyta Mościcka-Zdanowska – Oso-
bista stylistka” można się np. dowiedzieć, 
że „orange is a new black”, bo kolor poma-
rańczowy króluje w tym roku na wybie-
gach i jest idealny dla ciepłych typów uro-
dy, czyli Wiosen i Jesieni. Z zastrzeżeniem, 
że Wiosny powinny wybrać go w  wersji 
jasnej (morela, brzoskwinia, oranż), a Je-
sienie w ciemniejszej, konkretniejszej (dy-
niowy, ceglany, mandarynkowy, mango). 
Niby jeden kolor – a ileż odcieni.

n Anna Redel  

Październik jest miesiącem, w którym 
w  sposób szczególny warto pochylić się 
nad losem nauczycieli. Pedagogów, któ-
rzy swoją niełatwą pracę wykonują z mi-
sją i którzy nie boją się nowych wyzwań. 
Takim przykładem jest germanistka Edyta 
Mościcka-Zdanowska, mieszkanka Gro-
dziska, żona i matka trójki dzieci, a także… 
osobista stylistka.

Pedagog 
szyku 
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Jak przyjmowana jest Pani działalność 
muzyczna przez społeczność szkolną?

– Bardzo pozytywnie, a przynajmniej nic 
negatywnego do mnie nie dociera. Mło-
dzież słucha mojej muzyki, dopingowała 
mnie, kiedy byłam dwukrotnie w Radiu 
Bogoria. W szkole przy ul. Kilińskiego 
puszczają moją muzykę w radiowęźle. Czu-
ję się tym trochę zakłopotana, ale to bardzo 
miłe. Ostatnio od jednej z uczennic otrzy-
małam bardzo miłą wiadomość, że była 
w  grodziskim kinie i przed filmem zoba-
czyła zajawkę mojego teledysku. Napisała, 
że było jej bardzo przyjemnie, że zna takie-
go nauczyciela, który ma pasję i ją realizuje. 
To mi daje ogromną radość. Bo chciałabym, 
żeby to było właśnie tak odbierane: że da się 
pracować i spełniać marzenia.
A grono pedagogiczne? Rodzice?

– Nauczyciele, czyli koleżanki i koledzy 
z pracy, dają mi pozytywne wsparcie. Nie 
wszystkim ten gatunek muzyczny może 
pasować, ale doceniają, że ktoś ma hobby, 
pasję. Mam odczucie, że te wszystkie lock-
downy bardzo zdemotywowały ludzi do 
pielęgnowania swoich zainteresowań, że 
dużo osób nie ma rzeczy, które ich w życiu 
„jarają”. Więc doceniają tych, którzy mają 
pasję. Nigdy nie usłyszałam złego słowa 
na ten temat. Jeśli chodzi o rodziców, to 
rozmawiam z nimi zawodowo o ich dzie-
ciach, a nie o sobie. Natomiast miałam 
taką sytuację, że rodzice zagadywali mnie 
i  komentowali „TikToki”, które publikuję 
w internecie. 
Na czym polega Pani działalność TikTo-
kerki?

– Tworzę i publikuję krótkie filmiki, 
które pokazują w humorystyczny sposób, 
jak wygląda praca nauczyciela. Staram się 
obalić stereotypy związane z tym zawodem 
i pokazać z przymrużeniem oka relacje na-
uczyciel – uczeń. 
Pani styl jest daleki od stereotypowego 
wizerunku stonowanego nauczyciela. 
To nie wzbudza kontrowersji?

– Jest to komentowane, ale przyzwy-
czaiłam się do tego. Nie czuję jednak, by 
wzbudzało to kontrowersje. Jeśli już, to 
wybrzmiewa zdziwienie: „o! ma pani tatu-
aże, ma pani kolorowe włosy”. Ale zawsze 
w pozytywnym kontekście. Kiedy miałam 
roczny epizod pracy w szkole podstawowej, 
to tam była euforia, bo byłam „kolorową” 
panią z „malunkami” na rękach. Na co 
dzień pracuję z młodzieżą, i wydaje mi się, 
że z mojego wizerunku wynika jedna zasad-
nicza wada i jedna zasadnicza zaleta. Zaletą 
jest to, że młodzież, która jest już prawie 

pełnoletnia, widząc mnie, czuje: „acha, to 
jest nasza nauczycielka, która nas rozumie, 
której można się poradzić”. Przełamanie 
lodów następuje naturalnie, dzieciaki są do 
mnie od razu inaczej nastawione. Natomiast 
wadą jest to, że z moją prezencją i wzrostem 
muszę wysilić się dziesięć razy bardziej, niż 
moje koleżanki, by zbudować autorytet, bo 
muszę udowodnić, że nie jestem „szalo-
ną dziewczynką”, która przyszła do szkoły 
z przypadku, tylko wiem, co robię. 
Jak Pani trafiła do szkoły?

– Już w gimnazjum wiedziałam, że będę 
nauczycielką języka angielskiego. Miałam 
pomysł na siebie i na lekcje, które będę 
w  przyszłości prowadzić. Wiedziałam, że 
będę chciała, żeby te lekcje były zabawne, 
ciekawe, angażujące. Bo dla mnie lekcja, 
na której uczeń ani razu się nie zaśmiał, to 
jest nieporozumienie. Uważam, że na lek-
cji musi być lekka atmosfera, szczególnie 
w trakcie nauki języka obcego. Bo jak pój-
dą na egzamin, to muszą mieć opanowaną 
gramatykę, ale później pojadą za granicę 
i co będzie najważniejsze? Żeby się czasy 
zgadzały? No nie. Najważniejsze, żeby się 
komunikować. Uczymy pod egzaminy, pod 
matury. Jakby na maturze świat się kończył, 
a wiemy, że to jest tylko dokument, który 
ma wartość przy rekrutacji na studia. Może 
niezbyt pedagogicznie, ale często mówię, 
że na maturę musicie umieć to, a w życiu 
przyda wam się to, ale tego na maturze nie 
piszcie. To jest sygnał, że coś jest nie tak, że 
uczymy pod egzaminy, pod sztuczną sytu-
ację, jakiejś próżni.
A jak została Pani TikTokerką?

– Młodzież jest zanurzona w świecie cy-
frowym. Czasami słyszę, że dzieciaki głów-
nie siedzą na Facebooku. To nieprawda. 
Młodzież uważa, że FB jest dla „boomerów”, 
czyli dla osób dużo starszych. Oni korzy-
stają głównie z Instagrama, TikToka, Snap-
chata. Dlatego uważam, że każdy pedagog, 
który chce rozumieć ich świat, musi używać 
tych aplikacji i w jakiś sposób w ten świat 
wejść. Nie wspomnę już o rodzicach, szcze-
gólnie jeśli mają dziecko 13+, bo ten świat 
jest dla młodych ludzi ważny. Kiedy ktoś 
pyta dziecko w 4-5 klasie, kto jest sławnym 
Polakiem, to oczekuje, że powie Jan Paweł 
II, Wisława Szymborska, Mikołaj Kopernik 
czy choćby Adam Małysz, a oni mówią Ro-
bert Lewandowski, a potem influencerzy, bo 
to są dla nich ikony ich świata. TikToka za-
częłam przeglądać, żeby po prostu rozumieć 
o jakich influencerach lub trendach mło-
dzież ze sobą rozmawia. A potem wsiąknę-
łam w to, bo dostrzegłam potencjał, że jest 
to świetny kanał komunikacji.  

Pomówmy o muzyce, bo dotychczas była 
Pani kojarzona z bardziej rockowym 
brzmieniem zespołu Swear the Empress, 
tymczasem od niedawna można zoba-
czyć Panią jako Efi, która skierowała się 
w stronę popu. 

– Nie odcinam się od muzyki rockowej, 
natomiast niestety zespół nie przetrwał 
próby czasu. Ciężko jest zgrać życia pięciu 
osób, swoje zrobiła też pandemia. Podczas 
lockdownu stwierdziłam, że spróbuję zro-
bić coś sama. Zorganizowałam domowe 
studio, żeby nagrywać covery i stworzyć 
kanał na YouTube. Pierwszy utwór spotkał 
się z aprobatą, co mnie zmotywowało. Po-
znałam zdalnie producenta muzycznego, 
który zaproponował współpracę, wysłał 
mi muzykę, ja ułożyłam tekst, nagrałam 
wokal, on to zmiksował i tak powstały dwa 
pierwsze utwory z teledyskami, które zrobił 
Maciej Świechowski z Grodziska. Od słowa 
do słowa powstały kolejne utwory i pracuję 
nad następnymi. 
Efi śpiewa głównie po polsku.

– Chociaż wychowałam się na anglo-
języcznej muzyce i nie za bardzo przepa-
dałam za słuchaniem polskiej muzyki, to 
stwierdziłam, że muzyka z językiem pol-
skim łatwiej trafia do szerszego grona ludzi 
niż piosenki po angielsku. Na razie się nie 
pomyliłam. 
Jakie są Pani marzenia? 

– Bez marzeń nie ma sensu nic robić. Ale 
wolę się nie napalać, żeby w razie czego być 
miło zaskoczona, a nie gorzko rozczaro-
wana. Pewnie, że chciałabym się przebić 
ze swoją muzyką, będę pracowała nad no-
wymi teledyskami, nowymi utworami. Je-
den z moich teledysków ma ponad 100 tys. 
wyświetleń, więc na takiego noname’a, jak 
ja, to ogromne osiągnięcie. Chciałabym 
kiedyś z tej muzyki się utrzymywać, ale 
absolutnie nie mówię o rezygnacji ze szko-
ły, bo moje marzenie jest takie, żeby uczyć 
w szkole w  takiej liczbie godzin, która by 
mnie satysfakcjonowała i dawała przyjem-
ność. Bo uczenie sprawia mi przyjemność. 
Ktoś mi kiedyś powiedział „zobaczysz, 
odechce ci się”. Marzę, żeby mi się nigdy 
nie odechciało.
Dziękuję za rozmowę. 

Z grodziską piosenkarką Efi, czyli Justyną Kawałko, która na co 
dzień jest nauczycielem języka angielskiego w ZS nr 1 w Milanów-
ku oraz ZSTiL nr 2 w Grodzisku, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Marzę, żeby nigdy  
się nie odechciało 
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WuKaDka 

W sobotę, 17 września na terenie Miejskich Zakładów Autobusowych 
w Warszawie, odbył się piknik z okazji obchodów Europejskiego 
Tygodnia Mobilności. Podczas pikniku stoisko WuKadki było bardzo 
licznie odwiedzane. Młodsi miłośnicy transportu publicznego chętnie 
brali udział w konkursie plastycznym, a starsi sympatycy komunikacji 
brali udział w konkursie wiedzy – emocji nie brakowało. Natomiast 
w niedzielę, 18 września podczas Dnia Otwartego w WKD było można 
zajrzeć do hali przeglądowo-naprawczej i na stoisko firmowe WuKaDki 
z konkursami, bezpłatnie zwiedzić Izbę Tradycji EKD/WKD, przejechać 
się rikszą w historycznej hali EKD, obejrzeć tabor wykorzystywany na linii 
WKD, a także zrobić sobie zdjęcie z wiewiórką Wukadką.

- Cieszę się, że podczas wydarzeń plenerowych z WuKaDką organizowa-
nych w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności odwiedzaliście nas 
tak licznie i że chętnie spędzaliście z nami czas. Dziękujemy za wiele 
uśmiechów i miłych słów. – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu 
WKD.
Wszyscy odwiedzający WuKaDkę zarówno na stoisku podczas pikniku 
w MZA w Warszawie jaki i podczas Dnia Otwartego w WKD w Grodzisku 
Mazowieckim nie odchodzili z pustymi rękami. Na każdego czekały 
m.in. balony, folder przygotowany z okazji jubileuszu 95-lecia działalności 
EKD/WKD i nasze najnowsze „dziecko” dwutygodnik pt. „Wukadka”, 
a osoby uczestniczące w konkursach dodatkowo otrzymywały nagrody 
z logo WKD.
Dziękujemy, że bawiliście się Państwo z nami i do zobaczenia podczas 
wydarzeń plenerowych Europejskiego Tygodnia Mobilności za rok.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności odbyły się dwa wydarzenia 
plenerowe z WuKaDką. 17 września można było odwiedzić stoisko WKD na pikniku zorgani-
zowanym na terenie Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, a 18 września podczas 
Dnia Otwartego można było odwiedzić WuKaDkę w Grodzisku Mazowieckim. Atrakcji 
podczas obydwu tych dni nie brakowało.

EUROPEJSKITYDZIEŃMOBILNOŚCI
w dniach 16-22 WRZEŚNIA 2022

świętowaliśmy 
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Wśród prelegentów znalazł się m.in. prof. 
dr hab. Piotr Głowacki, polski geofizyk, 
badacz obszarów polarnych, który w spo-
sób interesujący opowiadał, jak tworzą się 
lodowce, czym jest szarża lodowca, czyli 
nagłe przyspieszenie ruchu lodowca i jego 
ruch o kilka, a nawet kilkanaście kilome-
trów, niszczący wszystko, co napotka. Prof. 
Głowacki zaprezentował, jak wygląda wy-
prawa do wnętrza poruszającego się lodow-
ca i eksploracja tego cudu natury. Dzięki 
Dagmarze Bożek, jednej z polskich polar-
niczek, publiczność mogła przez chwilę 
połączyć się z Polską Stacją Polarną, a także 
dowiedzieć się, czym zajmuje się polary-
styka, ile stacji polarnych istnieje, w jakich 
żyją warunkach pracownicy stacji oraz jak 
wygląda dzień badacza. Zaprezentowany 
został również sprzęt używany w  czasie 
takich wypraw, w tym specjalny kombine-
zon, który ma unosić badacza w przypadku 

wpadnięcia do wody i zagwarantować bez-
problemowe wyciągnięcie go z niej przez 
tylko jedną osobę. Nacisk został położony 
na historię polarniczek. Fani polarnych te-
matów mogli również zobaczyć teaser filmu 
dokumentalnego „Polarniczki” oraz nabyć 
książkę z autografem polarniczki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
także ornitolog i szef Ptasiego Azylu w war-
szawskim ogrodzie zoologicznym Andrzej 
Kruszewicz, a także Kamila Kielar, podróż-
niczka i dziennikarka specjalizująca się 
w północnej przyrodzie i tamtejszych zwie-
rzętach. Himalaiści Katarzyna i  Krzysztof 
Wieliccy opowiadali o  swojej pasji, reali-
zacji marzeń oraz przybliżyli przebieg wy-
praw na dach świata.

Na festiwalu wystąpiła również laure-
atka The Voice Kids Magda Piątek, która 
zaśpiewała m.in. utwory Sanah „Ale jazz!” 
i „Ostatnia nadzieja” oraz „I Will Survive” 

Glorii Gaynor czy „Moje serce to jest mu-
zyk” Ewy Bem. Na evencie pojawili się rów-
nież eksperci wspinaczki wysokogórskiej 
Mariusz Smysło, Piotr Laskowski i Dariusz 
Stankowski z Grodzisk PONAD Chmura-
mi, którzy podzielili się swoim doświad-
czeniem. Obecni na festiwalu mogli zoba-
czyć, z  jakiego sprzętu korzystają w czasie 
wypraw oraz namioty i ubiór potrzebny 
do przetrwania w  trudnych warunkach. 
Dodatkowo przy wejściu przygotowana zo-
stała wystawa poświęcona historii polskiej 
alpinistki i himalaistki Wandy Rutkiewicz. 
O Wandzie Rutkiewicz oraz jej partnerce 
górskiej Halinie Krüger-Syrokomskiej opo-
wiadała również Anna Kamińska, autorka 
biografii „Wanda. Opowieść o sile życia 
i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz”, pod-
kreślając determinację najsłynniejszej pol-
skiej himalaistki, ale także jej samotność.

    Mateusz Banaśkiewicz

Nauka pasji, pasja nauki
W pierwszy weekend września w Mediatece odbył się Festiwal Nauki i Pasji zorganizowany przez 
Ośrodek Kultury, Urząd Miejski, Pola i Michał w Podróży oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podczas 
otwartej dla wszystkich zainteresowanych imprezy można było wysłuchać ciekawych prelekcji 
przy okazji ucząc się czegoś nowego.
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Charytatywnie rozbiegani 

Szybkie kółka

Działki zgodnie  
z kryteriami 

Kolejka  
na wodzie

W nowej hali i pod klonem

23

Bardzo rozbiegane były Książenice 18 wrze-
śnia. I nie ma w tym stwierdzeniu krzty prze-
sady, bowiem tego dnia Fundacja Akademia 
Zdrowia Strefa Ruchu Książenice zaprosiła 
do udziału w imprezie charytatywno-spor-
towo-kulturalnej „Biegaj w Książenicach”. 
W części charytatywnej kilkuset biegaczy 
pokonywało kolejne okrążenia wokół tutej-
szej szkoły, a z każdym kółkiem rosła kwota 
przeznaczona na wsparcie 12-letniej Mar-
tynki, wymagającej kosztownego leczenia 

oraz rehabilitacji. Do rywalizacji sportowej 
przystąpili i młodsi – na dystansach 400, 
600 oraz 800 m, i starsi, którzy ścigali się na 
dłuższych dystansach. Zwycięzcami zosta-
li na 5  km Daniel Michałowski i Ewa Bie-
drzycka, a na 10 km Marcin Bielecki i Beata 
Miner. O to, by nie zabrakło akcentów kul-
turalnych zadbały Egurrola Dance Studio, 
grupa wokalna z Mediateki, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta oraz zespół Metka, który na 
finał imprezy zagrał koncert. n (kb) 

Pięć medali wywalczyli reprezentanci Gro-
dziskiego Klubu Kolarskiego Opty Mazow-
sze, podczas zorganizowanego przez ma-
cierzysty klub Ogólnopolskiego Kryterium 
Ulicznego. Julia Wyrwas okazała się najlep-
sza wśród juniorek, Lena Zielińska zajęła 
pierwsze, a Izabela Zuchora – trzecie miejsce 
w gronie młodziczek, Tymoteusz Zygmunt 
triumfował w kategorii junior młodszy, zaś 
Mikołaj Mazur był drugi wśród juniorów.

– Ideą było uczczenie 500-lecia Grodzi-
ska. To specyficzny wyścig w formie kry-
terium, przy całkowicie zamkniętym ru-
chu. Pętla wynosi ok. 2,2 km, okrążenia są 
bardzo szybkie, bo jedno trwa raptem trzy 
minuty. Tego typu zawody zawsze organi-
zujemy w  wielu kategoriach, żeby wszyscy 
mieli szanse, od najmłodszych, czyli żacz-
ków, młodzików, przez juniorów młodszych, 
kategorię junior, orlik, elita i amatorzy do 
mastersów – mówił Ryszard Karpul, prezes 
Opty Mazowsze. Start i meta znajdowały 
się przy ul. Montwiłła, a trasa prowadziła 
ul. Spokojną, Radońską i przez nowy łącznik 
z powrotem do Montwiłła. n (kb, mś) 

Puchar „Wukadki” był trofeum przezna-
czonym dla zwycięzcy regat rozgrywa-
nych podczas II Pokoleniowych Spotkań 
Żeglarskich zorganizowanych w dniach 
22-25 września przez GKŻ Czysty Wiatr 
przy współpracy WKD spółka z o.o. Na 
mazurskie jezioro Kisajno wypłynęło 
25  jednostek, którymi żeglowały załogi 
z branży kolejowej i nie tylko. Zdobywcą 
pucharu została załoga Kolei Mazowiec-
kich ze sternikiem Andrzejem Gugałą, 
drugie miejsce zajął Przystanek Kanie 
ze sternikiem Krzysztofem Kirylakiem, 
a  trzecie – Jordanowice ze sternikiem 
Wojciechem Pendą.  n (kb) 

Pięcioro uczestników i tyluż laureatów 
miał konkurs na najlepiej zagospodarowa-
ną działkę, ogłoszony przez zarząd ROD 
Mazowiecki Sad. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbyło się 17  wrze-
śnia podczas spotkania integracyjnego 
z okazji dnia działkowca. Choć konkurs 
był formą sąsiedzkiej rywalizacji, to sam 
przebieg był jak najbardziej poważny – 
została powołana komisja konkursowa, 
która oceniała zgłoszone działki zgodnie 
z kryteriami określonymi w regulaminie. 
Zwycięzcami zostali ex aequo Agnieszka 
i Jerzy Kozłowscy oraz Franciszek Tru-
piszewski, również podwójnie obsadzone 
było drugie miejsce, które stało się udzia-
łem Barbary Wlazło oraz Alicji Skoniecz-
nej, zaś trzecią lokatę zajęli Katarzyna 
i Michał Gołasiewiczowie.  n (kb) 

W tym roku Grodzisk włączył się w Na-
rodowy Dzień Sportu i na 18 września 
zaplanowano zmagania w kilku dyscy-
plinach w różnych lokalizacjach. Z uwagi 
na kapryśną pogodę nie udało się zreali-
zować całego programu, w którym były 
m.in. turnieje koszykarskie, piłkarskie 
i tenisowe, jednak większość zaplanowa-
nych imprez odbyła się bez przeszkód. 
Zupełnie niezależni od pogody byli te-
nisiści stołowi, którzy wzięli udział ogól-
nopolskim turnieju Pingla Cup, gdyż 

rywalizacja odbywała się w dopiero co 
otwartej hali widowiskowo-sportowej.

– To jest pierwsza impreza sportowa na 
tej hali. Jesteśmy zachwyceni, a trenerzy 
i rodzice zawodników, którzy przyjechali 
z całej Polski nasz zachwyt podzielają – 
mówiła Edyta Skoczeń z KS Bogoria Gro-
dzisk, który zorganizował turniej prze-
znaczony dla żaków i skrzatów. Przez 
dwa dni w obiekcie przy ul. Sportowej ry-
walizowało kilkuset młodziutkich ping-
pongistów. 

społeczeństwo

W zdecydowanie bardziej kameralnej 
atmosferze rozgrywki prowadzili szachi-
ści, którzy na zaproszenie UKS Szachowa 
Dwójka zgromadzili się pod kolonem 
w Parku Skarbków. 

– Szachy to też sport. Sport olimpij-
ski, w którym mamy też swoje sukcesy. 
Przygotowaliśmy dwa turnieje kołowe 
szachów błyskawicznych dla grupy sil-
niejszej i grupy początkującej. I jak zwy-
kle gramy o czekoladę w konkursie „Daj 
mata”, czyli rozwiązywanie szachowych 
zagadek – mówił Rafał Daniszewski 
z Szachowej Dwójki. n (kb)
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O gminnych staraniach związanych z po-
wstaniem Domu Dziennego Pobytu Senio-
ra opowiedział wiceburmistrz Grodziska 
Tomasz Krupski, który poinformował, 
że było kilka propozycji lokalizacji tego 
obiektu. Był zamysł adaptowania budyn-
ku Malwy+ przy ul. Traugutta. Brano 
pod uwagę salę w Mediatece oraz I piętro 
Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościusz-
ki. Rozważano też przystosowanie którejś 
ze świetlic w gminie. Nie podjęto jednak 
wiążącej decyzji w tej sprawie. Wicebur-
mistrz zwrócił uwagę, że wiąże się to z od-
powiednim wyposażeniem w sprzęt i spe-
cjalistyczną kadrę i na pewno nie obejdzie 
się bez gruntownej rewitalizacji bądź re-
montu, a to generuje ogromne koszty. Po 
oględzinach różnych obiektów uznano, że 
najwłaściwszym rozwiązaniem będzie po-
mieszczenie, które jest własnością gminy. 
Na pytanie, czy nie lepiej byłoby na gmin-
nej działce wybudować budynek, Tomasz 
Krupski odpowiedział, że w obliczu infla-
cji i terminów spłaty zaciągniętych kredy-
tów, gmina nie może zobowiązać się do ta-
kiej inwestycji. Władze gminy będą nadal 
czynić starania w pozyskaniu odpowied-
niego budynku z przeznaczeniem na ten 
cel. Zwrócił się też z prośbą, aby zgłaszać 
wszelkie propozycje w tej sprawie, które 
szczegółowo będą rozważane.

Ciekawą wiadomością, którą przekazał 
wiceburmistrz, była informacja o zatrud-
nieniu pracownika mobilnego w Urzędzie 
Miejskim. Jego zadaniem jest obsługa 
mieszkańców gminy poza siedzibą urzę-
du w zakresie spraw związanych z ochro-
ną środowiska. Usługa jest skierowana do 
osób, które posiadają orzeczenie o niepeł-
nosprawności, osób w wieku 65 lat i więcej 
oraz tych, którzy są osłabieni chorobami 
i  nie mogą samodzielnie się poruszać. 
Zgłoszenia o potrzebie korzystania z tych 
usług można dokonać: telefonicznie, za 
pomocą poczty e-mail, za pośrednictwem 
osoby trzeciej. Członkowie GRS uznali, iż 
jest to bardzo dobra i nowoczesna forma 
wsparcia, jednak mało rozpowszechniona 
w naszym mieście. Dlatego należy perma-
nentnie podawać do publicznej wiadomo-
ści, wykorzystując do tego lokalne media.

Przewodnicząca GRS Lidia Abramczyk 
poinformowała o prowadzonej diagno-
zie potrzeb i oczekiwań seniorów gminy 
Grodzisk Mazowiecki, która realizowana 
jest w ramach projektu „Bank inicjatyw 
Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku 
Mazowieckim na 2022 rok”. Ankiety wy-
pełniło około 300 osób, w najbliższym 
czasie odbędą się wywiady telefoniczne 
oraz warsztat podsumowujący badanie. 
Efektem końcowym będzie raport z wnio-

skami, stanowiący podstawę opracowa-
nia strategii polityki senioralnej na lata  
2023-2028 w Grodzisku Mazowieckim.

Na wniosek Bogumiły Wielochy GRS 
podjęła uchwałę dotyczącą zamontowania 
przy ławkach w Parku Skarbków, Stawach 
Goliana i Stawach Walczewskiego – ro-
torów rehabilitacyjnych do ćwiczeń nóg. 
Uchwała zostanie skierowana do Burmi-
strza Grodziska Mazowieckiego z prośbą 
o realizację.

Ustalono plan dyżurów członków GRS, 
który zostanie umieszczony w gablocie 
przy ul. Spółdzielczej 9 oraz upowszechnio-
ny w mieście, w formie ulotek. Dyżury będą 
się odbywały w pierwszy wtorek każdego 
miesiąca, w godz. 10:00-12:00, w pokoju 
nr 213 (II piętro) w Centrum Kultury przy 
ul. Spółdzielczej 9 w Grodzisku Mazowiec-
kim. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do korzystania z tej formy kontaktu i zgła-
szania swoich uwag związanych z codzien-
nym funkcjonowaniem w mieście.

Na zakończenie obrad Lidia Abramczyk 
zaprosiła wszystkich na promocję albu-
mu „Grodzisk Mazowiecki. Wizerunek 
piękna” oraz wernisaż prac Włodzimierza 
Starościaka. Wystawa będzie dostępna do 
3 listopada 2022 r. w Poczekalni PKP, Dwo-
rzec Kolejowy w Grodzisku Mazowieckim. 

    Teresa Gańko

Obrady Gminnej Rady Seniorów

Naładowani jodem

Wrześniowe posiedzenie Gminnej Rady Seniorów obejmowało wiele ważnych zagadnień z życia 
grodziskich seniorów. Spotkanie było ciekawe z uwagi na wagę poruszanych spraw i rzeczową 
dyskusję. Wybrane kwestie przedstawione są w niniejszej informacji prasowej.
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Grupa 48 seniorów z Grodziska Mazo-
wieckiego przez dwa tygodnie przeby-
wała nad Bałtykiem, w Darłówku. Był 
to jeden z wielu turnusów, zorganizowa-
nych przez Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, Oddział w Grodzisku 
Mazowieckim w roku 2022. 

Pogoda we wrześniu dopisywała, 
więc nasi seniorzy korzystali z kąpieli 
słonecznych i spacerów brzegiem mo-
rza. Wyjazd obfitował także w walory 
poznawcze. Byliśmy w Muzeum Bursz-
tynu w Jarosławcu, gdzie znajdują się 

największe bryły bursztynu bałtyckie-
go w  Polsce. Podziwialiśmy ceglaną la-
tarnię morską z 1838  r., wznoszącą się 
33 m nad Jarosławcem. Innym razem 
popłynęliśmy tramwajem wodnym do 
Darłowa, gdzie przewodniczka pokazała 
najciekawsze miejsca tego miasteczka: 
Zamek Książąt Pomorskich, ławeczkę 
z brązu z  siedzącym Leopoldem Tyr-
mandem oraz rzeźbę uliczną Stanisława 
Dulewicza, pierwszego powojennego 
burmistrza Darłowa. Mówiła o sław-
nych darłowianach, to m.in. aktorka 

Agnieszka Włodarczyk, dziennikarka 
Arleta Bojke, reżyser Andrzej Czarnecki 
i polityk Przemysław Gosiewski. W pro-
gramie znalazły się również wycieczki: 
autokarowa do Ustki oraz kolejką do 
Dąbek.

Nie zabrakło spotkań integracyjnych, 
wspólnych zabaw i śpiewów, co odważ-
niejsze uczestniczki korzystały też z ćwi-
czeń ruchowych przy muzyce, tańcząc 
solo przy muzyce latynoamerykańskiej 
oraz wybranych utworach polskich.

Wypoczęci, zrelaksowani, naładowani 
jodem, wszyscy wrócili do Grodziska Ma-
zowieckiego z miłymi wspomnieniami.

    Teresa Gańko
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Krajobraz po bitwie, czyli nieznana 
historia grodziskiego szpitala 
Nigdzie nie doczytałem się i nigdy nie usłyszałem słowa, żeby ktoś gdzieś wspomniał o grodziskim szpitalu i ukrywaniu 
się w jego murach ciężko rannych partyzantów z Grupy Kampinos – pisał w 2004 r. Zygmunt Jarząbek, żołnierz AK ps. 
„Bohun”, w latach wojny sanitariusz 36 plutonu Ośrodka „Gąbka” – „Osa”, wieloletni pracownik Szpitala Powiatowego 
w Grodzisku. Minęła właśnie 78. rocznica bitwy pod Jaktorowem – czas najwyższy, aby dać świadectwo prawdzie. 
29 września 1944 r. nieopodal Jaktorowa, we 
wsi Budy Zosine rozegrała się bitwa party-
zancka, w której wojsko niemieckie rozbiło 
główne siły Grupy AK „Kampinos”, wycofu-
jące się z Puszczy Kampinoskiej w ostatnich 
dniach powstania warszawskiego. Oddziały 
polskie, dotychczas skutecznie wymykające 
się niemieckiej obławie, wskutek błędów do-
wództwa zostały okrążone przez Niemców 
pod Jaktorowem. Po niemal całodniowej, 
zaciekłej walce Grupa „Kampinos” uległa 
liczniejszemu i lepiej uzbrojonemu wrogowi. 
W starciach poległo blisko 200 partyzantów, 
120 odniosło rany, zaś 150 dostało się do nie-
woli próbując wydostać się z pola bitwy. Tra-
gicznym epilogiem bitwy stały się egzekucje 
dokonywane przez formacje niemieckie na 
schwytanych jeńcach. Pogwałceniu prawa 
wojennego sprzeciwili się Węgrzy – sojusz-
nicy III Rzeszy zagrozili Niemcom użyciem 
broni i otoczyli kilkudziesięciu jeńców kor-
donem, tym samym zapobiegając zbrodni. 
Już wcześniej wojska węgierskie biorące 
udział w bitwie dopomagały walczącym 
Polakom, pozorując branie żołnierzy AK 
do niewoli i uwalniając ich w bezpiecznych 
miejscach, nierzadko zaopatrując partyzan-
tów w swoje mundury. 

Jak wynika ze wspomnień Zygmunta Ja-
rząbka, ciężko ranni partyzanci Grupy Kam-
pinos byli zabierani z pola bitwy przez Wę-
grów do ich kwater. Potem w zapadających 
ciemnościach, własnymi powózkami dostar-
czali tych rannych do grodziskiego szpitala 
i ja ich tu od Węgrów, w ogrodzie szpitalnym, 
pod parasolem wysokich drzew i dorodnych 
krzewów, brałem z powózek na swoje ręce (…) 
i wnosiłem na parterze do sali chorych i kła-
dłem na szpitalne łóżka, na posłania, podło-
gi i po kątach tam, gdzie było jeszcze wolne 
miejsce. I tak przez kilka dni, w ciemnościach 
nocy zbierałem z dwóch, trzech powózek do 
pięciu, sześciu rannych partyzantów jednego 
wieczoru. Uzbierałem ich wtedy niebagatelną 
ilość, tylko czterdziestu ciężko rannych, w tym 
byli i ranni bez ręki, bez nogi. Z powodu za-
gęszczenia rannymi brakowało miejsc, ale 
kładłem, bo inaczej nie można było postą-
pić (…) i od zaraz do ostatniego partyzanta 
w szpitalu strzegłem ich czujnie przed obcymi. 
Takie miałem wówczas konspiracyjne zada-
nie z rozkazu moich dowódców AK: „Grube-
go”, „Andrzeja” i „Gustawa”. 

Szpital Powiatowy w Grodzisku powstał 
w pierwszych latach po odzyskaniu niepod-
ległości staraniem władz odrodzonego sa-
morządu, reprezentowanych przez radnych 
Sejmiku Błońskiego (z tego powodu nazy-
wany Szpitalem Sejmikowym). Placówka 
mieszcząca m.in. oddział internistyczny, 
chirurgiczny i poradnię przeciwgruźliczą, 
a  także pracownię radiologiczną znalazła 
swój adres przy ul. Inżynierskiej 3. W koń-
cu lat 30. patronem ulicy został Bronisław 
Pieracki, sanacyjny polityk zamordowany 
w  1934  r. W  okresie PRL ulica nosiła imię 
gen. K. Świerczewskiego, po 1989 r. ulicę de-
dykowano gen. L. Okulickiemu.

W czasie okupacji szpitalem kierował 
dr Władysław Czerwiński – aresztowany 
21  sierpnia 1943 r. i osadzony na Pawia-
ku, zmarł w kilka miesięcy po zwolnieniu 
z więzienia. Decyzją władz okupacyjnych 
obowiązki dyrektora placówki objął w maju 
1944 r. dr Jan Czerkas-Chodosowski, or-
dynator oddziału chirurgicznego, pełniący 
dotąd funkcję zastępcy Czerwińskiego. Ten 
znakomity chirurg w stopniu ppor. WP był 
jednocześnie szefem konspiracyjnej służ-
by zdrowia Ośrodka AK „Gąbka” – „Osa” 
kierującym poczynaniami akowców- 
sanitariuszy. On to właśnie ukrywał się pod 
pseudonimem „Gruby”, „Andrzej” to Alek-
sander Szymanowski, oficer ds. lotniczych 
Komendy Obwodu „Bażant”, ps. „Gustaw” 
nosił por. Roman Wykusz, dowódca 38 plu-
tonu, zastępca komendanta grodziskiego 
ośrodka AK. 

Posłuchajmy dalej relacji Zygmunta Ja-
rząbka: Większość rannych nie była się w sta-
nie samodzielnie obsłużyć, poruszać ani cho-
dzić o własnych siłach, potrzebowali dobrej 
opieki i ja im byłem do usług na każde zawo-
łanie z pozycji szpitalnego sanitariusza. Tych 
rannych karmiłem i poiłem łyżeczką, myłem 
ich, wysadzałem (…) w łóżku, na posłaniach 
i po kątach szpitalnych, w których ukrywano 
ich. Zgodnie z cytowanym przekazem, wśród 
potrzebujących opieki medycznej partyzan-
tów byli również żołnierze z Kresów, pocho-
dzący z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, 
co znajduje potwierdzenie w dokumentach 
dotyczących Grupy Kampinos. Ciężko ran-
ni przeszli w szpitalu operacje, w których dr. 
Chodosowskiemu asystowała pielęgniarka 
Aniela Boniuk ps. „Hanka”. Ranni stopniowo 

dochodzili do zdrowia, opuszczali szpital i szli 
do swoich – pisze sanitariusz Jarząbek. Z roz-
kazu mojego dowódcy „Grubego” kilku z nich 
wyprowadziłem ze szpitala na przystanki 
EKD Okrężna, Nadarzyńska i Radońska 
w  Grodzisku Maz., bo nie znali drogi w  ob-
cych stronach. Żaden z leczonych żołnierzy 
nie zmarł. Ostatni z nich opuścił szpital 10 li-
stopada 1944 r. 

Warto wspomnieć, że grodziski szpital 
ukrywał i leczył nie tylko rannych partyzan-
tów Grupy Kampinos, ale także żołnierzy 
dywersji AK poszkodowanych w akcjach 
przeciwko okupantowi w latach 1943-1944. 
Po udzieleniu pomocy w szpitalu rannych 
transportowano furmanką eskortowaną 
przez uzbrojonych członków podziemia do 
punktów kontaktowych, w których mieli 
odzyskać siły i skryć się przed gestapo. Takie 
punkty, dające kryjówkę żołnierzom AK po-
szukiwanym przez Niemców, znajdowały się 
przy ul. Kilińskiego 14 (dom Dutkiewiczów, 
w którym przed wojną działało prywatne 
przedszkole), przy ul. Kościuszki 12 (wil-
la Niespodzianka z sąsiednią oficyną) oraz 
przy ul. Królewskiej. Według szacunków, 
popartych wspomnieniami Zygmunta Ja-
rząbka, uratowano w ten sposób życie blisko 
80 uczestników akowskiej konspiracji. Oku-
panci niemieccy mimo prowadzonego śledz-
twa i dwukrotnego aresztowania dr.  Czer-
wińskiego ps. „Szpak” nigdy nie wpadli na 
trop sanitariuszy AK i nie odkryli tajnej 
działalności Szpitala Powiatowego. Kierują-
cy Służbą Zdrowia AK w Grodzisku dr  Jan 
Czerkas-Chodosowski był dyrektorem Szpi-
tala Powiatowego aż do czasu zamknięcia 
placówki w 1965 r. Trudno nie zgodzić się 
z  refleksją świadka wojennych wydarzeń, 
Zygmunta Jarząbka, który stwierdził, że 
szpital nie zasłużył na to, aby o nim nie pa-
miętać. Szkoda tej cząstki polskiej historii, 
bo i ludzie tu pracujący, i mieszkańcy okolic 
byliby dumni, że ich szpital podczas okupacji 
w konspiracji odgrywał tak poważną rolę pla-
cówki dzielnej i ofiarnej…

Miejmy nadzieję, że przytoczona opo-
wieść z dawnych lat przyczyni się do tego, 
iż pamięć o grodziskim szpitalu i jego pra-
cownikach nie rozwieje się jak jesienne mgły 
otulające pola pod Jaktorowem. 

    Łukasz Nowacki

Na dziedzińcu szpitala: dr Jerzy Hardt, dr Stanisław Dygas, dr Jan Czerkas-Chodosowski, 
Jadwiga Chęcińska, na masce samochodu siedzi Bogdan Kwapisiewicz. fot
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Alejandra España Natera jest jedną 
z  najwybitniejszych artystek młodego 
pokolenia w Meksyku. Jej prace i po-
szukiwania artystyczne wyróżnia inter-
dyscyplinarność. Interesuje się malar-
stwem, ryciną, gobelinami, ceramiką 
oraz literaturą. 9 września w Ogrodzie 
Rzeźb Juana Soriano w Owczarni odby-
ło się otwarcie wystawy prac tej artyst-
ki, która przyjechała z Meksyku. Wy-
stawa „Głosy cienia” składa się z prac 
wykonywanych od 2020 r. Seria flag 
to faksymile rysunków, które powstały 
podczas izolacji  i pandemii COVID-19, 
co miało wpływ na sposób postrzega-
nia otoczenia. Stałym elementem jej 
prac jest przyroda. Przewijają się wśród 
nich figury totemiczne, symbole i me-
tafory. Wystawę otworzył nowy amba-
sador Meksyku w Polsce Juan Sandoval 
Mendiolea i było to jego pierwsze pu-
bliczne wystąpienie w naszym kraju. 
Podziękował Markowi Kellerowi, któ-
rego fundacja jest promotorem sztuki 
i kultury Meksyku w Polsce.

    Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Gwiazda przy maszynce

Między Biblią a filozofią 

Cudotwórczynie  
pokazały się w Stawisku 

Ale Meksyk! 

Od spotkań Agnieszki Papieskiej z Marią Iwaszkiewicz – córką Anny 
i Jarosława minęło już dziesięć lat. Efektem tych spotkań są książki 
„Portrety i rozmowy”. Drugi tom tych opowieści był tematem spotka-
nia, które odbyło się 3 września w Stawisku. 

Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 
w  Centrum Kultury i Inicjatyw Obywa-
telskich w Podkowie Leśnej miał miejsce 
wernisaż prac Jerzego Znamierowskiego – 
zmarłego w 1999 roku artysty, wieloletniego 
mieszkańca tego miasta i uczestnika nieza-
leżnego życia artystycznego lat 80. ubiegłego 
wieku. Podczas wystaw w kościołach pod-
kreślano związek jego dzieł z wiarą. W wie-
lu obrazach przewija się motyw ukrzyżowa-
nia, odnajdujemy chrześcijańskie symbole: 
krzyż, ciernie czy krwawiące niebo. Artysta 
przyznawał, że jest pod wpływem lektu-
ry Biblii, ale inspirował się także religiami 
i filozofią Wschodu. Mówił, że inspiruje go 
wszystko, co dotyczy człowieka i jego psy-
chiki. Pierwsze obrazy J. Znamierowskiego 
powstały w 1969 r. Dość wcześnie pojawiały 

się na nich tajemnicze, nieludzkie twarze, 
zjawy i błąkające się gdzieś w nicości ulot-
ne dusze. Na wystawie w Pałacyku Kasyno 
prezentowane były również projekty kartek 
świątecznych stworzonych dla podkowiań-
skiej parafii św. Krzysztofa.

    Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Do 22 października w Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku 
oglądać można wystawę „Odrodzone”. Jest 
to wspólna wystawa mieszkanek Podko-
wy Leśnej i okolic, kobiet, które mają arty-
styczne dusze. Pierwsze spotkanie artystek 
skupionych w projekcie „Cudotwórczynie” 
miało miejsce dziewięć miesięcy temu. Jego 
efektem są wykonane w różnych technikach 
prace, które mówią o kobiecości, cielesno-
ści oraz o macierzyństwie. Nieformalna 

grupa kobiet-artystek „Cudotwórczynie” 
to: Agnieszka Charuba (fotografia, druk na 
tkaninie), Pola Harrington (olej na płótnie), 
Magdalena Jastrzębska-Waluś (fotografia), 
Agnieszka Kamińska (len, haft ręczny), 
Maria Krasowska (olej na płótnie), Misia 
Łukasiewicz (olej, ołówek, złoto na pergami-
nie), Katarzyna Pleśniak (quilt), Marta Szulc 
(akwarela na papierze), Izabella Kurlanda, 
Katarzyna Loranc i Anna Wojciechowska 
(czytanie performatywne). Kuratorką wy-
stawy jest Zofia Dzieduszycka-Zdziech. 
18 września podczas wernisażu można było 
wysłuchać fragmentów poematu amerykań-
skiej poetki Sylvii Plath oraz skosztować dań 
inspirowanych kuchnią Iwaszkiewiczów. 

    Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

po sąsiedzku

Spotkanie z Agnieszką Papieską, która 
wspomnień Marii Iwaszkiewicz wysłu- cha-
ła, nagrała je, zredagowała i wydała, popro-
wadził Łukasz Nowacki. Postulat prowadzą-
cego, aby jeden z pokoi domu w Stawisku 
ozdobić tabliczką „Kongrega- cja myśli pa-
pieskiej” ze względu na zasługi Agnieszki 
oraz jej męża Roberta Papieskie- go dla ba-
dania i popularyzowania literatu- ry Iwasz-
kiewicza, wydaje się słuszny.

Kluczowe dla tej książki jest słowo „dom”, 
ponieważ odnosi się zarówno do rodzin-
nego domu pani Marii w Stawisku oraz jej 
mieszkania na warszawskim Ursy- nowie, 
gdzie odbywały się rozmowy.
– To właśnie to naturalne sąsiedztwo spra- 
wiło, że zaczęłyśmy rozmawiać. Pani Maria

miała wówczas 90 lat, ale z chwilą gdy 
niczym klaps na planie filmowym uru- 
chamiałam „maszynkę”, jak nazywała 
dyktafon, stawała się prawdziwą gwiazdą – 
mówiła Agnieszka Papieska.

W felietonach, które składają się na 
książkę odnajdujemy ciepło, ślady przy-
jaź- ni, a przede wszystkim duże pokłady 
wy- rozumiałości Marii Iwaszkiewicz dla 
ludz- kich wad i słabości. W latach dzieciń-
stwa i młodości w jej otoczeniu pojawiali 
się nie tylko politycy z pierwszych stron ga-
zet, ko- ronowane głowy i artyści, ale także 
służące, ogrodnik, kucharka i kierowca. Ta 
książka jest również o nich. Często te osoby 
stawały się później pierwowzorami posta-
ci z powieści i opowiadań Iwaszkiewicza. 

„Portrety ...” są rodzajem autobiografii 
Marii Iwaszkiewicz. Nawet o swoich rodzi-
cach nie mówi bezpośrednio, ale poprzez 
obec- ność zwierząt, których w Stawisku 
nigdy nie brakowało.

Jak zaznacza Agnieszka Papieska, nie jest 
to jej ostatnie słowo na ten temat, ponieważ 
zamierza sięgać do listów Marii Iwaszkie- 
wicz do rodziców, co może być ważnym wy- 
darzeniem na polskim rynku wydawniczym.

Spotkanie otaczała iście „bogoryjna” 
aura, wszak Agnieszka Papieska, to wielo- 
letnia redaktor naczelna „Bogorii”, a Łu- 
kasz Nowacki, który w latach 2003-2004 był 
sekretarzem redakcji, do dziś jest stałym 
współpracownikiem czasopisma.

    Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Warto dodać, że Pogoń była w swej grupie 
jedyną drużyną bez porażki. Na tym etapie 
rozgrywek spośród trzecioligowców w całym 
kraju jedynie rezerwy Rakowa Częstochowa 
mogły się pochwalić takim samym osiągnię-
ciem. Jedyne co może niepokoić to jednak 
spora liczba bramek, które traci nasz zespół, 
średnio ponad jedna na spotkanie. Na szczę-
ście, w większości przypadków potrafimy 
strzelić więcej goli niż tracimy, przez co zdo-
bywamy na ogół komplet punktów.

Pogoń – ŁKS II Łódź (d) 2:1 (Matheus 
Dias – 45, Damian Jaroń – 84 k.    Koła-
czek, Łoś)

Dobry mecz w wykonaniu naszego zespo-
łu, a końcowy rezultat nie oddaje w pełni 
przebiegu wydarzeń na boisku. Podopieczni 
trenera Mateusza Dudka mieli pełną kon-
trolę nad spotkaniem, stworzyli kilka znako-
mitych sytuacji do zdobycia bramki, jednak 
znów szwankowała skuteczność albo na dro-
dze stawał świetnie dysponowany bramkarz 
gości Michał Kołba, który kiedyś reprezen-
tował barwy Pogoni. Trochę nerwowo zro-
biło się w końcówce, kiedy to rywale zdobyli 
gola kontaktowego, jednak nasi piłkarze na 
więcej tego dnia już im nie pozwolili.

Pogoń: Małecki, Gzieło (75’ Apolinarski), Łoś, 
Budnicki, Widejko, Imiołek, Kołaczek (75’ Keller), 
Dias, Jaroń (86’ Sacharuk), Sarmiento, Strzałkowski 
(67’ Wrzesiński).

Pogoń – Unia Skierniewice (w) 1:0 (Jean 
Franco Sarmiento – 6  Gzieło, Budnicki, 
Imiołek, Dias)

Kolejne dobre spotkanie w wykonaniu 
Pogoni i bardzo cenne 3 pkt przywiezione 
z  trudnego terenu. Unia to bardzo solid-
ny zespół, mogący pomieszać szyki każdej 
drużynie w tej lidze, jednak w tym meczu 
musiała uznać wyższość naszego zespołu. 

Szybko objęte prowadzenie za sprawą Jeana 
Franco Sarmiento pozwoliło podopiecznym 
trenera Dudka na spokojne kontrolowanie 
wydarzeń boiskowych. 

Pogoń: Małecki, Gzieło (80’ Keller), Łoś, Bud-
nicki, Widejko, Imiołek, Kołaczek, Dias, Jaroń (80’ 
Apolinarski), Wrzesiński (65’ Strzałkowski), Sar-
miento (90’ Sacharuk).

Pogoń – Legionovia (d) 1:1 (Michał Wrze-
siński – 30   Wrzesiński) 

W meczu na szczycie przeciw trzeciej 
w  tabeli Legionovii, marzącej tak jak my 
o powrocie na drugoligowe boiska, Pogoń 
zagrała dobre zawody, w I połowie nawet 
bardzo dobre, co udokumentowała golem 
Michała Wrzesińskiego. Jednak w drugiej 
części gry coraz lepiej prezentujący się ry-
wale zdołali doprowadzić do wyrównania. 
W końcówce obydwa zespoły miały piłki 
meczowe, jednak rezultat nie uległ już zmia-
nie. Niedosyt pozostał, ale z drugiej strony, 
podział punktów z silną Legionovią nie jest 
złym wynikiem, zwłaszcza, że wyprzedzają-
cy nas rywale w postaci Świtu Nowy Dwór 
i Mławianki również zanotowali remisy.

Pogoń: Małecki, Gzieło (75’ Keller), Łoś, Bu-
dnicki, Widejko, Imiołek, Kołaczek, Dias, Jaroń, 
Wrzesiński (75’ Apolinarski), Sarmiento.

Pogoń – Jagiellonia II Białystok (w) 2:1 
(Damian Jaroń – 39, Jean Franco Sarmiento 
– 66    Łoś, Dias)

To był trudny mecz. W szeregach gospoda-
rzy wystąpiła spora grupa zawodników ma-
jących za sobą występy w ekstraklasie, mimo 
to podopieczni trenera Dudka potrafili wy-
wieźć ze stolicy Podlasia komplet punktów. 
Świetnie w bramce spisywał się Małecki, ra-
tując nasz zespół w kilku sytuacjach, piłkarski 
kunszt pokazali Jaroń i Sarmiento, a reszta 
drużyny również zasłużyła na duże brawa 

za dobre zawody z wymagającym przeciw-
nikiem. Niestety, czwartą żółtą kartkę w tym 
sezonie obejrzał Kacper Łoś, co oznaczało 
pauzę w kolejnym spotkaniu.

Pogoń: Małecki, Apolinarski, Łoś, Budnicki, Wi-
dejko, Imiołek, Dias, Keller, Jaroń, Wrzesiński (70’ 
Sacharuk), Sarmiento (90’ Jan Głowacki).

Pogoń – Błonianka (w) 5:3 (Jean Franco 
Sarmiento – 25, 45, 61, 86, Damian Jaroń – 
90+    Wrzesiński, Budnicki)

Wyjazdowe starcie z przedostatnią w  ta-
beli Błonianką dostarczyło kibicom nie lada 
emocji. Padło w nim aż 8 bramek, a  koń-
cowy rezultat pozostawał niewiadomą do 
ostatnich sekund. Błonianka dość niespo-
dziewanie objęła prowadzenie, jednak do 
przerwy to Pogoń wygrywała 2:1. W II poło-
wie na naszego gola gospodarze szybko od-
powiedzieli swoim i było 3:2. Kiedy w 86 mi-
nucie, Pogoń zanotowała czwarte trafienie, 
wydawało się, że jest już po meczu, a jednak 
po chwili było 4:3 i niezwykle nerwowa koń-
cówka. W doliczonym czasie gry nasz kapi-
tan Damian Jaroń uspokoił wszystkich ki-
biców grodziskiego klubu, zdobywając gola 
na wagę końcowego zwycięstwa. Wielkim 
bohaterem tego spotkania był Jean Franco 
Sarmiento, który czterokrotnie trafił do siat-
ki rywali. Praktycznie każdy jego strzał da-
wał Pogoni gola. 

Pogoń: Małecki, Apolinarski (73’ Sacharuk), 
Szczudliński, Budnicki, Widejko, Imiołek, Koła-
czek, Keller (88’ Głowacki), Jaroń, Wrzesiński (80’ 
Gzieło), Sarmiento.

  Michał Śliwiński

W walce o awans

Świetni w pucharze, nieźli w lidze
u

Chlebnia, jak dotąd, świetnie radzi 
sobie w rozgrywkach Pucharu Polski, 

bowiem po wyeliminowaniu dwóch czwar-
toligowców zameldowała się w ćwierćfinale 
okręgu warszawskiego. Najpierw drużyna tre-
nera Feliksiaka po dwóch bramkach Stanisła-
wa Kani oraz trafieniach Jakuba Łabędy, Ju-
liusza Olecha i Vitalija Leljukha pokonała 5:1 
MKS Piaseczno, a następnie dzięki trafieniom 
Leljukha i Łabędy zwyciężyła 2:1 KS Raszyn.

W rozgrywkach ligowych po pierwszych 
efektownych zwycięstwach, kiedy piłkarze 
Chlebni zajmowali pozycję lidera grupy II 
V ligi, przyszły trudniejsze mecze, w których 
rywalem podopiecznych trenera Tomasza 
Feliksiaka, były zespoły aspirujące do awan-

su do IV ligi, takie jak Energia Kozienice, 
Drogowiec Jedlińsk czy Tygrys Huta Mińska. 
W ostatnich pięciu spotkaniach nasz zespół 
zdołał odnieść jedynie dwa zwycięstwa, no-
tując remis oraz dwie porażki. Po 8 kolejkach 
Chlebnia z 16 pkt zajmuje 3 miejsce w tabe-
li, ze stratą 6 do liderującego LKS-u Promna 
oraz 3 do drugiego miejsca, dającego awans 
do IV ligi, które zajmuje obecnie Drogowiec 
Jedliński, mający jednak jeden rozegrany 
mecz mniej. Mimo strat punktowych, sytuacja 
Chlebni jest dobra, bowiem poza pojedyn-
kiem ze wspomnianą Promną, w kolejnych 
meczach będzie się mierzyć z drużynami ni-
żej notowanymi, co pozwala wierzyć, że klub 
zarządzany przez prezesa Sławomira Jackow-
skiego będzie w grze o IV ligę.    (mś)

Wyniki: Energia Kozienice (d) 2:3 (Łukasz 
Gwardiak – 2), Drogowiec Jedlińsk (w) 0:1, Pło-
mień Dębe Wielkie (d) 5:1 (Jakub Łabęda – 2, 
Stanisław Kania, Hubert Kozłowski, Gwardiak), 
Tygrys Huta Mińska (w) 1:1 (Łabęda), Pogoń II 
Siedlce (d) 3:0 (Konrad Marusiak, Piotr Ćwik, 
Gwardiak).

Bardzo dobrą serię w ostatnim czasie za-
notowali piłkarze rezerw Pogoni Grodzisk, 
zaliczając 3 zwycięstwa, remis i jedną po-
rażkę, poniesioną w starciu z liderem ze 
Starych Babic. Dzięki temu nasz zespół za-
notował duży awans w tabeli – na 7 miej-
sce z dorobkiem 13 pkt. Duży wkład w trzy 
ostatnie wygrane, mieli piłkarze pierwsze-
go zespołu, którzy wzmocnili ekipę trenera 
Macieja Przybylskiego. Efekt tego widać 
gołym okiem: komplet 9 pkt i bilans bram-
kowy 21:0. To robi wrażenie.   (mś)

Wyniki: Laura Chylice (w) 3:3 (Kacper Szczu-
dliński – 2, Eryk Mikulski), Naprzód Stare Babice 
(d) 2:5 (Michał Sacharuk – 2), Korona Góra Kal-
waria (w) 9:0 (Jakub Apolinarski – 3, Sacharuk 
– 3, Jan Głowacki, Dawid Keller, Michał Choj-
nacki), GLKS Nadarzyn (d) 10:0 (Tomasz Koło-
dziejski, Szczepan Łoś, Głowacki – po 2, Stanislav 
Pradosh, Mikołaj Krzyżak, Szymon Leszczyński, 
Chojnacki), GKS Podolszyn (w) 2:0 (Michał 
Strzałkowski, Michał Wójcicki).

    Bilans robi 
wrażenie
u   

Za nami 10 kolejek spotkań, czyli ponad połowa rundy jesiennej piłkarskiej III ligi. Bardzo 
dobrze na przełomie września i października spisywali się piłkarze Pogoni Grodzisk, 
notując cztery zwycięstwa oraz remis. Dzięki temu, podopieczni trenera Mateusza 
Dudka, z 22 pkt, zajmowali 3 miejsce w tabeli III ligi, tracąc 3 do liderującego Świtu 
Nowy Dwór oraz jeden do Mławianki. Nasz klub cały czas pozostaje w walce o awans.
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Ciasno za plecami

Porażki zmieniły 

uu

u

Dobra gra w ostatnich meczach, 
z  wyjątkiem wyjazdowej porażki 

w Kampinosie, zaowocowała awansem re-
zerw Chlebni na pozycję lidera. Ekipa tre-
nera Juliusza Kruszankina prowadzi w swo-
jej grupie A-klasy z dorobkiem 14 pkt, choć 
za jej plecami jest bardzo ciasno. Praktycz-
nie jedna przegrana może spowodować 
spadek o kilka miejsc w tabeli. Szczególne 
brawa należą się zawodnikom za wygra-
ny mecz na szczycie z ówczesnym liderem 
Anprelem Nowa Wieś.    (mś)

Wyniki: Zaborowianka Zaborów (w) 2:0 (Ju-
liusz Olech, Kacper Rogowski), Naprzód Brwinów 
(d) 4:3 (Stanisław Kania – 2, Adrian Żakowski, Oli-
wier Olszewski), Orzeł Kampinos (w) 1:4 (Dawid 
Przygoda), Anprel Nowa Wieś (d) 4:2 (Vitalij Lel-
juch – 3, Przygoda), Wrzos Międzyborów (w) 0:0.

W pewnym momencie niepokonani 
piłkarze Grodziskiego Towarzystwa 

Sportowego byli bardzo wysoko w tabeli, 
jednak dwie wysokie porażki w ostatnich 
spotkaniach, zmieniły tę sytuację. Trzeba 
jednak przyznać, że grodziszczanie ulegli 
czołowym drużynom B-klasy, w tym li-
derowi z Komorowa. Zespół prowadzony 
przez trenera Jakuba Jasińskiego spadł na 
8 miejsce, mając na koncie 9 pkt.    (mś)

Wyniki: Ożarowianka II (w) 2:1 (Szymon Bieś, 
Cezary Śmietanka), Sokół Budki Piaseckie (w) 4:1 
(Adrian Zieliński – 2, Patryk Wyczawski, Taras 
Lavriv), Relax Radziwiłłów (d) 4:4 (Wyczawski – 
2, Damian Budzaj, Vasyl Karacz), UKS Ołtarzew 
(w) 0:3, FC Komorów (d) 1:6 (Zieliński).

Passa przełamana 
Piłkarki IV-ligowej Mazovii Gro-
dzisk po trzech porażkach z rzędu: 

wyjazdowej 0:4 z Diamentami W-wa, do-
mowej 1:3 z Ostrovią Ostrów Mazowiec-
ka oraz ponownie w gościach – 0:2 ze 
Żbikiem Nasielsk, w kolejnych meczach 
wywalczyły dwa punkty. Podopieczne 
trenera Grzegorza Kwasiżura najpierw 
u siebie zremisowały 2:2 z rezerwami 
KU AZS UW W-wa, następnie w takich 
samych rozmiarach podzieliły się punk-
tami w wyjazdowym starciu ze Świtem 
Barcząca. W pierwszym spotkaniu bram-
ki dla naszych barw zdobyły: Kornelia 
Przewoźniak i Klaudia Siatkowska, z ko-
lei w drugim, dwukrotnie do siatki rywa-
lek trafiła Aleksandra Krasnodębska. Po 
sześciu meczach, nasze reprezentantki, 
z 5 pkt zajmują przedostatnie 10 miejsce 
w tabeli.    (mś)

28 sport

Z Anglikami tylko w Grodzisku

To idzie młodość!

Walczyli w mistrzostwach i pucharzej
16 medali oraz zwycięstwo w klasyfikacji 
klubowej – oto dorobek reprezentantów 
UKS Budo Grodzisk na rozegranych w Chy-
nowie Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Polski Młodzików w karate WKF. Złote 
medale zostały wywalczone przez: Zofię 
Knyziak, Darię Grabczuk, Stefana Gozdka, 
Macieja Nowaka, Borysa Bortniaka i Juliana 
Sewastianowicza. Srebrne zdobyli: Szymon 
Budny, Eryk Wdowiarski i Łucja Kamińska, 
zaś na najniższym stopniu podium stanęli: 
Norbert Chutkowski, Aleksy Jagodziński, 

Ignacy Karaś, Marcel Gurgul, Krzysztof 
Krawiec, Karolina Bęczkowska oraz Bogu-
miła Zagrajek. Brązowy krążek krajowego 
czempionatu wywalczył trener UKS Budo 
Grodzisk – Tomasz Bodzioch podczas ro-
zegranych w Mińsku Mazowieckim – Mi-
strzostw Polski w kickboxingu w formule 
kick-light. Z kolei reprezentująca grodziski 
Raion BJJ – Anna Domaradzka stanęła na 
najniższym stopniu podium XII Pucharu 
Polskim w brazylijskim jiu-jitsu, który odbył 
się w Luboniu.   (mś)

Grodzisk był współgospodarzem 
organizowanego przez Mazowiecki 

Związek Piłki Nożnej Międzynarodowego 
Turnieju Piłkarskiego o „Puchar Syrenki” 
w kategorii U-17. Zebraliśmy mnóstwo 
pochwał od uczestników oraz organizato-
rów i mamy zapewnienie, że to nie ostatni 
międzynarodowy turniej w naszym mie-
ście. To bardzo cieszy, dlatego duże brawa 
należą się władzom i pracownikom OSiR 
oraz władzom Pogoni – olbrzymią pracę 
wykonał dyrektor klubu Sebastian Przy-
rowski. Bardzo silna obsada gwarantowała 
duże emocje i tych nie zabrakło. Na stadio-
nie Pogoni Grodzisk rozegrano trzy mecze. 
W pierwszym z nich reprezentacja Polski 
pokonała 5:2 Uzbekistan, a dodatkową 
„atrakcją” tego spotkania był pożar w szat-
ni gości. Piłkarzom z Azji Środkowej nie 
powiodło się również w pojedynku z Mek-

sykiem, z którym przegrali 0:2. Jednak naj-
ważniejsze i historyczne w perspektywie 
jego końcowego wyniku spotkanie odby-
ło się we wtorek 27 września. Tego dnia 
w meczu o 3 miejsce w turnieju Polska mie-
rzyła się z Anglią. Jak mawiał legendarny 
komentator: „szkoda, że Państwo tego nie 
widzieli”. Mimo że w szeregach gości wy-
stępował, mający za sobą debiut w Premier 
League w barwach Arsenalu Londyn Ethan 
Nwaniri, który wyceniany jest obecnie na 
40 mln funtów, to nasza reprezentacja roz-
gromiła dumnych Synów Albionu aż 5:0, 
po dwóch  bramkach Mike’a Hurasa, go-
lach Filipa Wolskiego i Krzysztofa Kolan-
ko oraz trafieniu samobójczym. W piłkar-
skich konfrontacjach polsko-angielskich 
na wszystkich poziomach rozgrywkowych 
było to najefektowniejsze zwycięstwo od-
niesione przez naszych piłkarzy.    (mś)

Znakomicie rozpoczęli rozgrywki Lotto Su-
perligi broniący tytułu mistrzowskiego te-
nisiści stołowi Dartomu Bogorii Grodzisk. 
Podopieczni trenera Tomasza Redzimskie-
go zanotowali komplet wyjazdowych zwy-
cięstw w dwóch pierwszych spotkaniach. 
Co ciekawe, nasz zespół reprezentowali 
w tych meczach bardzo młodzi zawodni-
cy: 16-letni Miłosz Redzimski, rok starszy 
Michał Gawlas oraz 18-latek Seongil Jang 
z  Korei Płd. Wszyscy pokazali, że można 
na nich stawiać, jednocześnie dając sy-
gnał swoim starszym kolegom, że łatwo 
nie oddadzą miejsca przy tenisowym stole. 
Grodziski szkoleniowiec może mieć w nad-
chodzącym sezonie kłopot bogactwa przy 
ustalaniu składu na mecz.

Na inaugurację Dartom Bogoria pokonał 
na wyjeździe wicemistrza kraju, ekipę Lotto 
Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 3:1. Bo-
haterem wieczoru był Miłosz Redzimski, 
który zanotował dwie indywidualne wygra-
ne: z Hiszpanem Carlosem Caballero oraz 
reprezentantem Mołdawii Vladislavem 
Ursu. Na wielkie brawa zasłużył też rzadko 
występujący na najwyższym poziomie roz-
grywkowym Michał Gawlas, który sprawił 
niespodziankę pokonując faworyzowanego 
Dangsoo Kanga z Korei Płd. W drugim me-
czu, nasz zespół pokonał w takich samych 
rozmiarach beniaminka rozgrywek ekipę 
UKS Villa Verde Olesno. Ponownie klasą 
sam dla siebie był Redzimski, zwyciężając 

rutynowanego Czecha Radka Mrkvickę 
oraz Koreańczyka Kwangil Baeka. Pierw-
szą wygraną dla naszych barw zanotował 
nowy reprezentant Dartomu Bogorii Seon-
gil Jang, pokonując byłego zawodnika gro-
dziskiego klubu Artura Białka. Po dwóch 
kolejkach Dartom Bogoria, z kompletem 
6 pkt zajmuje 3 miejsce w tabeli Lotto Su-
perligi, mając taki sam dorobek jak lideru-
jąca Energa Manekin Toruń.

Wyniki: Lotto Polski Cukier Gwiazda Byd-
goszcz (w) 3:1 (Michał Gawlas – Dangsoo Kang 
3:1, Miłosz Redzimski – Carlos Caballero 3:1, Se-
ongil Jang – Artur Grela 2:3, Redzimski – Vladislav 
Ursu 2:1); UKS Villa Verde Olesno (w) 3:1 (Gawlas 
– Kwangil Baek 1:3, Redzimski – Radek Mrkvicka 
3:0, Jang – Artur Białek 3:2, Redzimski – Baek 2:0).

  Michał Śliwiński
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Rollercoaster 
na zapleczu
e

Początek rozgrywek na zapleczu Eks-
traklasy tenisistki stołowe drugiej dru-

żyny Bogorii zanotowały znakomity, gromiąc 
drugi zespół Startu Nadarzyn. Jednak w dru-
gim spotkaniu sytuacja była odwrotna, bo-
wiem to nasze młode zawodniczki poniosły 
wysoką porażkę w Gliwicach. W kolejnym 
ponownie odniosły efektowne zwycięstwo, 
na które zapracowało aż 6 zawodniczek, co 
pokazuje, jak szeroką kadrą dysponuje trener 
Paweł Fertikowski. Jednak w następnym me-
czu nasze zawodniczki musiały uznać wyż-
szość czołowej drużyny zaplecza Ekstraklasy, 
czyli Bronowianki Kraków. Po czterech ko-
lejkach reprezentantki drugiej drużyny Bo-
gorii z 4 pkt zajmują 5 miejsce w tabeli grupy 
południowej I ligi.     (mś)

Wyniki: MUKS Start Nadarzyn II (d) 9:1 (Mar-

tyna Lis – Martyna Stachniak 3:0 i Patrycja Bo-
rowska 3:0, Zofia Śliwka – Stachniak 3:0, Milena 
Mirecka – Duralak 3:2, Katarzyna Trochimiuk – 
Duralak 3:1 i Blanka Kusińska 3:0, Emilia Skuba 
– Kusińska 3:1, Śliwka/Antonina Zembowicz – 
Duralak/B. Kusińska 3:0, Lis/Trochimiuk – K. Ku-
sińska/Stachniak 3:2); KTS Gliwice (w) 2:8 (Tro-
chimiuk – Karolina Rakowska 3:2, Zembowicz 
– Patrycja Szabat 3:2); MKS Skarbek Tarnowskie 
Góry II (d) 9:1 (Maja Łakoma – Aleksandra Gołę-
biowska 3:0 i Ewa Filiczak 3:2, Zembowicz – Go-
łębiowska 3:0, Trochimiuk – Filiczak 3:0, Śliwka 
– Magdalena Rakowska 3:0, Mirecka – Rakowska 
3:1, Skuba – Julia Tkocz 3:0, Śliwka/Mirecka – 
Rakowska/Gołębiowska 3:1, Trochimuk/Skuba – 
Tkocz/Filiczak 3:0); KS Bronowianka Kraków (w) 
3:7 (Trochimiuk – Natalia Gajewska 3:1 i Zuzanna 
Syrda 3:0, Śliwka – Matylda Hadryś 3:0). 

Sukcesy w kraju 
i w Europie 
e

Kiedy Miłosz Redzimski wybiera się 
na jakieś zawody, to można obstawiać, 

że powróci z medalem. I nie ma znaczenia, 
jakiej są one rangi. Tym razem zawodnik 
Dartomu Bogorii reprezentował nasz kraj 
w  Mistrzostwach Europy Juniorów U-21, 
które rozegrane były w rumuńskim Cluj-Na-
poca. Nasz 16-latek mimo rywalizacji z 5 lat 
starszymi zawodnikami spisał się świetnie, 
zdobywając brązowy medal. Pogromcę zna-
lazł dopiero w półfinale, ulegając 1:4 swemu 
reprezentacyjnemu koledze Samuelowi Kul-
czyckiemu, który wygrał później całe zawo-
dy. W deblu, grając w parze z zawodnikiem 
z Rumunii, Miłosz dotarł do ćwierćfinału.

Bardzo dobre wieści napłynęły też z Mace-
donii Północnej. Reprezentantka grodziskiej 
Bogorii – Zofia Śliwka, występując w parze 
z Natalią Bogdanowicz, zdobyła srebrny me-
dal w deblu podczas rozegranego w Skopje 
turnieju kadetek z cyklu WTT Youth Star 
Contender. Na wielkie brawa zasłużyli rów-
nież młodzi zawodnicy Bogorii, którzy zano-
towali bardzo dobre występy w I Grand Prix 
Polski. Jakub Dobosz (na zdjęciu) triumfował 
w gronie młodzików, Ignacy Sławiński okazał 
się najlepszy wśród żaków, Marcin Zieliński 
zwyciężył w kategorii osób niepełnospraw-
nych, zaś Michał Gawlas zajął 2 miejsce 
w turnieju juniorów.   (mś)

Spadkowicz  
na początek
b

W swym pierwszym w tym sezo-
nie meczu drugoligowe zawodniczki 

Grodziskiego Klubu Koszykarskiego, pro-
wadzone przez trenera Sławomira Kołaczka, 
musiały uznać wyższość spadkowicza  z I ligi 
rezerw  SMS PZKosz. Łomianki, przegry-
wając na wyjeździe 57:99. Punkty dla GKK 
zdobyły w tym spotkaniu: Marta Nitkiewicz 
– 27, Natalia Rozińska – 11, Martyna Saba-
towska – 6, Katarzyna Szubińska – 4, Ewa 
Bagrowska i Natalia Fajferek – po 3, Agata 
Skibicka – 2 oraz Maja Słowińska – 1.   (mś)

e Szkoda porażki z Bielskiem 
Od dwóch porażek rozpoczęli zmagania 
w grupie południowej I ligi tenisiści sto-
łowi drugiej drużyny Bogorii, przez co 
z zerowym dorobkiem zajmują 8 miejsce 
w tabeli. Szkoda zwłaszcza przegranego 
meczu u siebie z klubem z Bielska-Białej 
– przy odrobinie szczęścia można było 
pokusić się o lepszy rezultat, bowiem trzy 

pojedynki nasi zawodnicy przegrali po 
tie-breaku.   (mś)
Wyniki: KS Polonia Król Montaż Zbrojenia Kielce 
(w) 3:7 (Przemysław Sałaciński – Giennadij Za-
kladnyi 3:1, Michał Gawlas – Zakladnyi 3:0, Arka-
diusz Żuk – Marcel Blaszczyk 3:0); BiSTS Bielsko 
-Biała (d) 4:6 (Gawlas – Michał Blinka 3:2, Żuk – 
Piotr Ostachowski 3:0, Jacek Mitas – Ostachowski 
3:1, Gawlas/Mitas - Blinka/Ostachowski 3:1).

Indywidualnie i zespołowo 
Dziesięcioro reprezentantów Grodziskiego 
Klubu Szermierczego wzięło udział w pierw-
szej edycji Pucharu Polski w kategorii ju-
niorów młodszych, który odbył się w Kato-
wicach. Najlepiej spośród podopiecznych 
trenera Krzysztofa Karlickiego spisała się Li-
dia Tabędzka, która zdobyła brązowy medal. 

Zawodniczka grodziskiego klubu wystą-
piła również w reprezentacji Polski, która 
podczas rozgrywanego w Koninie Pucharu 
Europy Kadetów U17, zdobyła złoty medal. 
Indywidualnie nasza zawodniczka zajęła 
16  miejsce, co jest jej najlepszym osiągnię-
ciem na zawodach tej rangi.      (mś, kb)

Trudny terminarz na począteke
Występujące w Ekstraklasie reprezentantki 
grodziskiej Bogorii rozpoczęły nowy sezon 
od dwóch porażek. Jednak trzeba dodać, że 
terminarz miały niezwykle ciężki, już na po-
czątku trafiając na czołowe ekipy w kraju, 
w dodatku na wyjeździe. Mimo skali trudno-
ści podopiecznym trenera Zbigniewa Grze-
ślaka udało się w tych spotkaniach wywalczyć 
punkt, po porażce w tie-breaku z AZS-em 
Częstochowa, co pozwala żywić nadzieję, że 
w kolejnych spotkaniach dorobek punktowy 

będzie znacznie okazalszy. W tabeli Ekstra-
klasy Bogoria Grodzisk zajmuje 6 miejsce, ze 
wspomnianym punktem w dorobku.     (mś)

Wyniki: Bebetto AZS UJD Częstochowa (w) 
2:3 (Aleksandra Falarz – Tetyana Bilenko 0:3, 
Aleksandra Michalak – Anastasiya Dymytrenko 
3:2, Martyna Lis – Roksana Załomska 3:1, Mi-
chalak – Bilenko 0:3, Falarz – Dymytrenko 0:3); 
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg (w) 1:3 (Falarz 
– Elizaweta Samara 0:3, Lis – Kinga Stefańska 
0:3, Zofia Śliwka – Natalia Bajor 3:0 – krecz, Lis 
– Samara 2:3). 

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

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
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Uwaga, 
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
31 października. Odpowiedzi prosimy nad-
syłać na adres redakcji pocztą tradycyjną 
bądź elektroniczną. Nagrodą jest zaprosze-
nie dla dwóch osób do Kina Centrum Kul-
tury na dowolnie wybrany seans filmowy.

rozrywka

Krzyżówka ze sportowcem
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko sportowca związanego z Grodziskiem Mazowieckim utworzą 
litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 15.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 321:
W krzyżówce  zaszyfrowane było hasło 
„Klaus Feichtinger”. Zwyciężczynią zo-
stała p. Monika Bonio-Błach. Po odbiór 
nagrody zapraszamy do siedziby redak-
cji: 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: 
d.staniaszek@centrumkultury.eu,  

tel. 660 540 169 
bea_michalska@o2.pl, tel. 696 862 960

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 
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Poziomo:
1. styl w sztuce, literaturze, muzyce i archi-
tekturze w XVII wieku i I poł. XVIII wieku; 
8. dawny taniec hiszpański; 9. biała broń siecz-
na; 10. skórzana torba myśliwska; 11.  sofa, 
kanapa; 12. wróżenie z kart; 15. symbolizują 
stanowiska ministrów; 17. wg Biblii syn Iza-
aka i Rebeki; 20. tytuł powieści Emila Zoli; 
21. miasto nad zatoką Morza Tyrreńskiego; 
22. brzask; 23. w mitologii greckiej syn Deda-
la; 25. spiralny rowek na śrubie; 27. sklepione 
podziemie kościoła; 30. odmiana winogron; 
31. w starożytnym Rzymie peleryna z kaptu-
rem; 33. rodzaj zamszu, miękko wyprawiona 
skóra; 34. państwo w Azji ze stolicą Dżakarta; 
35. pokrywa rogowa u krów i jeleni.

Pionowo:
1. ciepłe, miękkie obuwie domowe; 2. rodzaj 
płazów bezogonowych, np. żabka drzewna; 
3. sylwetka, zarys; 4. grecka wyspa na Morzu 
Śródziemnym; 5. dawny zbir, łotr, bandzior; 
6. duża kość; 7. grządka kwiatowa; 12. gra 
karciana; 13. Mariusz – polski aktor teatralny, 
filmowy, telewizyjny, radiowy i dubbingowy; 
14. samica jelenia; 16. sielanka, utwór zbliżo-
ny do idylli; 18. wentyl, kurek, kran; 19. za 
okazaniem biletów na imprezę; 24. narodowy 
epos hinduski; 26. zbędna ilość czegoś, obfi-
tość; 27. Jean (1509-1564) reformator religij-
ny; 28. stolica Albanii; 29. bieg konia pośred-
ni między stępem a kłusem; 30. woreczek na 
pieniądze; 32. wiecznie zielone drzewo z ro-
dziny sosnowatych.

30

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

Fundatorem nagrody  
jest  ss
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OGŁOSZENIA DROBNE
nn    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

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

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

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

nn    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 

nn    Przyjmę książki w każdej ilości, z odbiorem 
osobistym. Proszę o kontakt: 504 605 420

Tegoroczne wakacje spędzi-
liśmy w Grodzisku i okoli-
cach, ale za to bardzo ciekawie 
i  różnorodnie. Świętowaliśmy 
500-lecie miasta, z którego je-
steśmy dumni (…). Doskonałą 
możliwość do poznania gminy 
w swojej najnowocześniejszej 
i tej zabytkowej odsłonie dały 
liczne spotkania, imprezy plene-
rowe, wycieczki Ciuchcią Retro 
i inne. Uczestniczyliśmy w Pik-
nikach Historycznych w  Parku 
Skarbka i Parku Marii Michalak 
gdzie z radością i  satysfakcją 
prezentowaliśmy swoje liczne 
wyroby rękodzielnicze.
Seniorów z Łąk nie mogło 
zabraknąć w Zabłotni, gdzie 
wspólnie świętowaliśmy 20-le-
cie Świetlicy Wiejskiej i 520-le-
cia wsi, a  na pikniku „Nasze 
wsie naszą dumą” świetnie się 
bawiliśmy. Interesujący pro-
gram pt. „Muzyczne spotkania” 
przygotowali Katarzyna i Paweł 
Stróżewscy w Galerii Instru-
mentów Folkowych. Mogliśmy 
wspominać, śpiewać, a nawet 
tańczyć w rytm piosenek z lat 
naszej młodości w wykonaniu 
utalentowanego rodzeństwa 
Marysi i Franka Stróżewskich. 
Cieszymy się z oddania do użyt-

ku Hali Widowiskowo-Sporto-
wej, która jest ukoronowaniem 
nowoczesnych obiektów miasta.

(…) Korzystając z własnego 
transportu i koleżeńskiej po-
mocy odwiedziliśmy (…) Dwór 
Biniszewicze, a w nim Muzeum 
Kresów Wschodnich i Funda-
cja, która prowadzi działalność 
upamiętniającą bohaterów wal-
czących o niepodległość Polski, 
zesłańców, legionistów Piłsud-
skiego, ofiary agresji niemiec-
kiej i sowieckiej. (…) Utwo-
rzone w 2007 roku muzeum 
jest wyposażone w oryginalne 
eksponaty – prawdziwy polski 
dwór z gospodarskim obej-
ściem. Atmosfery tam panują-
cej nie da się opisać, to trzeba 
koniecznie zobaczyć i posłu-
chać opowieści pani Aleksan-
dry. Na zakończenie pobytu był 
piknik z ogniskiem oraz tańce 
i śpiewy przy akordeonowej 
muzyce kolegi Mariana. Tych 
muzycznych okazji w ciągu lata 
mieliśmy sporo, więc lato upły-
nęło nam nie tylko poznawczo, 
ale też śpiewająco i tanecznie.

Danuta Dubielecka,  
Klub Seniora Łąki

Gratulujemy najserdeczniej uhonoro-
wania osiągnięć wyrażonego Brązowy-
mi Krzyżami Zasługi: Danucie Dubie-
leckiej – opiekunce Klubu Seniora Łąki 
i księdzu Januszowi Staroście – pomy-
słodawcy jego utworzenia. Kochani! 
To  dzięki Wam stanowimy wspaniałą, 
koleżeńską i aktywną grupę. Dziękuje-
my za wszystko, co dla nas robicie, jak 
również za Wasze ofiarne zaangażowa-
nie społeczne. Łączymy życzenia zdro-
wia, radości i satysfakcji. 

Seniorzy z Klubu w Łąkach 

Lato seniorów 

G ratulacje



kultura32

Sporo miejsca w krótkim rysie historycz-
nym Jakub Cwieczkowski poświęcił pa-
tronowi i założycielowi placówki Janowi 
Skotnickiemu, którego rodzina obecna 
była podczas uroczystości. Wspomniał 
też o wieloletnich dyrektorach – Marianie 
Sztuce i Aleksandrze Turku. 

– Początkowo ognisko mieściło się 
w  Willi Radogoszcz, potem w Dworku 
Skarbków. Wielu z nas pamięta drewnianą 
willę przy ul. Kilińskiego, a potem pod-
dasze Domu Rzemiosła. Tam właśnie za-
cząłem dyrektorować 20 lat temu – mówił 
Jakub Cwieczkowski, przypominając, że 
do obecnej siedziby przy ul. Żyrardowskiej 
ognisko przeniosło się przed pięciu laty. 
– Dzięki tej przeprowadzce możemy orga-
nizować wystawy w naszej galerii Popko-
lor. Trudno policzyć, ilu słuchaczy w ciągu 
75 lat uczęszczało do ogniska, ale jubileusz 
jest czasem stawiania takich pytań, reflek-
sji, satysfakcji. Nasza placówka to nie tylko 
zdobyte umiejętności i wiedza, namalowa-
ne obrazy, zorganizowane wystawy i ple-
nery, to przede wszystkim nasza wcale nie 
taka mała społeczność – dodawał dyrek-
tor, a jego słowa znalazły odzwierciedlenie 
w  wypełnionej sali galerii Popkolor, któ-
ra zgromadziła słuchaczy, wykładowców 
i przyjaciół placówki. 

Z okazji jubileuszu przygotowane zosta-
ły medale pamiątkowe, a pierwszą osobą 

obdarowaną tym prezentem była Elżbieta 
Skotnicka-Illasiewicz, stryjeczna wnuczka 
patrona, która pogratulowała zespołowi 
Ogniska, że potrafi kultywować idee zało-
życiela placówki.  

Zresztą gratulacji było więcej – jak pod-
kreślał starosta Marek Wieżbicki, któremu 
podlega Ognisko Plastyczne, jest ono jedną 
z zaledwie dwunastu tego typu placówek 
w Polsce. W podwójnej roli – absolwen-
ta i reprezentanta władz gminy Grodzisk 
– wystąpił wiceburmistrz Tomasz Krupski. 
– Ognisko znajduje się na terenie naszego 
miasta i w znakomity sposób przyczyniało 
się przez te kolejne dekady do rozwoju kul-
tury sztuk plastycznych naszych mieszkań-
ców – mówił wiceburmistrz, który w imie-
niu gminy przekazał akwarelę Tadeusza 
Łapińskiego, wybitnego grafika, wykła-
dowcy grodziskiego Ogniska Plastycznego 
w latach 50. i 60. ubiegłego wieku.

Warto dodać, że oba samorządy znalazły 
się wśród instytucji wspierających powsta-
nie jubileuszowej publikacji pt. „W kręgu 
ogniska”. Znakomicie wydany zbiór wspo-
mnień wykładowców Ogniska Plastyczne-
go i osób z nim związanych zawiera rów-
nież po raz pierwszy publikowane zapiski 
Jana Skotnickiego, wywiady, a także bogatą 
część ilustracyjną. Słowem – 75 lat historii 
ogniska plastycznego zaserowowane w bar-
dzo atrakcyjnej formie. 

Jubileusz Ogniska Plastycznego byłby 
niepełny bez akcentu wystawienniczego. 
Nim jednak ekspozycja została oficjalnie 
otwarta wybrzmiał recital Katarzyny Sło-
wikowskiej-Zakrzewskiej.

– Tym razem jest to wystawa przekro-
jowa aktualnych i byłych wykładowców 
Ogniska Plastycznego. Znajdują się tu 
prace Kuby Cwieczkowskiego, Pawła Ca-
banowskiego, Hanny Jankowskiej-Lek-
szyckiej, Jana Skotnickiego, Sławomira Ka-
mińskiego, Eli Korczak-Idzińskiej, Franka 
Ledóchowskiego, Przemka Konefała, 
Sławka Rumiaka, Ani Kasperkiewicz oraz 
moje – mówiła Agnieszka Antosik, która 
z doskonałymi rezultatami zarządza Gale-
rią Popkolor, słynącą z wysokiego poziomu 
wystaw, a także cieszącą się wśród artystów 
popularnością tak dużą, że terminy kolej-
nych ekspozycji zabukowane są na kilka-
naście miesięcy wcześniej.

A o jubileuszowej wystawie najlepiej 
świadczą słowa wicedyrektor Centrum 
Edukacji Artystycznej. – Nieczęsto by-
wam w miejscach, gdzie mogę zobaczyć 
tak piękne prace, odbieram to szczególnie 
wrażliwie, bo sama jestem plastykiem z wy-
kształcenia, więc świetnie się tutaj czuję 
– powiedziała Iwony Skowron.     (kb)

– Jeszcze w 1945 roku powstało Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. 
To z jego inicjatywy wkrótce powołano Ognisko Kultury Plastycznej. 
75 lat później spotykamy się, aby uczcić ten jubileusz – mówił Jakub 
Cwieczkowski, dyrektor Publicznego Ogniska Plastycznego, które 
23 września świętowało 75-lecie. 

Blask Ogniska 
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