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Wychowanek Pogoni Grodzisk Ma-
teusz Wieteska znalazł się w kadrze 
reprezentacji Polski na rozpoczy-
nające się 20  listopada piłkarskie 
Mistrzostwa Świata w  Katarze. Uro-
dzony w  1997 roku obrońca obecnie 
jest zawodnikiem francuskiego Cler-
mont Foot 63, które chwali się sukce-
sem zawodnika na FB. Ale Wieteska 
swoje pierwsze piłkarskie kroki sta-
wiał w  klubie z al. Mokronoskich  4. 
W  2010 roku został zawodnikiem 
warszawskiej Legii, gdzie początkowo 
grał w drużynie juniorów. Reprezen-
tował również barwy Dolcanu Ząbki 
i Chrobrego Głogów, a  na szerokie 
wody wypłynął jako zawodnik Gór-
nika Zabrze, skąd w 2018 roku wrócił 
do stołecznego klubu, by odgrywać 
pierwszoplanową rolę w  drużynie, 
która dwukrotnie sięgnęła po mi-
strzostwo Polski.  

Nie jesteśmy zachłanni i nie ocze-
kujemy mistrzostwa świata, ale… ży-
czymy i Mateuszowi, i wszystkim pol-
skim kibicom, by jego mundialowa 
przygoda trwała jak najdłużej! n (kb)

Gruntowe pompy ciepła i rekuperacja

Nasz człowiek w Katarze!
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„Mission: Impossible”  – słyn-
na seria amerykańskich  fil-
mów  sensacyjnych doczekała 
się wątku grodziskiego. Jak 
można dowiedzieć się z mediów 
społecznościowych, w ostatnich 
dwóch częściach serii „Mission: 
Impossible – Dead Reckoning 
Part One” i „Dead Reckoning 
Part Two” wraz z Tomem Cru-
isem wystąpi Marcin Doro-
ciński, absolwent grodziskiego 
Technikum Samochodowego. 

– Kiedy w 1996 roku poja-
wiła się pierwsza cześć serii 
MI, byłem jeszcze studentem 
Akademii Teatralnej. Toma 
Cruise’a widziałem w „Top 
Gun” i na plakatach u koleża-
nek, a plan filmowy zza okna, 

przejeżdżając autobusem 119 
obok WFDiF przy Chełmskiej. 
(…) Pamiętam – kiedy zapy-
tany o moje plany zawodowe 
– cicho i nieśmiało powiedzia-
łem „chciałbym spróbować za 
granicą”. Pamiętam również 
kąśliwe uwagi i lekceważące 
spojrzenia, ale pamiętam rów-
nie dobrze, że byli wokół mnie 
ludzie, którzy uwierzyli w moje 
marzenie chyba bardziej niż 
ja sam. Bo ja, Marcin z Kłu-
dzienka, zawsze miałem z tym 
problem – napisał aktor w me-
diach społecznościowych.

Premiera najnowszej części 
„Mission: Impossible” zapo-
wiadana jest na lipiec przyszłe-
go roku.   (kb)

2 Halloweenowy Bieg Ku 
Trzeźwości odbył się 22 paź-
dziernika na Stawach Wal-
czewskiego. Uczestnicy bie-
gu zgromadzeni na starcie 
wyruszyli trasą, wyznaczoną 
wokół kompleksu Stawów 
Walczewskiego. Zawodnicy 
pokonujący dystans 1 km po 
zakończonym biegu otrzy-
mali pamiątkowe meda-

le. Nagrody zaś przyznano 
w  kilku kategoriach. Celem 
imprezy była promocja zdro-
wego trybu życia i aktywno-
ści fizycznej. Organizatorem 
spotkania było Grodziskie 
Stowarzyszenie 13, które po-
maga m.in. osobom, które 
podjęły walkę z  uzależnie-
niami.

 Magdalena Drewnowska

Częściowe zaćmienie Słoń-
ca było okazją do kolejnego 
spotkania z astronomią, któ-
re dla chętnych przygotowali 
pracownicy hali widowisko-
wo-sportowej, gdzie 25 paź-
dziernika w godzinach oko-
łopołudniowych pojawiło się 
sporo zainteresowanych. 

– Na obserwacje solar-
ne przyszły umówione klasy 
z  pobliskiej Szkoły Podstawo-
wej nr 6, jak również miesz-
kańcy, których zapraszaliśmy 
do udziału za pośrednictwem 
komunikatów na FB. Chętni 

mogli najpierw zapoznać się 
z prelekcją na temat powstania 
Słońca i samego zaćmienia, 
a  następnie obserwowali to 
niesamowite zjawisko w spo-
sób bezpieczny, czyli poprzez 
teleskopy słoneczne lub spe-
cjalne okulary wyposażone 
w odpowiednie filtry chronią-
ce wzrok. Pogoda sprzyjała, bo 
choć były niewielkie chmury, 
to następowały przejaśnienia 
– mówił Paweł Wasilewski, 
odpowiedzialny za działania 
edukacyjne w hali widowisko-

wo-sportowej.    (kb)

Tegoroczny XXII Dzień Pa-
pieski organizowany przez 
Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” odbywał się pod 
hasłem „Blask Prawdy”, które 
nawiązuje do encykliki pa-
pieża Jana Pawła II „Veritatis 
splendor” z 1993 roku. Wyda-
rzenie przypada zawsze w nie-
dzielę poprzedzającą wybór 
Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową, a w tym roku dokład-
nie w 44. rocznicę wyboru. 

16 października przed ko-
ściołem przy ul. Piaskowej ks. 
bp. Michał Janocha poświęcił 
pomnik papieża Jana Paw-
ła  II. Przewodniczył również 
mszy św. Autorem pomnika 
jest artysta rzeźbiarz Paweł 

Pietrusiński. W  wydarzeniu 
uczestniczył burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, który 
podkreślił, że jest to pierwszy 
w  Grodzisku Maz. pomnik 
papieża rodaka. 

Z okazji Dnia Papieskiego 
oraz poświęcenia pomnika 
Instytut Pamięci Narodowej 
przygotował również wysta-
wę „Wstańcie, chodźmy… 
Pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II do Polski”, przypo-
minającą pierwszą podróż 
papieża Polaka do ojczyzny. 
Od 2 do 10 czerwca 1979 r. 
w spotkaniach z Janem Paw-
łem II wzięło udział około 
10 mln Polaków. 

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski 
Do 6 stycznia w Dworku 
w  Adamowiźnie będzie moż-
na oglądać wystawę „Jesienne 
spotkania z górami na obra-
zach Bartka Leszczyny”. Pod-

czas wernisażu, który odbył się 
22 października, oprócz auto-
ra głos zabrał również Witold 
Huculak, wielbiciel gór i znaw-
ca górskich pejzaży.   (kb)

Marcin z Kłudzienka 
i Tom Cruise 

Zaćmienie okazją

Papież na Piaskowej 

Góry we Dworze na Górce

Stawy w biegu
fo

t. 
co

m
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg



BOGORIA nr 323 listopad 2022

                     

M
AT

ER
IA

Ł 
UM

 W
 G

RO
DZ

IS
KU

 M
AZ

.

Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
na wstępie chciałbym poinformować 
o  sprawie zakupu i dystrybucji węgla, 
która jest przedmiotem zainteresowania 
wielu z  Państwa. Wszystkie niezbędne 
czynności formalno-prawne ze strony 
gminy zostały dopełnione. Podpisaliśmy 
umowę z prywatnym składem węglowym, 
działającym na terenie gminy Grodzisk, 
który będzie w imieniu Urzędu Miejskiego 
dystrybuował węgiel. Wykonawca ten wy-
łoniony został w postępowaniu w trybie 
zapytania ofertowego. Złożyliśmy także 
odpowiednie zamówienie na portalu rzą-
dowym. Jesteśmy przygotowani do zakupu 
i dystrybucji węgla dla naszych mieszkań-
ców, natomiast w chwili obecnej, 14 listo-
pada, oczekujemy ze strony spółki PGE 
Paliwa na informację o możliwości odbio-
ru węgla. O dokładnej formie i terminie 
dystrybucji poinformujemy w odrębnym 
komunikacie poprzez stronę internetową 
grodzisk.pl, grodziski profil na Facebooku 
oraz na antenie Radia Bogoria. Dołożymy 
wszelkich starań, by działania związane 
z dystrybucją węgla przebiegały sprawnie 
i bezproblemowo. Wpłaty na węgiel będą 
przyjmowane przez gminę i na tej podsta-
wie będą wydawane kwity, więc dla nie-
których będzie to podróż sentymentalna 
do czasów PRL-u.

W środę, 9 listopada, w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej zorganizowaliśmy 
spotkanie z uczniami grodziskich szkół 
średnich. Celem tego wydarzenia było 
przybliżenie młodzieży zagadnień zwią-
zanych z samorządem – gminnym, powia-
towym, pokazanie, czym się zajmujemy 
jako władze samorządowe, gdyż ostatnio 
w przestrzeni publicznej dość dużo mówi 
się o samorządach i ten przekaz bywa róż-
ny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sa-
morządność była jednym z fundamentów 
przemian, jakie zaszły w Polsce, i stała się 
silnym motorem rozwojowym dla Polski. 
Myślę, że warto o tym przypominać i war-
to mówić młodzieży, że samorządność 
polega na tym, że to mieszkańcy decydują, 
kto rządzi ich gminą, powiatem czy woje-
wództwem. A nie zawsze tak było, co na 
szczęście pamięta już tylko starsze poko-
lenie Polaków. 

Rozwojowym kołem zamachowym są 
również od wielu lat środki unijne. Dla-
tego bardzo czekamy na rozwiązanie pro-
blemu z ich dostępnością. W przypadku 
Grodziska środki unijne odegrały nie-
ocenioną rolę. Dzięki nim rozwiązaliśmy 
wiele ważnych problemów związanych np. 
z oczyszczalnią ścieków, kanalizacją, wo-
dociągami, budową wielu dróg, również 
nasze Centrum Kultury powstało przy 
udziale środków unijnych, podobnie jak 
wiele innych przedsięwzięć. W tej chwili 
brak możliwości pozyskiwania środków 
unijnych zaczął nas bardzo ograniczać 
pod względem inwestycyjnym. Negatyw-
ny wpływ na możliwości inwestycyjne 
gmin w Polsce mają również zmiany po-

Wstępniak od Burmistrza

że we wspólnej zabawie weźmie udział ok. 
5 tys. mieszkańców gminy Grodzisk. Oso-
by przecinające wstęgę będą mogły wziąć 
fragment szarfy do domu, będziemy robić 
zdjęcia z uroczystości i myślę, że to będzie 
fajna historyczna pamiątka, bo nie ulega 
wątpliwości, że to dla miasta epokowa in-
westycja. To będzie bardzo radosny dzień. 
Nazajutrz będzie można po obwodnicy 
pospacerować, pojeździć rowerem, hulaj-
nogą, a kolejnego dnia od godziny 6 rano 
zostanie już udostępniona dla kierowców. 

Rok 2022 jest jubileuszowy nie tylko dla 
Grodziska Mazowieckiego, świętującego 
500-lecie. Również nasze miasto partner-
skie Weiz obchodziło okrągłą rocznicę 
nadania praw miejskich. Z okazji 90-lecia 
miasta zostaliśmy zaproszeni do Weiz na 
uroczystości. Jak zawsze grodziska delega-
cja została bardzo miło przyjęta przez na-
szych austriackich przyjaciół. Spośród na-
szych zagranicznych gmin partnerskich to 
właśnie Weiz zajmuje miejsce szczególne, 
gdyż mamy w pamięci, jak bardzo nam po-
mogła w momencie wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. To w Weiz uczyliśmy się, 
jak przygotowywać projekty unijne, wie-
lu urzędników jeździło tam, by poznawać 
zasady dobrego funkcjonowania samorzą-
du. Jesteśmy tej gminie bardzo wdzięczni 
za wiele wspólnych przedsięwzięć i cieszę 
się, że ta 17-letnia współpraca jest wciąż 
żywa, a wymiana doświadczeń odbywa się 
na różnych poziomach – np. w listopadzie 
Grodzisk odwiedza chór z Weiz, który wy-
stąpi wspólnie z naszym Grodziskim Chó-
rem Bogorya.

Miło mi poinformować, że w ogło-
szonym w październiku rankingu Pisma 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” 
podsumowującym wydatki inwestycyjne 
samorządów w latach 2019-2021 gmina 
Grodzisk w kategorii miast powiatowych 
zajęła 7 miejsce w Polsce i 1 na Mazowszu.

 Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

datkowe. Już dziś wiemy, że z tego tytułu 
ubytki w budżecie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki wyniosą ok. 45 mln zł. Sytuację 
finansową gminy na niekorzyść zmieniają 
również ceny energii. Dlatego wprowadza-
my różnego rodzaju mechanizmy oszczęd-
nościowe, które pozwolą nam na to, by nie 
ograniczać działalności gminy i aktywno-
ści w różnych dziedzinach.

Niezależnie od środków unijnych i ko-
nieczności wdrożenia oszczędności gmina 
będzie realizować priorytetowe zadania 
inwestycyjne. Jednym z nich jest budowa 
ulicy Okrężnej. W październiku ogłosili-
śmy przetarg na to zadanie i mam nadzieję, 
że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę 
na realizację odcinka od ul. Piaskowej do 
torów WKD. Niebawem ogłosimy prze-
targ na budowę II etapu Szkoły w Szczę-
snem. Realizować będziemy także budowę 
drogi w Adamowie, na co otrzymaliśmy 
środki. Niebawem uruchomimy również 
bezpłatną linię autobusową obsługiwaną 
przez autobusy elektryczne.

Mam świadomość, że wciąż duże zain-
teresowanie wzbudza budowa obwodnicy. 
Już niebawem, bo 2 grudnia firma Strabag 
składa dokumenty do Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w celu dokonania odbioru 
formalnego tej obwodnicy. Prace budow-
lane zostaną zakończone do końca listo-
pada i de facto obwodnica będzie gotowa 
do eksploatacji. Odbiory techniczne mogą 
potrwać ok. 2 miesięcy, więc wszystko 
wskazuje na to, że najpóźniej na przełomie 
stycznia i lutego pojedziemy nową obwod-
nicą. O dokładnej dacie poinformujemy, 
jak tylko będzie znana, natomiast już dziś 
mogę zaprosić na uroczystość otwarcia, 
podczas której będziemy chcieli pobić 
rekord Guinessa w liczbie osób przeci-
nających wstęgę. Pomysł powstał pod 
wpływem informacji, że gdzieś w kraju 
do przecięcia wstęgi przy otwarciu nowej 
drogi stanęło kilkadziesiąt osób. My chce-
my ten wynik pobić! Obecnie rekord w tej 
kategorii wynosi ok. 1600 osób, a ja liczę, 
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Kolejne sesje Rady Miejskiej odbyły się 26 października i 8 listopada. Podczas obrad doko-
nano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2022 rok oraz podejmowany 
był temat związany z dodatkiem węglowym.

fo
t. 

kbWIEŚCI Z RATUSZA
W październiku radni 19 głosami za przy-
jęli zmiany w WPF. W związku z wpro-
wadzonymi autopoprawkami skarbnik 
gminy poinformował, że dochody i wydat-
ki, które miały być w 2022 roku zwiększo-
ne o  2,1  mln  zł, będą zwiększone jeszcze 
o 2,9 mln zł. Piotr Leśniewski wyjaśnił, że 
jest to związane z dwoma czynnikami do-
chodowymi – gmina otrzymała kolejne 
środki na wypłatę dodatku węglowego i aby 
móc je wypłacać muszą być wprowadzone 
do budżetu oraz otrzymała kolejne zwięk-
szenie udziałów w PIT, które zostaną roz-
dysponowane na budowę obiektu w Natoli-
nie i OSP w Grodzisku. Także jednogłośnie 
dokonano zmian w budżecie na 2022 rok. 
– Jeśli chodzi o wydatki, zwiększenia doty-
czą sytuacji finansowo-ekonomicznej i go-
spodarczej, którą teraz obserwujemy, czyli 
wzrost cen usług, towarów, energii, paliwa, 
wszystkich opłat – mówił skarbnik, wymie-
niając np. zwiększenia dotacji dla Ośrodka 
Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji.

14 głosami za, przy trzech głosach prze-
ciw (Jarosław Józefowicz, Janusz Oku-
rowski, Tomasz Suchożebrski) i dwóch 
głosach wstrzymujących (Łukasz Lewan-
dowski i Luiza Złotkowska) przyjęto uchwa-
łę w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
pozbawienia statusu lasów ochronnych te-
renu położonego w  Grodzisku. Paweł Dą-
browski, naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego w  grodziskim Urzędzie 
Miejskim poinformował, że na wskazanym 
obszarze założeniem inwestora jest powsta-
nie trzech budynków: dwóch handlowych 
i jednego restauracyjnego. Wyjaśnił, że 
koncepcja inwestora nie jest sprzeczna ze 
studium uwarunkowań i zapewnił, że zo-
stanie w planie uwzględniony bufor zieleni. 
Przewodnicząca komisji gospodarki gmin-
nej Wiesława Śliwińska odczytała pismo od 
inwestora, który zadeklarował ochronę zie-
leni poprzez zachowanie w jak największym 
stopniu istniejącego drzewostanu, a nie jego 

dewastację. Burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński zwrócił uwagę, że teren nie jest wła-
snością gminy, a pas wzdłuż ul. Królewskiej 
jest pasem handlowym, ale przypomniał, że 
zdjął ten punkt z wcześniejszej sesji, ponie-
waż dostał informację, że ma tam być wy-
budowany wielki market budowlany, czego 
sobie nie wyobraża w architekturze tej ulicy. 
Potwierdził, że zieleń w procedurze plani-
stycznej będzie pilnowana. W tym punkcie 
obrad  głos zabrali radni Janusz Okurowski, 
Stanisław Pietruczuk i Luiza Złotkowska.

Zmiana uchwały w sprawie zasad korzy-
stania z cmentarza komunalnego położone-
go w miejscowości Szczęsne została przyjęta 
17 głosami za, przy 2 głosach wstrzymują-
cych (Janusz Okurowski, Wiesława Śliwiń-
ska). Jak zreferował wiceburmistrz Tomasz 
Krupski, chodziło o  Aleję Zasłużonych 
i wskazanie, kto może zostać tam pochowa-
ny. Wyjaśnił, że do tego grona należą oso-
by, które decyzją Rady Miejskiej uzyskały 
tytuł Honorowego Obywatela Grodziska 
Mazowieckiego, oraz te, którym Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej nadał order. Do-
dał, że jeśli chodzi o weryfikację negatyw-
ną, to dotyczy ona osób pełniących funkcje 
w służbach komunistycznego reżimu.

19 radnych było za wyrażeniem zgody na 
użycie herbu gminy Grodzisk Mazowiecki. 
Jak wyjaśnił Tomasz Krupski, dotyczy to 
oznakowania przystanków Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej usytuowanych na terenie 
naszej gminy. Radny Tomasz Suchożebrski 
wyraził zadowolenie z powodu tej uchwały, 
zwracając uwagę na postępowanie spółki 
zgodnie z przepisami.

Wiceburmistrz Norbert Cegliński przed-
stawił zagadnienia dotyczące dodatku wę-
glowego i preferencyjnej dystrybucji paliwa 
stałego. Poinformował o przeprowadzeniu 
przez gminę weryfikacji informacji zło-
żonych przez mieszkańców do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności, zgłoszeniu do woje-
wody gotowości do współpracy oraz decy-

zji, że obsługą dystrybucji węgla ma zająć się 
jedna z grodziskich firm, która na co dzień 
prowadzi taką działalność.

Podczas listopadowej sesji radni jedno-
głośnie przyjęli zmiany w gminnych fi-
nansach. Jak poinformował skarbnik Piotr 
Leśniewski, do budżetu na 2022 rok wpro-
wadzona zostaje kwota 2,8 mln zł związa-
na z dotacją z budżetu państwa na wypłatę 
dodatków węglowych, dodatku dla gospo-
darstw domowych i podmiotów wrażliwych 
oraz 700 tys. zł, wynikająca ze zwiększenia 
udziałów gminy w PIT z przeznaczeniem na 
zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury, 
co daje łącznie kwotę 3,5 mln zł uwzględ-
nioną w dochodach i wydatkach 2022 roku 
w WPF. Wskaźnik zadłużenia zmienił swoją 
wartość w drugim miejscu po przecinku.

Kolejny komunikat w związku z wejściem 
w życie ustawy o preferencyjnym zakupie 
paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
przedstawił wiceburmistrz Norbert Cegliń-
ski, informując, że podjęto decyzję i  dzia-
łania związane z przystąpieniem gminy 
do zakupu węgla kamiennego w celu jego 
sprzedaży na preferencyjnych zasadach dla 
mieszkańców.

– Dopełniliśmy wszystkich obowiązków. 
Zamieściliśmy informacje w BIP w tym za-
kresie, zarejestrowaliśmy gminę na stronie 
cieplo.gov.pl, złożyliśmy zapotrzebowanie 
na węgiel na portalu rządowym w szacun-
kowej ilości 6 tys. ton na cały okres grzew-
czy do 30 kwietnia 2023 roku – mówił 
wiceburmistrz, dodając, że szacunek jest 
przypisany do liczby złożonych wniosków. 
Radny Łukasz Lewandowski zwrócił się 
z  prośbą o  bieżące informowanie radnych 
o postępach prac dotyczących tego tematu 
i jak najszersze jego rozreklamowanie.

n Anna Redel 
Z treścią wszystkich uchwał, protokoła-

mi, transmisjami z sesji oraz imiennymi 
wynikami głosowań można zapoznać się 
na stronie bip.grodzisk.pl.
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Promocyjna cena segmentu – 480 000 PLN!

www.grandedeveloper.pl
tel. 518 530 452

Bezczynszowy dom z 3 sypialniami dla Twojej Rodziny. 
Osiedle ul. Kasztanowa w Grodzisku Mazowieckim.

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów
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Drzewa Pamięci – taki tytuł miała uroczy-
stość, podczas której 9 października przy 
ul. Obrońców Getta odsłonięto tablice pa-
miątkowe poświęcone mieszkańcom Gro-
dziska, uhonorowanym tytułem Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata, najwyższym 
izraelskim odznaczeniem cywilnym nada-
wanym przez Instytut Yad Vashem w Jero-
zolimie osobom, które z narażeniem życia 
ratowały Żydów z Holokaustu podczas 
II  wojny światowej. Tablice usytuowane 
zostały przy pięciu sadzonkach lip, a od-
słonięcia dokonali członkowie rodzin osób 
wyróżnionych. Lokalizacja Drzew Pamięci 
nie jest przypadkowa – teren ten na po-
czątku okupacji niemieckiej znajdował się 
w granicach grodziskiego getta, a  przez 
przedwojenne dziesięciolecia roztaczał 

się tu plac bóżniczy, stanowiący serce ży-
dowskiej społeczności miasta. W  pobliżu 
istniała również synagoga.

Tablicami uhonorowani zostali Jan Osie-
wicz, Olga i Józef Mikitów, Helena Barnik, 
Stanisława Olewnik i Stanisława Sławiń-
ska. Za każdym z tych nazwisk kryje się 
inna wielka historia odwagi, bohaterstwa 
i człowieczeństwa. W większości przypad-
ków nie rozgrywała się ona w Grodzisku, 
gdyż jej uczestnicy mieszkańcami naszego 
miasta stali się dopiero po wojnie. Lau-
reatką tego wyjątkowego wyróżnienia za 
działalność w Grodzisku jest Stanisława 
Sławińska, która od 1942 roku ukrywała 
Żydów w kamienicy przy ul. 3 Maja.

– Poza Stanisławą Sławińską te osoby 
nie udzielały pomocy w Grodzisku, tylko 

w innych miejscach, natomiast wspólnym 
mianownikiem jest związek z Grodzi-
skiem – czy to przez miejsce zamiesz-
kania, czy to przez osiedlenie się tu bli-
skich – mówi Łukasz Nowacki z Ośrodka 
Kultury, który projekt „Drzewa Pamięci” 
zrealizował we współpracy z Katarzyną 
Marcinkowską, specjalistką ds. kształto-
wania przestrzeni publicznej w Urzędzie 
Miejskim. Jak dodał Łukasz Nowacki, li-
sta osób została wyłoniona we współpra-
cy z  Polskim Towarzystwem Sprawiedli-
wych.  

Podczas uroczystości wartę honorową 
pełnili grodziscy harcerze ZHP, zaś na 
koniec wybrzmiał hejnał „Cisza” w wyko-
naniu trębacza Oskara Pietrzyka. 

   Krzysztof Bońkowski

Sporym zainteresowaniem cieszyły się 
18  Targi Pracy, które zostały zorganizo-
wane 17 października w Mediatece przez 
Powiatowy Urząd Pracy oraz Starostwo Po-
wiatowe i gminę Grodzisk. Oprócz 29 wy-
stawców oferujących rozmaite propozycje 
zatrudnienia istotnym elementem przed-
sięwzięcia był „pokaz mody rekrutacyjnej” 

przygotowany przez pracowników Urzędu 
Miejskiego. Stylistka Roksana Szlaska mó-
wiła przy tym, na co należy zwrócić uwagę 
wybierając się na rozmowę o pracę.

– Niby każdy wie, ale strój ma być czy-
sty, schludny, wyprasowany, wyprany. War-
to przed wejściem do biura sprawdzić stan 
obuwia, czy przypadkiem nie zostały na nim 

W pierwszym tygodniu listopada austriac-
kie Weiz, z którym gmina Grodzisk utrzy-
muje przyjazne kontakty od blisko 20 lat, 
świętowało jubileusz 90-lecia nadania praw 
miejskich. Podczas uroczystości zorgani-
zowanych w tamtejszym Centrum Kultury 
odbył się m.in. koncert orkiestry symfo-
nicznej z Weiz, występy podopiecznych 
szkoły muzycznej, a także prelekcja na te-
mat powstawania książki poświęconej temu 
położonemu w Styrii miastu. Wśród gości 
zaproszonych na jubileusz była również 

Miejsce godne pamięci o Sprawiedliwych

Praca w cenie

Viva Weiz! 

ślady jesiennej pogody. Należy też pamiętać, 
by nie eksponować tatuaży. Należy pamię-
tać o podstawowych zasadach i  oczywiście 
przyjść z pozytywnym nastawieniem i  do-
brym humorem – przekonywała stylistka.

Wśród wystawców znaleźli się przedsta-
wiciele służb mundurowych, jak również 
agencje pracy i przedsiębiorstwa z powiatu 
grodziskiego. Nie zabrakło też ekspertów 
z ZUS, PIP, Urzędu Skarbowego i PCPR. 

– Oferty są różne i ludzie też szukają 
różnych ofert. Do każdego pracodawcy 
podchodzą, każdego pracodawcę pytają. 
Więcej jest ofert na stanowiska niższego 
szczebla, ale są też stanowiska do prac biu-
rowych, a także pojedyncze kierownicze – 
mówiła Agnieszka Adachowska, dyrektor 
PUP w Grodzisku Mazowieckim.    (kb)

delegacja z Grodziska z przewodniczącą 
Rady Miejskiej Joanną Wróblewską i bur-
mistrzem Grzegorzem Benedykcińskim 
na czele. Pierwsze kontakty między na-
szymi samorządami miały miejsce w 2003 
roku podczas odbywającej się w Austrii 
konferencji dotyczącej tworzenia parków 
przemysłowych. 3 czerwca 2005 roku 
w  parku przy Dworku Skarbków oficjal-

nie została podpisana umowa partnerska 
między gminami. Wówczas padły słowa 
„Viva Weiz, viva Grodzisk!”, wygłoszo-
ne przez jednego z zagranicznych gości. 
Umowa była formalnym potwierdzeniem 
życzliwej i pełnej otwartości współpracy 
między Grodziskiem a Weiz. Intensyw-
ność kontaktów między obiema społecz-
nościami charakteryzuje tę relację do dziś, 
a w kolejnych wizytach i rewizytach biorą 
udział przedstawiciele różnych grup spo-
łecznych.    (kb)
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Im więcej dajemy z siebie, 
tym więcej mamy
Z Norbertem Ceglińskim, który 
3 października został powo-
łany na stanowisko zastępcy 
Burmistrza Grodziska Mazo-
wieckiego, rozmawiał Krzysz-
tof Bońkowski. 

Od 2014 roku zasiadał Pan w Radzie Miej-
skiej, od 2018 roku jako jej wiceprzewod-
niczący. Objęcie funkcji wiceburmistrza 
wymagało rezygnacji z mandatu radnego. 
Nie szkoda było po ośmiu latach? 

– Na pewno nie była to łatwa decyzja, ale 
uznałem, że warto spróbować czegoś no-
wego. Do tej pory jako radny pracowałem 
na rzecz gminy, biorąc udział w procesie 
uchwałodawczym. Teraz jako zastępca bur-
mistrza mogę uczestniczyć w fazie realiza-
cji uchwał. Myślę, że doświadczenie z Rady 
Miejskiej będzie mi bardzo pomocne, bo 
mam świadomość oczekiwań radnych, 
a przede wszystkim znam potrzeby naszych 
mieszkańców. A to przecież dla nich pracuje 
i Rada Miejska, i Urząd Miejski.
Spodziewał się Pan propozycji objęcia sta-
nowiska wiceburmistrza?

– Spodziewałem się różnych rozwiązań, 
bo nie można się nigdy zamykać na to, co 
przynosi rzeczywistość. Tak się złożyło, 
że propozycja pojawiła się w momencie, 
gdy poszukiwałem zmian w życiu zawo-
dowym. Przez ostatnie lata miałem bardzo 
dobrą pracę w jednym z dużych grodziskich 
przedsiębiorstw w sektorze prywatnym 
i doszedłem tam do pewnych wyżyn możli-
wości. Poczułem potrzebę nowych wyzwań. 
Dostrzegł to też pan burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, który zaproponował mi 
funkcję zastępcy. Decyzja nie wymagała 
z mojej strony długiego zastanowienia. My-
ślę, że to bardzo dobre rozwiązanie, zgodne 
z tym, czego szukałem ja, i z tym, czego po-
szukiwał pan burmistrz. 
Jakie wrażenia po pierwszym miesiącu 
urzędowania?

– Jak najbardziej pozytywne. W Urzę-
dzie Miejskim jest mnóstwo fascynujących 
zagadnień. Nie było to dla mnie jakieś nie-
zwykłe zderzenie z rzeczywistością, gdyż 
sprawami samorządowymi interesuję się 
od bardzo dawna, a od ośmiu lat miałem 
okazję jako radny uczestniczyć w różnych 
procesach zachodzących na terenie gminy 
Grodzisk. Niemniej te pierwsze tygodnie to 
też dla mnie czas nauki, obserwacji i reflek-
sji – wszystko po to, by efekty pracy były jak 
najlepsze, a przede wszystkim takie, jakich 
oczekują mieszkańcy.
Nie żal Panu było zamieniać dobrą pra-
cę w sektorze prywatnym na stanowisko 

wiceburmistrza z półtoraroczną perspek-
tywą, bo tyle mniej więcej dzieli nas od 
wyborów samorządowych.  

– Nie można powiedzieć, że nie żałuję, bo 
przekreśliłbym ostatnich dziesięć lat, w któ-
rych pracowałem w firmie, pozwalającej mi 
spełniać się zawodowo. Natomiast szansę, 
która przede mną się pojawiła, chcę jak naj-
bardziej wykorzystać. Chcę pracować zgod-
nie z oczekiwaniami lokalnej społeczności 
i dołożę wszelkich starań, by z mojej pracy 
zadowoleni byli mieszkańcy, jak również 
wszystkie osoby, które ze mną współpracu-
ją, bo przecież Urząd Miejski to cała grupa 
pracowników zatrudnionych w poszczegól-
nych wydziałach. 
Sporo wskazuje na to, że czas hossy dla 
Grodziska, podobnie jak dla wszystkich 
samorządów w Polsce, właśnie się skoń-
czył. Nie obawia się Pan, że zamiast reali-
zacji kolejnych inwestycji przyjdzie Panu 
zmagać się z koniecznością gminnych 
oszczędności?

– Jestem gotowy do wyzwań różnego ka-
libru. W życiu nauczyłem się rozwiązywać 
sprawy problematyczne, więc nie widzę tu-
taj żadnych przeszkód, by szukać oszczęd-
ności, a jednocześnie realizować ambitną, 
ale realistyczną politykę inwestycyjną, która 
pozwala się rozwijać. 
Sprawuje Pan nadzór nad sprawami zwią-
zanymi z gospodarką mieszkaniową, dro-

gami gminnymi, sołectwami i gospodarką 
gminną oraz ochotniczymi strażami po-
żarnymi. Zakres kompetencji był przed-
miotem dyskusji?

– Zawsze o wszystkim się rozmawia. Pan 
burmistrz od wielu lat współpracuje ze mną, 
ta współpraca układała się bardzo pozytyw-
nie, wiele spraw postrzegamy podobnie, co 
buduje wzajemne zaufanie. Myślę, że przez 
lata pełnienia przeze mnie mandatu radne-
go dałem się poznać jako człowiek zaanga-
żowany w sprawy lokalne, z określonymi 
zainteresowaniami. Stąd też takie ukierun-
kowanie moich kompetencji jako wicebur-
mistrza na te sprawy, w których z racji do-
świadczenia i zainteresowań poruszam się 
pewnie.
Jeden z obszarów tematycznych jest Panu 
chyba szczególnie bliski.

– Mentalnie jestem najbardziej zbliżony 
do spraw związanych z bezpieczeństwem 
mieszkańców. Szczególnie bliski jest mi 
temat pożarnictwa, z którym jestem zwią-
zany rodzinnie. Mam trzech synów i każdy 
z  nich należy do Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Grodzisku, realizując tam swo-
je marzenia i chęci do niesienia pomocy 
naszym mieszkańcom. Najstarszy syn jest 
zawodowym strażakiem, więc na co dzień 
temat straży pożarnej jest mi bardzo dobrze 
znany. Ale OSP to przede wszystkim ludzie, 
czuwający nad naszym bezpieczeństwem, 
więc chcę pomóc najlepiej jak się da, żeby 
ochotnicze straże pożarne w naszej gminie 
miały optymalne warunki do rozwoju. Na-
tomiast jako radnego zawsze najbardziej in-
teresowały mnie sprawy związane z popra-
wą infrastruktury drogowej w  Grodzisku 
Mazowieckim.
Jako radny dał się Pan również poznać 
jako osoba zainteresowana głównie infra-
strukturą miejską. Również w wyborach 
kandydował Pan w jednym z okręgów 
miejskich. Jak odnajduje się Pan jako wi-
ceburmistrz odpowiedzialny za sprawy 
sołeckie?

– Mieszkańcy gminy Grodzisk wszędzie 
są tacy sami i mają te same potrzeby, nie-
zależnie czy mieszkają w mieście, czy na 
terenach podmiejskich. Oczywiście uczę się 
terenów wiejskich, bo do tej pory rzeczywi-
ście operowałem bardziej w sprawach zwią-
zanych z terenami miejskimi. Mam nadzie-
ję, że mieszkańcy z terenów wiejskich też 
będą zadowoleni z naszej współpracy.
Jakie problemy łączą mieszkańców wszyst-
kich terenów gminy?

– Może problemy to zbyt duże słowo, ale 
są to zagadnienia i sprawy związane z po-
prawą infrastruktury drogowej – przejezd-
nością, stanem nawierzchni, doświetleniem 
ciągów komunikacyjnych. Są to sprawy, któ-
re łączą wszystkich mieszkańców. Oczywi-
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Najpiękniejsza zieleń w gminie
Został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą posesję 2022 roku. Nagrody laureatom 
wręczono 26 października podczas sesji Rady Miejskiej.
– Chcę z całego serca bardzo podzięko-
wać wszystkim, którzy brali udział w tym 
konkursie. Grodzisk jest ładnym miastem, 
również dzięki wam. Wielkie brawa dla was 
– gratulował uczestnikom konkursu bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

W kategorii obiektów użyteczności pu-
blicznej pierwsze miejsca zdobyły: Przed-
szkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
w  Grodzisku, gminna świetlica w Kozer-
kach oraz wiejska świetlica w Zabłotni. 
Wśród posiadaczy balkonów i  ogródków 
przydomowych zwyciężyła Barbara Wal-
czak, natomiast drugie miejsce zajął Sta-
nisław Karkutt. W  kategorii posesji pry-
watnych o charakterze mieszkaniowym 
zdobywcami najwyższego stopnia podium 
zostali: Janina Derencz, Sławomir Ko-
kosza, Zbigniew Marchwicki, Katarzyna 
Różnowska, Hanna Zielińska. Na drugim 
miejscu uplasowali się: Iwona Langow-
ska, Joanna Michalska, Agata i  Wojciech 
Winieccy, Mieczysław Wyleżyński, Je-
rzy Zawadzki, a trzecie miejsce stało się 
udziałem: Marty Kiernozek, Jolanty Kuik, 
Jadwigi Łyszkowskiej, Hanny Magielnic-

kiej, Irminy i Andrzeja Nowaków, Moni-
ki Pawłowskiej, Karoliny Szczęsnej, Ewy 
Świętochowskiej, Barbary Tomasik, Ireny 
Wiśniewskiej, Małgorzaty Witkowskiej 
i  Marleny Wnuczek. Wyróżnienia trafiły 

do: Elżbiety Głowackiej-Jędruszczak, Hu-
berta Kamińskiego, Marzeny Lenarczyk, 
Tomasza Nowaka, Jadwigi Powązki i Ja-
dwigi Soporek.

  Anna Redel

ście bezpieczeństwo i edukacja to też takie 
zagadnienia, które interesują wszystkich, 
niezależnie od miejsca zamieszkania.
Przed pięciu laty mówił pan o potrze-
bie budowy żłobka i przedszkola przy ul. 
Okrężnej. Pomysł był wówczas w fazie ana-
liz przedprojektowych. Jak się miewa dziś?

– Mamy już projekt budowy tej placówki 
i mam nadzieję, że w następnym roku zo-
stanie ogłoszony przetarg na realizację tego 
zamierzenia budowlanego. Ta placówka jest 
coraz bardziej niezbędna w naszym mieście. 
Radny Norbert Cegliński znany był z du-
żej liczby składanych interpelacji, szcze-
gólnie w kwestii infrastruktury drogowej. 
Czy na którąś z nich musiał odpowiedzieć 
wiceburmistrz Norbert Cegliński?

– Nie mogę odpowiadać na własne inter-
pelacje, bo to by było niezasadne. Zawsze 
starałem się dużo pisać, bo dużo odczytywa-
łem potrzeb i wniosków wyrażanych przez 
mieszkańców. Teraz czas na realizację tych 
wszystkich postulatów. 
„Kadencja jest pięcioletnia i wiele może 
się wydarzyć” – mówił Pan w 2019 roku 
zapytany o kolejne stopnie kariery samo-
rządowej. A jak odpowie Pan dziś na takie 
pytanie?

– Do końca kadencji zostało półtora roku 
i wiele może się wydarzyć. Mamy bardzo 
dobrego burmistrza i bardzo dobrze mi się 
z nim współpracuje.
W gminie Grodzisk jest dwóch wicebur-
mistrzów, którzy w wyborach kandydowa-
li z okręgu obejmującego Os. Kopernika, 

ul.  Okrężną i Piaskową. Ten rejon miasta 
będzie się cieszył szczególnymi względami?

– Wszystkie tereny będą się cieszyły ta-
kimi samymi względami. To prawda, za-
równo ja, jak i pan wiceburmistrz Krupski 
startowaliśmy w jednym okręgu i zdobyli-
śmy najwięcej głosów w Grodzisku. Ale to 
dobrze dla miasta. Nigdy dwie osoby nie 
są takie same, różne sprawy widzą w inny 
sposób i uzupełniają się, jeżeli razem pra-
cują i wspólnie działają. Wszystkie tereny 
gminy traktuję tak samo i mogę obiecać, że 
wszystkie wnioski radnych i mieszkańców 
będą miały dla mnie tę samą rangę, nieza-
leżnie od tego, jakiego rejonu gminy będą 
dotyczyć. 
W okręgu, z którego Pan kandydował, 
realizowana będzie długo wyczekiwana 
inwestycja drogowa.  

– Sprawa budowy ulicy Okrężnej i ulic 
ościennych jest niezwykle ważna. 25 paź-
dziernika został ogłoszony przetarg na wy-
łonienie wykonawcy do budowy II etapu 
ul. Okrężnej, czyli fragment od ul. Piasko-
wej do torów WKD.
Jest Pan rdzennym mieszkańcem gminy 
Grodzisk. To pomaga w pracy samorządo-
wej, bo zna się lepiej tutejszą specyfikę, czy 
przeszkadza, bo człowiek niekiedy zamiast 
realizmem kieruje się sentymentem?

– Jestem prawie rdzennym mieszkańcem, 
gdyż zamieszkałem w Grodzisku, kiedy 
miałem cztery lata. To, że mam w pamięci, 
co tu było przed 30 laty, pomaga i buduje 
przeświadczenie, że wiemy jak było, wiemy 

jak jest i doceniamy to, jak jest, bo wiemy, 
jak było kiedyś. 
Jakie nowe wartości wnosi Pan do Urzędu 
Miejskiego?

– Przez 30 lat pracowałem w sektorze pry-
watnym, pełniąc funkcję osoby zarządza-
jącej. Myślę, że doświadczenie w relacjach 
międzyludzkich, w zarządzaniu kapitałem 
ludzkim, jest tą najważniejszą wartością.  
A jak wypada porównanie pracy w sekto-
rze prywatnym i publicznym?

– Wszystko zależy od tego, kto co robi i jak 
to robi, bo jeżeli czuje potrzebę wewnętrzną 
do zrobienia czegoś więcej niż wymagają 
tego obowiązki, to wszędzie znajdzie taką 
możliwość, czy to będzie sektor prywatny 
czy samorządowy. Im więcej dajemy z sie-
bie, tym więcej mamy efektów i możliwości.
Gdzie można spotkać wiceburmistrza Ce-
glińskiego po pracy?

– Przede wszystkim w domu, bo w moim 
życiu prywatnym ostatnio wiele się zmie-
niło: zostałem dziadkiem. Dlatego wolny 
czas staram się poświęcać w stopniu mak-
symalnym rodzinie. A korzystając z okazji 
bardzo serdecznie chciałem podziękować 
moim najbliższym za wyrozumiałość i cier-
pliwość, bo praca, którą teraz wykonuję, 
generuje bardzo dużo czasu i normatyw-
nego, i  ponadnormatywnego, a rodzina to 
najważniejsza rzecz, to jest ta najmniejsza 
komórka społeczna, która pozwala rozwijać 
się całej społeczności.
Dziękuję za rozmowę.
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Bogorie złote i międzynarodowe

Problemy analizowane, 
działania przemyślane 

– Umowę o współpracy z Weiz podpisaliśmy 
kilkanaście lat temu. I trzeba przyznać, że 
gminą, od której najwięcej się nauczyliśmy, 
jest właśnie ta austriacka gmina. Ci ludzie 
byli i są bardzo chętni, aby się dzielić swoimi 
pomysłami, rozwiązaniami. To bogata, inno-
wacyjna gmina, gdzie poznaliśmy wiele cieka-
wych projektów, m.in. architektonicznych, na 
których się wzorowaliśmy – podkreślał bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Otwarcia obrad dokonał Prezes Towarzy-
stwa Polsko-Austriackiego prof. Zbigniew 
Tomkowski. Gościem specjalnym obrad był 
ambasador Austrii Andreas Stadler, który 
zwracał uwagę na to, że samorząd i w Austrii, 
i w Polsce to podstawa demokracji. Podczas 
wydarzenia wręczono „Złote Bogorie” oso-
bom najbardziej zasłużonym w kontekście 
współpracy miast Grodzisk i Weiz. Tym lo-
kalnym odznaczeniem zostali uhonorowani 

Maciej Dobrzański i Helmut Kienreich, wie-
loletni burmistrz Weiz.

W programie znalazły się liczne prelek-
cje dotyczące regionalnej współpracy mię-
dzy dwoma zaprzyjaźnionymi państwami. 
W  forum uczestniczyły osoby z różnych 
stron Polski, m.in. z Częstochowy, Wrocła-
wia, Zamościa. Pierwsza edycja odbyła się 
w Rzeszowie.

n Tekst i fot. Anna Redel

Oficjalnego otwarcia forum w sali konfe-
rencyjnej Centrum Kultury dokonał wice-
burmistrz Tomasz Krupski. O działaniach 
grodziskiej GRS opowiadała jej przewod-
nicząca, Lidia Abramczyk. – Nasze cele 
to profilaktyka, ochrona zdrowia, zapew-
nienie bezpieczeństwa w strefie indywi-
dualnej i publicznej, zapewnienie pomocy 
rodzinom, w których są osoby z choroba-
mi przewlekłymi, demencyjnymi i innymi 
wymagającymi stałej opieki, umacnianie 
międzypokoleniowych więzi społecznych, 
analiza bieżących problemów seniorów, 
pomoc w ich rozwiązywaniu – mówiła Li-
dia Abramczyk. Następnie Marcin Mazur, 
koordynator Strefy Aktywnego Seniora, 
zaprezentował, w jaki sposób SAS jest re-
alizowany w Grodzisku. 

Na temat idei, celów i zadań GRS jako 
organu wsparcia samorządu gminy, czyli 
głównego zagadnienia forum, wypowie-
dział się Roman Biskupski, kierownik Ma-
zowieckiej Akademii Seniorów, wiceprze-
wodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów 
przy marszałku województwa mazowiec-
kiego. – 1/3 mieszkańców gmin to senio-
rzy, którzy mają prawo do tego, aby mówić 
o  swoich problemach i realizować swoje 

oczekiwania. A  GRS ma być inspiratorem 
i  ma konsolidować wszystkich seniorów 
skupionych w różnych organizacjach na 
rzecz budowania wspólnoty tam, gdzie 
mieszkamy. Działania muszą być przemy-
ślane, skoordynowane i wpisane w strategię 
polityki senioralnej – podkreślał Roman 
Biskupski.

Prawne aspekty zakładania rad senio-
rów i konstruowania statutu rady nakreślił 
mecenas Marek Pszczółkowski, również 
z Mazowieckiej Akademii Seniorów. Tere-
sa Gańko, należąca do grodziskiego UTW 
i PZERiI, omówiła narzędzia diagno-
styczne wykorzystane do badania potrzeb 
i oczekiwań seniorów gminy Grodzisk. 
Szerzej na ten temat można przeczytać 
na stronie seniora (s. 25). Na zakończe-
nie uczestnicy spotkania, m.in. seniorzy 
z Pruszkowa i Zielonki, wzięli udział w pa-
nelu dyskusyjnym, dzieląc się dobrymi 
praktykami i różnymi pomysłami.

Forum było jednym z działań projektu 
„Bank inicjatyw GRS w Grodzisku na 2022 
rok” dofinansowanego z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego w ramach zada-
nia „Samorządowy Instrument Wsparcia 
Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.  n (ar) 

Grodzisk nie bez powodu stał się miejscem II Polsko-Austriackiego Forum Samorządowego. 
7 października w Mediatece doszło do wymiany doświadczeń i merytorycznych dyskusji. 

W Willi Niespodzianka 11 paź-
dziernika doszło do spotkania 
Młodzieżowej Grupy Konsul-
tacyjnej z przedstawicielami 
władz miejskich i reprezentan-
tami poszczególnych instytucji.

Grodziska Gminna Rada Seniorów 10 października zorganizowała 
II Forum Rad Seniorów dotyczące celów i zadań GRS jako organu 
wsparcia samorządu gminy.

Odbicie  
generacji 

Burmistrz Grzegorz Benedykciński życzył 
młodym ludziom wielu wspaniałych po-
mysłów, które wcielone w życie będą ich 
integrować, rozwijać i sprawiać im radość. 
Wiceburmistrz Tomasz Krupski podkre-
ślał, że MGK ma stanowić odbicie swojej 
generacji, a jej zadaniem jest włączanie 
młodzieży do działania i wydobycie z nich 
potencjału. Młodzi ludzie, którzy dotych-
czas zasiadali w grupie i kontynuują swój 
udział, zwracali uwagę, że doświadczenie 
z MGK dużo ich nauczyło. – Można też 
poznać tu nowych interesujących ludzi – 
mówiła Wiktoria Kieszkowska. Natomiast 
nowe osoby postrzegają udział w MGK 
jako nową możliwość rozwoju. – To szansa 
na realizację naszych pomysłów – przeko-
nywała Łucja Sopel. 

– Chciałabym, by członkom MGK dzia-
łanie sprawiało przyjemność, ale także, 
aby młodzi ludzie dawali coś od siebie, bo 
w Grodzisku mają bardzo duże możliwo-
ści – mówiła koordynatorka grupy Aldona 
Józefowicz z Ośrodka Kultury. n (ar) 
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Mosty na sto lat W kierunku  
Godnego Życia

Jak podkreślał burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, 
inwestycje te przyczynią się 
do poprawy bezpieczeństwa 
i funkcjonowania miasta. 

– Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy będą zadowoleni z tego, 
że nowe obiekty mostowe 
będą miały przejścia dla pie-
szych i rowerzystów, stare 
konstrukcje tego nie miały. 
Będą to nowoczesne kon-
strukcje, których trwałość bę-

dzie wynosiła co najmniej 100 
lat – mówiła Marta Milewska 
z Wydziału Inwestycji i Fun-
duszy Zewnętrznych grodzi-
skiego Urzędu Miejskiego.

Inwestycje zrealizuje  
INTOP Warszawa, przed-
siębiorstwo zajmujące się 
obecnie budową drugiego 
toru WKD. Na wywiąza-
nie się z wartej ponad 8 mln 
zł umowy wykonawca ma 
12 miesięcy. n (ar) Jak wyjaśniała Agata Batory 

z Wydziału Inwestycji i Fun-
duszy Zewnętrznych grodzi-
skiego Urzędu Miejskiego, 
budynek centrum ma być cał-
kowicie dostosowany do osób 
niepełnosprawnych, partero-
wy, bez architektonicznych 
barier. Docelowo ma on być 
miejscem pobytu stałego dla 
10 osób oraz w trybie dzien-
nym dla 8 osób.

– Chcielibyśmy, aby to cen-
trum służyło osobom, które 
dotknął dramat niepełno-
sprawności związanych cho-
ciażby z wypadkiem. Współ-
pracujemy z fundacją Godne 
Życie, która jako pierwsza za-
inicjowała temat, aby zapro-
jektować to miejsce w jak naj-
właściwszy sposób – mówił po 
podpisaniu umowy wicebur-
mistrz Tomasz Krupski.

Grzegorz Krawczykowski, 
przewodniczący rady funda-
cji Godne Życie podkreślał, 
że ma nadzieję, iż projektant 
będzie ściśle współpraco-
wał z  fundacją i uwzględniał 
wszelkie wskazania dotyczące 
np. wielkości i funkcjonalno-
ści sal dla osób leżących i nie-
leżących.  n (ar) 

17 października w Willi Niespodzianka została pod-
pisana umowa na przebudowę mostów w ciągu 
ul. 1 Maja i ul. Granicznej, budowę mostu w ciągu  
ul. Mostowej w Grodzisku i przepustu w ciągu ul. Ci-
chociemnych w Książenicach.

We wsi Szczęsne przy ul. Kawki ma powstać cen-
trum opiekuńczo-mieszkalne. 19 października zo-
stała podpisana umowa na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.

miasto i gmina

Informacje Starostwa Powiatu Grodziskiego 
Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty
W środę 12 października Powiat Grodziski 
wspólnie z Gminą Grodzisk Mazowiec-
ki zorganizował spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych Powiatu Grodziskiego: Starosta 
Grodziski Marek Wieżbicki, Wicestarosta 
Krzysztof Filipiak, członek Zarządu Powiatu 
Michał Śliwiński oraz radni, a także władze 
samorządowe gminy Grodzisk Mazowiecki 
i pracownicy placówek oświatowych.

Tego dnia Nagrodę Starosty Grodzi-
skiego otrzymali dyrektorzy, nauczyciele 
oraz pracownicy administracyjni placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Grodziski. Podczas uroczystości głos za-
brał Starosta. W swoim wystąpieniu zwró-
cił uwagę na wyzwania, przed którymi stoi 
oświata – pandemia koronawirusa oraz 
wojna na Ukrainie. Starosta podkreślił zna-
czenie pracy nauczycieli, której efektem są 
sukcesy własne i uczniów.

Uroczystość była okazją do podsumowa-
nia minionego roku szkolnego. W szkołach 
powiatowych uczyło się 2915 uczniów – licz-
ba ta z roku na rok rośnie. Uczniowie uczest-
niczyli w projektach unijnych (Erasmus+ 
i Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój), konkursach i wydarzeniach orga-
nizowanych przez szkoły.

Placówki oświatowe Powiatu Grodzi-
skiego stawiają także na rozwój kadry. We 

Wiadomości powiatowe

wrześniu po zdaniu egzaminów ośmioro 
nauczycieli otrzymało awans zawodowy na-
uczyciela mianowanego. Pracownicy placó-
wek brali udział w różnego rodzaju formach 
dokształcania i projektach unijnych. 

W placówkach realizuje się wiele inwe-
stycji i remontów. W Zespole Szkół nr 1 
w  Grodzisku Mazowieckim przeprowa-
dzono termomodernizację budynku oraz 
remont boiska szkolnego. W Zespole Szkół 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim wyremon-
towano pracownię informatyczną oraz 
kupiono samochód do nauki jazdy. W Ze-
spole Szkół nr 2 w Milanówku wyremonto-
wano schody oraz zmodernizowano dach 
nad salą gimnastyczną. Wciąż trwa termo-
modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 
w Milanówku. 

Działania władz Powiatu Grodziskie-
go na rzecz oświaty przynoszą wymierne 
efekty. Zdawalność matur w roku 2022 
zarówno w liceach, jak i technikach była 
wyższa niż średnia dla województwa 
mazowieckiego oraz kraju. Miesięcznik 
„Perspektywy” przyznał Srebrną Tarczę 
Technikum w  Zespole Szkół nr 2 w Mi-
lanówku oraz Brązowe Tarcze Liceum 
Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół nr 1 
w Milanówku oraz Technikum w Zespo-
le Szkół nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. 
Uczniowie osiągali także indywidualne 
sukcesy: tytuły finalistów 45. Olimpiady 
Języka Niemieckiego i VI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej i lau-
reata II etapu Akademii Przedsiębiorczości 
Wydziału Ekonomicznego SGGW.
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Aktualnie i na bieżąco 

Ślubowanie z drzewem 

edukacja10

14 października, kiedy obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej nr 6 w Grodzisku 
można było usłyszeć okrzyki radości i zobaczyć łzy wzruszenia. Te i inne pozytywne emocje wywołała wśród 
zebranych pierwszoklasistów, ich rodziców i kadry pedagogicznej uroczystość pasowania na ucznia.

Urok należytej powagi 

– Ponad setka dzieci została uczniami. 
To ogromne przeżycie, bo każdego roku 
kolejne młode pokolenie pozwala odkry-
wać społeczeństwo na nowo. Wielkie za-
dowolenie jest związane również z tym, 
że jest to ważny dzień w życiu nie tylko 
tych dzieci, ale także ich rodziców, którzy 
śpiewali, mówili wierszyki i również skła-
dali przyrzeczenie – mówiła Agnieszka 
Rutecka, dyrektor SP nr 6.

Klasy pierwsze w ładnym stylu za-
prezentowały się w części artystycznej. 
Z należytą powagą ślubowały, że będą 
uczyć się pilnie, wzorowo się zachowy-

wać i  godnie reprezentować dobre imię 
szkoły. Nie mogły się doczekać dotknię-
cia magicznego ołówka. Temu wszystkie-
mu przyglądał się gość honorowy. – Tam, 
gdzie są dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, 
które wchodzą dopiero w życie szkolne, to 
są najpiękniejsze uroczystości. Tutaj było 
urokliwie, podniośle, mądrze, a  dzieci 
wykazały się przygotowaniem do tego, 
aby być pełnoprawnymi uczniami. Gra-
tuluję im – mówiła Aleksandra Kapu-
ściak, przewodnicząca komisji oświaty, 
kultury i kultury fizycznej Rady Miejskiej 
w Grodzisku.  n (ar)

Bardzo aktualnemu zagadnieniu opty-
malnego funkcjonowania dzieci cudzo-
ziemskich w klasach szkolnych poświę-
cona była konferencja metodyczna dla 
dyrektorów szkół i nauczycieli biblio-
tekarzy, zorganizowana 5 października 
w  hali widowiskowo-sportowej. Wizyta 
w nowoczesnym obiekcie była również 
okazją do zwiedzenia niedawno oddane-
go do użytku budynku, po którym gości 
oprowadził dyrektor OSiR-u Mariusz 
Smysło. Część merytoryczną rozpoczęli 
Jacek Jadowski i Roksana Szlaska, któ-
rzy przybliżyli działania gminy Grodzisk 

w obliczu fali uchodźców wojennych 
z Ukrainy. O związanych z tym procesem 
wyzwaniach, z jakimi musiało zmierzyć 
się grodziskie szkolnictwo, opowiedziały 
dyrektor gminnego Biura Oświaty Ewa 
Burzyk oraz Anna Fronczak, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5, gdzie wiosną 
istniały oddziały przygotowawcze dla 
dzieci z Ukrainy. Reprezentująca Mazo-
wieckie Samorządowe Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli Marzena Dżuman 
przedstawiła ideę projektu MaKI, czyli 
Mazowieckich Klubów Integracyjnych, 
zakładających wsparcie nauczycieli i wy-

chowawców mazowieckich szkół w pra-
cy na rzecz integracji uczniów polskich 
i ukraińskich. O wsparciu w zakresie pra-
cy z dziećmi ukraińskimi, jakiego szko-
łom udziela Biblioteka Pedagogiczna, 
mówiła występująca w roli gospodarza 
spotkania Sylwia Bąbik. 

– Staramy się być na bieżąco i wspierać 
szkoły jak najlepiej. Najbardziej jesteśmy 
nastawieni na bezpośrednią współpracę 
z bibliotekarzami. Przychodzą do nas kla-
sy z dziećmi ukraińskimi i jest to dla nas 
codzienność – mówiła kierownik grodzi-
skiej Bibliotek Pedagogicznej.  n (kb)

Tradycją naszej szkoły jest świętowanie 
Dnia Edukacji Narodowej z najmłodszymi 
uczniami, którzy we wrześniu rozpoczęli 
swoją przygodę z nauką. Tym razem uro-
czyste ślubowanie klas pierwszych miało 
szczególny charakter. W ramach lokalne-
go projektu „Drzewa Pamięci” na terenie 
szkoły posadzono „Żywy pomnik przyrody 
dla przyszłych pokoleń” upamiętniający 
500-lecie Grodziska Mazowieckiego. (…)

Tegoroczna jesień przyniosła wiele mi-
łych i wzruszających wydarzeń dla całej 
naszej szkolnej społeczności. Jesteśmy 
bardzo dumni i wdzięczni za docenie-
nie wkładu pracy w rozwój grodziskiej 
Oświaty i Sportu przedstawicieli naszej 
placówki  (Pani Elżbieta Stępień, była 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, otrzy-
mała odznaczenie państwowe Brązowy 
Krzyż, nadawane przez Prezydenta RP 

oraz odznaczenie Złota Bogoria przyzna-
wane przez Burmistrza Grodziska; Złotą 
Bogorię otrzymała również Pani Joanna 
Kozdrak, dyrektor nieistniejącego już 
Gimnazjum nr 1, oraz wicedyrektor ZSP 
nr 1 ds. przedszkola Pani Renata Prędko-

powicz; ponadto „Złotą Bogorię” otrzymał 
nauczyciel wychowania fizycznego Pan 
Andrzej Faliszewski, za pracę na rzecz 
rozwoju lokalnego sportu ). Nagrodzonym  
gratulujemy! (…)

 n Sylwia Ręgowska
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Jak co roku z okazji przypadające-
go 14 października Dnia Edukacji 
Narodowej w Centrum Kultury od-
była się uroczystość, podczas której 
uhonorowano nagrodami szczegól-
nie wyróżniających się pracowników 
oświaty. 

Świat lokalnej oświaty 

Tradycją jest że gminna i powiatowa oświata świę-
tują wspólnie. Jest to zawsze czas podziękowań, 
podsumowań, prezentacji dokonań i perspektyw 
na przyszłość. Nie inaczej było podczas uroczysto-
ści zorganizowanej 12 października. Do zebranych 
przemówili starosta Marek Wieżbicki, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska, wicebu-
rmistrz Tomasz Krupski, prezes grodziskiego od-
działu ZNP Patrycja Feder. W roli konferansjerów 
wystąpiły szefowa gminnej oświaty Ewa Burzyk oraz 
Anna Kowalska, sprawująca pieczę nad oświatą po-
wiatową. W części artystycznej można było zobaczyć 
Magdalenę Piątek i Krystiana Embradorę.

Wśród pracowników gminnej oświaty uhonoro-
wano 31 osób. Nagrody Burmistrza dla kadry peda-
gogicznej otrzymały: Joanna Apswoude (SP  w  Ada-
mowiźnie), Katarzyna Bandyra (SP w Izdebnie 
Kościelnym), Joanna Betańska (ZSP nr 3), Agnieszka 
Domańska (Przedszkole nr 7), Agnieszka Gimbut 
(ZSP nr 1), Ewa Górska (SP nr 5), Marzena Sowiń-
ska (ZSP w Książenicach), Ilona Urbańska (ZSP nr 2), 
Jolanta Wiraszka (SP nr 6). Nagrodą Burmistrza do-
ceniono również pracowników administracji i ob-
sługi: Elżbietę Gumowską (Przedszkole nr 1), Dorotę 
Kalinowską (SP w Adamowiźnie), Agnieszkę Mirgos 
(SP nr 5) i Agnieszkę Wojciewską (Przedszkole nr 4).

Przedstawicielki kadry pedagogicznej, którym 
przekazano Wyróżnienia Burmistrza to: Karolina Ba-
rańska (Przedszkole nr 1), Iwona Dobiesz (ZSP nr 1), 
Katarzyna Fijałkowska (ZSP nr 2), Agnieszka Gałka 
(Przedszkole nr 4), Katarzyna Jezierska (ZSP  nr 2), 
Milena Kałęcka (ZSP w Książenicach), Magdalena 
Kowalczyk (SP nr 6), Wiesława Matusiak (SP nr 5), 
Ewa Replińska (SP w Adamowiźnie), Sylwia Ręgow-
ska (ZSP nr 1), Beata Rozińska (ZSP nr 3). Wyróż-
nienia Burmistrza dla pracowników administracji 
i obsługi trafiły do: Marii Błaszczyk (SP nr 6), Mał-
gorzaty Emeschajmer (Przedszkole nr 7), Wiesławy 
Fiedorowicz (SP w Izdebnie Kościelnym), Henryka 
Karczewskiego (ZSP nr 1), Małgorzaty Makijenko 
(ZSP nr 2), Grzegorza Orzechowskiego (ZSP nr 3) 
i Leszka Sokołowskiego (ZSP w Książenicach).

Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do 
przyznania „Złotych Bogorii” ludziom ze świata lo-
kalnej oświaty. To specjalne odznaczenie wręczono: 
Małgorzacie Badowskiej, Barbarze Bonikowskiej, 
Ewie Burzyk, Andrzejowi Chojnackiemu, Alicji 
Gruszeckiej, Julicie Kaczmarek, Elżbiecie Karo-
lak, Joannie Kozdrak, Katarzynie Łyżwie, Bożenie 
Malczewskiej, Agnieszce Michałowskiej, Renacie 
Motylińskiej, Renacie Nowakowskiej, Małgorzacie 
Okurowskiej, Marioli Olczak, Małgorzacie Pietra-
szek, Renacie Prędkopowicz, Elżbiecie Ruszkiewicz, 
Kazimierzowi Rybce, Agnieszce Stankiewicz, Elż-
biecie Stępień, Małgorzacie Szmajkowskiej, Barba-
rze Szpilarskiej, Wiesławie Śleszyńskiej, Irenie Wa-
sek, Irenie Witkowskiej, Zofii Witkowskiej i Urszuli 
Żmijewskiej.

n Tekst i fot. Anna Redel
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Zaczęło się niewinnie od dwóch 
pasjonatów – Marcina Masalskiego 
i Michała Perzyńskiego. A wyszła 
impreza – petarda z oszałamiającą 
frekwencją i niewyobrażalnie wielką 
dawką świetnej zabawy. W weekend 
22-23 października hala widowiskowo-
sportowa za sprawą Pierwszego 
Festiwalu Gier – Planszowego 
Grodziska przeżyła oblężenie.

– Część osób bardzo powierzchownie zna 
gry planszowe. A to już nie jest ten czas, 
kiedy były tylko Monopoly i Chińczyk, 
który jest nudną grą o rzucaniu kostkami 
i  poruszaniu się o ileś pól. Kochamy gry, 
które wymagają podejmowania decyzji, co 
nie znaczy, że są megatrudne. Chodzi o to, 
aby gracz czuł, że ma na coś wpływ. Chce-
my, aby ludzie złapali bakcyla i kontynu-
owali przygodę z planszówkami. Tym bar-
dziej że obecnie co roku na całym świecie 
jest kilka tysięcy premier gier planszowych, 
w Polsce kilkaset, funkcjonują specjalne 
wydawnictwa, więc jest w czym wybierać 
– podkreślał Michał Perzyński.

Na stolikach porozmieszczane były roz-
maite gry. Dosłownie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. I znajdował. Z wypiekami 
na twarzy siedzieli zarówno ludzie dorośli, 
nastolatkowie, jak i małe dzieciaczki z ro-
dzicami. Wszyscy zaangażowani, niezależ-
nie od wieku i doświadczenia, wszystkich 
jak magnes przyciągała chęć przeżycia 
czegoś autentycznie wciągającego, pochła-
niającego myśli i ćwiczącego umysł. – To 
był prawdziwy festiwal, nie tylko z nazwy. 
Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. 
Oceniam, że ludzi, którzy nas odwiedzili, 
można liczyć w tysiącach. Mieliśmy 80 sto-
łów, które były ciągle zajęte, a przy stołach 
równocześnie siedziało przecież po kilka 
osób. Naszym głównym założeniem było 
to, aby nauczyć ludzi grać, bo planszówki 
mają to do siebie, że mogą w nie grać nie-
mowlaki od 18 miesięcy po seniorów po-
wyżej 100 lat. Wiemy, że ludzie grywają po 
domach we własnym gronie, a warto zinte-
grować to środowisko, dlatego chcemy bu-
dować lokalną planszówkową społeczność. 
Na naszej imprezie gościliśmy laików, jak 
również osoby, które żyją tym światem, 
jeżdżą od imprezy do imprezy, walcząc 
i zdobywając nagrody. Można powiedzieć, 
że dla nich to już jest jak sport – mówił 
Marcin Masalski.

I właśnie dla takich osób kuszącą pro-
pozycją były turnieje gier. W ofercie zna-
lazły się: Magic the Gathering, Pokemon, 
Unmatched, Hero Realms, Star Realms, 
Dice Throne, Wsiąść do pociągu i  Tali-
sman: Magia i Miecz. W zaciętej rywaliza-
cji wśród uczestników znaleźli się znawcy 
gatunku. – Zwyciężyłem w turnieju Wsiąść 
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do pociągu Europa. W swoim życiu roze-
grałem już ponad tysiąc partii tej gry. Mam 
do niej ogromny sentyment, bo w 2010 
roku udało mi się zostać mistrzem Polski. 
Dzięki temu brałem udział w mistrzo-
stwach świata w Paryżu, gdzie zająłem 
czwarte miejsce. W Grodzisku panowała 
miła atmosfera, spotkałem fajne towarzy-
stwo, zawodnicy byli na poziomie, a obiekt 
nadaje się do tego typu imprezy – mówił 
Krystian Romanowski z Warszawy.

Podczas wydarzenia za sprawą prelekcji 
istniała możliwość dokształcenia się w wie-
lu obszarach związanych z grami planszo-
wymi, np. ich zastosowaniem w procesie 
edukacji. – Planszówki wykorzystuję na 
zajęciach z historii. Jest to przyczynek do 
dyskutowania o różnych zagadnieniach. 
Dla ucznia jest to zdecydowanie ciekaw-
sza forma niż suchy wykład. To poprzez 
zabawę zupełnie inny sposób przekazywa-
nia wiedzy. Widzę tego namacalne efekty, 
bo uczniowie zaczynają zadawać zupełnie 
inne pytania, które wynikają z rozgrywek. 
Pojawiają się emocje. Warto sięgnąć np. po 
Dywizjon 303 czy Kolejkę. Chętnie zgłosi-
łem się do udziału w grodziskim festiwalu, 
bo moim celem była popularyzacja gier 
historycznych. Jestem nie tylko zbudowa-
ny tą imprezą, ale również pełen entuzja-
zmu – mówił Paweł Włoczewski, historyk 
i wicedyrektor Podkowiańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 60.

Dosyć ciekawym aspektem, cieszącym 
oko, była prezentacja figurek do gier. Nie-
przypadkowo wyglądały w sposób zwra-
cający uwagę. – Wiele współczesnych gier 
zawiera w sobie figurki, które służą za 
pionki i wielu bohaterów gier jest w for-
mie figurek. Ja zajmuję się ich malowa-
niem, nadaję im nowe życie, np. gdy ktoś 
zamarzy sobie, że chciałby grać rycerzem 
w złotej zbroi. Wcześniej zajmowałam się 
malarstwem tradycyjnym i wydaje mi się, 
że pomalowanie figurek jest trochę ła-
twiejsze, bo nie trzeba m.in. robić szkicu, 
a figurka to gotowy obiekt do kolorowania. 
Jednak pomalowanie figurki mającej około 
3 centymetry to dla mnie około 8 godzin 
pracy. Można to też zrobić bardzo standar-
dowo, nie zagłębiając się w detale w około 
3 godziny – mówiła Katarzyna Gutowska, 
mieszkanka Grodziska.

Wydarzenie dostarczyło wszystkim 
wielu niezapomnianych chwil. Jego siłą 
było m.in. to, że pomysłodawcom udało 
się przyciągnąć i zjednoczyć wokół siebie 
i swojej inicjatywy sztab ludzi – wolonta-
riuszy, przedstawicieli różnych instytucji 
i firm. Ponieważ to grono jest tak liczne, 
że nie chcielibyśmy kogokolwiek pominąć, 
a wszystkich nie sposób wymienić, to od-
syłamy do zapoznania się z profilem na Fa-
cebooku pod nazwą Planszowy Grodzisk.

  n Anna Redel

Emocje  na planszy 



BOGORIA nr 323 listopad 2022

kultura1414 wydarzenia

Więcej niż sto procent 
niepodległości 

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości odbie-
gało swą różnorodnością od schematycznych uroczy-
stości. Bogaty program obchodów realizowany był 
w tak wielu miejscach i miał tak wiele elementów, że 
wyzwaniem, któremu naprawdę trudno było sprostać, 
było uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach.

Niezwykłym preludium było 
uroczyste wręczenie odzna-
czenia „Pro Patria” Janinie 
Soporek, Honorowej Oby-
watelce Grodziska Mazo-
wieckiego. Pensjonariuszka 
Domu Pomocy Społecznej, 
mająca już ponad 100 lat, nie 
kryła wzruszenia. Nie była 
to jedyna osoba wyróżniona 
tego dnia. Medal „Pro Patria” 
stał się udziałem również Ste-
fana Łuczyńskiego i Celiny 
Skiby, tytuł Zasłużony dla 
gminy Grodzisk Mazowiecki 
otrzymali Jolanta i Romuald 
Wąsikowscy, zaś Brązowy 
Krzyż Zasługi przyznano 
zmarłemu w tym roku ks. Eu-
geniuszowi Dziedzicowi.

Celebrowanie 11 listopa-
da wyzwoliło w mieszkań-
cach powszechny entuzjazm. 

Przed pomnikiem Józefa 
Chełmońskiego, na deptaku, 
na placu Króla Zygmunta Sta-
rego, w kościele św. Anny, na 
placu Wolności, w Centrum 
Kultury, Mediatece, Biblio-
tece Publicznej, na strzelni-
cy w  Makówce i w kościele 
przy ul. Piaskowej widać było 
szczerą radość uczestników 
oraz ogromne zaangażowanie 
organizatorów gminno-po-
wiatowych obchodów święta. 
I niezmiennie, czy chodziło 
o przemarsz, mszę, część ofi-
cjalną, pokaz mody z  epoki, 
film, koncert, grę miejską, 
warsztaty, turniej, wypoży-
czalnię czy wieczornicę wszy-
scy dawali z siebie więcej niż 
sto procent. A wisienką na 
torcie był 12 listopada koncert 
„Panny Wyklęte”.    (ar)
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Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim 9 październi-
ka świętowało 75-lecie istnienia. Jak na tak zacny jubileusz 
przystało, było dostojnie i elegancko.
Obchody rozpoczęły się mszą 
św. w intencji pszczelarzy od-
prawioną w kościele św. Anny. 
Niebagatelną rolę pszczelar-
skiej pracy podkreślał ks. Ma-
riusz Bagiński.

Dalsza część uroczysto-
ści odbywała się w Hotelu 
Grodzisko. Po powitaniu 
gości, nowo przyjęte do gro-
dziskiego koła osoby, stojąc 
przed jego sztandarem, zło-
żyły ślubowanie i  otrzymały 
legitymacje członkowskie. 
Uczestnicy spotkania mogli 
wysłuchać krótkiego wykła-
du dotyczącego znaczenia 
pszczół i trudów działalności 
w pasiece. – Pszczoły są lata-
jącymi pędzelkami służący-
mi do zapylania kwiatów, bo 
wykorzystują oskórek i włoski 
do tego, aby przenosić py-
łek z  jednej rośliny na dru-
gą. Na jeden kilogram mio-
du pszczoła musi odwiedzić 
1 milion kwiatów, a przy 2 do 
4 kilogramów nektaru musi 
wykonać od 80 do 120 tysięcy 
lotów. Jest to gigantyczna pra-
ca, dlatego pszczołom należy 
się szacunek – podkreślała 
dr inż. Łucja Skonieczna.

Historię, teraźniejszość 
i  perspektywy na przyszłość 
grodziskiego koła przybli-
żył zebranym jego prezes, 
Stanisław Walczak. – Koło 
zostało oficjalnie zarejestro-
wane w  urzędzie powiato-
wym w  1946 roku. Obecnie 
członków jest 119, są to osoby 
od 23 do ponad 90 lat, głów-
nie hobbiści, choć w naszych 
szeregach jest dwóch zawo-
dowych pszczelarzy. Mamy 
kilka pasiek powyżej stu pni, 
ale przeciętnie to w granicach 
15-20 rodzin, bo to pasieki 
przydomowe. Jesteśmy jed-
nym z  trzech największych 
kół na Mazowszu, obok Grój-
ca i Piaseczna – mówi prezes, 
zwracając uwagę na coraz 

trudniejszą sytuację pszcze-
larstwa z  uwagi na postępu-
jącą urbanizację i kurczenie 
się terenów, na których mogą 
pożywić się pszczoły. – Mimo 
tego, że wiosną mamy dosyć 
pożytków, to koniec czerw-
ca oznacza czas głodu dla 
pszczół, bo brakuje pyłku. 
Staramy się temu zapobiegać, 
poprzez np. kupowanie roślin, 
przekazywanie ich mieszkań-
com. Pyłek, miód i woda to są 
trzy składniki, które decydu-
ją o rozwoju pszczół, a pyłek 
pszczoła musi znaleźć w te-
renie. Jej najważniejszym za-
daniem jest zapylanie roślin. 
Ma to wpływ na lepsze plony, 
co przekłada się na miliardy 
złotych. Korzyści dla pszcze-
larza to 10-15 proc. z tego, co 
pszczoła robi dla środowiska 
i gospodarki – przekonuje Sta-
nisław Walczak.

W imieniu Tadeusza Dy-
lona, prezydenta Polskiego 
Związku Pszczelarzy, list 
gratulacyjny odczytał Marek 
Boroski, prezes Mazowiec-
kiego Związku Pszczelarzy. 
Uroczystość stała się też oka-
zją do wręczenia różnego typu 
wyróżnień. Były to odznaki 
honorowe Zasłużony dla Rol-
nictwa od Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dla Sylwii Gle-
zner, Mieczysława Kowalskie-
go i Jacka Wiśniewskiego oraz 
„Złote Bogorie” od samorzą-
du Grodziska Mazowieckiego 
dla Tadeusza Jałowieckiego, 
Jerzego Komorowskiego, Sta-
nisława Walczaka, Roberta 
Rybusiewicza i Jacka Wi-
śniewskiego.

Zarząd Główny Polskie-
go Związku Pszczelarskiego 
nadał Piotrowi Galińskiemu 
i Markowi Wieżbickiemu me-
dale im. ks. dr. Jana Dzierżona 
za wybitne zasługi w rozwoju 
pszczelarstwa. W uznaniu za-
sług dla PZP wręczono odzna- RE
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Zarząd Koła Pszczelarzy Grodzisk Ma-
zowiecki, w  imieniu wszystkich pszcze-
larzy zrzeszonych w grodziskim kole, 
chce serdecznie podziękować władzom po-
wiatu grodziskiego i urzędu miasta i gminy za udział w ob-
chodach 75-lecia koła oraz wsparcie finansowe, jakie władze 
samorządowe udzieliły naszemu kołu.

Stanisław Walczak,  
prezes Koła Pszczelarzy w Grodzisku Maz.

Latające pędzelki  
i ich opiekunowie

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Podziękowanie

ki: złote (Sylwia Glezner i Elż-
bieta Jaszczyńska), srebrną 
(Sławomir Leśniak) i brązową 
(Jan Zbińkowski). Dyplomy 
za szczególny wkład pracy na 
rzecz rozwoju pszczelarstwa 
od PZP otrzymali: Robert Ry-
busiewicz, Wioletta Kowalska, 
Antoni Tarłowski, Zdzisław 
Pira, Ireneusz Świerzbiński, 
Artur Maliszewski, Krystyna 
Kraszewska, Jerzy Komorow-
ski i Jacek Wiśniewski.

Zarząd Koła Pszczelarzy 
w Grodzisku nadał honoro-
we tytuły Przyjaciela Koła 
Pszczelarzy w Grodzisku Ha-
linie Czajkowskiej, Marko-
wi Boroskiemu i Tomaszowi 
Zimnemu i wyróżnił dyplo-
mami członków za długolet-
nią działalność: 45-letnią Ze-
nona Cybulskiego, 35-letnią 

Bernardy Michalak, 25-let-
nią Jerzego Komorowskiego, 
Mieczysława Kowalskiego, 
Roberta Rybusiewicza oraz 
15-letnią Leona Kucnera, 
Kazimierza Czarneckiego, 
Krystyny Kraszewskiej, Ar-
tura Maliszewskiego, Michała 
Wiśniewskiego, Michała Wal-
czaka, Jerzego Krupińskiego 
i Janusza Michalaka.

– Podtrzymuję tradycję 
rodzinną, pasiekę prowadził 
zarówno mój dziadek, jak 
i pradziadek oraz wujek. Daje 
mi to bardzo dużą satysfakcję, 
pozwala się odstresować od 
codziennego życia, stanowi 
odskocznie. Uwielbiam szum 
pszczół, który jest czymś fa-
scynującym i uspakajającym 
– mówiła Sylwia Glezner.

n Tekst i fot. Anna Redel
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– W związku z Europejskim Dniem Ptaków 
chcieliśmy stworzyć takie miejsce, gdzie 
można z tymi ptakami poobcować – wyja-
śniał założenia Piotr Moczydłowski z dwor-
ku. Dlatego właśnie wszystko zaczęło się od 
rodzinnego spaceru o charakterze przyrod-
niczo-ornitologicznym. Kolejną atrakcją 
było przedstawienie „Księga muzyki i opo-

wieści. Wędrówki po Bliskim Wschodzie”. 
Dużą popularnością cieszyły się warsztaty 
robienia karmników dla ptaków oraz mi-
nigra terenowa „Ptasie odgłosy”. Na punk-
tach trzeba było np. skojarzyć ptaki na 
podstawie odgłosów czy wybrać pokarm, 
jaki ptaki mogą jeść, i oddzielić go od pro-
duktów, których nie powinny spożywać. Na 

Tradycja Zaduszek jazzowych w Grodzisku 
Mazowieckim sięga czasów Marka Ca-
banowskiego. Tegoroczne odbyły się 3  li-
stopada w Willi Radogoszcz i poświęcone 
były pamięci Joanny Antolak. Jej sylwetkę 
przybliżył Łukasz Nowacki. Przypomniał, 
że była m.in. inicjatorką wielu działań 
artystycznych adresowanych do dzieci 
w ramach Stowarzyszenia Działań Twór-
czych Parabuch oraz przyczyniła się do 
ożywienia dworku Adama Chełmońskiego 
w Adamowiźnie przed jego rewitalizacją.

Wystąpił saksofonista Andrzej Antolak 
z zespołem. Muzycy zagrali standardy ja-

zzowe, takie jak „You Are Too Beautiful” 
Richarda Rodgersa i „Once I Loved” An-
tonio Carlosa Jobima. Nie zabrakło kom-
pozycji Andrzeja Antolaka: „Cats Cradle”, 
„Powrót królów” oraz dedykowanej żonie 
– „Dear Lady”. Andrzejowi Antolakowi 
towarzyszyli Rafał Stępień (fortepian), 
Paweł Puszczało (kontrabas) i Krzysztof 
Gradziuk (perkusja).

Po koncercie był czas na wspomnie-
nia, ale wydaje się, że w takich chwilach 
muzyka jest ważniejsza niż nawet tysiąc 
słów.

 n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Od lat Ośrodek Kultury część środków 
ze swojego budżetu przeznacza na reno-
wację pomników uznanych za zabytko-
we z racji wieku, walorów artystycznych 
bądź unikatowego materiału. W  więk-
szości przypadków wykonawcą tych 
działań był konserwator dzieł sztuki 
Grzegorz Staręga, który w tym roku daw-
ną świetność przywrócił pomnikowi na 
grobie Gieni Borowej, jak również doko-
nał odświeżenia grobu rodziny Walczew-
skich, mogiły powstańca listopadowego 
Jędrzeja Krysińskiego oraz uczestnika 
wojny polsko-bolszewickiej majora Jana 
Górskiego. W ostatnich latach blask od-
zyskały także pomniki na grobach Wi-
tolda Krupińskiego, malarza Władysła-
wa Ostrowskiego, małżonków Haeberle, 
a także drugi pod względem wieku na 

grodziskim cmentarzu grób Józefa Ko-
bierskiego. Efekty działań renowacyj-
nych można było zobaczyć m.in. podczas 
dorocznego spaceru historycznego, który 
22 października odbył się na grodziskim 
cmentarzu. Uczestnicy odwiedzili na-
grobki zabytkowe, groby mieszkańców 
Grodziska, zasłużonych dla miasta i dla 
kraju, a także miejsca pamięci. 

– W cmentarzu zapisana jest historia 
Grodziska, opowieść o ludziach, którzy 
tworzyli to miasto i kluczowych epizodach 
dziejowych. W tym roku spacer został 
uzupełniony o gawędę Wojciecha Hard-
ta, który opowiadał o członkach opozycji 
demokratycznej i osobach, które walczyły 
o wolność – mówi specjalista ds. historii 
miasta Łukasz Nowacki z Ośrodka Kultu-
ry, który wcielił się w rolę przewodnika. 

Z kolei w dniach poprzedzających 
Wszystkich Świętych na grobach osób 
zasłużonych, spoczywających na obu gro-
dziskich cmentarzach, zostały złożone 
wieńce. W imieniu władz miejskich tego 
aktu pamięci dokonali harcerze Szczepu 
nr 6 Hufca ZHP Grodzisk.  n (kb) 

Pracownicy dworku Adama Chełmońskiego 8 października zaprosili 
do udziału w Dniu Ptaków. Wydarzeniu, które nie tylko dawało możli-
wość miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale także, a może 
przede wszystkim, miało walory edukacyjne.

Ptaki w roli głównej

Mogiły opowiadają o historii 
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Muzyka ważniejsza od słów

trasie uczestnicy zabawy spotykali zaanga-
żowanych wolontariuszy, którzy wcielili się 
w przedstawicieli poszczególnych gatunków 
ptaków, m.in. wróbla, czy bociana.

 n Anna Redel
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Na spotkaniu w bibliotece można było 
dowiedzieć się również o historii Brwi-
nowa i Podkowy Leśnej. Maria Nowa-
kowska poprowadziła spacer szlakiem 
grodziskich detali architektonicznych. 
Są to fragmenty wykończenia budyn-
ków, które odsłaniają swoje piękno, jeśli 
zechcemy porzucić codzienny pośpiech. 
Patrząc uważnie na mijane budynki, zo-
baczymy, jak wiele jest w nich znaczących 
szczegółów, takich jak kute balustrady 
balkonów, latarenki adresowe itp. Trasa 
spaceru prowadziła od dworca PKP uli-
cami 1 Maja, Kościuszki, Zondka, Krótką 
i Limanowskiego, Żwirki i Wigury, Har-
cerską na pl. Wolności, pl. Zygmunta Sta-
rego do kościoła św. Anny. W  świątyni 
można było wysłuchać koncertu muzyki 
sakralnej w  wykonaniu Tomasza Raffa 
(bas) i Łukasza Mosura (organy). 

Online odbyło się spotkanie z Mar-
tyną Steckiewicz, która przetłumaczyła 

dzieje Grodziska Mazowieckiego spisane 
w języku jidysz przez Zalmena Najhojza 
(Salomona Neuhausa). Tekst opisuje do-
brze znane wydarzenia historyczne, któ-
re wpłynęły na dzisiejszy charakter oraz 
wygląd miasta. Ciekawostką jest fakt, że 
został napisany w 1936 roku na konkurs 
„Z mojego miasteczka”, ogłoszony przez 
warszawską jidyszową gazetkę „Dos naje 
wart” („Nowe słowo”). Materiał zawie-
ra informacje dotyczące mieszkających 
w mieście Żydów, poznajemy dzięki nie-
mu nazwiska ważnych dla miasta osób, 
obserwujemy, w jakim tempie przy-
bywało osiedlających się tu rodzin ży-
dowskich. Widzimy, jak uczestniczą we 
wszystkich ważnych wydarzeniach hi-
storycznych. Uwagę zwraca opis wyglądu 
Wielkiej Synagogi w Grodzisku. Salomon 
Neuhaus urodził się w 1915 roku. Był sy-
nem właściciela księgarni i nauczycielki. 
Mieszkał we własnościowej kamienicy 

znajdującej się na rogu ul. Sienkiewicza 
i pl. Wolności, gdzie obecnie jest apteka. 
Gdy pisał żydowską historię Grodziska, 
miał zaledwie 21 lat. Został zamordowa-
ny 6 lat później, w 1942 r. Jak przyznała 
Martyna Steckiewicz, dzięki tłumaczeniu 
rękopisu mogła poczuć się bliżej autora. 
Tłumaczenie nie sprawiało jej trudno-
ści translatorskich. – To, że pochodzę 
z  Grodziska było pewnym ułatwieniem, 
ponieważ znam miejsca opisywane przez 
Neuhausa – powiedziała.  

W ramach wydarzenia odbyła się pre-
miera pierwszej części publikacji „Gro-
dziskie Herstorie”. Broszura przybliża 
sylwetki kobiet związanych z Grodzi-
skiem Maz.: Anny Dębskiej, Ewy Partum, 
Reginy Cukier, Stanisławy Sławińskiej, 
Hanny Malewskiej, Wandy Chełmoń-
skiej, Aurelii Sobieraj, Anny Zalewskiej 
i Zofii Siemaszko. 

 n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Cykl imprez poświęcony historii 
miasta i regionu pt. „Dziedzictwo 
2022. Grodzisk Mazowiecki jakim 
go (nie)znamy” odbył się w dniach 
6-7 października w związku z ju-
bileuszem 500-lecia Grodziska. 
Organizatorem było Stowarzysze-
nie Nowa Kultura i Edukacja.

Miasto z perspektywy
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pamiętaj o przestrzeganiu DOBRYCH MANIER

1.   Głośne rozmowy współpasażerów.
2.   Głośne rozmowy przez telefon.
3.   Brak higieny osobistej, przykry zapach.
4.   Głośne słuchanie muzyki.
5.   Nogi na siedzeniu.

6.   Blokowanie, zastawianie drzwi.
7.   Używanie wulgaryzmów.
8.   Niszczenie wspólnego mienia.
9.   Spożywanie jedzenia i napojów.
10. Duży plecak na plecach, torba na ramieniu.

     Spożywanie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych.
     Niezakrywanie ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
     Trzaskanie składanymi siedzeniami.

oraz

Przypominamy co podczas podróży WuKaDką 
przeszkadza nam najbardziej.

Podróżujesz 
WuKaDką?
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Gwiazd nie zabrakło i tym razem – w pią-
tek w Mediatece z ekscytującym koncertem 
wystąpił Władysław Komendarek, który 
wraz z Exodusem zagrał w 1979 roku pod-
czas III Grodziskiego Sejmiku Muzycznego, 
a  w  sobotę na zakończenie sejmiku – An-
drzej Nebeski, przed laty członek Niebie-
sko-Czarnych. W podwójnej roli – gwiaz-
dy i osoby związanej z grodziskim ruchem 
muzycznym wystąpiła Marysia Głuchow-
ska-Staszek z zespołem Goodwill. Jednym 
z nieodłącznych elementów Grodziskich Sej-
mików Muzycznych były koncerty grup lo-
kalnych – przed laty były to takie zespoły jak 
Wędrujący w Stylu, Ogień czy Famed, na ba-
zie którego powstał istniejący do dziś zespół 
Rock Union. Akcenty lokalne z odpowiednią 
mocą zabrzmiały również podczas IV sejmi-
ku – preludium sobotniego koncertu, popro-
wadzonego podobnie jak 43 lata temu przez 
Mieczysława Osiadacza, który tym razem 
stworzył duet z artystką młodego pokolenia 
Dagmarą Jaworską, stanowił utwór „Schody 
do nieba” w wykonaniu Krzysztofa Żurka. 
Następnie zagrał Onezorge Band, zespół 
Tomasza Onezorge, jednego z prekursorów 
muzyki rozrywkowej w Grodzisku. Grupę 
wokalnie wzbogaciła Dagmara Jaworska, 
szerokiej publiczności znana z występów 
w  zespole towarzyszącym realizacji progra-
mu „Jaka to melodia?”, a w Grodzisku jako 
instruktor śpiewu dla grup młodzieżowych. 
Swoją partię solową miała również podczas 
występu Grodziskiego Chóru Bogorya, śpie-
wającego pod dyrekcją Anny Asińskiej i przy 
akompaniamencie kojarzącego się przede 
wszystkim z batutą dyrygencką Marcina 
Łukasza Mazura, który tym razem pokazał 
próbkę swoich możliwości wokalnych. Pio-
senki Antoniego Kani, prekursora polskie-
go folku, założyciela Galerii Instrumentów 
Folkowych i zespołu Syrbacy, przypomniał 
zespół Gama, a z solowym recitalem wystą-
pił pochodzący z Grodziska prof. n. medycz-
nych Jacek Rudnicki. 

Występom scenicznym towarzyszyły wy-
stawy fotografii – w Mediatece dostępna 
była ekspozycja Fundacji im. Franciszka 
Walickiego, poświęcona patronowi funda-
cji, pomysłodawcy i twórcy okresu muzyki 
bigbitowej w Polsce, zaś w foyer Kina Cen-
trum Kultury do obejrzenia były zdjęcia 
grodziskich zespołów muzycznych z drugiej 
połowy XX wieku.

Podobnie jak przed laty Sejmik był nie 
tylko platformą słuchania muzyki, ale 
także miejscem spotkania muzycznej bra-
ci – część koncertową poprzedził wieczór 
wspomnienień, który stanowił również 
okazję do wręczenia przez burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego dyplomów 

i podziękowań dla ludzi tworzących środo-
wisko muzyczne w Grodzisku.

n Krzysztof Bońkowski

Grzegorz Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego: – Bardzo się cieszę, 
że możemy dzisiaj podziękować tym wszyst-
kim, którzy grali przez te lata. Wielu zna-
komitych ludzi, którzy przewinęli się przez 
Grodzisk, czy żyli w Grodzisku, wniosło 
bardzo dużo do kultury muzycznej. Bardzo 
bogate było środowisko jazzowe. Muzyka 
była jedną z niewielu dziedzin, gdzie nie 
miało znaczenia, czy tatuś jest sekretarzem, 
ubekiem czy kimś innym. Decydowała jed-
na rzecz: grasz albo nie grasz.

Mieczysław Osiadacz, dziennikarz Ra-
dia Bogoria, animator sceny muzycznej 
w Grodzisku: – Miałem okazję współorgani-
zować  II i III Sejmik Muzyczny. Ten koncert 
jest po to, żeby przypomnieć muzyków, ludzi 
grodziskiej sceny muzycznej, ale także tych, 
którzy organizowali tę scenę.

Jacek Rudnicki, lekarz, pochodzący z Gro-
dziska muzyk: – W tamtych czasach była 

jakaś magia. My rozmawiamy o różnych 
rzeczach, o różnych szczegółach, ale mówi-
my o magii, duszy. To było ponad wszystko, 
ponad finansami, ponad ideologią. Bardzo 
kocham Grodzisk Mazowiecki i dziękuję, 
że tu jestem. Muzyka pomaga w chwilach 
stresowych. I tłumaczy pewne sprawy życio-
we w sposób niewerbalny. Inaczej się myśli 
o rzeczach trudnych, rzeczywistych.

Maria Głuchowska, przed laty wokalist-
ka grupy Janczary, w której grali również 
grodziszczanie: Bogdan „Bohun” Lewan-
dowski i Zdzisław „Szczota” Grzesiewicz: 
– My się strasznie przyjaźniliśmy. Byliśmy 
jak palce jednej ręki. Popadliśmy kiedyś do 
Darłowa, tam miała być dyskoteka, przy-
jeżdżamy, a tam nie ma nic. Organizatorzy, 
żebyśmy nie umarli z głodu, dawali nam 
jakieś śmieszne racje, chłopaki palili papie-
rosy, zbieraliśmy więc pety z popielniczek, 
ja mieszkałam w  jakiejś piwnicy z jakimiś 
dziewczynami, których w ogóle ich nie zna-
łam. Ale młodość, to młodość. Byliśmy ra-
zem i to było najważniejsze.

Lechosław Strug-Kwiatkowski, muzyk, 
animator grodziskiego ruchu muzycz-
nego, inicjator społeczności Bardów 
Zachodniego Mazowsza oraz IV Grodzi-
skiego Jubileuszowego Sejmiku Muzycz-
nego: – Dlaczego jubileuszowy? Bo to jest 
500-lecie naszego miasta. Niektórzy spo-
tykają się dziś po 50-60 latach. Chcieliśmy 
przypomnieć ludzi sceny: muzyków, dzien-
nikarzy. Byliśmy też na cmentarzu, by od-
dać hołd naszym przyjaciołom, którzy grają 
już w innej orkiestrze.

18 kultura

Magia wróciła
Grodziskie Sejmiki Muzyczne w latach 70. ubiegłego wieku zyskały zasłużo-
ną ponadlokalną sławę, a ich wspomnienie kultywowane jest do dziś przez 
pokolenie powojennego wyżu demograficznego. Podczas trzech edycji tej 
obrosłej legendą imprezy wystąpiły takie tuzy polskiej sceny jak Breakout 
z Tadeuszem Nalepą i Mirą Kubasińską, Krzak, Janczary i Exodus. W dniach 
28-29 października odbył się IV Grodziski Jubileuszowy Sejmik Muzyczny 
wprost odwołujący się do tradycji sprzed blisko półwiecza.  
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Tomasz Onezorge, założyciel Elektronów, 
jednego z pierwszych grodziskich zespo-
łów muzycznych: – Zacząłem całkowicie 
amatorsko. Na początku graliśmy w składzie, 
który był trudny do ogarnięcia, bo bez prze-
rwy zmieniali się muzycy. Zaczęliśmy grać 
w dawnej Polfie w świetlicy, która była przy 
torach. Tam się odbywały wieczorki, a potem 
to już były występy w KaKaO. Oprócz tego 
prowadziłem zespoły w PSS-ie, mój brat też 
prowadził tam zajęcia. Mieliśmy zespół czte-
rech-pięciu dziewczyn, które śpiewały, zaj-
mowaliśmy jakieś miejsca w konkursie pio-
senki radzieckiej, takie były czasy. A potem 
była Adria. Adria była teatrem jednego dnia, 
każdego dnia odbywał się inny spektakl, bo 
różni ludzie występowali.

Paweł Stróżewski, kontynuator idei An-
toniego Kani, popularyzatora polskiej 
kultury ludowej: – Antek Kania założył 
w Grodzisku największą w Polsce, a może 
i w Europie prywatną Galerię Instrumen-
tów Folkowych, która liczy ponad tysiąc 
instrumentów gromadzonych przez po-
nad 50 lat. Credo Antoniego Kani staram 
się przekazywać wszystkim osobom, któ-
re przychodzą do galerii i powtarzam: co 
w zasięgu ręki mamy, na instrument prze-
rabiamy. Antoni Kania był założycielem 
pierwszego folkowego zespołu w Polsce 
o  nazwie Syrbacy. Syrbakami nazywano 
niegdyś muzyków niezrzeszonych w cechu, 
nie mieli prawa występowania w mieście, 
tylko po wsiach. Syrbacy na Pikniku Coun-
try w 1999 roku zdobyli pierwszą nagrodę 
radia kierowców.  n (not. kb)

Grodziskie Sejmiki Muzyczne 
Cykl wydarzeń zainicjowanych przez 
grupę muzykujących mieszkańców Gro-
dziska, jak bracia Stępniewscy, bracia 
Bartozi, Zdzisław „Szczota” Grzesiewicz, 
Bogdan „Bohun” Lewandowski, Ryszard 
„Chlorek” Matusiak oraz Lechosław 
Strug-Kwiatkowski. Inicjatywę wspierał 
grodziski dziennikarz muzyczny Marek 
Cabanowski. Z  uwagi na PRL-owskie 
uwarunkowania konieczna była współ-
praca z instytucjami oficjalnymi – I Gro-
dziski Sejmik Muzyczny odbył się w 1973 
roku pod patronatem Związku Młodzieży 
Socjalistycznej. Organizatorem kolejnych 
dwóch edycji – w latach 1978-79 była 
grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Inicjatorem IV Grodziskiego Jubileuszo-
wego Sejmiku Muzycznego był Lechosław 
Strug-Kwiatkowski i środowisko Bardów 
Zachodniego Mazowsza, a od strony fi-
nansowej i organizacyjnej przedsięwzięcie 
wsparły grodziski Urząd Miejski i Ośro-
dek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Od patriotyzmu po rozrywkę
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 5 listopada 
wystąpił w nowej hali widowiskowo-sportowej. Soliści, artyści chóru 
i baletu oraz muzycy orkiestry symfonicznej zabrali licznie zgromadzo-
ną publiczność we wspaniałą muzyczną podróż.
Koncert rozpoczęła wiązanka pieśni le-
gionowych, na czele z Marszem Pierwszej 
Brygady. W odniesieniu do powstań ślą-
skich wykonano „Od Bytomia bita droga”, 
a w  kontekście powstania wielkopolskie-
go wybrzmiała pieśń „Naprzód poznań-
ski pułku pierwszy”. Można było usłyszeć 
też szlagiery XX-lecia międzywojennego: 
„Ada to nie wypada”, „Już nie zapomnisz 
mnie”, „Brunetki, blondynki”, czy „Tylko 
we Lwowie”. Czas II wojny światowej re-
prezentowały m.in. piosenki „Gdy w noc 
wrześniową”, „Idą leśni”. Nie zabrakło 
utworów odnoszących się do powstania 
warszawskiego, np. „Hej, chłopcy, bagnet 
na broń”, „Warszawskie dzieci”, „Sani-
tariuszka Małgorzatka”. Zebrani zostali 
również przeniesieni w świat musicali za 
sprawą przebojów ze „Skrzypka na da-
chu” oraz „Grease”. Na finał wszyscy arty-
ści wykonali „Jak Białe Orły”.

Godne odnotowania jest, że w zespole 
występują także mieszkańcy gminy Gro-
dzisk Mazowiecki – Antonina Ziąbska, 
Elżbieta Górnicka, Paweł Szkop i Tomasz 
Górnicki, którzy zostali wyróżnieni dy-

plomami gratulacyjnymi. – Choć w  ze-
spole pracuję już ponad 11 lat, to tym 
razem byłam bardzo zestresowana. Lecz 
odbiór publiczności był super! Jako balet 
tańczyliśmy zarówno tańce patriotyczne 
w mundurach wojskowych, jak i rozryw-
kowe w kostiumach – charlestona, tango, 
walca. Od dziecka interesowałam się tań-
cem, skończyłam warszawską szkołę bale-
tową i udało mi się dostać do tego zespołu 
– mówiła Antonina Ziąbska (na zdjęciu), 
reprezentująca grono artystów-mieszkań-
ców Grodziska.  n (ar)
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Nowością było przedstawienie teatralne 
„Wędrówka Nabu” na podstawie bajki 
Jarosława Mikołajewskiego. Tę opowieść 
o dzieciach w drodze, wędrujących przez 
granice w poszukiwaniu bezpiecznego 
domu zaprezentowały Ania Woźniak i Jo-
anna Sarnecka.  

Pierwszego dnia festiwalu w Poczekal-
ni PKP wystąpiły skrzypaczki, studentki 
Uniwersytetu Muzycznego im. Frydery-
ka Chopina w Warszawie – Wiola Jaku-
biec i Dorota Błaszczyńska-Mogilska, 
czyli duet Sekunda. W swojej twórczości 
prezentują autorskie kompozycje stwo-
rzone na bazie tradycyjnych melodii,  łą-
czą muzykę źródeł z brzmieniami XXI 
wieku, wykorzystując przy tym skrzypce 
barytonowe, czyli tradycyjny instrument, 
wyposażony dodatkowo w struny okta-
wowe, ale także elektronikę, czyli m.in. 
loopery i samplery. Całość dopełnia biały 
śpiew. Głównym źródłem inspiracji stała 
się dla duetu muzyka tradycyjna Beskidu 
Żywieckiego oraz Spiszu, ale inspiracją 

jest również muzyka Wojciecha Kilara 
i Mikołaja Góreckiego. 

W Mediatece wystąpił multikulturo-
wy zespół Habiarjan. Muzycy studiowali 
w Armenii, ale poznali się w Warszawie, 
gdzie w 2013 r. założyli zespół. Wykonali 
utwory oparte na tradycyjnej muzyce Ar-
menii. Kompozycje opowiadają o różnych 
ludzkich słabościach, a także o miłości, 
zarówno tej szczęśliwej, jak i odrzuconej. 
Koncert był bardzo energetyczny. 

Tradycją organizowanego przez Aka-
demię Profil we współpracy z Ośrodkiem 
Kultury Folk Festu są występy zespołów 
punk rockowych. Tak było również w tym 
roku. Wystąpił młody zespół Ye.Stem, któ-
ry obecnie przygotowuje materiał na płytę. 
Jak się okazało, nie był to jedyny zespół 
tego nurtu podczas festiwalu, ponieważ 
w niedzielę zaprezentował się białoruski 
folk punkowy zespół Dzieciuki założo-
ny w Grodnie w 2012  r. Nazwa zespołu 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza „dzie-
ciaki”. Jak nietrudno się domyślić, grupa 

w  swoim kraju znajduje się na czarnej li-
ście muzyków i ma utrudnioną możliwość 
koncertowania, przez co występuje głów-
nie w Polsce. Tematyka ich utworów doty-
czy m.in. historii Białorusi. 

Finał folkowego festiwalu, odbywa-
jącego się w dniach 14-16 października 
w Poczekalni PKP, Mediatece i Centrum 
Kultury, to projekt muzyczno-literacki 
Opla-Stasiuk-Trzaska. W utworach An-
drzej Stasiuk prezentuje turpistyczny 
obraz wsi bliski filmowi Wojciecha Sma-
rzowskiego „Wesele”. Wściekłość i prze-
moc sąsiadują tu z religijnością i obrzędo-
wością. Projekt trochę przypomina płytę 
Jima Morrisona „An American Prayer” 
zawierającą wiersze lidera The Doors. 
Niewątpliwie Andrzej Stasiuk dysponuje 
bardzo dobrym głosem i umiejętnie z nie-
go korzysta, jak w poetyckim slamie.  

W Mediatece goście mogli obejrzeć wy-
stawę harmonii ze zbiorów Galerii Instru-
mentów Folkowych.

 Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– Książki są po to, aby zasko-
czyć. Kiedy piszę powieści na 
faktach, jest mi ciężej z jednego 
powodu – znam ich zakończe-
nie, a to jest strasznie obciąża-
jące. Uwielbiam zaskakiwać nie 
tylko czytelników, ale i samego 
siebie – takimi słowami pisarz 
Max Czornyj rozpoczął spotka-
nie autorskie, które odbyło się 
7 października w grodziskiej Bi-
bliotece Publicznej. 

Jesienna aura i późna pora 
sprzyjały wielbicielom mrocz-
nych i przerażających powieści 
kryminalnych. Książki Maxa 
Czornyja znajdują się na niejed-
nej liście bestsellerów, więc nie-
dziwne, że pojawienie się autora 

w Grodzisku wywołało niemałe 
poruszenie wśród fanów gatunku.

W czasie spotkania pisarz od-
powiadał na pytania Agnieszki 
Pelc i Marii Szelągowskiej. A te-
mat rozmowy nie ograniczył się 
do najnowszej powieści. Uczest-
nicy spotkania mogli dowiedzieć 
się wiele na temat przyzwycza-
jeń, przekonań oraz doświadczeń 
pisarza. Na finał goście mogli za-
kupić książki z autografem.

Max Czornyj ma na swoim 
koncie już 43 książki i nie zwal-
nia tempa. Z pewnością pojawi 
się niejedna okazja, aby jeszcze 
odwiedził Grodzisk Mazowiecki.

 Weronika Kostrzewa

Tegoroczny 8. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folkowej w Grodzisku 
Mazowieckim miał szczególny charakter. Nie tylko dlatego, że odbywał 
się w roku 500-lecia istnienia miasta, lecz także ze względu na aktualną 
sytuację na wschodnich granicach Polski. Jego przesłanie odwoływało 
się do zasad integracji, wielokulturowości i tolerancji. 

Granice folku 

Kryminalne poruszenie
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O jeden spam za daleko
„Odkryłem porzuconą sumę 16 milionów dola-
rów na koncie naszego klienta, który ma takie 
samo nazwisko, jak ty. Możemy zebrać te środki 
i podzielić się nimi po 50%.”, „Jestem sierżantem 
w oddziałach piechoty Globalnej Koalicji. Po-
stanowiłem skontaktować się z Tobą wierząc, że 
będziesz chętny do współpracy ze mną nad tą 
obopólnie korzystną transakcją.”, „Wygrałem na 
loterii 326 milionów dolarów. Pragnę podarować 
Ci 300 000 dolarów, by zwalczyć głód i biedę.”. Ko-
jarzycie, drodzy Czytelnicy, podobne wiadomo-
ści? Pewnie nie raz trafiły one do Waszej poczty 
elektronicznej. Zapewne, jak ja, po prostu klikacie 
„usuń”. W ogóle nie czytacie tych bzdur. A jednak 
gdzieś z tyłu głowy przyjemnie jest pomarzyć, że te 
miliony dolarów naprawdę na nas czekają.

Po co dostajemy te maile? Bo ktoś chce od nas 
wyłudzić pieniądze. Wiadomości często napisane 
są koślawą polszczyzną czy równie kiepską angiel-
szczyzną, nierzadko przez kogoś, kto podaje się za 
nigeryjskiego księcia, więc na kilometr czuć, że 
mamy do czynienia z naciągaczami. Dlaczego więc 
rzeczony naciągacz mozolnie rozsyła 15 000 maili? 
Ano dlatego, że nawet jeśli jedną i tę samą wiado-
mość większość z 15 000 adresatów uzna za prze-
kręt, znajdzie się mniej zorientowany odbiorca, 
który dla obiecanych milionów uiści „przedpłatę” 
wynoszącą zaledwie ułamek wygranej, jakieś tysiąc 
złotych. Wszystko dla dobra sprawy. I co? 1:0 dla 
naciągacza. Dostał to, po co przyszedł: pieniądze. 
Adresat wzbogacił się jedynie o poczucie wstydu.

Są ludzie, którzy z lubością demaskują oszustów, 
ciągnąc z nimi zabawne wymiany wiadomości. 
Rzeczywiście od niektórych haczyków zarzuca-
nych przez e-mailowych naciągaczy dosłownie 
boki można zrywać. Fora internetowe pełne są 
przykładów. A to śpiewaczka gospel prosi w mailu 
o telewizor i odtwarzacz DVD, by pokazywać dzie-
ciom i  dorosłym Boga. Kuzyn niejakiego Harolda 
od 14  lat przetrzymywany jest na tajnej stacji ko-
smicznej. Kosmonauta nazbierał już tyle punktów 
miles&more, że dzięki nim i pomocy adresata może 
wykupić się z kosmicznej niewoli. Inny internauta 
został bezceremonialnie zapytany, jakie problemy 
stwarza mężczyzna, do zabicia którego wynajął 
nadawcę. Albo klasyk: ktoś każe nam natychmiast 
wypełnić formularz, bo inaczej usunie nam konto.

Żeby przygotować się do napisania tego felietonu, 
sama postanowiłam zajrzeć do starej skrzynki ma-
ilowej, która jest istną skarbnicą spamu, przeważają-
cego nawet nad istotnymi wiadomościami. Podczas 
logowania spotkała mnie jednak niemiła niespo-
dzianka. Dowiedziałam się, że moje konto przestało 
istnieć! Do stu tysięcy otrzymanych spamów! Wy-
gląda na to, że pewnego dnia kliknęłam „usuń” bez 
czytania wiadomości o jeden raz za dużo.

n Katarzyna Kowalewska,
pisarka z Grodziska

(bez książęcych koneksji)

Śmiertelnie  
poważna sprawa

Książki  
z dobrej  
półki

Przewodnik  
w rodzicielstwie

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

Szukając poradników dotyczących 
wychowania dzieci, niejednokrotnie 
można natknąć się na stwierdzenie, że 
Lawrence J. Cohen jest idealnym prze-
wodnikiem w rodzicielstwie dla opie-
kunów szukających wsparcia i porad. 
Wśród problemów, które spotykają 
młodych rodziców, często znajdują się 
lęk i zmartwienia. Jaką odpowiedź ma 
na to specjalista w tej dziedzinie?

„Nie strach się bać” to zbiór traf-
nych porad dotyczących radzenia so-
bie z niepokojem. Cohen przedstawia 
nową, skuteczną metodę, która poma-
ga łączyć świetną zabawę z próbą zro-
zumienia emocji, buzujących w  naj-
młodszych dzieciach i nastolatkach. 
Autor proponuje również wiele niewy-
magających technik cielesnych, które 
osoby dorosłe mogą stosować również 
u siebie, aby wzmocnić własną pew-
ność siebie. 

Cohen w swojej książce podkreśla, 
że pewność i system bezpieczeństwa, 
który budują rodzice, jest podstawą 
do wyzbycia się lęków u dzieci. Nie 
należy zapominać, że dorośli często 
stają się wzorem do naśladowania dla 
dzieci i  należy dawać im odpowiedni  
przykład.

Jak to jest trafić szóstkę w totka? Mieć 
szczęśliwy los i nie narzekać na życie? 
Niektórzy mówią, że szczęście rozu-
mie się dwojako albo nawet wielorako. 
Dla jednych definicją szczęścia będzie 
spokój lub dom z ogródkiem, dla in-
nych jest ono równoznaczne z pokaźną 
kwotą pieniędzy. Pomyślny los, któ-
ry spotkał główne bohaterki powie-
ści Małgorzaty Starosty, teoretycznie 
niewiele odbiegał od marzeń każdego 
z nas – oczywiście do czasu. 

„Szczęśliwy los” to powieść lekka 
i pełna humoru.  Los na loterii, marze-
nie do spełnienia, urocze siedlisko i… 
trup w szafie.  

Za co można pokochać książkę Sta-
rosty? Nie tylko za naprawdę prze-
myślaną fabułę, ale przede wszystkim 
słownictwo, często na co dzień niespo-
tykane albo wywołujące salwę śmiechu.  

Mimo że można pomyśleć, że los 
dziewczyn nie był wcale tak szczęśliwy, 
jak im przepowiedziano, gwarantu-
ję, że przeżyły one życiową przygodę, 
a  przede wszystkim zagwarantowały 
czytelnikom świetną zabawę.

Wniosek? Nie ma co kusić losu 
i  warto zaopatrzyć się w tę komedię 
kryminalną.

Cóż tam, pani, 
w internecie?
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Niepokorni w Gdyni
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Na przełomie września i października Fun-
dacja Wdzięczności Niepokornym imienia ks. 
S. Zycha zorganizowała czterodniowy wyjazd 
do Gdyni na XIV Festiwal Filmowy „Niepo-
korni, Niezłomni, Wyklęci”. W wydarzeniu 
uczestniczyli działacze opozycji demokra-
tycznej z  Grodziska Mazowieckiego i okolic. 
W czasie pobytu braliśmy udział w pokazach 
filmów o tematyce ukazującej działania opo-
zycji antykomunistycznej w wielu krajach Eu-
ropy Wschodniej. Wyświetlane były również 
obrazy przedstawiające okrucieństwo wojny 
oraz bohaterstwo bardzo młodych ludzi, jak 
w  filmie „Orlęta. Grodno ‘39”. Uczestniczyli-
śmy w spotkaniach z osobami, które w czasie 
II wojny światowej walczyły o wolną Polskę. 
Jednym z nich był kapitan Krzysztof Flizak, 

będący najmłodszym żołnierzem armii gene-
rała Andersa. Bardzo miło wspominamy spo-
tkanie z  Karoliną Maczek Skillen, wnuczką 
generała Stanisława Maczka. Jego 1 Dywizja 
Pancerna podczas wojny przeszła szlak bojo-
wy przez Belgię, Francję, Holandię, Niemcy, 
wyzwalając wiele kluczowych miast, m.in. 
Bredę. Rozmawialiśmy z panią Karoliną 
o  tym, jakim człowiekiem prywatnie był jej 
dziadek i czym zajmował się w czasie pobytu 
na emigracji. Podczas trwania Festiwalu na-
sza Fundacja przygotowała stoisko, na którym 
prezentowaliśmy informacje związane z dzia-
łaniem opozycji demokratycznej z Grodziska 
i okolic oraz biogram i publikacje poświęcone 
naszemu patronowi. Na stoisku przedstawia-
liśmy też liczne materiały o naszym mieście 
(m.in. o jego 500-letniej historii), w które licz-
nie zaopatrzył nas Wydział Promocji Urzędu 
Miejskiego. W drodze powrotnej zwiedziliśmy 
niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof oraz 
zobaczyliśmy nowo otwarty przekop przez 
Mierzeję Wiślaną.

Tak udany i pogodny wyjazd został zorga-
nizowany pod Patronatem Burmistrza Gro-
dziska Mazowieckiego. Za okazaną pomoc 
Panu Burmistrzowi serdecznie dziękujemy. 

Radosław Marek Gawroński, Fundacja 
Wdzięczności Niepokornym im. ks. S. Zycha

22 października odbył się 62. Centralny Zlot 
Młodzieży PTTK „Palmiry”. Jest to cykliczna 
impreza, organizowana od 1959 roku przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
znawcze, której głównym celem jest upamięt-
nianie tragicznych wydarzeń z okresu II Woj-
ny Światowej. Punktem kulminacyjnym zlotu 
są uroczystości rozpoczynające się przy po-
mniku Powstańczych Oddziałów Specjalnych 
„Jerzyki”, a kończące się przemarszem Palmir-
ską Drogą Śmierci, Apelem Poległych i Salwą 
Honorową na Cmentarzu w Palmirach.

Cmentarz w Palmirach jest miejscem pa-
mięci narodowej. Powstał w 1948 roku na wiel-
kiej polanie, wśród sosnowego lasu na samym 
skraju puszczy. Między 7 i 8 grudnia 1939  r. 
a  lipcem 1941 funkcjonariusze SS i policji 
niemieckiej rozstrzelali około 1700 obywateli 
polskich, narodowości polskiej i  żydowskiej 
zazwyczaj przywiezionych z warszawskich 
więzień i aresztów. W  Palmirach zostali za-
mordowani wybitni przedstawiciele życia 
politycznego, społecznego, kulturalnego i za-
wodowego. Zginęli tu m.in. działacz ludowy 
marszałek Sejmu Maciej Rataj, działacz PPS 
Mieczysław Niedziałkowski, wiceprezydent 
Warszawy Jan Pohorski, olimpijczyk Janusz 
Kusociński, profesorowie Uniwersytetu War-
szawskiego: S. Kopeć i K. Zakrzewski, literaci: 
W. Hulewicz i S. Piasecki.

Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry” 
odbywa się na zróżnicowanych trasach pod 
względem długości, czasu ich pokonywa-
nia oraz stopnia trudności. Na trasach Zlotu 
spotyka się kilka pokoleń turystów. To jedno 
z  niewielu miejsc jednoczących „dinozaury” 
i „maluchy”, wytrawnych turystów, doświad-
czonych harcerzy, jak również niedzielnych 
wędrowców. Wszyscy chcą tu być, spotkać 
znajomych, zobaczyć, przeżyć, po prostu BYĆ! 
To właśnie na trasach tego Zlotu historia prze-
plata się z przygodą, rekreacja z wyczynem, 
a radość z nostalgicznymi wspomnieniami.

Hufiec ZHP w Grodzisku Mazowieckim im. 
Leonida Teligi od wielu, wielu lat bierze udział 
w tym wydarzeniu. Na trasach 62. Centralne-
go Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry” naszą 
małą ojczyznę reprezentowało blisko 180 zu-
chów, harcerzy i instruktorów. Dostosowane 
do wieku trasy nasze zuchy, druhny i dru-
howie przeszli z uśmiechem na ustach. Upa-
miętniliśmy chwilą zadumy i  modlitwy tych, 
którzy walczyli i oddali życie za wolność nas 
i naszej Ojczyzny. Dziękujemy wam, za piękną 
służbę i godną reprezentację naszego miasta 
i naszej społeczności.

    phm. Piotr Skuba 
 Komendant Hufca ZHP  

w Grodzisku Mazowieckim

Dinozaury z maluchami 

Ogłoszenie
Wsparcie, które nic 
nie kosztuje!

Szanowni Państwo!
Jesteśmy Organizacją Pożytku Pu-

blicznego KRS 0000730557. Zrzeszamy 
i działamy na rzecz osób niewidomych 
i  niedowidzących mieszkańców powiatu 
grodziskiego. Jeśli chcecie nam pomóc bez 
wychodzenia z domu i bez własnych wpłat, 
wystarczy
n zarejestrować się na FaniMani.pl,
n wybrać Stowarzyszenie 04-O, 
n  dodać przypominajkę FaniMani do 

swojej przeglądarki na komputerze 
lub na smartfon pobrać aplikację 
mobilną fanimani i… gotowe!
n  Robiąc zakupy w popularnych 

sklepach internetowych – aktywować 
darowiznę – (to jedno kliknięcie)!

W ten sposób zarówno prywatnie, jak 
i  firmowo możecie Państwo BEZPŁAT-
NIE pomagać nam przy okazji codzien-
nych zakupów online. Podoba Wam się? 
– Nam też! Nie ma prostszego sposobu, 
aby nas wspierać https://fanimani.pl/sto-
warzyszenie04-o/

Stowarzyszenie 04-O
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Pamięć ludzka  
na pstrym koniu jedzie
Z początkiem listopada minęła niepostrzeżenie 173. rocznica 
urodzin Józefa Chełmońskiego. Dając się ponieść refleksyj-
nemu nastrojowi pierwszych listopadowych dni, naznaczo-
nych pamięcią o zmarłych, trzeba powiedzieć, że pośmiertne 
losy malarza były równie ciekawe co jego życie i – podobnie 
jak ono – rozpięte pomiędzy uwielbieniem a opuszczeniem. fo

t. 
NA
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„Uboga mogiła na starym cmentarzyku wiej-
skim porosła trawą i chwastami. Drewniany 
krzyż pochylił się, a wśród blaszanych liści 
metalowego wieńca rozpięta jest pajęczyna”. 
Cytowany opis nie dotyczy niestety obrazu 
Józefa Chełmońskiego – wedle słów Leona 
Wyczółkowskiego „najbardziej odrębnego ge-
niusza polskiego malarstwa” –  ale przedstawia 
rozpaczliwy stan jego grobu, opisany ledwie 
20 lat po odejściu artysty. Doprawdy niewiele 
brakowało, aby Józef Chełmoński podzielił los 
innego geniusza, Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta, spoczywającego w bezimiennej mogile. 
Reporter, który w 1934 r., na zlecenie pisma 
„Światowid”, odbył pielgrzymkę do grobu 
malarza, nie krył zdumienia tym przykrym 
odkryciem, nie licującym z pełną rewerencji 
laudacją wygłoszoną w dwudziestą rocznicę 
śmierci przez wspomnianego Leona Wyczół-
kowskiego. „Józef Chełmoński – pisał czołowy 
przedstawiciel Młodej Polski – największy, 
mojem zdaniem, malarski talent polski, wiel-
ki poeta, wsłuchany w polską naturę, artysta 
wielkiego stylu, nie ma do dnia dzisiejszego 
przybytku dla swoich arcydzieł. Gdyby był 
synem innego narodu, innego kraju, byłby 
na ustach wszystkich, podziwiany w muze-
ach, publikowany w reprodukcjach, opisywa-
ny przez literatów i estetyków. Taki potentat 
powinien mieć swoje schronienie – muzeum 
swojego, aby Polska – Słowiańszczyzna i świat 
mogły od razu objąć wzrokiem ogrom jego 
talentu i pracy…”. Pomny tych słów dzienni-
karz podpisujący się Wł. Mart. donosi czytel-
nikom: „Jakże inaczej przedstawia się smut-
na rzeczywistość. Dzieła wielkiego twórcy 
rozprószone, a miejsce wiecznego spoczynku 
w  zupełnem opuszczeniu – nie świadczy by-
najmniej o pamięci i hołdzie społeczeństwa.”. 
Bogiem a prawdą, splendory ze strony rodzi-
mych luminarzy kultury spadły na Józefa  
Chełmońskiego dopiero u schyłku jego twór-
czego żywota, gdy jako samotnik z Kuklówki 
był już żywą legendą, i rychło ustąpiły miejsca 
obojętności, o czym świadczył pogrzeb artysty 
– niemal anonimowy, bez udziału większości 
przyjaciół i bliskiej rodziny. Twórca „Babiego 
lata” spoczął na cmentarzu w Żelechowie, na 
terenie parafii ojrzanowskiej, zgodnie ze swoją 
wolą złożony obok swego powiernika, men-
tora i przyjaciela, zmarłego pięć lat wcześniej 
ks. Franciszka Barnaby Pełki. 

Właśnie za sprawą owego kapłana, przez 
40 lat pełniącego posługę proboszcza parafii 
w Ojrzanowie, Chełmoński po latach burz-
liwego salonowego życia w Paryżu, gdzie był 
znany i rozpieszczany, doznał duchowej prze-
miany, dla której scenerią okazał się skromny 
dworek w Kuklówce. Niewielką posiadłość 
wśród mazowieckich równin nabył Chełmoń-

ski po powrocie do kraju w 1888 r. Szukają-
cy ukojenia po rozstaniu z żoną, zrażony do 
ludzi, świadomie wybrał życie w samotności 
i biedzie, blisko natury, która poczęła mu się 
jawić jako przestrzeń pełna sakralnych zna-
czeń, odsłaniająca logikę stworzenia i boski 
majestat. Odtąd na płótnach artysty próżno 
było szukać rozpędzonych końskich zaprzę-
gów, gnających wprost na widza, rozsadza-
jących ramy obrazu. Ujęcia nieokiełznanych 
w swej zwierzęcej energii koni, na poły dzi-
kich, oszalałych w galopie, zostały zastąpione 
przez poetyckie pejzaże bezkresnych pól oraz 
leśnych rozlewisk, emanujące spokojem nok-
turny i sielskie sceny wiejskie. Nietrudno do-
myślić się w tej artystycznej wolcie wewnętrz-
nej rewolucji samego Chełmońskiego, który 
przedzierżgnął się z bon vivanta w odludka 
i ascetę. Dość powiedzieć, że wierni kościoła 
w Radziejowicach, do którego malarz pere-
grynował, dopatrywali się w brodatym, klę-
czącym w kruchcie mężczyźnie w wiejskim 
stroju raczej żebraka niźli twórcy światowej 
sławy. Godzi się wspomnieć, że osiedlając się 
w Kuklówce Chełmoński był już człowiekiem 
statecznym, doświadczonym przez życie i za-
wodowo spełnionym. Miał bowiem lat 40. Po-
został tu do końca swych dni. 

Pochówek Józefa Chełmońskiego odbył się 
8 kwietnia 1914 r. „Od tej chwili minęło lat 20 
– czytamy w magazynie „Światowid” – Zawie-
rucha wojenna, łańcuch wielkich wydarzeń 
o doniosłości dziejowej przesłonił grubą war-
stwą zapomnienia okres, w którym żył, dzia-
łał i zmarł wielki malarz.” Jak należy sądzić, 
autor reportażu tłumaczy „cud niepamięci” 
ludzkiej dla osiągnięć Chełmońskiego latami 
I wojny światowej i jej następstwami, nowym 

porządkiem politycznym w Europie i gorącz-
kowym okresem po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Nie zmienia to jednak faktu, 
który jawi się z całą oczywistością. „Wstyd 
pomyśleć: o grobie jednego z największych 
artystów polskich zapomniano. Były zaraz po 
jego śmierci projekty przeniesienia prochów 
Chełmońskiego do grobów Zasłużonych na 
Skałkę; mówiło się: o wzniesieniu pomnika, 
o wmurowaniu tablic pamiątkowych, o stwo-
rzeniu galerji dla pomieszczenia bezcennych 
arcydzieł. Żaden z tych projektów nie został 
niestety dotychczas urzeczywistniony.” Idei 
umieszczenia szczątków ojca w krakowskim 
kościele na Skałce wierna pozostała także cór-
ka artysty, Zofia, gospodarująca w Kuklówce 
wraz z synem Stanisławem Austem, których 
odwiedził autor artykułu. „Pani Austowa – 
donosi reporter – jest głęboko przeświadczo-
na o słuszności żądania przeniesienia zwłok 
Józefa Chełmońskiego na Skałkę.” Mimo 
interwencyjnego charakteru artykułu, w któ-
rym obok córki i wnuka głos zabrał bratanek, 
dr Mateusz Chełmoński, który deklarował, że 
„jest gotów poprzeć każdą inicjatywę, zmie-
rzającą do uczczenia pamięci Stryja”, postu-
laty godnego upamiętnienia piewcy mazo-
wieckiego krajobrazu nie ziściły się od razu. 
Na szczęście dla nas, miejscem ostatniego 
spoczynku Józefa Chełmońskiego wciąż jest 
wiejski cmentarz w Żelechowie. Na mogile 
malarza w latach 50. XX w. dzięki staraniom 
społeczników pojawił się nagrobek w formie 
tablicy łączącej nazwiska Chełmońskiego 
i  ks. Pełki. Z okazji setnej rocznicy śmierci 
artysty w 2014 r. grób poddany został rewita-
lizacji. Na mogile stanął krzyż z XVII-wiecz-
nych drewnianych bali. Kilka lat wcześniej na 
grodziskim deptaku zagościła na stałe ulicz-
na galeria obrazów Józefa Chełmońskiego, 
uzupełniona w 2006 r. pomnikiem malarza 
dłuta prof. Mariana Koniecznego. 

Na marginesie tych rozważań o ludzkiej 
pamięci, która, jak się okazuje, na pstrym ko-
niu jeździ, lekce sobie ważąc oczywiste wy-
dałoby się zasługi, warto zauważyć, że jedno 
ze zdjęć dołączonych do tekstu z 1934 r. uka-
zuje blaszaną tablicę przybitą do krzyża sto-
jącego na „zapomnianej mogile”. Data uro-
dzin Chełmońskiego, widniejąca w dniu jego 
pogrzebu na tablicy oznaczającej pochówek, 
to 6 – nie zaś jak podają oficjalne biografie 
7 listopada 1849 r. Tego dnia, na przekór me-
tryce, urodziny wyprawiał sam Chełmoński. 
Tego też dnia, 6 listopada 1924 r. zmarł brat 
malarza Adam Chełmoński, lekarz i spo-
łecznik osiadły na Starem, spoczywający na 
cmentarzu w Grodzisku Mazowieckim. Ale 
to już zupełnie inna historia.

 Łukasz Nowacki
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Tegoroczny II Festiwal „Stawisko – miej-
sce symbiozy sztuk i kultur”, który od-
bywał się w październiku w Muzeum 
im.  Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, 
poświęcony był kulturze ukraińskiej, 
która jest w Polsce od wielu lat obecna, 
a jednocześnie pozostaje mało znana. 
A  przecież na Ukrainie urodził się nie 
tylko Iwaszkiewicz, ale także Karol Szy-
manowski czy Ignacy Jan Paderewski.

– Nie ma lepszego miejsca na rozmowy 
o Ukrainie niż ten dom – powiedział Ma-

rek Wawrzkiewicz, prezes Związku Lite-
ratów Polskich, otwierając festiwal. 

W ramach festiwalu, którego gościem 
honorowym był Ambasador RP na Ukra-
inie Bartosz Cichocki, odbyło się sympo-
zjum „Ukraina Iwaszkiewicza – wczoraj 
i dziś”, koncert ukraińskiej muzyki et-
nicznej w wykonaniu zespołu wokalne-
go MORE oraz koncert muzyki polskiej 
i ukraińskiej w wykonaniu Olgi Pasiecz-
nik – sopran, Natalii Pasiecznik – forte-
pian i Nazara Płyski – fortepian, a także 

Marty Boberskiej – sopran i Natalii Re-
wakowicz – fortepian. 

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Milanowskie Centrum Kultury ma 45 lat. 
Z tej okazji 15 października, w nowym 
obiekcie na kulturalnej mapie miasta 
– w Starym Kinie mieszczącym się w bu-
dynku dawnego kina Orzeł zorganizowało 
parapetówkę. Dyrektor MCK Aneta Ma-
jak podkreśliła partnerską pracę całego 
zespołu przy organizacji tego miejsca. Był 
tort i zabawa w stylu retro przy muzyce, 
którą prezentował DJ Fogg, czyli Michał 
Fogg – prawnuk Mieczysława. 

Sekretarz Miasta Sebastian Litewnicki, 
gratulując jubileuszu, powiedział, że teraz 
w tym miejscu będzie biło serce milanow-
skiej kultury.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

W muzyczną, jesienną podróż po Pod-
kowie Leśnej zabrał publiczność zgroma-
dzoną 15 października w Centrum Kul-
tury i Inicjatyw Obywatelskich Włodek 
Pawlik. Jazzowy pianista i mieszkaniec 
tego miasta podczas koncertu wykonał 
repertuar, który znalazł się przed laty na 
płycie „Grand piano”. Okładka albumu 
przypomina co prawda album „Tutu” 
Milesa Davisa, ale muzyczne korzenie 
Włodka Pawlika  to nie tylko pianistyka 
jazzowa spod znaku Keitha Jarretta, ale 
także muzyka klasyczna – Chopin, Szy-
manowski. Kto dał się porwać temu stru-
mieniowi wyobraźni, nie żałował.

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Najlepsze miejsce do rozmów 

Stary Orzeł z nowym sercem
Strumień  
w Podkowie

Czucie u genezy 

Galeria Impuls w Podkowie Leśnej 
prezentuje malarstwo Marty Tondery. 
Artystka jest nauczycielką – absolwent-
ką filologii polskiej na Uniwersytecie 

Warszawskim, autorką „Krainy Nie-
zwykłości” – baśni dla dzieci dorosłych 
i dorosłych dzieci, autorką tomiku 
poetyckiego „Manowce” oraz autorką 
tekstów piosenek. To, co maluje, poka-
zuje od niedawna, motywowana bardzo 
dobrym odbiorem i ciekawymi zamó-
wieniami. Jej prace trafiają nie tylko 
do przestrzeni prywatnych, ale także 
publicznych – od gabinetów psycholo-
gicznych po salony piękności.  O swojej 
twórczości mówi, że wszystko zaczęło 
się od czucia. Od czucia barwy, słowa 
i rytmu. Taki jest też tytuł tej wystawy.

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Zapraszamy na francuskie przekąski, 
pyszne kanapki i amerykańskie hot dogi

ul. 11 listopada 46 na deptaku od strony PKP
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Diagnoza potrzeb i oczekiwań 
grodziskich seniorów
To jedno z zadań „Banku inicjatyw Gminnej Rady Seniorów na 2022 r.”, projektu dofinansowanego z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 
2022”. Celem tej inicjatywy było poznanie potrzeb i oczekiwań seniorów gminy Grodzisk Mazowiecki. Opra-
cowane wnioski i rekomendacje są podstawą do tworzonej strategii polityki senioralnej na lata 2023-2028.
Diagnoza była przeprowadzona przez MM 
CONSULT sp. z o.o. , Warszawa, w okresie: 
sierpień – październik 2022 r. przy zasto-
sowaniu metody sondażu diagnostyczne-
go. Utworzone narzędzie badawcze – ano-
nimowy kwestionariusz ankiety w wersji 
papierowej i elektronicznej – pozwoliło na 
dotarcie do respondentów gminy Grodzisk 
Mazowiecki. W roli ankieterów wystąpili 
członkowie GRS oraz zaprzyjaźnione oso-
by. Ankiety udostępniano seniorom także 
podczas zapisów do SAS. Chętni respon-
denci mogli wypełnić i przesłać swoje od-
powiedzi elektronicznie. Ankiety oddało 
301 osób, w tym 231 kobiet, 70 mężczyzn. 
To był etap, polegający na ilościowym 
badaniu potrzeb seniorów, trwający od 
9 sierpnia – do 30 września br.

Etap przebiegający w terminie od 5 wrze-
śnia – do 6 października 2022 r. obejmował 
techniki i narzędzia jakościowe, których 
celem było przeanalizowanie dotychczaso-
wych danych, uporządkowanie ich i zgłę-
bienie. Pod kierunkiem moderatora, wśród 
60 osób, przeprowadzony został warsztat 
diagnostyczny metodą SWOT. Responden-
ci, podzieleni na 4 grupy, utworzyli mapę, 
wyrażając swoje spojrzenie na gminną po-
litykę, infrastrukturę, ofertę kulturalną, 
opiekę socjalną i zdrowotną w czterech wy-
miarach: 1. silnych stron, 2. słabych stron, 
3. szans, 4. zagrożeń.

Przeprowadzone pogłębione wywiady 
telefoniczne ujawniły szerszy kontekst pro-
blemów wymienionych w ankiecie i warsz-
tacie. Na tej podstawie wypracowane zo-
stały wnioski i rekomendacje. 

Respondenci wyraźnie wskazali na 
niedostatki opieki zdrowotnej, co pod-
kreślali w ankiecie (48,2 proc. badanych), 
w wywiadach i podczas warsztatu diagno-
stycznego, tym bardziej że prawie 36 proc. 
badanych oceniło swój stan zdrowia jako 
zły. Ich główną potrzebą jest stały do-
stęp do specjalistycznej opieki lekarskiej  
(70,9 proc. ankietowanych).

Opiniodawcy wyrazili duże zaintereso-
wanie utworzeniem Dziennego Domu Po-
bytu Seniora, o który GRS zabiega od 3 lat. 
Wnosili także o dostęp do tanich posiłków 
dla uboższych mieszkańców. Uzasadnia to 
41,5 proc. wskazań informujących o pro-
blemach finansowych badanych seniorów.

Respondenci komunikowali brak świetlicy 
w mieście, do której mogliby przyjść i zwy-
czajnie porozmawiać. W ich opinii sołectwa 
ościenne w gminie, z których każde posiada 
świetlicę, są w lepszej sytuacji od miasta, 
w którym nie ma miejsc do takich spotkań.

Wyniki ankiety wykazały, iż niewielu 
seniorów interesuje się wolontariatem. Po-
głębiona analiza problemu podczas wywia-
du ujawniła, że niewielkie zainteresowanie 
osób starszych działalnością organizacji 

pozarządowych wcale nie jest spowodowa-
ne niechęcią do takiej formy aktywności, 
lecz brakiem wiedzy, gdzie się zgłosić, aby 
być wolontariuszem.

Badanie kwestionariuszowe pokazuje 
także, że osoby starsze w małym stopniu 
czują, że mają realny wpływ na rozwój swo-
jej społeczności lokalnej, osiedla i miejsco-
wości. Ze stwierdzeniem „Czuję, że mam 
realny wpływ na rozwój mojej społeczności 
lokalnej, osiedla, miejscowości” zdecydo-
wanie nie zgadza się 24 proc. responden-
tów, raczej się nie zgadza 35,3 proc. osób. 
Zdecydowanie zgadza się z tym stwierdze-
niem jedynie nieco ponad 5 proc. respon-
dentów. I tu badani, po raz kolejny, zgodnie 
orzekli, iż powodem małego zaangażowa-
nia seniorów w działalność społeczną, jest 
brak wiedzy na ten temat. Nawet jeżeli do-
stępne są takie możliwości zaangażowania, 
to niewielu seniorów o tym wie.

Sondaż diagnostyczny dostarczył także 
informacji, co respondenci ocenili wysoko. 
Jest to przede wszystkim bogata i wszech-
stronna oferta zajęć, organizowanych na 
rzecz seniorów, m.in. aktywności w ra-
mach SAS, działalność UTW i PZERiI Od-
dział w Grodzisku Mazowieckim. Szcze-
gółowo o tym traktuje raport z diagnozy 
wraz z rekomendacjami, znajdujący się na 
stronie internetowej: www.grodzisk.pl.

    Teresa Gańko

Orzeł z sercem
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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Szanowni Seniorzy,

w Dniu Waszego Święta życzymy Wam 
długich  lat w zdrowiu, spokoju, radości  
oraz życzliwości i  szacunku najbliższych. 
Niech  każdy dzień  dostarcza Państwu 
wiele optymizmu  i uśmiechu na twarzy. 
Pozwólcie, by   Wasza mądrość życiowa 
i doświadczenia stały się inspiracją 
dla młodszego pokolenia.

Gminna Rada Seniorów
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Mimo że walką wieczoru było 
starcie Adriana Błeszyńskiego 
z Dagomirem Zimmerem, któ-
re wygrał ten pierwszy po jed-
nogłośnej decyzji sędziów, to 
grodziską publiczność najbar-
dziej elektryzował pojedynek 
mieszkańca naszego miasta, na 
co dzień trenera w UKS Budo 
Michała Bednarskiego, który 
w wadze ciężkiej rywalizował 
z Pawłem Oleszczukiem. Nie-
stety, już w drugiej rundzie 
Michał przegrał to starcie na 
skutek duszenia zza pleców. 
Najefektowniejsze zwycięstwo 

wieczoru odniósł walczący 
w  wadze do 120 kg Maciej 
Smokowski, który potrzebował 
zaledwie 22 sekund na znokau-
towanie Mateusza Paskudy. 
W pozostałych walkach Jan 
Lodzik pokonał Macieja Zem-
bika, Bartłomiej Kopera zwy-
ciężył Jesusa Ocamposa, Paweł 
Całkowski wygrał z Piotrem 
Drozdowskim, Szymon Rako-
wicz pokonał Adama Łazow-
skiego, Jakub Szklarczyk zwy-
ciężył Michała Witkowskiego, 
a Rafał Radosz wygrał z Danie-
lem Maladynem.  n (mś)

W sobotę można było skorzystać 
z bogatej oferty przygotowanej 
przez Bibliotekę Publiczną. 

– Mieliśmy do dyspozycji 
bieżnię VR, roboty Photony, 
długopisy 3D, klocki konstruk-
cyjne, klocki XXL, robiliśmy 
animacje dla dzieci. Za sprawą 
mobilnej biblioteki zaintereso-
wane osoby mogły zostać no-
wymi czytelnikami i od razu 
wypożyczyć książki – mówiła 
Magdalena Żerek z biblioteki.

W niedzielę przez kilka go-
dzin prezentowane były zajęcia 
prowadzone przez instruktorów 
Strefy Aktywnego Seniora. Każ-
dy, kto chciał, miał okazję spró-
bować swoich sił w tańcu latino, 
pilatesie i tai-chi. Również do-

stępne dla wszystkich, jednak 
skierowane głównie do naj-
młodszych, były malowanie bu-
ziek oraz warsztaty kreatywne. 
Ponadto za sprawą Astro Gro-
dzisk odwiedzający halę mieli 
sposobność podziwiania dwóch 
teleskopów i wysłuchania opo-
wieści o zaćmieniu Słońca.

– Dzieliłem się wiedzą m.in. 
na temat tego, co to za zjawisko, 
w jaki sposób powstaje, dlacze-
go jest tak ważne i rzadkie, na 
czym polegają jego obserwacje. 
Wszystko w oparciu o ekspery-
menty – mówił Antoni Zegar-
ski. Szczegółowych informacji 
na temat teleskopów udzielał 
Marian Bełza.

n Tekst i fot. Anna Redel

Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń sporto-
wych w ostatnim czasie w Grodzisku i okolicach była 
Gala Babilon MMA 31, zorganizowana w hali widowi-
skowo-sportowej. Impreza ta wzbudziła spore zainte-
resowanie nie tylko grodziskiej publiczności, a emocji 
nie zabrakło – zarówno w ringu, jak i na trybunach.

Wieloelementowa impreza pod hasłem Aktywny 
Weekend zagościła w hali widowiskowo-sportowej 
w dniach 15-16 października.

Gala w hali 
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ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ PIEKARNI

TRADYCYJNE WYROBY PIEKARNICZE

PIECZYWO NA ZAKWASIE ŻYTNIM LUB PSZENNYM

NAJLEPSZA KAWA W MIEŚCIE

WYROBY CUKIERNICZE

UL. RZEMIEŚLNICZA 22
(CENTRUM HANDLOWE RETALIA)

GODZINY OTWARCIA 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 6.00–19.00 

SOBOTA – NIEDZIELA 6.00–16.00

Sklep „Mięsny Zakątek” zaprasza!Sklep „Mięsny Zakątek” zaprasza!  
W ofercie prócz wędlin, kiełbas i serów, drób,  

wieprzowina oraz wołowina. W wybrane dni także  
cielęcina oraz swojskie wyroby.  

Przyjmujemy zamówienia na mięso, ubijamy mięso  
na kotlety. Pakujemy próżniowo a przy zamówieniach 

powyżej 100 zł bezpłatny dowóz na terenie Grodziska.

Zapraszamy – ul. Sienkiewicza 49 lokal 3  
(między cukiernią a sklepem „Poziomka”),  

tel. 579 437 767579 437 767
Znajdź nas na Facebooku Sklep „Mięsny Zakątek”
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Aktywne atrakcje 
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uPassa zła, miejsce dobre 

Wszystko dlatego, że trzecioligowa czołów-
ka solidarnie traciła punkty, w niektórych 
przypadkach w jeszcze większym wymiarze 
niż Pogoń. Na dwie kolejki przed końcem 
rundy jesiennej nasza drużyna z dorobkiem 
28 pkt była na drugim miejscu, ustępując 
liderującej Mławiance jedynie stosunkiem 
bramek gorszym od rywali o… jedno tra-
fienie. Przed naszym klubem jeszcze dwa 
bardzo ciężkie mecze, które będą miały 
kolosalne znaczenie dla układu górnej czę-
ści tabeli: wyjazdowy z czwartym Świtem 
Nowy Dwór Maz. oraz domowy ze wspo-
mnianą ekipą z Mławy.

Pogoń – Pelikan Łowicz (d) 1:2 (Jean 
Franco Sarmiento – 45     Widejko   
Apolinarski, Kołaczek)

Pogoń: Małecki, Apolinarski (80’ Strzałkowski), 
Łoś, Budnicki, Widejko, Imiołek, Kołaczek, Keller, 
Jaroń (65’ Sacharuk), Wrzesiński (65’ Karasek), 
Sarmiento

Po 10 meczach bez porażki piłkarze trze-
cioligowej Pogoni Grodzisk musieli prze-
łknąć gorycz przegranej. Prędzej czy później 
musiała ona przyjść, lecz wcale nie musiało 
to nastąpić w domowym spotkaniu z Peli-
kanem Łowicz, bowiem nasz zespół mimo 
indywidualnych błędów zagrał całkiem do-
bre zawody. Szkoda tylko, że do poziomu 
meczu nie dostosował się sędzia, który był 
zdecydowanie najgorszym aktorem tego wi-
dowiska. Wystarczy wspomnieć nieuznaną 
bramkę dla Pogoni, później czerwoną kart-
kę dla Bartosza Widejki i wreszcie rzut kar-
ny dla rywali, który rozstrzygnął o losach 
tego meczu. Mimo gry w osłabieniu Pogoń 
do końca próbowała wywalczyć choćby 
punkt, ale ostatecznie się to nie udało.

Pogoń – Lechia Tomaszów Maz. (w) 0:3  
(  Budnicki)

Pogoń: Dmytro Sydorenko, Apolinarski (46’ 
Gzieło), Łoś (65’ Wrzesiński), Budnicki, Widejko, 
Imiołek, Kołaczek, Keller (46’ Dias), Jaroń, Sacharuk 
(65’ Strzałkowski), Sarmiento

Kolejna porażka naszego zespołu. Koń-
cowy rezultat może świadczyć o dominacji 
gospodarzy, jednak tak nie było, bowiem to 
Pogoń prowadziła grę i miała swoje sytu-
acje. Ale co to za pociecha, skoro za ogólne 
wrażenie punktów nie przyznają. Lechia 
skutecznie kontrowała i zainkasowała kom-
plet punktów.

Pogoń – Sokół Ostróda 1:2 (Sarmiento – 
8    Dias, Zembrowski)

Pogoń: Małecki, Gzieło (73’ Wyszkowski), Łoś, 
Zembrowski (76’ Apolinarski), Widejko, Imiołek, 
Kołaczek, Dias, Jaroń, Wrzesiński (76’ Strzałkow-
ski), Sarmiento 

Trzecia porażka z rzędu pokazała, że to 
już nie są wypadki przy pracy, ale duży kry-
zys, bowiem w starciu z innym spadkowi-
czem z II ligi podopieczni trenera Dudka, 
ponieśli porażkę. Wprawdzie w dość przy-
padkowych okolicznościach, nasza drużyna 
bardzo szybko objęła prowadzenie, jednak 
mimo kilku kolejnych okazji, nie potrafiła 
znaleźć drogi do bramki Sokoła, za to ten 
tę drogę znalazł, i to niestety dwukrotnie…
Pogoń – KS Ursus (w) 2:1 (Sarmiento – 34, 
90+4    Zembrowski)

Pogoń: Małecki, Gzieło (82’ Wrzesiński), Łoś, 
Zembrowski (82’ Keller), Budnicki, Imiołek, Koła-
czek, Dias, Jaroń (82’ Sacharuk), Sarmiento, Strzał-
kowski (70’ Apolinarski)

Chciałoby się powiedzieć: nareszcie! 
W wyjazdowym meczu z Ursusem nasi pił-
karze przełamali passę porażek. Łatwo jed-
nak nie było. Wprawdzie w 34 minucie Jean 
Franco Sarmiento pewnie wykorzystał rzut 
karny, jednak przed przerwą gospodarze 
po golu kuriozum doprowadzili do wyrów-
nania. W II połowie Pogoń atakowała, lecz 
jej próby przypominały bicie głową w mur. 
Warto jednak było walczyć do końca, bo-
wiem w ostatniej minucie doliczonego 
czasu gry, a właściwie sekundzie, ponieważ 
sędzia nie wznowił już gry, niezawodny 
Sarmiento, po składnej zespołowej akcji, 
umieścił piłkę w siatce rywali.

Pogoń – Broń Radom (d) 4:0 (Jaroń – 
27, Łoś – 68, Sarmiento – 74, Wrzesiński – 
90+    Dias, Zembrowski)

Pogoń: Małecki, Gzieło (75’ Sacharuk), Łoś, 
Zembrowski, Budnicki, Imiołek, Kołaczek, Dias 
(75’ Keller), Jaroń (65’ Apolinarski), Sarmiento (82’ 
Wrzesiński), Strzałkowski

Najlepszy jak dotąd mecz Pogoni w obec-
nym sezonie. Na tle solidnego rywala pod-
opieczni trenera Dudka pokazali się z bar-
dzo dobrej strony, od początku kontrolując 
przebieg wydarzeń na boisku. Powróciła 
skuteczność, choć zdobytych bramek mo-
gliśmy w tym meczu mieć więcej. Cieszy 
też, że po raz drugi w tej rundzie, zagra-
liśmy na zero z tyłu. Piękny gest wykonał 
Jean Franco Sarmiento, który po zdobytej 
bramce pobiegł w kierunku jubilatki – pani 
Elżbiety Domańskiej, wieloletniej pracow-
nicy klubu, dedykując jej swoje trafienie 
jako obiecany prezent urodzinowy.

   Michał Śliwiński

Pogoń Grodzisk ma za sobą najgorszy okres w tej rundzie, podczas którego poniosła 
trzy porażki z rzędu, w tym dwie na własnym boisku. Na szczęście kryzys został chyba 
zażegnany, bowiem w dwóch kolejnych meczach podopieczni trenera Mateusza Dudka 
zanotowali dwa zwycięstwa, prezentując się z bardzo dobrej strony, zwłaszcza w star-
ciu z Bronią Radom. Paradoksalnie, mimo dużych strat punktowych poniesionych 
w ostatnich spotkaniach, nasz zespół jest obecnie w najlepszej sytuacji w tej rundzie.

Koniec rundy pokaże
Dwa zwycięstwa oraz dwie porażki odno-
towali w ostatnim czasie piłkarze Chlebni, 
co powoduje, że w tabeli grupy II V ligi, 
z 22 pkt, zajmują 6 miejsce. Strata do pierw-
szych dwóch pozycji premiowanych awan-
sem, które obecnie zajmują Energia Kozieni-
ce i Drogowiec Jedlińsk, wynosi na tą chwilę 
8 oraz 7 pkt. To sporo. Obydwie przegrane 
podopiecznych trenera Tomasza Feliksiaka 
były bardzo bolesne. Pierwsza – ponieważ 
poniesiona na własnym boisku w derbowym 
starciu z Milanem. Druga – to prawdziwa 
klęska w Sokołowie, również w starciu z ni-
żej notowanym przeciwnikiem. Trudno 
przypomnieć sobie, kiedy ostatnio Chlebnia 
przegrała tak wysoko, w dodatku tracąc aż 

6 bramek. Ostatnie dwa mecze rundy jesien-
nej z rezerwami Mazovii Mińsk Maz. oraz 
LKS-em Promna pokażą, czy klub włączy się 
do walki o awans czy też zadowoli się bez-
piecznym miejscem w tabeli.   (mś)

Wyniki: KS Teresin (w) 2:0 (Łukasz Gwardiak – 
2), Milan Milanówek (d) 0:1, Naprzód Skórzec (w) 
4:1 (Vitalij Leljukh – 2, Gwardiak – 2), Podlasie So-
kołów Podlaski (w) 2:6 (Michał Gwiazda, Leljukh).

Z 16-latkiem  
w szesnastce 
e

Na 1/8 finału zakończyła udział w Dru-
żynowych Mistrzostwach Świata w te-

nisie stołowym, które odbyły się w chińskim 
Chengdu, odmłodzona reprezentacja Polski. 
Jej ważnym ogniwem był zawodnik Dartomu 
Bogorii Grodzisk 16-letni Miłosz Redzimski. 
Awans do grona najlepszych 16 drużyn na-
szego globu jest na pewno dużym sukcesem, 
a patrząc na wiek naszych reprezentantów, 
o przyszłość można być spokojnym.    (mś)

Wyniki: Polska – Anglia 3:2 (Redzimski – 
Liam Pitchford 0:3, David McBeath 3:0), Pol-
ska – Australia 3:0 (Redzimski – Nicholas Lum 
3:2), Polska – Szwecja 0:3 (Redzimski – Mattias 
Falck 2:3), Polska – Korea Płd. 0:3 (Redzimski 
– Jang Woojin 0:3).
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Seria z przerwą  
na Grom
u

Bardzo dobre występy w ostatnim 
czasie zanotowali piłkarze rezerw 

Pogoni Grodzisk, dzięki czemu po 13 ko-
lejkach z 25 pkt plasują się na 6 miejscu 
w tabeli ligi okręgowej. Efektowną wygraną 
z KS Blizne podopieczni trenera Macieja 
Przybylskiego powiększyli serię zwycię-
skich meczów do sześciu. Jednak każda 
passa musi się kiedyś skończyć. Stało się to 
w pojedynku z Gromem W-wa. Na szczę-
ście już w kolejnym meczu, przeciwko sto-
łecznemu Championowi, nasi piłkarze po-
wrócili na drogę zwycięstw.   (mś)

Wyniki: Ożarowianka (d) 2:1 (Michał Choj-
nacki, Tomasz Kołodziejski); KS Ursus II (w) 4:2 
(Kacper Szczudliński, Stanislav Pradosh, Eryk 
Mikulski, Kołodziejski), KS Blizne (d) 8:0 (Ko-
łodziejski – 5, Szczudliński, Mikołaj Krzyżak, 
samobójcza), Grom W-wa (w) 2:5 (Kołodziej-
ski, Pradosh), Champion W-wa (d) 5:0 (Jakub 
Apolinarski – 2, Dawid Keller, Kołodziejski, 
Chojnacki). 

28 sport

Odważnie  
z adeptami 

Derby na minus 

Zwycięstwa w nowej hali

W młodości siła

e

Drugoligowi siatkarze Sparty Grodzisk 
rozpoczęli sezon od wyjazdowej porażki 
z głównym faworytem do wygrania gru-
py, którym jest ChKS Arka Chełm. Mecz 
ten miał dodatkowy smaczek, bowiem 
Arka to klub, który w ubiegłym sezonie 
w dramatycznych okolicznościach ode-
brał Spartiatom możliwość walki o I ligę. 
Później przyszła seria czterech zwycięstw 
z rzędu. Trzy z nich nasz zespół rozgrywał 
w niedawno otwartej nowej hali widowi-
skowo-sportowej i były to wspaniałe wy-
darzenia w naszym mieście, a licznie zgro-
madzona publiczność zrobiła prawdziwy 
show, będąc dodatkowym zawodnikiem 
Sparty. W szóstej kolejce zwycięski marsz 
podopiecznych trenera Tomasza Rosy zo-
stał dość niespodziewanie powstrzymany 

przez KKS Kozienice, który dość łatwo 
pokonał grodziszczan. To spotkanie było 
rozgrywane w hali przy ul. Westfala, co 
być może jest sygnałem, że nie ma to jak 
grać w nowej, pięknej hali przy ul.  Spor-
towej. Po 6 kolejkach Sparta z dorobkiem 
12  pkt zajmuje 2 miejsce w tabeli, tracąc 
6 do prowadzącej z kompletem punktów 
ekipy z Chełma. W górze tabeli jest ciasno, 
bowiem aż 5 drużyn ma taki sam dorobek 
punktowy jak nasz klub, a o kolejności de-
cyduje stosunek setów.

 Michał Śliwiński
Wyniki: ChKS Arka Chełm (w) 0:3 (-23,-14,-

21), AZS UWM Olsztyn (d) 3:0 (15,22,18), Me-
tro W-wa (d) 3:0 (15,24,21), Lechia II Tomaszów 
Maz. (d) 3:1 (15,21,-23,13), MOS Wola Tramwa-
je Warszawskie (w) 3:0 (19,17,17), KKS Kozieni-
ce (d) 1:3 (-23,17,-21,-16).

Po 7 kolejkach rozgrywek Lotto Su-
perligi tenisiści stołowi Dartomu 

Bogoria Grodzisk z 18 pkt zajmują w ta-
beli 3 miejsce, tracąc 2 pkt do liderującego 
Dekorglassu Działdowo. Właśnie z tym 
zespołem podopieczni trenera Tomasza 
Redzimskiego ponieśli jedyną jak dotąd po-
rażkę. Na olbrzymie brawa zasłużył przede 
wszystkim Miłosz Redzimski, który jest nie 
tylko liderem naszej drużyny, ale też zdecy-
dowanie prowadzi w indywidualnym ran-
kingu ligowym, z kompletem 12 zwycięstw! 
A rodzima Lotto Superliga należy do najsil-
niejszych w Europie. Grodziski szkolenio-
wiec odważnie sięga po adeptów klubowej 
Akademii, bowiem regularnie w  ekipie 
mistrzów Polski gra Michał Gawlas, a swój 
debiut w tym sezonie zanotował też Jacek 
Mitas.    (mś)

Wyniki: KS Dekorglass Działdowo (w) 2:3 (Mi-
chał Gawlas – Jakub Dyjas 1:3, Miłosz Redzimski 
– Kaii Konishi 3:1, Panagiotis Gionis – Jonathan 

Groth 1:3, Redzimski – Dyjas 2:0, Gawlas/Gionis 
– Konishi/Groth 0:2); KS AWFiS Balta Gdańsk 
(w) 3:1 (Gawlas – Tomasz Tomaszuk 1:3, Redzim-
ski – Szymon Malicki 3:0, Gionis – Wang Zeng Yi 
3:1, Redzimski – Tomaszuk 2:0); Energa Manekin 
Toruń (w) 3:2 (Gawlas – Kim Donghyun 2:3, Gio-
nis – Damian Węderlich 3:1, Redzimski – Tomasz 
Kotowski 3:1, Gionis – Donghyun 0:2, Redzimski/
Gawlas – Węderlich/Kotowski 2:1); SBR Dojlidy 
Białystok (w) 3:0 (Gionis- Shiyu Sun 3:0, Redzim-
ski – Tomasz Lewandowski 3:0, Gawlas – Daniel 
Górak 3:1); Oxynet Jarosław (w) 3:1 (Jacek Mitas – 
Amirreza Abbasi 0:3, Redzimski – Alan Kulczycki 
3:0, Gionis – Jarosław Żmudenko 3:1, Redzimski 
– Amirreza 2:1).

Tylko jedno zwycięstwo w czterech ostat-
nich meczach zanotowały reprezentant-
ki grodziskiej Bogorii, co powoduje, że 
z  dorobkiem 4 pkt zajmują przedostatnie, 
8 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jedyną wy-
graną nasza drużyna zanotowała w Łomży, 
w starciu z miejscowym AZS-em, zaś szcze-
gólnie bolesne porażki poniosła w pojedyn-
kach z Sochaczewem i Startem Nadarzyn, 
bowiem były to derby zachodniego Ma-
zowsza. Indywidualnie najlepiej z naszych 

zawodniczek prezentuje się Martyna Lis, 
która w indywidualnym rankingu zajmu-
je 5 miejsce, mając na koncie 5 zwycięstw 
w 9 meczach. Warto wspomnieć, że Alek-
sandra Michalak zajęła 3, a Martyna Lis – 
4 miejsce podczas rozegranego we Wrocła-
wiu Memoriału Zygmunta Sutkowskiego. 
Ponadto w turnieju drużynowym nasze za-
wodniczki okazały się najlepsze, pokonując 
w finale miejscowy KU AZS UE 3:2.    (mś)

Wyniki: SKTS Sochaczew (w) 1:3 (Martyna Lis – 
Irina Ciobanu 0:3, Aleksandra Michalak – Zuzanna 
Wielgos 3:2, Aleksandra Falarz – Ilona Sztwiertnia 
2:3, Michalak – Ciobanu 0:3), AZS PWSiP Łomża 
(w) 3:1 (Michalak – Magdalena Sikorska 1:3, Lis 
– Anna Brzyska 3:0, Zofia Śliwka – Alisa Dubro-
va 3:0, Lis – Sikorska 3:2), MUKS Start Nadarzyn 
(d – na zdjęciu) 1:3 (Lis – Katarzyna Ślifirczyk 3:1, 
Michalak – Katarzyna Grzybowska-Franc 1:3, Śliw-
ka – Paulina Krzysiek 0:3, Lis – Grzybowska 0:3), 
Maximus Broker Toruń (w) 1:3 (Śliwka – Wiktoria 
Wróbel 1:3, Michalak – Tatiana Kukulkova 0:3, Lis 
– Zuzanna Dąbrzał 3:0, Falarz – Wróbel 0:3). 

Dwa zwycięstwa – wyjazdowe w Lu-
blinie i domowe z Ząbkami, powodu-

ją, że pingpongistki drugiej drużyny Bogo-
rii z 8 pkt zajmują 5 miejsce w tabeli grupy 
południowej I ligi. Siłą zespołu jest wyrów-
nany, młody i solidny skład, w którym czo-
łową postacią jest Zofia Śliwka z 7 zwycię-
stwami odniesionymi w 9 meczach. Warto 
wspomnieć, że zawodniczka drugiej druży-
ny Bogorii – Maja Łakoma zajęła 3 miejsce 
w rozgrywanym w Krakowie I Grand Prix 
Polski kadetek U-15.    (mś)

Wyniki: ATS Akanza AZS UMCS Lublin (w) 
6:4 (Zofia Śliwka – Weronika Szewczak 3:0 i Julia 
Więckowska 3:0, Emilia Skuba – Kamila Głodek 
3:2, Maja Łakoma – Aleksandra Jeżewska 3:1, 
Śliwka/Skuba – Więckowska/Dagmara Wierz-
bicka 3:1, Łakoma/Antonina Zembowicz – Je-
żewska/Głodek 3:1); Maxi Piast Ząbki (d) 8:2 
(Śliwka – Katarzyna Gierach 3:0 i Eliza Brzęczek 
3:0, Martyna Lis – Brzęczek 3:1, Milena Mirec-
ka – Hanna Prusińska 3:2, Zembowicz – Maja 
Zarzycka 3:1, Łakoma – Zarzycka 3:0, Śliwka/
Skuba – Gierach/Brzęczek 3:0, Mirecka/Łakoma 
– Zarzycka/Prusińska 3:0). 
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Nasi mistrzowie!
j

u

Zawodnicy grodziskiego klubu karate 
MKKT Nikobushi Masza Wawszczyk 

i  Jan Szelągowski znaleźli się w 23-osobowej 
reprezentacji Polskiej Unii Karate Tradycyj-
nego, która 21 października rywalizowała w 
brazylijskim mieście Natal w Mistrzostwach 
Świata w Karate Tradycyjnym, i bardzo wyraź-

Zespół  
czeka walka
e

Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie 
zanotowali tenisiści stołowi drugiej 

drużyny Bogorii Grodzisk, którzy pokona-
li u siebie „czerwoną latarnię” swojej gru-
py IKS Zduńska Wola – 7:3, dzięki czemu 
z 2 pkt awansowali na przedostatnie, 9 miej-
sce w tabeli. Po pierwszych 5 kolejkach wi-
dać, że podobnie jak w poprzednim sezonie, 
również w tym nasz zespół czeka walka 
o utrzymanie.    (mś)

Wyniki: ATS Akanza AZS UMCS Lublin (w) 
1:9 (Michał Gawlas – Łukasz Jarocki 3:0); LKS 
Odra Głoska (d) 3:7 (Arkadiusz Żuk – Jakub Wit-
kowski 3:1, Jacek Mitas – Mikołaj Grzębka 3:2, 
Żuk/Przemysław Sałaciński – Michał Galas/Kac-
per Głazowski 3:2); IKS Start Zduńska Wola (d) 
7:3 (Gawlas – Filip Młynarski-Ositek 3:2 i Artur 
Kalita 3:2, Sałaciński – Kalita 3:1, Żuk – Grzegorz 
Janczewski 3:1 i Maciej Brodzki 3:1, Żuk/Sałaciń-
ski – Brodzki/Janczewski 3:0, Gawlas/Mitas – Ka-
lita/Młynarski – Ositek 3:2).

Pierwsza  
zamiast trzeciej 
v

Siatkarki Sparty w tym sezonie wy         
stępują w I lidze mazowieckiej, która 

zastąpiła dotychczasową III ligę. Jak dotąd 
podopieczne trenera Piotra Michalaka mają 
na koncie dwa zwycięstwa oraz dwie porażki, 
w tym jedną po tie-breaku, co powoduje, że 
z 7 pkt zajmują 2 miejsce w grupie C. Nasze 
siatkarki rozegrały jednak jeden mecz więcej 
niż ekipy z Legionowa i Nowego Dworu, któ-
re plasują się tuż za nimi.   (mś)

Wyniki: LTS II Legionowo (d) 3:1 (15,17,-
13,24), Easy Wrap Volley Kobyłka (w) 1:3 (17:25, 
25:17, 15:25, 13:25), LOS Nowy Dwór Maz. 
2:3 (23,-20,16,-22,-8), Olimp Tłuszcz (d) 3:0 
(9,11,17).

b  Powrót weteranów basketu
Po kilku latach przerwy na ligowe parkie-
ty powrócili reprezentanci Grodziskiego 
Klubu Koszykarskiego, których ponownie 
możemy oglądać na parkietach III ligi. 
Drużyna oparta na weteranach, pamięta-
jących jeszcze poprzednie występy na tym 
poziomie, mimo długiej przerwy nie jest 
chłopcem do bicia, o czym świadczy choć-
by wysoka wygrana w starciu z Borem Re-
gut. W tabeli grupy B III ligi podopieczni 
grającego trenera Radosława Kusego z 5 pkt 
plasują się na piątej pozycji.    (mś)

Wyniki: Speed Sport Wołomin (w) 57:116 (Miko-
łaj Racinowski – 23, Dominik Ziental – 15, Bartosz 
Karasiński – 12, Damian Kotwiński, Robert Bulik, 
Franciszek Mariat – po 2, Michał Kosk – 1);. Wilki 
Radzymin (w) 55:56 (Karasiński – 18, Ziental – 16, 
Mariat – 8, Bulik – 5, Kacper Rydzek, Marek Lubry-
czyński – po 3, Kotwiński – 2); UKS Basket Siedlce 
(w) 57:103 (Racinowski – 20, Lubryczyński – 11, 
Konrad Cygan – 10, Mariat – 5, Karasiński, Rydzek, 
Radosław Kusy – po 3, Mateusz Mojzych – 2); RKS 
Bór Regut (w) 96:60 (Przemysław Maciak – 21, Ka-
rasiński – 20, Racinowski – 11, Ziental – 8, Kusy, Ry-
dzek – po 7, Mariat, Michał Krawczak – po 6, Karol 
Mazurek, Kosk – po 4, Mojzych – 2.

Dwie w domu,  
jedna na wyjeździe 

Trzy porażki w ostatnich meczach 
poniosły czwartoligowe piłkarki 

grodziskiej Mazovii. Zawodniczki trenera 
Grzegorza Kwasiżura przegrały dwa do-
mowe spotkania – 1:7 ze Sportową Czwór-
ką Radom oraz 1:3 z ekipą GOSiR Piasecz-
no, w międzyczasie ulegając na wyjeździe 
Brix Pułtusk 0:3. W tabeli mazowieckiej 
IV ligi nasze reprezentantki z 5 pkt zajmują 
przedostatnie, 10 miejsce.    (mś)

Widać progres
b

Worek medali w Mińsku
14 medali wywalczyli reprezentanci Ra-
ion BJJ podczas XII Turnieju No-Gi Fight 
Grappler Cup, który odbył się w Mińsku 
Maz. Złoto zdobyli Anna Domaradzka, 
Patryk Kraszewski, Tomasz Śniarowski 
i Jakub Cegiełko. Srebro wywalczyli Mi-

kołaj Osuch, Kajetan Płuszewski, Ma-
teusz Raczkiewicz oraz Śniarowski, zaś 
brąz Filip Śniarowski, Marek Puchała, 
Bruno Morański, Maksymilian Wysocki, 
Oskar Oskiera i wspomniany wcześniej  
Cegiełko.   (mś)

j

W kratkę grają w tym sezonie drugoligo-
we reprezentantki Grodziskiego Klubu 

Koszykarskiego. Jednak w porównaniu z po-
przednimi, debiutanckimi rozgrywkami, wi-
dać progres, bowiem zwycięstw na tym etapie 
jest więcej, a dotychczasowe przegrane nasze-
go zespołu są nieznaczne. Rundę rewanżową 
nasze koszykarki rozpoczęły od wysokiej po-
rażki z najsilniejszą w grupie ekipą z Łomia-
nek. Po 6 kolejkach podopieczne trenera Sła-
womira Kołaczka z 8 pkt, zajmują 6, ostatnie 
miejsce w tabeli grupy A II ligi, jednak ze stra-
tą zaledwie punktu do drugiej pozycji.     (mś)

nie zaznaczyli swój udział w światowym czem-
pionacie. Masza Wawszczyk zdobyła tytuł Mi-
strzyni Świata w konkurencji kata team, a także 
wywalczyła trzy srebrne medale w konkuren-
cjach: fukugo, kata, enbu oraz brązowy medal 
w konkurencji kumite. Z kolei Jan Szelągowski 
wywalczył tytuł Mistrza Świata w konkurencji 
fukugo oraz brązowy medal w kata.     (kb)

Wyniki: TK Nowa Wieś (w) 51:44 (Marta 
Nitkiewicz – 26, Martyna Sabatowska – 13, Ewa 
Bagrowska – 6, Natalia Rozińska – 4, Sandra Ję-
drzejewska – 2); Bogdanka AZS UMCS Lublin 
(w) 63:70 (Nitkiewicz – 27, Sabatowska – 14, 
Natalia Fajferek – 6, Rozińska – 5, Bagrowska 
– 4, Agata Skibicka – 3, Katarzyna Szubińska, 
Jędrzejewska – po 2); MPKK Sokołów S.A. So-
kołów Podlaski (d) 66:62 (Nitkiewicz – 24, Sa-
batowska – 16, Rozińska – 13, Szubińska – 8, 
Skibicka – 4, Jędrzejewska – 1); Basket 4ever 
Ksawerów (d) 50:54 (Nitkiewicz i Sabatowska – 
po 16, Szubinska – 8, Skibicka i Rozińska – po 
4, Bagrowska i Fajferek – po 2); SMS PZKosz. 
II Łomianki (d) 45:100 (Nitkiewicz – 23, Saba-
towska i Rozińska – po 7, Szubińska i Leja – po 
3, Skibicka – 2).

    Zjazd  
październikowy 
u

Październik rezerwy Chlebni rozpoczyna-
ły na pozycji lidera. Jednak seria słabych 
występów w kolejnych spotkaniach, w któ-
rych drużyna trenera Juliusza Kruszankina 
zanotowała zaledwie jedno zwycięstwo, 
ponosząc cztery porażki, spowodowała, 
że Chlebnia II z 17 pkt, zajmuje aktualnie 
6 miejsce w tabeli A-klasy ze stratą 11 pkt 
do lidera.    (mś)

Wyniki: Naprzód II Stare Babice (d) 2:3 
(Adam Laskowski – 2); Błękitni Korytów (w) 0:1; 
Partyzant Leszno (w) 3:4 (Filip Kamiński, Ad-
rian Żakowski, Dawid Przygoda); Piast Piastów 
(d) 3:0 (Juliusz Olech – 2, Damian Warmiak); 
Guzovia Guzów (w) 1:8 (Kacper Rogowski).

u

Bezkompromisowi
Piłkarze Grodziskiego Towarzy-
stwa Sportowego w ostatnim cza-

sie grają bezkompromisowo, nie uznając 
remisów. Albo zwycięstwo albo porażka. 
Na szczęście tych pierwszych mają na 
koncie więcej, dzięki czemu są typowym 
ligowym średniakiem, zajmując 7 miej-
sce w tabeli B-klasy, z 18 pkt na koncie.

    (mś)
Wyniki: Orion Cegłów (w) 1:4 (Taras Ła-

wriw); Pogoń Wiskitki (d) 6:0 (Ahmed Mosta-
fa, Tomasz Lonc – po 2, Szymon Bieś, Bartosz 
Lewicki); Bzura Chodaków Sochaczew (w) 2:0 
(Cezary Śmietanka, Bieś); Tajfun Brochów (d) 
1:3 (Piotr Synal); UKS Borzęcin (w) 2:1 (Ad-
rian Zieliński, Lonc).
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Uwaga, 
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
30 listopada. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną. Nagrodą jest zaproszenie dla 
dwóch osób do Kina Centrum Kultury 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 12.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 322:
W krzyżówce  zaszyfrowane było hasło 
„Luiza Złotkowska”. Zwyciężczynią zo-
stała p. Agnieszka Świercz. 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 

 tel. 22 734 78 59
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Poziomo:
5. jednostka monetarna USA; 6. obrady, 
posiedzenie; 9. utworzona ze spirytusu 
przyprawa do potraw; 10. klub z  tego 
miasta gra w I lidze piłkarskiej pod na-
zwą GKS; 11. Marlon – amerykański 
aktor; 12. w gwarze łowieckiej – ogon 
zająca; 14. chorobliwy lęk; 16. osobista 
godność, dobre imię; 19.  arka; 20.  ku-
glarz, sztukmistrz; 23.  dawna nazwa 
sypialni; 25. jedna z bohaterek powieści 
Poli Gojawiczyńskiej „Dziewczęta z No-
wolipek”; 26. samiec świni; 27.  płytkie 
miejsce w morzu; 29. sakiewka na pie-
niądze; 30. ochra, rodzaj pigmentu

Pionowo:
1. zjednoczenie przedsiębiorstw o  od-
miennej osobowości prawnej; 2.  Dean 
– sławę przyniósł mu film „Rio Bravo”; 
3. zagrywka w tenisie i siatkówce; 4. po-
eta grecki, autor dramatu „Agamem-
non”; 7. biały proszek otrzymywany 
z  kartofli i ryżu; 8. górskie zbocza; 
13.  siedziba władz państwowych; 
15. druga żona Mieszka I; 17. największa 
wyspa szwedzka na Morzu Bałtyckim; 
18. utwór złośliwie wyszydzający coś lub 
kogoś; 21. jedna z liter alfabetu greckie-
go; 22.  krajoznawcze muzeum etnogra-
ficzne; 24. … łamie przepisy w TVP 1; 
28. krzew z rodziny różowatych.

30

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

Fundatorem nagrody  
jest  ss
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ogłoszenia 31

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

nn    Udostępnię pokój w Grodzisku Maz. za 
doraźną pomoc w opiece nad chorym mężem. 
Warunki do uzgodnienia. Tel. 539 062 057

Jesień to czas pięknych ko-
lorów a dla nas możliwość wy-
korzystania w rozmaity sposób 
darów natury. W Klubie Se-
niora Łąki zapanował koloro-
wy nastrój. Rozsmakowaliśmy 
się w dyniowo-lawendowych 
przepisach kulinarnych. Zupa, 
zapiekanki, konfitury, a nawet 
desery z tegorocznych zbiorów 
– to dla nas nie nowość. Z przy-
jemnością uczestniczyliśmy 
w warsztatach z panią Bogusią, 
gdzie wykonaliśmy bukieciki 
i saszetki lawendowe, a także 
stroiki w dyniach i obrazki je-
sienne w ramkach, do których 
materiały zebraliśmy podczas 
wspólnego spaceru. Część tych 
prac była dekoracją na naszym 
stoisku podczas Pikniku Histo-
rycznego w Łąkach i obchodów 
Dni Dziedzictwa Narodowego. 
Jak zawsze z radością przyję-
liśmy zaproszenie do Przed-
szkola Pszczółki Mai na „Uro-
dzinki Dyńki”. Było gościnnie, 
słodko, a nawet rozrywkowo, 
bo dzieci z grupy Motylki za-
tańczyły dla nas poloneza. Bra-
liśmy udział w loterii fantowej 
i bardzo miło spędziliśmy czas. 
Dziękujemy pani dyrektor 
Prędkopowicz i wychowawczy-
niom grup przedszkolnych za 
serdeczne przyjęcie. My, klu-
bowicze, trzymamy się razem 
i staramy się wspólnie spędzać 
czas. Liczną grupą uczestniczy-

liśmy w otwarciu hali widowi-
skowo-sportowej, a kilka dni 
później zwiedzaliśmy ją z prze-
wodnikiem. Byliśmy w grodzi-
skiej Izbie Tradycji EKD/WKD 
i Królewskim Ogrodzie Światła 
w Wilanowie. Jesteśmy ciekawi 
otaczającego nas świata, lubi-
my się uczyć i poznawać. Na 
warsztatach plecionkarskich 
pod fachowym okiem pani Mo-
niki podjęliśmy próby robienia 
własnego koszyczka z wikliny, 
a pani Olga wprowadziła nas 
w tajniki tworzenia wiązanek 
na groby bliskich. Mamy dużo 
entuzjazmu i chwytamy spore 
porcje dobrej energii czerpiąc 
natchnienie z pięknej jesieni. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej  
www.klubsenioralaki.pl – blog. 
Będziemy wdzięczni za klik-
nięcie serduszka sympatii. 
Pozdrawiamy!

Danuta Dubielecka,  
Klub Seniora Łąki

Natchnieni jesienią 

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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„Realizm na kartce papieru” – taki tytuł, 
bardzo zresztą adekwatny, nosiła wystawa, 
na której zaprezentowano szkice. Rysowa-

ne ołówkiem prace zachwycały perfekcyj-
nym odzwierciedleniem rzeczywistości. 
– Moja przygoda zaczęła się w gimnazjum, 
gdy szukałam inspiracji na plastykę. Ry-
sunki dostrzegli znajomi, którym na tyle 
się spodobały, że prosili mnie o portrety. 
Jestem samoukiem, więc zaczęłam coraz 
więcej rysować, aby rozwijać swój warsz-
tat – mówiła podczas wernisażu Katarzyna 
Skibińska.

Co ciekawe, prace młodej grodziszczan-
ki przedstawiają m.in. starszych zakocha-
nych ludzi. Jak podkreśla artystka, ciężko 
jest przeżyć bez drugiej osoby i jej blisko-
ści, a bez uchwycenia takich emocji szkice 
byłyby puste. Ta dojrzała świadomość Ka-

tarzyny Skibińskiej uwidacznia się w przy-
kuwającym uwagę ujęciu podjętego tematu.

– Bardzo wierzę w ideę pokazywania 
nowych talentów, które są nieodkryte. 
Można się do nas zgłaszać przez cały rok, 
nie mamy okresowych naborów. To nie 
jest trudne, wystarczy się odważyć i napi-
sać do nas mailowo lub przez Facebooka 
Poczekalni czy dworku w Adamowiźnie. 
Służymy wsparciem i krok po kroku prze-
chodzimy cały proces organizacji wystawy. 
Dzięki temu wyposażamy artystę w wiedzę 
i umiejętności potrzebne, by mógł ruszyć 
ze swoim dorobkiem w świat – mówiła Mo-
nika Samoraj z Ośrodka Kultury.

     Anna Redel

– Stanisław dołączył do nas parę lat temu. 
Jest on niemalże naturszczykiem. Ma nie-
zwykłą szczerość wypowiedzi porówny-
walną do twórczości van Gogha. Wiele 
przeszedł w swoim życiu. Lubię z nim być 
w trakcie malowania, bo jest to bardzo cie-
kawy człowiek – prosty, a jednak skompli-
kowany wewnętrznie. Jest zawzięty i widać 
tego efekty. Może być wzorcem dla młod-
szych osób – mówił Jakub Cwieczkowski.

Dyrektor Ogniska zwrócił także uwa-
gę, że prezentowane prace są przekrojowe,  
od lat 80., kiedy pan Stanisław zaczął 
uczęszczać do ogniska plastycznego na 
Nowolipkach w Warszawie, po okres stu-
diów na Akademii Sztuk Pięknych, któ-

re podjął mając około… 60 lat! Najpierw 
skończył grafikę, a potem zrobił dyplom  
z malarstwa.

– Wielki podziw, że Stanisław poszedł za 
marzeniami – chciało mu się podjąć takie 
artystyczne studia i udało mu się je ukoń-

czyć. Ma bardzo dużo prac, dlatego mu-
siałam zrobić ostrą selekcję. Kluczem jest 
podział na okresy jego nauki, czyli ogni-
ska warszawskiego i studiów. Najbardziej 
podoba mi się to, że prace są zróżnicowa-
ne i  widać, które są wcześniejsze, a które 
późniejsze, widać jego rozwój artystycz-
ny i różną ekspresję – mówiła kuratorka 
Agnieszka Antosik.

Na wystawie pokazane zostały szkice 
i  portrety, modele na dużych formatach 
oraz obrazy olejne. Autor prac, choć miesz-
ka w Warszawie, to przyjeżdża do grodzi-
skiego Ogniska na zajęcia i wyjeżdża z tą 
społecznością na plenery. 

  Anna Redel

Poczekalnia PKP z powodzeniem realizuje cykl Moja Pierwsza Wystawa, dając szansę mieszkańcom 
Grodziska i okolic pokazania szerszej publiczności swoich dzieł. Kolejny artystyczny debiut, tym 
razem Katarzyny Skibińskiej, miał miejsce 4 listopada.

W galerii Popkolor grodziskiego Publicznego Ogniska 
Plastycznego 4 listopada zagościła wystawa rysunku i malarstwa 
Stanisława Kwiecińskiego.

Z Poczekalni w świat

Poszedł za marzeniami 
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      Świąteczny  

    voucher  

podarunkowy

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

Termin: 5.04 – 11.04.2023 r.
Cena obejmuje:  
autokar, 6 noclegów hotele 3*, 6 śniadań,  
6 obiadokolacji, składka na TFG i TFP, opieka 
pilota, ubezpieczenie, podatek VAT.

Termin: 10.08-19.08.2023 r.
Cena obejmuje:  
autokar, 9 noclegów, hotele 3*, 9 śniadań,  
9 obiadokolacji, składka na TFG i TFP, opieka 
pilota, ubezpieczenie, podatek VAT.

1875 zł

4270 zł

Termin: 29.07 – 5.08.2023 r.
Cena obejmuje:  
autokar, 7 noclegów, hotele 3*, 7 śniadań, 
7 obiadokolacji, składka na TFG i TFP, opieka 
pilota, ubezpieczenie, podatek VAT.

3270 zł

MEDJUGORJE – WIELKANOC – 7 DNI

CHORWACJA WYPOCZYNEK – PULA – PARK NARODOWY  
BRJIUNI – RJEKA – WINNICE NA ISTRII – 8 DNI

Termin: 26.04 – 6.05.2023 r.  
Cena obejmuje:  
autokar, 10 noclegów, hotele 3*, 10 śniadań,  
10 obiadokolacji, składka na TFG i TFP, opieka 
pilota, ubezpieczenie, podatek VAT.

4120 zł

WERONA – PIZA – MONTE CASINO – NEAPOL – CAPRI  
– CASICA – SAN MARINO – WEEKEND MAJOWY – 11 DNI

                     

HISZPANIA WCZASY – BARCELONA – MONTSERAT  
– ANDORA – FIGUERES – 10 DNI

Zadzwoń:  515 984 121, 694 808 344 
lub odwiedź stronę naszego biura:  
www.turystykamojapasja.pl

Kobieto nie siedź w garach wyjedź na wielkanoc

Firma Calanbau TPI – zajmująca się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi  
poszukuje pracowników do działu serwisu. 

Od kandydatów na stanowisko Specjalisty ppoż. oczekuje się:
n prawa jazdy, 
n umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej,  
n komunikatywności,  
n odpowiedzialności,  
n jak również dobrej organizacji własnego czasu pracy. 

Gwarantujemy: umowę o pracę, szkolenia branżowe,  
opiekę medyczną i pakiet sportowy. 

Zapraszamy do zgłoszeń mailowo – magdalena.sokolowska@tpi-op.pl  
oraz pod numerem telefonu 506 386 438

Razem z nami zacznij nową ścieżkę kariery!



IV


