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Galaktyka bez gwiazdy...
14 września w USA zmarł Tadeusz Łapiński, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach współczesnej 
grafiki, mistrz litografii barwnej zaliczany do grona najbardziej wpływowych litografów w historii, ostatni 
z wielkich wizjonerów i rewolucjonistów sztuk plastycznych, Honorowy Obywatel Grodziska Mazowieckiego.

Tadeusz Andrzej Bonawentura Łapiński uro-
dził się w Rawie Mazowieckiej 20 czerwca 
1928 r. Rysował od dziecka, ale o jego przy-
szłości zdecydowała nauczycielka gimna-
zjum w Aninie, która orzekła, że powołaniem 
Tadeusza jest sztuka. Wierząc tej przepo-
wiedni ukończył w 1955 r. studia malarskie 
i zajął się litografią, która stała się dlań życio-
wą pasją. W tym czasie zawitał do Grodziska 
jako wykładowca Ogniska Plastycznego. 
Mimo uwielbienia podopiecznych czuł, że 
pisana mu jest światowa kariera, do której 
predysponował go talent idący w pa-
rze z mocnym charakterem. W 1963 r. 
opuścił Polskę i przez Jugosławię, 
Francję i Brazylię dotarł do USA, 
gdzie ostatecznie osiadł. Owocem 
jego amerykańskiej drogi – poza 
małżeństwem z Marią Aust, 
prawnuczką Józefa Chełmoń-
skiego, uzdolnioną plastycz-
ką, dawną słuchaczką Ogni-
ska, i narodzinami dzieci – był 
wynalazek druku tęczowe-
go, którym Łapiński podbił 
świat sztuki. Oryginalne 
rozwiązanie w dziedzi-
nie litografii barwnej 
wprowadziło go do 
światowej elity, dając 
mu profesurę na Uni-
wersytecie Maryland 
i otwierając drzwi 
największych muze-
ów. Mimo powszech-
nego uznania pozostał 
artystą nienasyconym, 
wciąż przesuwającym granicę swojej 
twórczości. To nie przypadek, że cykl 

jego najwybitniejszych prac nosi tytuł „Nie-
skończona przestrzeń”. Jako artysta orga-

nicznie połączony 
ze swoim dzie-

łem Tadeusz 
nie mógł być 
inny. Wciąż 
tworzył, jak-

by nie 

godził się, aby jego sztuka miała wymiar 
skończony. Dzięki swojemu talentowi był 
obywatelem świata, ale jak sam podkreślał, 
jego domem był Grodzisk, który odwdzię-

czył mu się tytułem Honorowego 
Obywatela i niesłabnącą życzliwo-

ścią odbiorców tłumnie odwie-
dzających jego wystawy. 

Swoim barwnym życiem, 
niespożytą energią, niewyczer-
panym talentem i tytaniczną 
pracowitością Tadeusz Łapiński 
mógłby obdarzyć kilka osób. 
Jako urodzony gawędziarz lu-

bił towarzystwo ludzi, czarując 
wszystkich niewymuszonym 
urokiem, optymizmem, mnogo-

ścią anegdot, bezinteresowną 
serdecznością. Skala jego osią-

gnięć, mierzona tysiącami dzieł 
i setkami wystaw oraz pokole-
niami studentów, którym służył 
jeszcze jako professor emeritus, 
sprawiła, że Łapiński stworzył 
wokół siebie całą galaktykę, 
oświetlaną gwiazdą jego oso-

bowości. Wraz z jego odejściem 
ta urzekająca swym pięknem 
gwiazda zgasła. Galaktyka Tade-
usza Łapińskiego będzie jednak 
istnieć nadal w jego pracach 
i  wspomnieniach tych, którzy 
mieli szczęście go znać. My jako 
mieszkańcy Grodziska mieliśmy 
przywilej szczególny, mogąc 
towarzyszyć mu w drodze ku 
„nieskończonej przestrzeni”. 

    Łukasz Nowacki
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W tym roku przypada 70-leciecie 
grodziskiej Biblioteki Pedago-
gicznej. Jubileusz planowany jest 
w listopadzie i  wówczas będzie 
czas na świętowanie, tymczasem 
rozpoczął się nowy rok szkol-
ny, a z nim roczne plany. W roku 
szkolnym 2016/17, oczywiście 
oprócz gali jubileuszowej, pla-
cówka zamierza zorganizować 
dwie konferencje – jedną poświę-
coną wspomaganiu  szkół w  za-
kresie rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów, drugą – lite-
racką, z okazji Tygodnia Bibliotek, 
wówczas odbędzie się również 
spotkanie autorskie z Mariolą 
Pryzwan. Ponadto w ofercie zna-
lazły się warsztaty metodyczne 
„Wykorzystanie aplikacji Lear-
ningApps w pracy nauczyciela” 
oraz „Tworzymy komiksy przy 
użyciu Toon Doo”, a  także trzy 
wystawy poświęcone słynnym 

Polakom – Henrykowi Sienkie-
wiczowi, Poli Negri i Józefowi 
Piłsudskiemu. Odbywać się będą 
również spotkania w ramach sie-
ci współpracy i doskonalenia dla 
nauczycieli bibliotekarzy oraz 
sieci współpracy i doskonalenia 
„Kreatywny nauczyciel”, a także 
konkurs czytelniczy pod hasłem 
„Oczaruj mnie …”. W czerwcu 
z kolei po raz drugi placówka za-
prosi na Noc Bibliotek. 

– Zachęcamy także do udziału 
w realizacji projektu edukacyj-
nego przeznaczonego dla dzieci 
z przedszkoli i uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej na temat 
„Rozwijanie kompetencji czytel-
niczych” – mówi Sylwia Bąbik, 
kierownik Filii PBW w Grodzisku 
Maz., która od kilku lat znajduje 
się przy ul. 11 Listopada 48, na 
IV piętrze, gdzie niegdyś mieściła 
się szkoła muzyczna.   (kb)

Czekając na jubileusz
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Zawodniczki Grodziskiego 
Klubu Żeglarskiego Czysty 
Wiatr Aleksandra Sroczyńska 
(sternik) i Dobromia Kawka 
(załogantka) w lipcu starto-
wały w Mistrzostwach Europy 

katamaranów, odbywających 
się na Jeziorze Nezyderskim 
w Austrii. W klasie Hobie Cat 
16 zajęły 7  miejsce, a w Open 
Gold Fleet – 25 miejsce na 
64 startujące załogi.    (kb)

Pytania z wiedzy o władcach 
Polski, zadania sprawdzające 
znajomość zasad pierwszej 
pomocy przedmedycznej, po-
szukiwania skrzyni skarbów 
w Chawłowie, dawnej posiadło-
ści słynnego zapaśnika Teodora 
Sztekkera, a także tor przeszkód, 
rzuty do puszek i toczenie koła 
samochodowego po wyzna-
czonej trasie – z takimi zada-
niami zmierzyli się uczestnicy 
V Rodzinnego Pikniku Rowe-
rowego, który 3 września pod 
hasłem „Na królewskim szlaku” 

zorganizowało Stowarzyszenie 
Nasza Kuklówka we współpra-
cy z Sołectwem Makówka, PCK 
Oddział Grodzisk Mazowiecki 
oraz Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Radziejowicach. Na starcie 
w Kuklówce Zarzecznej stanęło 
16 drużyn z Kuklówki, Makówki, 
Słabomierza, Mościsk i Osowca 
i wszyscy szczęśliwie dojechali 
do mety, znajdującej się w „Pik-
nikowie” w Makówce, gdzie na 
zawodników i kibiców (prawie 
100 osób) czekało leczo, grill 
i słodkości.    (kb)

Na rowerze po królewsku 
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Słynny kucharz Robert Sowa 
będzie gościem specjalnym 
tegorocznego Dnia Sąsiada. 
Impreza odbędzie się 25 wrze-
śnia na terenie Pawilonu Kultury 
i hali sportowej przy ul. Westfala, 
a w programie oprócz pokazu po-
kazu gotowania mistrza, znajdą 
się również animacje dla dzieci, 
a  także sąsiedzki turniej kulinar-
ny. Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie Biblioteki 
Publicznej, która imprezę zorga-
nizuje już po raz szósty.    (kb)

   

Sąsiedzkie 
kulinaria 

Czysty Wiatr na ME
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W sumie ponad 7 tys. zł ze-
brała grodziska Straż Zwierząt 
podczas 12 koncertów i 4 wie-
czorów karaoke zorganizowa-
nych w ramach cyklu „Dog 
Rock”. Na rzecz miejscowych 
bezdomniaków zagrali m.in.: 
Kabanos, 4 Szmery, L'ombe-
lico del Mondo (na zdjęciu), 
Tekno, Derrick McKenzie, 
Cold Shot, Red Room oraz 
Skadyktator. Zwierzaki w po-
trzebie wspomogli też lokalni 

muzycy, w czasie letnich wie-
czorów w „Grillu pod Dębem” 
można było usłyszeć szanty 
Czystego Wiatru oraz blueso-
wy jam z udziałem T.T. Band.

– Bez tych środków absolut-
nie nie dalibyśmy rady dzia-
łać – mówi Marta Łapińska 
ze Straży Zwierząt i zaprasza 
na kolejne koncerty, które we 
wrześniu będą się odbywały 
w każdy piątek i sobotę od 20.

  (mm)

Muzyka dla braci mniejszych

Z wielkim smutkiem żegnamy 
Śp. Prof. Tadeusza Łapińskiego

Artystę grafika, 
Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego

Żonie, dzieciom, bliskim i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

oraz słowa otuchy
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  

Grzegorz Benedykciński
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 Joanna Wróblewska

 
Z ogromnym smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego

Profesora Tadeusza Łapińskiego
wybitnego artysty grafika, laureata wielu nagród  

i odznaczeń w kraju i za granicą, Przyjaciela  
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

Rodzinie
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrekcja i pracownicy  
 Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim 
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– Lektura to doskonały sposób 
na spędzenie wolnego czasu. 
A w dobie wszechobecnego 
internetu chwila z książką jest 
bezcenna – mówili mieszkań-
cy, którzy 3 września przybyli 
do Parku Skarbków, gdzie po-
dobnie jak w 2200 miejscach 
w całej Polsce odbywało się 
Narodowe Czytanie „Quo va-
dis” Henryka Sienkiewicza. 
Z interpretacją prozy noblisty 
na zaproszenie grodziskiej Bi-
blioteki Publicznej zmierzyli 
się m.in. wiceburmistrz To-
masz Krupski i Jan Pazio z gro-
dziskiego Urzędu Miejskiego, 
Arkadiusz Kulka z OSP, dy-
rektor ZS nr 1 Cezary Skalski, 
dyrektor SP w Adamowiźnie 
Piotr Ciesielczyk, Adam Fa-
bisiewicz z  portalu Grodzisk 

News oraz nasza redakcyjna 
koleżanka Kinga Montwiłło-
-Jachowska. Kto chciał, mógł 
wygodnie usiąść na leżaku 
i  wsłuchując się w Sienkie-
wiczowskie frazy oczami wy-
obraźni udać się w  podróż 
w  czasie i przestrzeni – do 
Rzymu czasów Nerona.  

  (bf, kb) 

fo
t. 

ar
ch

. Z
W

iK

fo
t. 

ar
ch

. U
M

 w
 G

ro
dz

isk
u

Grodziska Szkoła Podstawowa nr 
1 może poszczycić się tytułem 
Modernizacji Roku 2015 w kate-
gorii szkolnictwa. O zwycięstwie 
zdecydowały głosy internautów 
oraz jury XX Ogólnopolskiego 
Konkursu Otwartego „Moderni-
zacja Roku 2015”. Szkolnictwo 
było jedną z trzynastu kategorii, 
do których w sumie zgłoszono 
672 propozycje. Plebiscyt został 
zorganizowany przez  Stowa-
rzyszenie Ochrony Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego i Tar-
gi Pomorskie przy współudzia-
le Związku Powiatów Polskich 

i Polskiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Budownictwa pod pa-
tronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Pracy, 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, 
Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i Instytutu Badaw-
czego Dróg i Mostów. Ogłoszenie 
wyników odbyło się 24 sierpnia 
na Zamku Królewskim w Warsza-
wie, a statuetkę dla gminy Gro-
dzisk odebrał burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.     (kb)

Grodziski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji wspólnie z firmami 
Danfoss Poland i Veolia Indu-
stries bada możliwość wykorzy-
stania ścieków oczyszczonych 
w miejskiej oczyszczalni do pro-
cesu odzysku ciepła i wykorzy-
stania do zasilania okolicznych 
odbiorców poprzez małą sieć 

ciepłowniczo-chłodniczą. Eks-
perci przygotowują opracowa-
nie dotyczące potencjału i eko-
nomiki takiego przedsięwzięcia, 
a także możliwych rozwiązań 
i  technologii. Jeżeli współpraca 
przyniesie pozytywne rezultaty, 
będzie to pierwsza taka inwe-
stycja w Polsce.    (kb)

Finisaż wystawy obrazów 
mieszkanki Grodziska Mazo-
wieckiego Elżbiety Stępień, 
który odbył się 26 sierpnia 
w  Wilii Radogoszcz, przycią-
gnął miłośników sztuki oraz 

przyrody zaklętej w najróżniej-
sze formy wyrazu artystyczne-
go – od suchego pastelu po 
olej. Prace artystki można było 
podziwiać podczas wystawy 
trwającej od 3 sierpnia.    (mm)

Rozgrywki badmintona dla 
amatorów zostaną zorganizo-
wane w Strefie Ruchu Książe-
nice 25 września. „Badmaster 
Strefa Ruchu Książenice Grand 
Prix” to cykl całorocznych roz-
grywek, poszczególne turnieje 
odbywać się będę w ostatnią 
niedzielę miesiąca. Organiza-
torzy – Strefa Ruchu Książenice 
i Events Generator – przewidu-
ją różne kategorie z uwagi na 
poziomy zaawansowania za-
wodników, a oprócz rozgrywek 

indywidualnych będzie można 
wystartować również w mik-
ście i deblu. 

Z kolei na boisku w Łąkach 
odbywać się będę Mistrzo-
stwa Grodziska w piłce nożnej 
– składający się z trzech turnie-
jów cykl rozpocznie się 1  paź-
dziernika. Organizatorami są 
OSiR i Events Generator. Więcej 
informacji o obu sportowych 
imprezach można znaleźć na 
stronie kreator sport.com. 

   (kb))

Wśród reprezentantów Polski na 
Paraolimpiadzie w Rio de Jane-
iro znalazły się dwie wychowan-
ki GKK Opty Mazowsze Grodzisk 
Mazowiecki. Aleksandra Tecław 
(na zdjęciu: pierwsza z lewej) 
i Natalia Morytko (na zdjęciu: 
pierwsza z prawej) startują 

jako pilotki i wraz z Iwoną Pod-
kościelną i Anną Duzikowską 
walczą o medale w konkurencji 
tandemów w parakolarstwie 
szosowym i torowym. Ostatni 
start zaplanowano na 17 wrze-
śnia, kiedy odbędzie się wyścig 
ze startu wspólnego.     (kb))
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ZWiK chce odzyskać ciepło

Natura na salonach 

W badmintona albo w piłkę

Z Opty Mazowsze do Rio 

Modernizacja Jedynki doceniona 

Do Rzymu na leżaku 

w skrócie
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WIEŚCI Z RATUSZA
Nagroda za „Modernizację Roku 2015”, przebieg linii wysokiego napięcia, powołanie Biura Oświaty 
Gminy Grodzisk, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i tegorocznym budżecie, pomoc 
finansowa dla powiatu grodziskiego i województwa mazowieckiego – to najważniejsze tematy, jakimi 
zajmowali się radni podczas sierpniowej sesji grodziskiej Rady Miejskiej.

Grodzisk ponownie na podium
Ostatni dzień wakacji okazał się bardzo pra-
cowity dla grodziskich radnych. 31 sierpnia 
podczas czterogodzinnej sesji poruszano 
wiele ważnych tematów. Na wstępie bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński przekazał 
nagrody za „Modernizację Roku 2015” wy-
konawcom i projektantom, którzy nie mo-
gli być obecni na uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie, gdzie burmistrz 
Grodziska odebrał statuetki i dyplomy za 
modernizację zabytkowego budynku daw-
nego Zakładu Hydropatycznego, w którym 
obecnie siedzibę ma Szkoła Podstawowa 
nr  1. Inwestycję doceniła nie tylko kapituła 
konkursu, lecz także internauci. 

– Budynek jest pod ochroną konserwatora 
zabytków. Pewne rzeczy przy takim projek-
towaniu potrafią zaskakiwać już po rozpo-
częciu prac i wtedy trzeba przeprowadzać 
korekty. Idea, którą mieliśmy na początku, 
została zrealizowana. Nagroda oczywiście 
bardzo mnie cieszy – powiedział architekt 
Włodzimierz Kwieciński, autor projektu mo-
dernizacji.

Rezolucja w sprawie 400 kV
Na sierpniowej sesji pojawiło się wyjątkowo 
liczne grono obserwatorów – mieszkańcy 
północnych i południowych terenów gminy, 
przez które planowane jest przeprowadze-
nie linii wysokiego napięcia, przyszli pro-
testować i prosić władze gminy i radnych 
o większe wsparcie. Burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński poinformował o działaniach po-
dejmowanych przez gminę w tym zakresie.

– Do porozumienia zawartego przez 9 sa-
morządów dołączyły dwa kolejne. Razem 
możemy wiele zdziałać. Planujemy, że do 
grupy samorządowców, którzy podpisali po-
rozumienie dołączymy po przedstawicielu 
stowarzyszeń. Wspólnie z innymi samorzą-
dami w prasie ogólnopolskiej zamieścimy 
ogłoszenia, informujące o co nam chodzi, bo 
tak naprawdę wielu Polaków nie wie, dlacze-
go te protesty na Mazowszu się odbywają. 
Planujemy pod koniec września zorganizo-
wanie wielkiej manifestacji w Warszawie, 

to będą tysiące ludzi. Apeluję o jedność, bo 
wtedy możemy coś ugrać. Tak naprawdę do 
końca nie mamy wpływu, jak będzie prze-
biegała ta linia, ale możemy zabiegać, by 
nie przebiegała przez nasze tereny, i zapew-
niam, że będziemy walczyć do końca, by tak 
się stało – zapewniał burmistrz. 

Jednak zdaniem niektórych mieszkańców 
samorządowcy powinni być bardziej kre-
atywni i zaangażowani w działania przeciw 
przebiegowi linii przez gminę Grodzisk.

– Jest za pięć dwunasta i możemy jeszcze 
coś ugrać, ale boję się, że przesypiamy ten 
czas. Na początku naszych protestów nie-
uczciwe głosy próbowały rozbijać naszą jed-
ność, by nasze działania nie przyniosły skut-
ku. Organizowaliśmy protesty przy zjeździe 
z autostrady, poza wyjątkami nie było wtedy 
z nami grodziskich radnych, a to my inicju-
jemy wiele działań, to my zabraliśmy ludzi 
pod Sejm, by protestować, to my podczas 
blokad nasłuchaliśmy się, że chodzi tylko 
o  nasze prywatne interesy. Owszem, mamy 
pomoc od ratusza, ale to właśnie zarząd gmi-
ny powinien być bardziej kreatywny i być 
głównym organizatorem działań, a my po-
winniśmy pomagać. Odnoszę wrażenie, że 
jest odwrotnie. Porozumienie zawarte przez 
samorządy prawdopodobnie dąży do tego, 
by linia została poprowadzona wzdłuż auto-
strady A2 i drogi krajowej nr 50, co i tak do-
tknie nasze tereny. A my nie chcemy w ogóle 
tej linii na terenie gminy Grodzisk – mówił 
Ireneusz Kozera, jeden z liderów protestów.

Dyskusje na temat linii 400 kV trwały pra-
wie dwie godziny. W ich efekcie radni przy-
jęli rezolucję, w której wyrazili zdecydowany 
sprzeciw wobec przebiegu linii przez gminę 
Grodzisk Mazowiecki. Więcej o linii 400 kV na 
stronie 6.

Było biuro, będzie biuro
W myśl uchwały podjętej przez radnych Biu-
ro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Oświaty z dniem 1 stycznia 2017 roku stanie 
się Biurem Oświaty Gminy Grodzisk. Taką 
zmianę wymuszają zmiany w ustawie o sa-
morządzie gminnym. Zakres działania biura 
i obsada personalna nie zmienią się.

Większe wpływy, większe 
wydatki
W tegorocznym budżecie zwiększają się 
dochody o ponad 776 tysięcy zł. Wpływ na 
to ma subwencja oświatowa, wzrost po-
datków od środków transportowych oraz 
dofinansowanie unijne na projekt InterReg. 
O taką kwotę zwiększą się też wydatki gmi-
ny, które zostaną przeznaczone na budowę 
placu zabaw, dotację dla Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji, jak również realizację programu 
InterReg, którego celem jest zmniejszenie 
kosztów związanych z wykorzystaniem 
energii. Program ma być realizowany w la-
tach 2017–2019. Radni wyrazili także zgodę 
na dofinansowanie Powiatu Grodziskiego 
z przeznaczeniem na zakup sztucznej nerki 
przez Szpital Zachodni, jak również na po-
prawę stanu dróg. Pomoc finansową od Gro-
dziska w wysokości 1,1 mln zł uzyska także 
Województwo Mazowieckie z przeznacze-
niem na budowę ronda na skrzyżowaniu uli-
cy Królewskiej z Okrężną. Drożej o 500 tys. zł 
będzie kosztowała rewitalizacja Willi Nie-
spodzianka przy ulicy Kościuszki. Jak wyni-
ka z kosztorysu, gmina na remont budynku 
przeznaczy 3 mln zł. O 9 mln zł zwiększono 
także planowane wydatki na budowę nowej 
hali sportowej. Koszt inwestycji oszacowano 
na 44 miliony złotych. Radni wyrazili zgodę 
na te zmiany.

Statut i plany
Ponadto na sesji nadano statut nowemu 
sołectwu w Zapolu utworzonemu zgodnie 
z postulatami mieszkańców. Jego obszar to 
ponad 43 ha. Radni podczas obrad pochylili 
się także nad miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
wsi Odrano Wola w rejonie zbiornika wod-
nego i  Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Stokrotka”, jak również dla części miasta 
Grodzisk w okolicach ulicy Dalekiej (jed-
nostka B1 etap II). 

(miecz.)
 Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z sesji 
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie grodzisk.pl

Panu  
Markowi Masłowskiemu
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2  
w Grodzisku Mazowieckim

Pani Beacie Dreli
wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia i słowa otuchy  

z powodu śmierci
Taty

składają 

Koleżanki i koledzy z Sądu 
Rejonowego w Grodzisku 

Mazowieckim

Pani Agnieszce Peńsko
wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia i słowa otuchy  

z powodu śmierci
Taty

składają 

Koleżanki i koledzy z Sądu 
Rejonowego w Grodzisku 

Mazowieckim

Panu  
Sławomirowi Kołaczkowi
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia  
z powodu śmierci

Mamy
składają 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2  

w Grodzisku Mazowieckim
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Dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy 
sprawy urzędowe wolą załatwiać przez in-
ternet. 27 lipca burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński podpisał umowę na dofinansowanie 
projektu: „E-usługi w gminie Grodzisk Ma-
zowiecki”. Dzięki programowi będzie można 
być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami 
w regionie, ponieważ w projekcie przewi-
dziano między innymi: portal internetowy 
z aplikacją, dzięki której będzie można zgła-
szać pytania i uzyskać informacje na temat 
zdarzeń bieżących i minionych na terenie 
gminy, moderowany portal konsultacji spo-
łecznych, wirtualny urząd, a także e-learning 
– który pomoże korzystać z E-usług. Do dys-
pozycji mieszkańców będą bezpłatne punkty 

dostępu do internetu, umieszczone w Parku 
Skarbków, przy Stawach Goliana i Walczew-
skiego, na Targowisku Miejskim, w szkołach 
podstawowych: nr 2 i nr 4, w Adamowiźnie, 
Izdebnie Kościelnym, Książenicach, ponad-
to w Gimnazjum nr 2 i przy deptaku. Portal 
zostanie przystosowany do potrzeb osób 
niewidomych i niedowidzących. Wszystkie 
aplikacje będzie można pobrać na smartfony 
i tablety. Inwestycja jest realizowana w part-
nerstwie z Ośrodkiem Kultury, Biblioteką 
Publiczną, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz 
Obsługą Inwestycyjno-Techniczną gminy. 
Dofinansowanie wyniosło 1 222 520 zł, a cał-
kowity koszt projektu to 1 528 150 zł.

    Kinga Montwiłło-Jachowska

Po wakacyjnej prze-
rwie do pracy wró-
ciła grodziska Rada 
Seniorów i już na 
wrześniowym po-
siedzeniu podjęła 
decyzję o wprowa-
dzeniu stałych dy-
żurów. Począwszy 
od 21  września dwa 
razy w miesiącu bę-
dzie można spotkać 
się z przedstawicie-
lami tego gremium, 
by porozmawiać 
o  różnych sprawach 
dotyczących miesz-
kańców w wieku 60+. 
Dyżury odbywać się będę w Centrum Kul-
tury przy ul. Spółdzielczej, II piętro, wejście 
A, w  pierwszą środę miesiąca w godzi-
nach 10-12 oraz w  trzecią środę miesiąca 
w godz. 14-16.

– Serdecznie zapraszamy! – mówi Sta-
nisław Górecki, przewodniczący Gminnej 
Rady Seniorów.      (kb) 

W ciągu trzech lat w Grodzisku połowa go-
spodarstw domowych będzie miała dostęp 
do światłowodu.  31 sierpnia między Orange 
Polska, a Gminą Grodzisk zostało podpisane 
porozumienie mające na celu stworzenie przy-
jaznych warunków dla inwestycji w tym mieście.

Sieć szybkiego światłowodowego internetu 
wybuduje Orange Polska w ramach ogólno-
polskiej inwestycji. Firma zakłada, że do końca 
przyszłego roku podłączenie uzyska 5800 go-
spodarstw domowych w Grodzisku. 

– To wielkie wydarzenie. Kiedy 22 lata temu 
zostałem burmistrzem, w Grodzisku było chy-
ba 2 tysiące telefonów. Przez kilka lat mój wy-
siłek polegał na tym, żeby porozumieć się z Te-
lekomunikacją, by zbudowała odpowiednią 
sieć. I to się udało. Teraz do pełnego funkcjono-
wania we współczesnym świecie, zarówno dla 
gospodarstw domowych, biznesu, jak i oświaty 
niezbędny jest dostęp do szerokopasmowego 
internetu. Bardzo liczymy na to, że z tej naj-
nowocześniej technologii przesyłania danych 
będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy 
miasta, ale także grodziskich sołectw – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Ze strony Orange Polska porozumienie pa-
rafował członek zarządu Maciej Nowohoński, 
który przypomniał, że prędkość internetu po-
dwaja się co 2-3 lata, a ilość przesyłanych da-
nych niemal co roku, a w związku z tym rosną 
potrzeby odbiorców.

– Technologią, która jest w stanie sprostać 
tym wyzwaniom, jest światłowód. Orange Pol-
ska buduje sieć ultraszybkiego światłowodowe-
go internetu w kilkudziesięciu miastach o  du-
żym potencjale rozwojowym. Takim miastem 
jest właśnie Grodzisk Mazowiecki – powiedział 
Maciej Nowohoński.      (kb) 
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E–usługi w gminie Grodzisk
Z miejskiego krajobrazu znikają kolejne 
zniszczone upływem czasu obiekty. W cią-
gu kilku tygodni powinny zostać rozebrane 
trzy budynki przy ul. Hynka 10/12 oraz je-
den przy ul. Nadarzyńskiej 43. Realizacją 
zamówienia Urzędu Miejskiego zajmie się 
firma Invest z Warszawy, która wygrała 
przetarg na to zadanie. 

Do 31 października mają zakończyć się 
prace renowacyjne, którym poddawany 
jest pomnik Miejsce Straceń przy pl. Wol-
ności. Dzięki takim zabiegom jak m.in. 
mycie całej powierzchni agregatem ciśnie-
niowym, usunięcie starych fug, piaskowa-
nie, przywrócenie oryginalnego koloru czy 
hydrofobizacja preparatem krzemoorga-
nicznym wygląd pomnika ma zostać do-
stosowany do wymogów współczesności, 
a  jego walory wizualne będą wyekspono-
wane. Liftingiem miejsca pamięci zajmuje 
się grodziska firma Nestor Grzegorza Sta-
ręgi, wyłoniona przez Urząd Miejski zgod-
nie z procedurą zamówień publicznych. 

Dużo się dzieje na polu modernizacji dróg 
gminnych i trudno wszystkie inwestycje 
odnotować, jednak z uwagi na doniosłość 
wydarzenia pragniemy poinformować, że 
zmieniła się nawierzchnia ul. Mloska. Wy-
jątkowość tej inwestycji wynika stąd, że ta 
położona nie tak daleko od centrum uliczka 
przez lata stanowiła relikt przeszłości i do-
wód pewnej niemocy – jesienią i wiosną 
w błocie, latem w kurzu. Jej wybrukowanie 
ma charakter bez mała symboliczny i miej-
my nadzieję stanowi dobry prognostyk dla 
pozostałych dróg gminnych. 

   (oprac. kb)

Rozbierają na Hynka

Pomnik wypięknieje 

Miejski flesz

Seniorzy dyżurują  Światłowód 
do domu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego wieloletniego Prezesa, Przyjaciela i Kolegi

Ś†P
mgr. inż. Zbigniewa Kacprzyckiego
W dniu 31 lipca 2016 r. po ciężkiej chorobie odszedł 

od nas Człowiek wielkiego serca, wyjątkowej 
skromności, pogody ducha i życzliwości, wybitny 

inżynier, autor wielu opatentowanych ważnych dla 
gospodarki narodowej rozwiązań technicznych, 

wdrożonych w skali przemysłowej, wieloletni Główny 
Technolog Fabryki Tarcz Ściernych w Grodzisku 

Mazowieckim, twórca i założyciel znanej w świecie 
produkcyjnej firmy narzędziowej INTER-DIAMENT 
w Grodzisku Mazowieckim, której poświęcił ostatnie 
25 lat swojego wyjątkowo aktywnego życia, fachową 

wiedzę, talent organizacyjny i energię.
INTER-DIAMENT był Jego pasją i treścią życia.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Koleżanki, koledzy i współpracownicy z firmy 
INTER-DIAMENT w Grodzisku Mazowieckim

Dobry prognostyk

fo
t. 

kb
fo

t. 
kb
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t. 

kb
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t. 

kb
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Niby wszystko było jasne – 16 maja ogłoszo-
no wyniki analizy wielokryterialnej dotyczą-
cej optymalnego wariantu linii w korytarzu 
drogi krajowej nr 50 i autostrady A2, 25 maja 
ukazał się komunikat pełnomocnika rzą-
du ds. strategicznej infrastruktury energe-
tycznej potwierdzający ostateczny wybór 
wariantu, natomiast 6 lipca eksperci powo-
łani na zlecenie Komisji ds. Energii i Skarbu 
Państwa potwierdzili rzetelność analizy oraz 
słuszność wyników.

Po tych decyzjach odetchnęli mieszkańcy 
Żabiej Woli i Jaktorowa (gdzie nawet niektó-
rzy mieszkańcy rozpoczęli budowę lub rozbu-
dowę domów), niezadowolenie zaś okazywa-
li mieszkańcy miejscowości wzdłuż DK 50 od 
Pniew przez Żyrardów po Wiskitki i północ-
nych terenów gminy Grodzisk, gdyż właśnie 
przez ich tereny miałaby przebiegać linia. 
Informacja jak grom
3 sierpnia gruchnęła wiadomość o nagłej 
zmianie ostatecznej decyzji w sprawie prze-
biegu linii przez Polskie Sieci Energetyczne, 
które na swojej stronie internetowej zamie-
ściły komunikat, że linia będzie przebiegała 
zgodnie z planem zagospodarowania prze-
strzennego województwa mazowieckiego, 
czyli m.in. przez gminy Żabia Wola, Jaktorów, 
Grodzisk Mazowiecki i dalej przez Brwinów. 
Niedowierzanie i wściekłość ogarnęła miesz-

kańców powyższych gmin, zaskoczone były 
także władze samorządowe. 

Początkowo zaskoczenia decyzją PSE nie 
krył też pełnomocnik rządu do spraw strate-
gicznej infrastruktury energetycznej minister 
Piotr Naimski, który w piśmie do jaktorow-
skich i żabiowolskich lokalnych stowarzyszeń 
działających przeciw przebiegowi linii zapew-
niał, że linia zostanie poprowadzona koryta-
rzem DK50/A2. Jednak już po kilku dniach 
tłumaczył, że linia jest inwestycją celu pu-
blicznego i w związku z protestami społecz-
nymi skuteczna realizacja inwestycji w  kory-
tarzu, który wskazała analiza wielokryterialna, 
jest niemożliwa, dlatego inwestor przebieg 
linii wybrał zgodnie z planem zagospodaro-
wania przestrzennego Mazowsza.
Z uśpienia do działania
– To jawna kpina z mieszkańców i samorzą-
dów – grzmieli mieszkańcy 11 sierpnia pod-
czas spotkania informacyjnego w Jaktoro-
wie, w którym udział wzięli także mieszkańcy 
Grodziska, Żabiej Woli, Makówki, Kuklówki 
i  Tarczyna. – Swoją decyzję PSE ogłosiło 
podczas Światowych Dni Młodzieży i wizyty 
Ojca Świętego w Polsce, zapewne licząc na 
to, że to nas uśpi i nie będziemy protesto-
wać. Wręcz przeciwnie. Politycy nas oszukali, 
jeśli tak ma wyglądać ta „dobra zmiana” to 
my za nią dziękujemy – mówili zapraszając 
na zorganizowaną nazajutrz blokadę trasy 
„katowickiej”. 18 sierpnia podobną blokadę 
DK 7 w miejscowości Pamiątka zorganizo-
wali mieszkańcy okolic Tarczyna. Natomiast 
władzom samorządowym Grodziska udało 
się do wspólnego działania namówić także 
samorządy Białobrzegów, Brwinowa, Głowa-
czowa, Jaktorowa, Jasieńca, Promny, Strom-
ca, Tarczyna i Żabiej Woli. Do porozumienia 
przystąpił także Ożarów Mazowiecki.

– W jedności siła – mówił na jednym z cy-
klicznych spotkań z mieszkańcami północ-
nych terenów gminy Grodzisk burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Zrobimy wszyst-
ko, by ta linia nie przebiegała przez tereny 
naszej gminy. To dobrze, że udało nam się 
porozumieć z innymi samorządami, aby pro-
testować jednym głosem. To będzie głos nie 
tylko mieszkańców gminy Grodzisk, to bę-
dzie głos kilkudziesięciu tysięcy ludzi i mam 
nadzieję, że będzie bardziej zauważalny. 
Wystosowaliśmy pisma do PSE i polityków 

z zaproszeniami. Niech przyjadą do nas i nam 
wytłumaczą, dlaczego decyzja dotycząca 
przyszłości mieszkańców naszych gmin zo-
stała tak nagle zmieniona i co za tym stoi. Bo 
my tego nie rozumiemy. Zatrudnimy kance-
larie prawnicze, niech nam podpowiedzą, jak 
skutecznie działać. Planujemy także wspólną 
wielką manifestację w Warszawie – zapowia-
dał burmistrz Grodziska.

Lokalne stowarzyszenia z terenu 10 gmin 
także działają. 28 sierpnia na czterech dro-
gach (w tym dwóch krajowych) skutecznie 
zablokowali ruch w miejscowościach: Jakto-
rów, Makówka, Oddział i Pamiątka. Działacze 
z Jaktorowa chcą zaskarżyć plan zagospoda-
rowania przestrzennego województwa ma-
zowieckiego w części dotyczącej przebiegu 
linii, gdyż ich zdaniem nie przeprowadzo-
no konsultacji społecznych w tym zakresie. 
Mieszkańcy północnych terenów gminy 
Grodzisk, którzy pojawili się na sierpniowej 
sesji Rady Miejskiej, proponują zaskarżenie 
do Trybunału Konstytucyjnego „specustawy”, 
która umożliwia inwestorowi szybkie wybu-
dowanie linii w korytarzu dla niego wygod-
nym. Północ Grodziska nie bardzo utożsamia 
się z protestującymi mieszkańcami Jakto-
rowa czy Żabiej Woli, którzy optują raczej 
za przywróceniem przebiegu linii w koryta-
rzu DK50/A2. Prawie na każdym spotkaniu 
w grodziskim magistracie Halina Zbyszyńska, 
liderka protestujących mieszkańców z pół-
nocnych terenów gminy, podkreśla, że linia 
powinna powrócić to tak zwanego pierwot-
nego korytarza w okolicach Piaseczna.
Czas na Warszawę
Żaden z polityków i posłów nie odpowie-
dział pozytywnie na zaproszenie samorzą-
dowców, jedynie PSE skierowało pismo, że 
widzi możliwość rozmów z poszczególnymi 
gminami osobno.

22 września w Warszawie w godz. 10.30-
15.00 odbędzie się duża manifestacja miesz-
kańców gmin, które zawarły porozumienie. 
Demonstranci przejdą w marszu protestacyj-
nym spod Ministerstwa Energii na pl. Trzech 
Krzyży do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Zamierzają też złożyć petycję na ręce zarów-
no premier Beaty Szydło, jak i odpowiedzial-
nego za infrastrukturę energetyczną kraju 
ministra Piotra Naimskiego.  

n (miecz.)

Napięcie wciąż rośnie

– Ostateczne decyzje w sprawie 
wytyczenia korytarza linii 400 kV 
zapadały już trzykrotnie. Skoro 
były trzy ostateczne decyzje, może 
być i czwarta. Nie akceptujemy tej 
decyzji – mówiła Ewa Kamińska, 
prezes Stowarzyszenia Grodziska 
w wywiadzie, który ukazał się 
w numerze wakacyjnym „Bogorii”.  
Jak się okazało były to prorocze słowa. 
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Dnia 25 sierpnia 2016 r. 
 w wieku 85 lat zmarła

ś.p. Krystyna Kowalczyk
z domu Krasucka

Absolwentka Grodziskiego Liceum 
i Politechniki Łódzkiej, inżynier 

włókiennictwa, adiunkt w Centralnym 
Laboratorium Przemysłu Lniarskiego  

w Żyrardowie.
Oddana rodzinie, czas i serce miała 

zawsze dla najbliższych i dla książek.
Cicha, skromna, nie upominała się 

o swoje…
Spoczęła w grobie rodzinnym na starym 

cmentarzu w Grodzisku Maz.
Z miłością i smutkiem żegnają Ją
córka Maria z dziećmi i wnukami,  

siostra Hanna z rodziną i przyjaciele
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Prawie piętnaście kilometrów dróg, głównie na terenach wiejskich, 
doczeka się nowych nawierzchni. Firma Efekt, która wygrała przetarg 
na realizację tego zadania, na budowę kilkunastu fragmentów ulic 
z wykorzystaniem destruktu asfaltowego ma niecały rok. 

miasto i gmina 7

– Choć nie jest to typowa nawierzchnia 
bitumiczna, to dobrze wykonana i utrzy-
mywana nawierzchnia z destruktu asfal-
towego powinna posłużyć przez 5-10 lat. 
W przyszłości, jeśli znajdą się środki, to 
niewielkim nakładem finansowym tę na-
wierzchnię będzie można zakryć nakład-
ką asfaltową – mówi Leszek Szczepaniak, 
naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami 
Gminnymi w grodziskim ratuszu.  

W ramach ogłoszonego przez Urząd 
Miejski przetargu do realizacji zostały prze-
widziane: droga dojazdowa do WakeParku 
w  Adamowie, ulica Okopowa w Odrano-
Woli i Kałęczynie, droga na Rozłogi, łącząca 
Kraśniczą Wolę z Jaktorowem,  ulice Księży-
cowa i Wylotowa oraz  Mleczna i Gruntowa 
w  Kozerkach, Aleja Sadowa w Książenicach  
(od ulicy Dębowej do Owczarni), a także 
Przesmyk w Kałęczynie, Środkowa w Kadach, 
Szoslanda oraz ciąg Dzika, Wilcza, Skowron-
kowa, Rysia w Adamowiźnie (na zdjęciu), 
Figowa, Chabrowa i Oliwkowa w Opypach, 
a także poszczególne drogi w Kłudnie No-
wym, Żukowie i Izdebnie Nowym oraz dwie 
ulice w samym Grodzisku: Pułaskiego i Okól-
na. Taki wybór jest wypadkową kilku czyn-
ników – listy przewidzianych do moderni-
zacji dróg, która została przyjęta przez Radę 
Miejską w formie stanowiska, informacji od 
sołtysów, a przede wszystkim pewnych kry-
teriów technicznych i logistycznych.

– Chcemy, by ta inwestycja była maksy-
malnie efektywna. Dlatego typowaliśmy 
takie miejsca, w których zrobienie kilome-
tra-dwóch nawierzchni rozwiązuje problem 
komunikacyjny dla większego terenu. Sta-
raliśmy się wybierać drogi bez dużej liczby 
zjazdów. Poza tym destrukt najlepiej się 
sprawdza w miejscach nasłonecznionych, 
więc to również był jeden z czynników, 
który braliśmy pod uwagę – mówi Leszek 
Szczepaniak. Dodaje też, że jeśli efekt spełni 
oczekiwania, to jest możliwość rozszerzenia 
zamówienia o 50 proc. wartości. Chociaż 
doświadczenia z utrzymaniem nawierzchni 
z destruktu bywają różne, to szef drogo-
wców nie przewiduje problemów, bo, po 
pierwsze, destrukt destruktowi nie równy, 
a ten jest starannie dobrany. Po drugie, 
nawierzchnia będzie układana na odpo-
wiedniej podbudowie, a po trzecie, wyko-
nawca po ułożeniu destruktu ma zamknąć 
nawierzchnię podwójnym utrwalaniem.

Koszt całej inwestycji to niespełna 
3 mln zł. Pierwsze rezultaty będzie można 
ocenić na łączniku między Kraśniczą Wolą 
a Jaktorowem oraz w Adamowiźnie na ul. 
Skowronkowej – te dwa fragmenty poszły 
na pierwszy ogień. Co ciekawe, budowie 
nawierzchni z destruktu sprzyja moderni-
zacja drogi krajowej nr 8, czyli trasy kato-
wickiej – to właśnie stamtąd pochodzi sfre-
zowany asfalt.     n  (kb)

Dorota Pawełczak 
Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. 11Listopada 11A, Grodzisk Maz. (deptak)
Czynne: pon.-pt. 10.00–16.00

tel. 509 828 245

Zakres:
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – oddłużanie, 

prawo rodzinne, pracy, nieruchomości, 
spadki, ZUS
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Konstruktywny 
destrukt 

4 sierpnia rozpoczęły się prace moderni-
zacyjne nawierzchni ulicy Piaskowej na 
odcinku od torów WKD do ul. Na Laski. Jak 
powiedział Roman Rytel z Obsługi Inwe-
stycyjno – Technicznej gminy, powstaje 
tam nawierzchnia z mieszanki mineralno-
-asfaltowej na podbudowie z kruszywa 
oraz chodniki z kostki betonowej po obu 
stronach. Ulica jest już przejezdna, chociaż 
trwają jeszcze prace budowlane. Przewidy-
wany czas zakończenia wszystkich robót to 
30 października. Całkowity koszt inwestycji 
to 1 365000 zł.  n  (kmj)

Od 10 sierpnia trwa wymiana nawierzchni 
ul. Mazowieckiej na odcinku od ul. Okręż-
nej w Grodzisku Mazowieckiem do ul. Pa-

Piaskowa  
już przejezdna

Utrudnienia na Mazowieckiej

Remont przepustu w ul. Sienkiewicza nie 
zakończył się ani 4 sierpnia – jak pierwotnie 
planowano, ani 31 sierpnia – jak wyczytać 
można na tablicy informacyjnej. Jak infor-
muje Monika Burdon, rzecznik prasowy Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą 
ma on czas do 15 września, by ul. Sienkiewi-
cza na wysokości Stawów Goliana była prze-
jezdna na całej szerokości. Czy to rzeczywi-
sty termin zakończenia remontu? To będzie 
wiadomo już po zamknięciu numeru.  n  (kb)

Uciążliwy przepust

łacowej w Opypach. Zakończenie moder-
nizacji tej drogi powiatowej przewidywane 
jest na koniec października bieżącego roku. 
Na czas trwania prac autobusy kursują tra-
są objazdową przez ul. Radońską, ul. Orlą, 
ul. Widokową i ul. Paprociową. W związku 
z trudnościami komunikacyjnymi, spo-
wodowanymi pracami remontowymi od 
ul. Warszawskiej do Okrężnej wahadłowo 
porusza się dodatkowy autobus. Magistrat 
planuje przywrócić kursowanie autobu-
sów po normalnej trasie w drugiej połowie 
września. n  (kmj)
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Mieszkańcy zwrócili uwagę, że od 29 sierp-
nia wyjątkowo głośne prace trwają do 
późnych godzin nocnych i rozpoczynają 
wczesnym rankiem, co czyni dotychczas 
trudne sąsiedztwo budowy niemożliwym 
do zniesienia. Poprosiliśmy, więc zarów-
no inwestora projektu firmę Napollo, jak 
i grodziską komendę policji o wyjaśnienie 
sytuacji.

– Uciążliwości związane są z pracami na 
ulicy H. Sienkiewicza (skuwanie i frezowa-
nie asfaltu, budowa nowego azylu z przej-
ściem dla pieszych, nowe oznakowanie 

drogi). W związku z faktem, że na drodze 
wojewódzkiej – ulicy H. Sienkiewicza jest 
bardzo duże natężenie ruchu, zarządca 
drogi nie wydał zgody na zamknięcie jej 
dla ruchu, a jedynie nakazał częściowe, 
etapowane wyłączenia z ruchu i sukcesyw-
ne wykonanie przebudowy w godzinach 
mniej uczęszczanych przez kierowców – 
informowała Katarzyna Podbielska z firmy 
Napollo i przekonywała, że wszelkie prace 
były prowadzone pod nadzorem inspek-
tora zarządcy drogi, czyli Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Gminy w ramach projektu „Re-
dukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza w południowo-za-
chodniej części Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego po-
przez budowę Zintegrowanego 
Systemu Tras Rowerowych” ubie-
gają się o dotację w wysokości 
ponad 37 mln zł. Sygnatariusza-
mi porozumienia są Milanówek, 
Podkowa Leśna, Pruszków, Mi-
chałowice, Żyrardów i Grodzisk, 
który jest liderem projektu, zło-
żonego pod koniec lipca. Jeśli 
zostanie on zrealizowany, w Gro-
dzisku nowe ścieżki pojawią się 
m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej 
719 od granicy z gminą Jaktorów 
do chodnika w Kozerkach, od 
tunelu PKP w ulicy Bałtyckiej do 

Placu Wolności, od Parku Skarb-
ków do ulicy Teligi, od ulicy Bał-
tyckiej ulicą Narutowicza do ulicy 
Bankowej oraz od ulicy Żydow-
skiej do ulicy Kasieńki wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 579.

– To będzie duża zmiana, gdyż 
poprawimy także ścieżki już 
istniejące. Bez takiego porozu-
mienia trudno by było pozyskać 
środki europejskie – mówi bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Bene-
dykciński.

Lista rankingowa konkursu na 
dotację w tym zakresie powin-
na pojawić się w IV kwartale br., 
w przypadku uzyskania dofinan-
sowania projekt musi zostać zre-
alizowany do czerwca 2018 roku.

   (miecz.)

Rowerowa komunikacja 

Kończy się realizacja Galerii Grodovej przy ul. Sienkiewicza i cierpli-
wość mieszkańców. W redakcji rozdzwoniły się telefony z prośbą 
o interwencje w związku natężeniem uciążliwych prac na budowie. 

Około 40 kilometrów ścieżek rowerowych przybędzie 
na terenie zachodniego Mazowsza, od Michałowic do 
Żyrardowa. 27 lipca w grodziskim magistracie przed-
stawiciele sześciu gmin podpisali porozumienie w spra-
wie wspólnego wniosku o dofinansowanie inwestycji.  

miasto i gmina

Inwestycja z hukiem 
Natomiast Katarzyna Zych z Komendy 

Powiatowej Policji poinformowała o prze-
prowadzonej na miejscu interwencji, 
w  wyniku której funkcjonariusze ustalili, 
że kierownik budowy posiada pozwolenie 
ze strony Urzędu Miasta na prace w godzi-
nach nocnych.

Obecnie na terenie Galerii trwają prace 
wykończeniowe oraz przekazywanie loka-
li najemcom. Otwarcie centrum handlo-
wego przewidziane jest na grudzień tego 
roku. Budowlańcy udostępnili również 
chodnik po północnej stronie ul. Sienkie-
wicza, dzięki czemu piesi już nie muszą 
chodzić naokoło, by dostać się np. z ul. Ko-
ściuszki na pl. Wolności. 

   Małgorzata Müldner

W nawiązaniu do przekazanych grodziskiemu społeczeństwu 
informacji przez Gazetę „Bogoria” nt. sporu pomiędzy przez Re-
jonową Spółdzielnią Rolniczo-Handlową „Samopomoc Chłopska” 
w likwidacji w Grodzisku Mazowieckim i spółką Futura – G.M. Sp. 
z o.o. z siedzibą w Grodzisku Maz. dot. zwrotu majątku na rzecz 
Spółdzielni od spółki Futura, przekazanego jej w wyniku wadliwie 
rozpoczętego procesu likwidacji Spółdzielni, pragniemy przekazać 
następujące informacje(...). 

Po upływie prawie 9 lat od bezprawnego przekazania majątku 
przez ówczesnego Likwidatora Spółdzielni Adama Strzałkowskiego, 
tj. w dniu 31.12.2007 r., do spółki Futura, w której Prezesem Zarządu 
był również Adam Strzałkowski, na skutek wielu zabiegów prawnych 
ze strony Spółdzielni w dniu 15.06.2016 r. Sąd Okręgowy w Warsza-
wie V Wydział Cywilny Odwoławczy wydał wyrok w sprawie o sygn. 
akt V Ca 1746/15. Na mocy tego wyroku Sąd uzgodnił treść 24 ksiąg 
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wpisanie 
w dziale II wszystkich tych ksiąg wieczystych Spółdzielnię zamiast 
spółki Futura jako właściciela. Oznacza to, że wszystkie 24 nierucho-
mości, które zostały przekazane bezpodstawnie do spółki Futura 
w wyniku wskazanego wyroku, który jest wyrokiem Sądu II instancji, 
a tym samym jest prawomocny, powracają na własność Spółdzielni.

Niezależnie od powyższego wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie 
XXVI Wydział Gospodarczy w sprawie pod sygn. akt XXVI GC 584/13 
wydał w dniu 4 lipca 2016 r. wyrok, na podstawie którego rozwiązał 
spółkę Futura – G.M. Sp. z o.o. i ustanowił dla niej Likwidatora z urzę-
du. Wyrok ten jest wyrokiem I instancji i jest nieprawomocny.  

Informację powyższą pragniemy przekazać miejscowemu społe-
czeństwu za pośrednictwem Gazety „Bogoria” w celu jej upowszech-
nienia, gdyż w przeszłości Spółdzielnia była podmiotem gospodar-
czym, który obsługiwał znaczną część społeczeństwa Grodziska 
Mazowieckiego, a wielu jego mieszkańców jest do dnia dzisiejszego 
jej członkami, zainteresowanymi dalszym rozwojem wydarzeń.

W imieniu Likwidatora i Rady Nadzorczej RSR-H „SCh” 
 w likwidacji w Grodzisku Mazowieckim

Tadeusz Wysocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

         Spółdzielnia  
w księgach wieczystych
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– Fryderyk Chopin całym swoim życiem 
i  twórczością opowiedział się po stronie 
nieprzemijających wartości – patriotyzmu 
i  umiłowania sztuki. Pragniemy, aby ta pa-
sja, chęć rozwijania własnych talentów, po-
szanowanie ludzkiej godności, wiara w  lu-
dzi były wartościami, które poprowadzą 
naszych uczniów w dorosłe życie – mówiła 
dyrektor placówki Katarzyna Galla podczas 
ceremonii, która miała miejsce 3 września 
w siedzibie szkoły.

Uroczystość poprzedziła msza św. w  ko-
ściele Jana Marii Vianneya połączona 
z  poświęceniem sztandaru w obecności 
przedstawicieli grodziskich władz samorzą-
dowych, organizacji oraz instytucji, dyrekto-
rów grodziskich szkół i przedszkoli, a przede 
wszystkim całej społeczności szkolnej.

– Bardzo się cieszę, że szkoła nosi imię Fry-
deryka Chopina, bo uważam, że przed nią 
wielka misja twórcza, artystyczna. Moim ma-
rzeniem jest, aby właśnie tu odbywał się Kon-
cert Chopinowski młodych uczniów ze szkół 
podstawowych – mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, obok którego głos zabrali sta-
rosta grodziski Marek Wieżbicki, radny Rady 
Miejskiej Stanisław Kolasa, sołtys wsi Książe-

nice Aleksandra Jankowska oraz przewodni-
cząca Rady Rodziców Monika Kozicka.

Jeszcze tego samego dnia w Książenicach 
odbyły się, co prawda nie konkursy, ale kon-
certy Chopinowskie. Podczas pierwszego 
muzyka kompozytora rozbrzmiała w murach 
szkoły za sprawą jej wychowanków, któ-
rzy przygotowani przez swych nauczycieli 
Barbarę Mazur i Tadeusza Robaszyńskiego-
-Jańca zadbali o oprawę muzyczną uroczy-
stości na miarę swego patrona. Motywem 
przewodnim przedstawienia było Preludium 
„Deszczowe” F. Chopina, a w postać młodego 
Frycka wcielił się Kajetan Rychlik oraz młody 
pianista, uczeń klasy piątej Krzysztof Lenar-
czyk, w którego wykonaniu goście usłyszeli 
Preludium e-moll oraz Poloneza g-moll.

– Życzę uczniom tej szkoły, aby muzyka 
Chopina przez wiele lat rozbrzmiewała w jej 
murach, aby wyniosła młodzież do gwiazd, 
by stali się wielkimi ludźmi – mówiła prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wró-
blewska dziękując za wzruszające, pełne 
uroku widowisko.

Wieczorem, gdy gwiazdy zagościły na nie-
bie niczym widownia, na książenickie łąki 
zawitał Chopin. Jeśli niegdyś odwiedzał tu 

zaprzyjaźnioną rodzinę Marylskich, zapewne 
przechadzał się wśród polnych kwiatów, chło-
nąc zapachy i odgłosy ciepłego wieczoru już 
odchodzącego lata. Być może wtedy grał dla 
swych gospodarzy walce, mazurki, polonezy, 
utwory, które zgromadzeni w tych samych 
okolicznościach przyrody, ale ponad sto pięć-
dziesiąt lat później mieszkańcy okolicy usły-
szeli w wykonaniu naśladowców kompozy-
tora – finalisty Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego Marka Brachy i  młodziut-
kiej, świetnie zapowiadającej się pianistki Julii 
Łozowskiej. Niecodzienny koncert zorganizo-
wało grodziskie Centrum Kultury, które rów-
nież zadbało o niezwykły instrument – biały 
fortepian z 1900 roku. Ustawiony na prostej 
scenie, obłożonej snopkami siana wyglądał, 
jakby ktoś omyłkowo, bądź za sprawą wyszu-
kanego żartu pozostawił go w tym szczerym 
polu. Ale gdy powietrze przecięły pierwsze 
dźwięki, a zwabione delikatnym światłem 
nocne owady zawirowały w tańcu nad gło-
wami muzyków, wszystko wydało się jak 
najbardziej na swoim miejscu. Wszak muzyka 
Chopina wyrosła z umiłowania natury i magii 
mazowieckiego krajobrazu.

   Małgorzata Müldner

Cztery lata od uroczystego otwarcia Szkoła Podstawowa mieszcząca się 
przy ul. Marylskiego w Książenicach połączyła nowoczesność z tradycją 
obierając jako swego patrona Fryderyka Chopina. 

Po raz piąty Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Grodziskiej 
gościło mieszkańców na festynie, podczas którego 20 sierpnia 
na grodziskim deptaku pojawiły się kolorowe stoiska. 

Frycek wrócił do szkoły

– Stowarzyszenie powstało w 2010 
roku, skupia około dwudziestu przedsię-
biorców. Naszym celem jest integracja 
środowiska biznesowego, jak również 
integracja z mieszkańcami. I po to są orga-
nizowane coroczne festyny – mówi Marek 
Finkowski, prezes stowarzyszenia. Grodzi-
ski biznes przedstawił bogatą ofertę, były 
stoiska z artykułami przemysłowymi, pa-
miątkami, ludowym rękodziełem. Chętni 
mogli zapoznać się z propozycjami usług 
bankowych, były także kulinarne pysz-
ności. Szczególnie oblegane było stoisko 
z wyrobami kuchni tatarskiej oferujące 
m.in. tradycyjne pieczone pierekaczewni-
ki z ciasta makaronowego, czebureki sma-
żone w oleju czy drożdżówki z soczewicą. 

– Kuchnia tatarska to specyficzne smaki. 
Gdy Tatarzy wyruszali z Krymu na podbo-

je, musieli się szybko przemieszczać,  nie 
mieli dużo czasu na wypoczynek i szyko-
wanie posiłków, które miały być bardzo 
kaloryczne, by regenerować siły. Dlatego 
potrawy były „zapakowane” w  wielowar-
stwowe, ale bardzo cienkie, tłuste, listko-
we ciasto. Właśnie takie potrawy pakowały 
żony tatarskich wojowników do ich sakw 
– mówi Kacper Łój (na zdjęciu).

Podczas festynu nie zabrakło także 
atrakcji dla dzieci, było malowanie buziek, 
zabawy plenerowe i balonikowe zwie-
rzątka. Festyn trwał od godzin porannych 
do późnego wieczora. Wytrwałych póź-
nym popołudniem częstowano bigosem 
z pieczoną dziczyzną, były też muzyczne 
bluesowe klimaty w interpretacji formacji 
Stoker-Blues.

   (miecz.)

Czebureki jak na Krymie
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We wrześniu rozpoczynamy dwa cykle 
warsztatów: „Z nastolatkiem w kontak-
cie cz. 2” (9 spotkań, poniedziałki, godz. 
17.30, Szkoła Podstawowa nr 1, pierwsze 
spotkanie: 26 września) oraz „Miłość i wy-
chowanie” – (4 spotkania, czwartki, godz. 
17.30, Szkoła Podstawowa nr 1, pierwsze 
spotkanie: 29 września). Warsztaty popro-
wadzi psycholog Jarosław Żyliński. Zapisy 
pod adresem warsztaty@3plus.pl.

Uroczystości zorganizowane przez sołec-
two Kozerki na placu przy świetlicy wiej-
skiej rozpoczęły się mszą św. celebrowaną 
przez ks. Rafała Pęksę. 

– Bardzo bym chciała podziękować księ-
dzu za przepiękną mszę – powiedziała Ja-
nina Kazimiera Paruzel, z domu Lissowska 
(fot. 2), honorowy gość obchodów. Wnuczka 
ostatniego dziedzica Kozerek przybyła na za-
proszenie pani sołtys wraz z bratem Jerzym 
Lissowskim, jego żoną Martą i ich córką Jo-
anną Kindler. – Zachowała się moja pamięć 
dworu, gdzie spędzałam wakacje i lata oku-
pacji niemieckiej. Wiosną 1945 roku majątek 
został odebrany dziadkom z  możliwością 
zabrania mebli z jednego tylko pokoju. Ko-
zerki zostały przekazane na Skarb Państwa 
i rozparcelowane – mówiła Janina Kazimiera 
Paruzel, która wspominała, że przed wojną 
mleko z majątku dziadków dostarczane było 
do Szpitala Dzieciątka Jezus. 

Wyjątkowym akcentem był wernisaż wy-
stawy fotograficznej „Kozerki – moje miej-
sce na ziemi” (fot. 1), przygotowanej przez 
Stowarzyszenie Parabuch. Na ekspozycję 
złożyły się zdjęcia pochodzące z rodzin-
nych albumów. Nieocenioną rolę odegra-
ła w projekcie pani sołtys, która zachęcała 
mieszkańców do dzielenia się fotografiami 
z domowych archiwów. Uzupełnieniem 
wystawy był tomik pod tym samym ty-
tułem wydany przez ZP Primum w serii 
„Grodziskie nastroje”. Opracowaniem edy-
torskim zajął się Kazimierz Mardoń, pomy-
słodawca wystawy.

– Pan Kazimierz jest z pasji i zawodu ar-
chiwistą, jego konikiem jest sięganie do 
korzeni, zbieranie materiałów dotyczą-
cych historii tego miejsca. Sam pomysł 
wystawy zrodził się jeszcze zimą, kiedy 
odbywały się spotkania poświęcone histo-
rii. Kazimierz Mardoń powiększył malutkie 

zdjęcia do dużych formatów i pokazał, 
co można z  takiego maleńkiego zdjęcia 
zrobić, zachęcając, żebyśmy zajrzeli do 
starych albumów. Chcemy stworzyć archi-
wum wsi, żeby mieszkańcy mogli się iden-
tyfikować ze swoją miejscowością – mówi 
Joanna Antolak, prezes Stowarzyszenia 
Parabuch, które wystawę zorganizowało 
w partnerstwie z Sołectwem Kozerki i Do-
mem Finansowym QS dzięki dotacji z pro-
gramu Działaj Lokalnie.

Druga część obchodów miała charakter 
bardziej piknikowy – mieszkańcy często-
wali się potrawami z grilla, wysłuchali kon-
certu Artura i Izy, najmłodsi szaleli na dmu-
chanych zjeżdżalniach. W konkursie wiedzy 
o  Kozerkach nagrody zdobyli Władysław 
Magielnicki, Krzysztof Kruk i Mateusz So-
bol. Na finał odbył się koncert zespołu Fa-
natic (fot. 3) oraz pokaz fajerwerków. 

 n  Krzysztof Bońkowski

– Mamy 340 lat i trzeba je uczcić – powiedziała pani sołtys Małgorzata Sobol, witając gości którzy 27 sierpnia przybyli 
do Kozerek na uroczyste obchody okrągłej rocznicy pierwszej wzmianki o miejscowości. Nazwa po raz pierwszy 
pojawia się w rejestrze podatku pogłównego z 1676 r., a do dokumentu dotarł regionalista Tadeusz Murzyn. 

Z czym się kojarzy wrzesień? 

społeczeństwo

Zapraszamy 
na warsztaty

Pytam, ponieważ zaskoczyły mnie dzie-
ci podczas gry w skojarzenia, kiedy jako 
pierwsza padła odpowiedź, że z... powidła-
mi. Nie powinnam jednak aż tak bardzo się 
dziwić. Z rozpoczęcia roku szkolnego wra-
caliśmy do czterdziestu kilogramów śliwek. 
Każdy pomagał tak, jak umiał, i praca szła 
do przodu – w końcu sześć par rąk to już 
całkiem spora ekipa. Najmłodsza zajadała 
aż jej się uszy trzęsły. To też była istotna po-
moc w przerabianiu owoców. Śliwki wsta-
wiłam do piekarnika, dzięki temu nie ma 
ryzyka, że powidła się przypalą. Pod koniec 

duszenia można dodać trochę naturalnego 
kakao, powstanie wtedy przysmak zwany 
czekodżemem lub śliwkową nutellą. Robię 
też powidła z mirabelek. Drzewka rosną na 
wielu osiedlach i obecnie ich owoce raczej 
się marnują rozdeptane na chodnikach czy 
trawnikach. Natomiast wystarczyłoby je 
dobrze umyć w ciepłej wodzie i zapełnić 
spiżarnię konfiturą wysoko cenioną przez 
francuskich kucharzy. Mirabelkowych po-
wideł najczęściej używam do tortów i ciast 
z kremem, by przełamać słodycz. W dodat-
ku te drobne, żółte śliweczki mają bardzo 
intensywny aromat. Dzięki temu doskonale 
nadają się również na kompot albo do mię-
sa (zamiast żurawiny).

Być może w dzisiejszym świecie, w któ-
rym gotowe produkty są na wyciągnięcie 
ręki, w którym nie trzeba się trudzić, aby 
przeżyć zimę, robienie przetworów wyda-
je się już zajęciem staromodnym, a przede 
wszystkim zbyt pracochłonnym.

Niemniej powodów, dla których war-
to robić domowe przetwory, znajdziemy 
mnóstwo. Dla mnie jednak najważniej-
szym jest właśnie wspólne działanie, zaan-
gażowanie całej rodziny. Warto tak spędzać 
czas. Warto oddać dzieciom drylowanie 
wiśni, nawet kosztem zachlapanej sokiem 
kuchni. Warto już trzyletnie maluchy uczyć 

Miejscowość z wielką historią
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posługiwania się nożem czy obieraczką. 
Takie odcinanie końcówek fasolki szpara-
gowej to doskonały trening dla ręki dziec-
ka. Fasolkę potem można zblanszować, 
włożyć do słoika z osoloną wodą i pastery-
zować. Zimą będzie smakować jak ta świe-
ża, prosto z ogródka lub z targu. Zachęcam 
do rodzinnego gotowania, do wekowania 
i pasteryzowania. To nauka współpracy, sa-
modzielności, a także odkrywanie nowych 
smaków.

   n  Agnieszka Nec
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Jeszcze wczesną wiosną tego roku robiła 
plany na jesień, a nagle, 15 sierpnia 2016 
roku, właśnie niemal w biegu, odeszła do 
innej rzeczywistości. 

Krystyna w Grodzisku Mazowieckim 
mieszkała i pracowała prawie 40 lat. Znała 
wszystkich i wszyscy znali Ją. I to nie tylko 
dlatego, że kiedyś miała kwiaciarnię, lecz 
także dlatego, że angażowała się w życie 
społeczne miasta.

Pasję społecznika i organizatora wynio-
sła z domu rodzinnego. I tą pasją zaraziła 
swoich synów. To oni stali się jej najwięk-
szym sukcesem i dumą. Angażowała się 
w działalność komitetów rodzicielskich 
w każdej ze szkół, do których uczęszczali. 
Od zawsze pracowała w komisjach wybor-

czych. Przez kilka kadencji była bardzo ce-
nionym ławnikiem sądowym.

Wykorzystywała swoje umiejętności na-
wiązywania kontaktu z ludźmi z różnych 
środowisk, co owocowało tym, że z Jej ini-
cjatywy przyjeżdżali do miasta na spotka-
nia z  mieszkańcami liczący się ludzie, jak 
np. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Kiedy przeszła na emeryturę, postanowi-
ła zorganizować w Grodzisku Mazowieckim 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dzięki Jej za-
angażowaniu w 2006 roku, w marcu rozpo-
częły się pierwsze zajęcia. Krystyna skupiła 
wokół siebie kilka osób i UTW z niewielkie-
go przedsięwzięcia stał się instytucją.

Była zaangażowana w sprawy grodzi-
skich seniorów. Znała każdego słuchacza 
UTW. Z  każdym zamieniła kilka słów. Każ-
demu potrafiła pomóc w trudnej chwili.

Krystyna czynnie współpracowała 
z  ogólnopolskimi organizacjami zrzesza-
jącymi UTW. Uczestniczyła w szkoleniach, 
kursach, konferencjach, naradach – uczyła 
się. Była członkiem Rady Senioralnej w Mi-
nisterstwie Pracy. Zabiegała o utworzenie 
w Grodzisku Rady Seniora, której potem 
została członkiem.

Zajęła się też pracą na rzecz dzieci i zor-
ganizowała Uniwersytet Dziecięcy.

Dzięki swojej aktywności poznawała róż-
nych ludzi ze świata nauki, polityki, kultu-
ry, których zapraszała jako wykładowców 
UTW i UDz.

Starała się, aby przy UTW powstawa-
ły różne sekcje, a słuchacze mogli dbać 
o swój rozwój intelektualny, fizyczny, arty-
styczny, poznawać świat i Polskę podczas 
podróży, chodzić do teatru, na koncerty 
i czasami potańczyć.

Oprócz pracy i działalności społecznej 
jej najważniejszą miłością była rodzina – 
bliższa i dalsza. Dla rodziny gotowa była na 
wszystko. I jak każda babcia wielbiła wnuki.

Dla rodziny i pracy poświęciła całą siebie.
William Faulkner powiedział: „Zabić 

można tylko ciało człowieka. Nie można 
zabić jego głosu”.

Zabiła Ją choroba, ale to, co Krystyna mó-
wiła i czyniła, jest Jej głosem i przesłaniem 
dla kolejnych pokoleń społeczników, w tym 
działaczy i członków UTW.

Niech Jej świeci światełko pamięci.
 W imieniu słuchaczy UTW

Teresa Fifielska-Nowak

Zawsze w biegu
Nie jest łatwo napisać, choćby kilka słów, o kimś kto żył szybko. Załatwiał 
wszystko w biegu. Stale zajęty i coś organizujący. Miał ciągle nowe pomysły, 
ale nie miał czasu zjeść kanapki, nie wspominając o obiedzie. Za to zawsze 
miał czas dla innych. Tak żyła od lat Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz.

Krystyna  
Rymaszewska-Prędkopowicz 

 (1948–2016)

Wszystkim tym, którzy byli z nami w trudnych chwilach i podzielają nasz smutek 
po odejściu ukochanej mamy, babci, prababci, przyjaciółki, lokalnej społeczniczki 
i koordynatorki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą była Krystyna Rymaszewska-
-Prędkopowicz, …oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrze-
bowych, serdeczne podziękowania składa Rodzina

Nie czas jest nam dany, ale chwila.  
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.

Georges Poulet 
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Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani  
Krystyny Rymaszewskiej- 

-Prędkopowicz
Koordynatora Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku 
i Uniwersytetu Dziecięcego  
w Grodzisku Mazowieckim, 

członka Gminnej Rady Seniorów  
w Grodzisku Mazowieckim, 
ławnika Sądu Okręgowego  

w Warszawie w latach 2007–2015.
Łącząc się w żalu

składamy najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia
Rodzinie

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Joanna Wróblewska

Burmistrz Grzegorz Benedykciński

Zasmuceni informacją o śmierci

Krystyny Rymaszewskiej- 
-Prędkopowicz

inicjatorki i szefowej grodziskiego UTW, 
którą zapamiętamy jako osobę  

z ogromną charyzmą, pełną 
zaangażowania, pasji i życzliwości dla 
ludzi, zawsze otwartą, zawsze szczerą…

Danielowi
składamy wyrazy  

serdecznego współczucia
Redaktor naczelny 

Krzysztof Bońkowski

Ten jeden kwiat
Ze łzami niosę dziś
W ten smutny czas

Pragnę go złożyć Ci
I różą żegnamy Ciebie dziś

Niech róża ta resztę dośpiewa Ci
W marcu minęło dziesięć lat,

Które wciąż umilałaś nam.
Ten jeden kwiat

Za wcześnie zgasła  
świeczka Krysi…

Prezesowi Stowarzyszenia  
Europa i My

Danielowi Prędkopowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia  

i żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają

Alicja Paciorek  
z Chórem Fermata

Z żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci

Krystyny Rymaszewskiej- 
-Prędkopowicz

koordynatora UTW  
w Grodzisku Mazowieckim.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie
składają

Dyrekcja i pracownicy 
Centrum Kultury
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Stanisław Pietruczuk, 
przedsiębiorca, 62 lata, 
w Radzie Miejskiej po raz drugi 
(wcześniej w latach 2006-10). 
Kandydował w okręgu nr 18 
z KWW Ziemia Grodziska. 

Po czteroletniej przerwie powrócił Pan do 
Rady Miejskiej. Co skłoniło Pana do po-
nownego ubiegania się o mandat radnego, 
mimo porażki w poprzednich wyborach?

– Na pewno zmiana ordynacji wyborczej. 
W  poprzednich wyborach dostałem dosyć 
sporo głosów, ale przegrałem z ordynacją. 
Przykładowo cztery wsie z mojej okolicy 
mają mniej mieszkańców niż całe Książenice, 
w związku z tym i moje szanse przy wyborach 
proporcjonalnych były znacznie ograniczo-
ne. Dla mniejszych miejscowości to dobrze, 
że wprowadzono okręgi jednomandatowe. 
Oczywiście ordynacja to kwestia techniczna, 
natomiast zdecydowałem się kandydować, 
bo chociaż niektórzy mówią o zaniedbanej 
północnej części gminy, to na południu też 
różowo nie jest. W moim okręgu są Wężyk, Ja-
ninów, Odrano Wola, Mościska i Kałęczyn – na 
tych pięć wsi przypada jeden plac zabaw i nie 
ma ani jednej świetlicy. 
„Podstawowa sprawa to zły stan dróg wiej-
skich, poboczy i brak oświetlenia” – wie Pan 
kto i kiedy powiedział te słowa?

– Ja. Zawsze to mówię.
Zgadza się. To fragment naszej rozmowy 
sprzed 9 lat. 

– I nic się nie zmieniło w tej okolicy. Mnie to 
denerwuje, bo jadę do gminy Żabia Wola albo 
Radziejowice i tam byle jaka polna droga jest 
w asfalcie, a u nas dziura na dziurze. Przełom 
sierpnia i września był suchy, na niektórych 
drogach jest taki kurz, że aż wstyd. Stawiam 
sobie za cel, by jeszcze w tej kadencji coś się 
zmieniło na lepsze. Zostały jeszcze dwa lata. 
Dobrze, że parę lat temu na kilku ulicach w Ja-
ninowie zostały położone płyty. Fakt, że jest 
łomot i miało być to rozwiązanie tymczasowe, 
a na zebraniach wiejskich były deklaracje, że 
powstanie droga asfaltowa do Czarnego Lasu. 
Ale podobno jest problem z wykupem ziemi. 
W kadencji 2006-10 dał się Pan poznać jako 
radny, któremu zdarzało się głosować ina-
czej niż Ziemia Grodziska, którą Pan repre-
zentuje również obecnie. 

– Uważam, że skoro ludzie mnie wybrali, 
to po to, żebym głosował zgodnie z tym, co 
myślę. Jeżeli coś mi się nie podoba, to mówię. 
Komunę przeżyłem, to czego mam się bać? 

Dostrzega Pan różnice w Radzie Miejskiej 
kadencji 2006-10 i obecnej?

– Być może to kwestia rutyny i tego, że 
osiem lat temu wszystko było dla mnie nowe. 
Ale mam wrażenie, że ówczesna kadencja była 
bardziej żywa, było więcej dyskusji, dużo mło-
dych ludzi, sporo osób niezwiązanych zawo-
dowo z instytucjami samorządowymi, tamta 
rada miała jakby więcej inicjatywy. Nie znaczy, 
że było lepiej czy gorzej. Było po prostu ina-
czej. Wtedy też nie mieliśmy takich proble-
mów jak linia 400 kV, która od dłuższego czasu 
jest dominującym tematem naszych rozmów. 
Kałuże, brak latarni, dziurawe drogi, brak 
skrzynki energetycznej na placu zabaw – to te-
maty pana interpelacji. Wygląda na to, że jest 
nieźle skoro nie ma poważniejszych spraw.

– Mam wrażenie, że wpadliśmy w jakąś 
pułapkę myślenia, że wszystko musi przejść 
przez biurko burmistrza albo burmistrz przy-
najmniej musi o tym usłyszeć, żeby można 
było podjąć jakiekolwiek działania. A wydaje 
mi się, że ani burmistrz o wszystkim nie musi 
wiedzieć, ani wcale tego nie chce. Bo często 
są to błahostki i decyzje mogą zostać podjęte 
na znacznie niższym szczeblu niż zarząd gmi-
ny. Ale skoro jest taka tradycja, to z niej ko-
rzystam. Prawda jest też taka, że mieszkańcy 
mają mnóstwo błahych zdawałoby się spraw, 
z którymi przychodzą do mnie jako radnego, 
więc staram się przekazywać również te spra-
wy na forum rady. 
Jednym z elementów, który łączy większość 
wsi z pańskiego okręgu, jest droga woje-
wódzka 579.

– Już straciłem nadzieję, że ją kiedykolwiek 
poprawią. To jest chyba najgorsza droga na 
Mazowszu, jeśli nie w kraju. Ludzie, by walczyć 
o swoje interesy, coraz częściej uciekają się do 
protestów i blokad. Sam ostatnio byłem na blo-
kadzie w Makówce w sprawie zmiany przebie-
gu linii 400 kV. Poważnie zastanawiam się, czy 
nie zorganizować takiego protestu w sprawie 
przebudowy tej drogi. Mieliśmy obietnice, że 
będzie robiona w 2016 roku, mamy wrzesień 
i nic nie wskazuje, by cokolwiek się rozpoczęło. 
Cały czas wojują z protestami, bo mam wraże-
nie, że projektanci w ogóle nie byli w terenie. 
Wiadomo, że pas drogi musi zostać poszerzo-
ny, ale są miejsca, gdzie chcą ludziom zabrać 

działki prawie pod sam dom. Inwestor, czyli 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, po-
winien przyjechać, zaproponować wykupienie, 
zadośćuczynienie, a u nas jest taka praktyka, że 
najpierw zaplanują, a potem dyskutują z ludź-
mi. Stąd są potem protesty. Podobnie jest z li-
nią 400  kV – brak uczciwego przedstawienia 
sprawy, propozycji ze strony inwestora, spowo-
dowały mocną reakcję społeczeństwa. 
Południe gminy to teren, gdzie osiedlają się 
nowi mieszkańcy. Jak integrują się z lokalną 
społecznością?

– Raz-dwa razy do roku dzięki funduszom 
sołeckim są pikniki, przychodzi na nie coraz 
więcej ludzi i wspólnie się bawią. To cieszy. Na 
pewno gdyby pojawiła się świetlica, ta inte-
gracja miałaby jeszcze lepsze warunki. W tym 
okręgu świetlice powinny być przynajmniej 
dwie, ale jak powstanie chociaż jedna, to będę 
zadowolony, bo za takim obiektem to chodzę 
już 40 lat. Kiedyś było coś takiego, jak Związek 
Młodzieży Wiejskiej. Pewnie część osób się te-
raz wstydzi, ale ja nie mam z tym problemu, 
że do niego należałem. Ludzie śmieją się, że 
to była komunistyczna młodzieżówka, a co 
ja tam, jako 18-letni chłopak, myślałem o ko-
munizmie? Tylko teraz takich patriotów jest 
dużo, co walczyli, jak mieli po 10 lat. Człowiek 
myślał, żeby ognisko zrobić, z dziewczynami 
się powygłupiać. Wtenczas zbieraliśmy środki 
i materiał, żeby wybudować świetlicę. Już mie-
liśmy pustaki, ale jak to wtedy, było odgórne 
zarządzanie i nasze pustaki gdzieś zabrali. Mój 
plan minimum na tę kadencję, to dwa place 
zabaw i przynajmniej rozpoczęcie budowy 
świetlicy. I mam nadzieję, że to „wychodzę”.
A co udało się Panu „wychodzić” w kadencji 
2016-10? 

– Od Kałęczyna do końca Mościsk powstała 
ścieżka rowerowa, powstało sporo wodocią-
gów, kanalizacja, położone zostały płyty. To 
nie jest tak, że nic się nie dzieje, tylko apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Rozumiem też, że 
domostwa w naszej okolicy są rozproszone 
i łatwiej by było o infrastrukturę, gdyby zabu-
dowa była bardziej zwarta. Ale radny nie jest 
od tego, żeby się chwalić tym, co już jest, tylko 
zajmować tym, czego brakuje. 
Dziękuję za rozmowę.

n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Plan minimum: 
świetlica i place zabaw



BOGORIA nr 261 wrzesień 2016

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i

wydarzenia 13

Z otwarciem domu na potrzeby pielgrzy-
mów nigdy nie miałem problemu. Podobnej 
gościnności i otwarcia doświadczyłem m.in. 
podczas jednego ze spotkań Wspólnoty Eku-
menicznej Taizé, które odbywało się w Buda-
peszcie. Trudności w komunikacji z gospoda-
rzami, którzy przyjęli mnie pod swój dach, były 
o  wiele większe niż w przypadku młodzieży 
z  Hondurasu goszczącej w naszym mieście. 
Los rzucił mnie do starszego małżeństwa, 
które nie posługiwało się żadnym innym ję-
zykiem poza węgierskim. Nawet systematycz-
nie wychylane z gospodarzem domu kieliszki 
tokaju w intencji przyjaźni polsko-węgierskiej 
nie były w stanie przełamać tej bariery, a ręce 
od tłumaczenia bolały coraz bardziej. 

Dużo się mówi o tradycyjnej polskiej go-
ścinności, ale przecież gościnni są również 
mieszkańcy Syberii, gdzie brak noclegu dla 
przybysza oznaczać może jego śmierć. Pewne 
małżeństwo w Wenezueli oddało do dyspozycji 
podróżników z Polski swój luksusowy aparta-
ment. A gościnność należy ćwiczyć. Okazją do 
tego był pobyt w domu dwóch młodych męż-
czyzn z Hondurasu: dwudziestosześcioletnie-
go Alejandra (na zdjęciu) i osiemnastoletniego 
Abrama, z których jeden okazał się kibicem 
Realu Madryt, drugi – Barcelony. Zresztą sport 
i muzyka to dwa uniwersalne tematy, które 
zwykle przełamują pierwsze lody w kontaktach 
międzyludzkich. Odtąd w domu zaczęła królo-
wać przedziwna mieszanina języka angielskie-
go i hiszpańskiego. Szybko okazało się, że dla 
Alejandra temperatury w Polsce są zbyt niskie 
i zakup w sklepie bluzy był rzeczą niezbędną. 

Oczywiście przyjęcie pod swój dach piel-
grzymów było przede wszystkim dużym 

wyzwaniem logistycznym, gdyż należało ich 
dowozić samochodem na określoną godzinę 
w różne punkty miasta. W sytuacji, gdy wiele 
osób mieszkających w Grodzisku dojeżdża do 
pracy w Warszawie i wraca przed wieczorem, 
bardzo trudne do wykonania. Dlatego sło-
wa uznania należą się członkom tych rodzin, 
w  których przynajmniej jedno z małżonków 
brało urlop, aby sprostać zadaniom. 

Pobyt w grodziskich rodzinach młodych lu-
dzi z Hondurasu można oceniać poprzez pry-
zmat oficjalnych spotkań, ale także momen-
tów, które być może nie zostały utrwalone 
obiektywem fotograficznego aparatu. Do ta-
kich należała wizyta w Domu Opieki Społecz-
nej i łzy w oczach pensjonariuszek, gdy młode 
kobiety z Hondurasu malowały im paznokcie. 
Wizyta pielgrzymów z Hondurasu pozwoliła 
także poznać się… mieszkańcom miasta. 

– Dzięki tym młodym ludziom z Hondurasu 
często my, mieszkający po sąsiedzku, mogli-
śmy się lepiej poznać – mówiła podczas zor-
ganizowanego ad hoc meczu piłkarskiego na 
grodziskim Orliku jedna z mieszkanek, która 
gościła w swoim domu pielgrzymów. No cóż, 
wydaje się, że czasami trzeba wizyty gości 
z  dalekiego kraju, abyśmy przy grillu poroz-
mawiali jak Polak z Polakiem. 

Tak wiele mówi widok małego chłopca 
kopiącego piłkę z rówieśnikiem z Hondurasu 
w Parku Skarbków. Gdy naszą rzeczywistość 
kształtują telewizyjne relacje ukazujące osob-
ników w miastach Francji, Belgii czy Niemiec, 
którzy detonują bomby na lotniskach lub 
urządzają strzelaniny w centrach handlowych, 
ten obraz jest przykładem, że można żyć ina-
czej pomimo różnych kolorów skóry i języków. 

Gdyby kierować się tym, czego dowiadujemy 
się ze środków społecznego przekazu, można 
z domu w ogóle nie wychodzić. Wspólny język 
znalazły dziewczyny z Hondurasu oraz z Indii. 
Chłopak z Ameryki Łacińskiej mijając prze-
chodniów pozdrawiał ich z entuzjazmem sło-
wem, które dopiero poznał: cześć. Mieszkańcy 
Grodziska odwzajemniali się pozdrawiając 
pielgrzymów podczas niedzielnego przemar-
szu z Parku Skarbków do namiotu rozbitego 
przed Centrum Kultury. 

Gości z Hondurasu interesował śnieg, ale 
mogłem go pokazać tylko na zdjęciach. Na 
każdego napotkanego w mieście psa wo-
łali tak samo, jak się wabi mój pies. Ala naj-
większym komplementem, jaki usłyszałem 
podczas tygodnia ich pobytu, były słowa 
Alejandra wypowiedziane ostatniego dnia: 
– Wolałbym zostać u was w domu w Grodzi-
sku, zamiast jechać do Krakowa. – I musia-
łem go przekonywać, że Kraków to napraw-
dę ładne miasto.

Od wielu lat kraje Ameryki Łacińskiej znaj-
dują się na czołowych miejscach rankingów 
dotyczących miejsc na świecie, w których 
żyją najszczęśliwsi ludzie, pomimo że ich 
PKB jest więcej niż skromny. Kto wie, może 
brakuje nam trochę tego ich mañana, czyli 
większego dystansu do rzeczywistości. Może 
dzięki pielgrzymom z Hondurasu w naszych 
domach inaczej spojrzymy na swoje najbliż-
sze otoczenie i dostrzeżemy zalety, których 
nie widzieliśmy.

No i na zakończenie: prawie każdy miał 
w  domu jakiś mniejszy lub większy meksyk, 
ale mieć Honduras było przyjemnością.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Mieć meksyk w domu to potoczna metafora 
oznaczająca rozprzężenie, bałagan i zamieszanie. 
Jako określenie pochodzące od nazwy własnej, 
nazwa kraju jest zapisywana małą literą. Czy 
o pielgrzymach z Hondurasu, którzy udawali się 
z Grodziska Mazowieckiego na Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie można powiedzieć to 
samo, co o mieszkańcach Meksyku? Nie było 
innego sposobu, aby się o tym przekonać,  
niż przyjąć ich w rodzinie.

Mieć Honduras w domu

Blisko 250 pielgrzymów z Hondura-
su, Indii i Pakistanu gościł Grodzisk 
w  związku z odbywającymi się w Pol-
sce Światowymi Dniami Młodzieży. Od 
18 do 25 lipca pątnicy mieli sposobność 
do poznania nie tylko odmiennej kultu-
ry, lecz także doświadczenia prawdzi-
wej polskiej gościnności. Zwieńczeniem 
grodziskich obchodów ŚDM i zarazem 
oficjalnym pożegnaniem gości był zor-
ganizowany 24 lipca w Parku Skarbków 
koncert Magdy Piskorczyk i międzyna-
rodowej Grupy Peter Mante’s Gospel 
Projekt, który na wspólnej zabawie 
zgromadził ponad 2 tys. osób.

– Mieszkańcy Grodziska Mazowieckie-
go! Dziękuję Panu Bogu za to wspaniałe 
spotkanie, które pozwoliło ludziom z tak 
wielu kultur spotkać się. To wspaniałe 
przyjęcie, jakie nam zgotowaliście, jest 
tak pięknie, że aż nie sposób wyrazić 
wdzięczności. Chcemy podziękować 
każdej rodzinie z osobna i serdecznie 
panu burmistrzowi za to, że zajęli się 
nami tutaj. Szczerze pragnę wszystkich 
uściskać, będziemy pamiętać o was 
w naszych sercach i modlitwach – mówił 
na pożegnanie ks. biskup Darwin Rudy 
Andino Ramirez z Hondurasu.

n  Małgorzata Müldner
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MILAR Sp. z o.o. jest wiodącym dystrybutorem produktów 
chemicznych na rynku polskim.

Specjalizujemy się w sprzedaży materiałów do produkcji 
kompozytów, tworzyw narzędziowych, materiałów elektroi-

zolacyjnych oraz klejów, smarów, rozdzielaczy.

Spółka należy do koncernu BIESTERFELD AG.

Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Menadżer Sprzedaży
Zakres obowiązków:

n Doradztwo techniczne w zakresie materiałów dla elektroniki
n Wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów
n Przygotowywanie ofert, negocjacje handlowe
n  Kontakt bezpośredni i telefoniczny z klientami w celu  

poznania ich potrzeb i pozyskania nowych zamówień

Oferujemy:
n Stabilne warunki zatrudnienia
n  Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia, wyjazdy 

zagraniczne
n Atrakcyjne wynagrodzenie
n Narzędzia niezbędne do pracy (samochód, laptop, telefon)

Wymagania:
n Wykształcenie wyższe techniczne
n  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie 

i piśmie
n Obsługa komputera i Internetu
n Prawo jazdy kat.B
n  Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku 
Osoby zainteresowane prosimy przesyłać aplikacje (CV)  

na adres: milar@milar.pl.

Natolin w blasku motocykli
Ponad 400 motocykli w paradzie, 
atrakcje dla rodzin, pasaż 
handlowy i kultowy zespół Dżem 
– tak w dużym skrócie wyglądał 
II Otwarty Zlot Motocyklowy 
Motogrodzisko, który w dniach 
19-21 sierpnia odbył się w 
Natolinie. Organizatorami były 
Klub Motocyklowy „White Arrows” 
i Centrum Kultury.

Prezydent klubu Tomasz Pośnik powiedział, 
że motocyklistów i gości było dużo więcej 
niż w zeszłym roku. Jedną z bardziej nieco-
dziennych atrakcji był pochłaniacz agresji, 
czyli kontrolowana demolka samochodu 
– można było tłuc karoserię, a na koniec 
podpalić, oczywiście pod okiem strażaków. 
W pasażu handlowym królowały akcesoria 
motocyklowe, a dla dzieci była specjalna 
strefa rozrywkowa z poduszkowymi zjeż-
dżalniami i innymi atrakcjami.

W piątek motocykliści powoli zjeżdżali się 
na pole namiotowe, dniem głównym zlotu 
była sobota – wówczas odbyła się parada 

motocyklistów po ulicach miasta oraz wy-
stęp zespołu Dżem. Na scenie wystąpiły tak-
że rodzime zespoły: T.T. Band, Rock Union 
czy Swear the Empress.

Przybyli na imprezę goście chwalili orga-
nizację, a publiczność koncert. Klub Moto-
cyklowy White Arrows stanął na wysokości 
zadania, dlatego wielu gości uważało ten 
zlot za najlepszy w Polsce. Motogrodzisko 
nabiera rozpędu i jak tak dalej pójdzie plac 
w Natolinie będzie za mały.

II Otwarty Zlot Motocyklowy zakończyła 
msza św. w niedzielne przedpołudnie.

n  Maria Barańska
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Nr 19   wrzesień 2016PARTNERSKI DODATEK INFORMACYJNY

BOG    RIABOG    RIA
CENTRUM KULTURY, 05-825  GRODZISK MAZOWIECKI,  UL. SPÓŁDZIELCZA 9 

I

ANGIELSKI DLA DZIECI Z NATIVE SPEAKERS

ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH PROWADZONE 
PRZEZ  NATIVE SPEAKERS (WIELKA BRYTANIA, USA)

NAJWYŻSZA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW FCE/CAE/CPE
PŁATNOŚĆ 
RATALNA

Grodzisk Maz. ul. Graniczna 20
tel. 881 877 420
www.mimar.speedpak.net

SPEEDPAK – punkt nadawania paczek

EKSPRESOWE PRZESYŁKI KRAJOWE  I MIĘDZYNARODOWE 

dostarczanie następnego dnia  
na terenie całej Europy
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Studio tańca „Dancing Queen” i Klub sportowy Aikido „Sohei”
ul. Kilińskiego 5 lok. 11, Grodzisk Maz.

y Balet dla dzieci
y Taneczne przy jęcia urodzinowe
y Pierwszy taniec dla narzeczonych
y Taniec użytkowy dla par
y Taneczne wieczory panieńskie
y  Klub Aikido dla dorosłych  

– zajęcia w CK Grodzisk Maz.

www.studiodq.pl,  kontakt@studiodq.pl

tel. 515 286 865 

nie bądź ŁOŚ”
KUP TAŃSZE OC/AC
DODATKOWE 5% ZNIŻKI  
dla każdego klienta
Kupony nie sumują się
zniżka 5% od inkasa składki  
– maksymalnie 50 zł

Grodzisk Mazowiecki, pl. Króla Zygmunta Starego 11
kom. 501 080 150, 606 999 896

l Kosmetyka 
l Fryzjerstwo 
l  Bony Podarunkowe
l  Karboksyterapia  

już od maja!!!

Grodzisk Mazowiecki
ul. Królewska 32 a
22 72 906 72

YASUMI
I n s t y t u t  Z d r o w i a  i  U r o d y
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ul. Cicha 2, 05-827 GRODZISK MAZOWIECKI
www.BANERYGRODZISK.pl
DRUKARNIA CYFROWA i WIELKOFORMATOWA

tel. (+48 ) 507 546 441

wizytówki 100 szt. - od 25zł, baner - 25zł/m2
ulotki 100 szt. -  od 55zł

ZAJĘCIA Z SENSOPLASTYKI WZMACNIAJĄCE:
n SAMODZIELNOŚĆ 
n KREATYWNOŚĆ
n ASERTYWNOŚĆ
n SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
n MOTORYKĘ MAŁĄ
n ZMYSŁ DOTYKU I CZUCIA GŁĘBOKIEGO

GRAFOMOTORYKA
n USPRAWNIA PRECYZYJNE RUCHY DŁONI I PALCÓW
n ROZWIJA KOORDYNACJĘ WZROKOWO-RUCHOWĄ
n  ROZWIJA UCZUCIE POWIERZCHNIOWE ORAZ ZMYSŁ 

PRZEDSIONKOWY
MŁODSZE DZIECI   UCZY SAMODZIELNOŚCI W CZYNNOŚCIACH 

SAMOOBSŁUGOWYCH

STARSZE DZIECI PRZYGOTOWUJE DO NAUKI CZYTANIA

Zapisy: 692 425 634, info@grodzisk.bystrzak.org

Grodzisk Mazowiecki 
ul. Królewska 12 (na I piętrze)

  bezbolesne testy 
alergiczne dla dzieci 
i dorosłych

  bezinwazyjne odczulania 

  terapie antynikotynowe 
 oraz terapie 
przeciwbólowe

  terapie oczyszczające 
i odkwaszające organizm

Testy obciążeń organizmu m.in.: 
na grzyby, toksyny, metale ciężkie, 

pasożyty, wirusy i bakterie
(test trwa ok. godziny)

Więcej informacji i zapisy 
pod nr. 885 888 846 lub 22 724 39 67

www.biorozena.pl
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Dla naszego klienta, firmy FRITO LAY, Agencja Pracy 
Tymczasowej RANDSTAD NR 47 poszukuje osób do pracy 

tymczasowej na stanowisko: OPERATOR PRODUKCJI
Wymagania:
l  Książeczka sanepid
l  Dyspozycyjność do pracy trzyzmianowej 
l  Doświadczenie w obsłudze maszyn, urządzeń, linii.
l  Umiejętność pracy w zespole. Dobra organizacja pracy    
l  Samodzielność i inicjatywa  
l  Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
l  Mile widziane wykształcenie w kierunku technicznym
Oferujemy:
l  Wysoką stawkę godzinową  

(16,00 brutto /godz)
l  Wysoki dodatek za pracę w porze 

nocnej (4,00 zł brutto/godz)
l  Premie w wysokości 15% za brak nie-

obecności  nieusprawiedliwionych 
l  Umowa o pracę tymczasową

CV można składać w skrzynce 
pocztowej RANDSTAD umiesz-

czonej na dyżurce ochrony firmy 
FRITO LAY w Grodzisku Maz. 
 przy ul. Zachodniej 1 lub lub 
kontaktować się telefonicznie  
695 404 604, 605 303 608

l

l

Zakres obowiązków:
l  kompletacja zamówień, 
l  wydawanie towaru zgodnie ze specyfikacją, 
l  przyjmowanie dostaw towaru,
l  obsługa zwrotów,
l  rozkładanie towaru na regały/półki,
l  dbanie o porządek w magazynie, 
l  inwentaryzacje cząstkowe towarów  

oraz inne czynności zlecone przez przełożonego.

Oferujemy szkolenie 
adaptacyjne oraz kompleksowe 
przygotowanie do pracy. Dajemy 
naszym pracownikom możliwość 
rozwoju zawodowego, stabilne 
warunki zatrudnienia, bogaty  
pakiet świadczeń socjalnych  
oraz przyjazną atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV i zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celów rekrutacji na adres praca@inter-team.com.pl.  

W tytule maila prosimy wpisanie nr ref. MC_Magazynier.  
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Jesteśmy jednym z czołowych polskich dystrybutorów części motoryzacyjnych, posiadamy  
40-letnią tradycję i zatrudniamy ponad 1200 osób w 65 filiach. Aktualnie poszukujemy osób 

do pracy w Magazynie Centralnym w Natolinie (k. Grodziska Maz.) na stanowisko: 

– Magazynier

Studio
Linguistico

DLACZEGO MY?
– Małe grupy!
–  Kursy dobrane  

do twoich potrzeb!
– Atrakcyjna cena!

Zapraszamy na zajęcia:
ul. Białobrzeska 4, 02-380 Warszawa
ul. 11 Listopada 1, 05-825 Grodzisk Maz.

Nauka języków,
przeżycia, pasja!

OFERUJEMY:
kursy dla dorosłych – 

w małych grupach (max. 4 osoby)
kursy indywidualne –

kursy dla firm –
kursy maturalne –

podróże językowe –
do Włoch i Hiszpanii    

tłumaczenia –

KONTAKT
info@studiolinguistico.pl
+48 531 021 007

SZCZEGÓŁY
www.studiolinguistico.pl

Rabat 5% 
na hasło BOGORIA

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o.  
(nr certyfikatu 7037) dla swojego Klienta poszukuje pracownika 

na stanowisko: Pracownika pomocniczego magazynu.
Oferujemy pracę w systemie II zmianowym od pon.-pt 
w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00  na terenie Grodziska 

Mazowieckiego, zatrudniamy w oparciu o umowę zlecenie. 
Wymagamy od kandydatów aktualnej książeczki sanepid 

oraz uprawnienia na wózki widłowe.

Dokumenty aplikacyjne (CV) prosimy przesłać na adres: 
i.kaminska@dkpartner.pl

Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. 9.00-15.00  
pod numerem telefonu 22 213 87 71, 601 430 453

GRODZISK MAZ., UL. KRÓLEWSKA 52
TEL. 22 755 74 75, 602 31 61 08,  

WWW.STAL-BUD.WAW.PL. 

Zapraszamy
pon.-pt. 7.00-17.00
soboty 8.00-14.00

STAL BUDOWLANA, MASZYNY, URZĄDZENIA

NAJNIŻSZE CENY!

WYPRZEDAŻE!

STALBUD
FIRMA HANDLOWA

APT RANDSTAD nr 47
poszukuje osób do pracy od zaraz  z książeczką sanepid!!!

na stanowisko:  
PRACOWNIK PRODUKCJI / PAKOWACZKA

Oferujemy:
l  Stawka godzinowa 13 zł przez miesiąc, kolejne 14 zł 

brutto / 1h.
l Dodatek nocny 4,00 zł brutto/1 h. 
l Premie w wysokości 1,35 zł/1 h – 1,40 zł/1 h. 
l Umowa o pracę tymczasową. 

Aplikacje można składać w skrzynce pocztowej RANDSTAD 
umieszczonej na dyżurce ochrony firmy FRITO LAY  

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zachodniej 1 lub przesłać 
na adres mailowy anna.dul@randstad.pl lub kontaktować się 

telefonicznie: 695 404 604, 605 303 608

MEBLE KUCHENNE 
NOWOCZESNE /KLASYCZNE  
PROJEKTY 3D
tel. 796 811 280
www.frescomeble.pl
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Kopernik przed Centrum
Interaktywna wystawa przygotowana przez Centrum Nauki Kopernik była główną atrakcją 
III Rodzinnego Pikniku Naukowego, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Europa i My 
3 września na placu przed Centrum Kultury. 
– Szukam intensywnie jednej rzeczy z mojego 
dzieciństwa, jako humanista nie byłem zbyt 
rozwinięty w sprawach naukowych, mój po-
ziom zaawansowania w tej kwestii zatrzymał 
się na wsypywaniu proszku do pieczenia do 
jajek z niespodzianką i wysadzaniu ich w po-
wietrze. Jeżeli znajdę tutaj takie jajko, to im-
preza będzie na 7, a póki co jest na 6, o czym 
świadczy zainteresowanie ze strony mieszkań-
ców. Tylko cieszyć się, że takie inicjatywy mają 
miejsce w Grodzisku Mazowieckim – mówił wi-
ceburmistrz Tomasz Krupski tuż po oficjalnym 
otwarciu Rodzinnego Pikniku Naukowego.

Podczas trzeciej edycji imprezy jajek z wy-
buchową niespodzianką nie było, ale proszek 
do pieczenia znalazł równie niestandardowe 
zastosowanie służąc do budowy komety, 
która pojawiła się tym razem nie na niebie, 
a w  plastikowej misce. Na naukowej scenie 
obok warsztatów astrologiczno-fizycznych 
poprowadzonych przez Pawła Grochowal-

Dzień 19 lipca w Domu Pomocy Społecz-
nej w Izdebnie Kościelnym to już od kilku 
lat dzień świętowania urodzin najstarszej 
mieszkanki naszego domu, Pani Włady-
sławy Borzewskiej. Pani Władzia skończyła 
103 lata. Letnia aura w tym wyjątkowym 
dniu pozwoliła na plenerowe spotkanie ro-
dziny włodarzy powiatu i gminy Grodzisk 
Mazowiecki, zaproszonych gości, współ-
mieszkanek, pracowników domu oraz naj-
starszych mieszkańców wsi Izdebno.

Nasza Jubilatka jest w dobrej kondycji 
psychicznej i fizycznej – jak twierdzi re-
ceptą na długowieczność jest kochać ludzi 
i życie. Nigdy się nie poddawała i nigdy nie 
opuszczała jej pogoda ducha. 

Życzymy Pani Władzi 200 lat życia.
n  Dyrektor DPS Elżbieta Strzelecka

200 lat!

skiego z Centrum Badań Kosmicznych PAN 
animatorzy z Centrum Nauki Kopernik 
urządzili pokazy pt. „Odzysk”, dzięki którym 
można było m.in. poznać ciekawe sposoby 
na usunięcie śmieci z naszego otoczenia. 
Główną atrakcję imprezy stanowiła wy-
stawa pt. „Eksperymentuj!” przygotowa-
na również przez CNK w Warszawie. Przy 
15  interaktywnych stanowiskach związa-
nych tematycznie z biologią, fizyką oraz 
matematyką dzieci wraz z towarzyszącymi 
im opiekunami rozwiązywały szyfry i  łami-
główki, poznawały budowę ludzkiego cia-
ła i tajemnice działania zmysłów – wzroku 
i słuchu, a także testowały najszybszą zjeż-
dżalnię i refleks, sprawdzały, jak działają 
półkule magdeburskie czy kule plazmowe.

O atrakcje dla gości w piknikowym dniu 
zadbali jednak nie tylko goście z Warszawy, 
lecz także lokalni partnerzy przedsięwzię-
cia: Komenda Powiatowa Policji, Straż Miej-
ska, Ochotnicza Straż Pożarna, Harcerski 
Klub Ratowniczy, UKS Budo oraz Stowarzy-
szenie Szansa z Żabiej Woli. Wszyscy, którzy 
zaspokoili głód nauki podanej w ten nieco-
dzienny sposób, mogli skorzystać z równie 
niecodziennej okazji i m.in. zwiedzić od 
środka wóz strażacki oraz policyjny, a także 
zastanowić się nad wyborem ewentualnej 
przyszłej profesji obserwując pokazy ra-
townictwa medycznego, karateków, zapo-
znając się z  narzędziami pracy ekopatrolu 
czy próbując swych sił na żyroskopie. 

– Mamy nadzieję, że Piknik Naukowy 
sprawi, że odwiedzające nas dzieci i mło-
dzież odnajdą swój kierunek zainteresowa-
nia i być może rozwiną swoje pasje, bo jak 
widać nauka nie jest ani nudna, ani trudna. 

Warto poznawać świat, który nas otacza, 
warto uczyć się nie tylko z przymusu, lecz 
także z radością, z przyjemnością, w formie 
zabawy. Dzisiejsze wydarzenie, w  którym 
spodziewamy się uczestnictwa ok. 2 tys. 
osób jest też promocją naszych działań 
edukacyjnych skierowanych do dzieci 
w ramach Uniwersytetu Dziecięcego – mó-
wił Daniel Prędkopowicz, prezes Stowa-
rzyszenia Europa i My, które wraz Centrum 
Kultury było organizatorem Rodzinnego 
Pikniku Naukowego odbywającego się 
przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk 
Mazowiecki.

n  Małgorzata Müldner
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Po nabożeństwie nastąpił przemarsz na 
cmentarz, gdzie pod pomnikiem pole-
głych w 1939 obrońców ojczyzny roku zło-
żono kwiaty. 

– Grodzisk podczas II wojny światowej zo-
stał zalany krwią i łzami. Tysiące ofiar. Myślę 
nie tylko o tych, którzy zginęli, myślę o tych, 
którzy zostali, rozpaczali po stracie bliskich, 
na zawsze stracili radość życia. Należę do 
pokolenia, które nie zaznało takiej sytuacji, 
ale apeluję szczególnie do młodzieży: jeśli 
pojawi się ktoś, kto dąży do wojny, a mamy 
przecież różnych szaleńców, którzy chociaż-
by dla finansowych interesów chcieliby takie 

konflikty zbrojne rozpętać – to musicie wy-
korzystać swój głos i możliwości, jakie niesie 
demokracja, by się go pozbyć. Dzisiaj odda-
jemy hołd wszystkim bohaterom i poległym 
podczas II wojny światowej – mówił bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

Uczestnicząca w uroczystościach Janina 
Soporek, szefowa grodziskiego koła Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, we 
wrześniu 1939 roku miała 17 lat. 

– Początek wojny był tragiczny. Byłam 
zaangażowana w ratownictwo PCK. Pierw-
sze bombardowania przyniosły wiele strat 
materialnych. Cała siódma klasa z ówcze-

Oficjalną część obchodów Powiatowo-
-Gminnych Dożynek w Grodzisku Mazo-
wieckim rozpoczął występ Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego 
pod dyrekcją kapelmistrza Ryszarda Klechy. 
Po koncercie muzycy poprowadzili tradycyj-
ny korowód na czele z tegorocznymi dożyn-
kowymi starostami: Alicją Harmalą z  Kozer 
i  Waldemarem Leśniakiem z  Ojrzanowa. 
A gdy pochód dotarł pod scenę, wszystkich 
zgromadzonych powitał również starosta, 
tyle że powiatu grodziskiego Marek Wież-
bicki, który podziękował rolnikom za pamięć 
o prastarych obyczajach i trud, jaki ponoszą 
każdego dnia, by na naszych stołach chleba 
nigdy nie zabrakło. Nie zabrakło chleba wy-

pieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich 
zbiorów, który podobnie jak dożynkowe 
wieńce został pobłogosławiony przez ks. 
Mieczysława Nowaka, a następnie przeka-
zany na ręce burmistrza Grodziska Grze-
gorza Benedykcińskiego oraz gości uczest-
niczących w dziękczynnej liturgii, o  której 
oprawę muzyczną zadbał Chór Cantata pod 
batutą Barbary Paszkiewicz przy akompa-
niamencie Roberta Dziekańskiego. Spo-
śród dożynkowych wieńców tradycyjnie 
wybierano te najpiękniejsze. W konkursie 
powiatowym na to miano zasłużyło dzieło 
wykonane z darów natury przez Klub Stra-
żaka Seniora w  Bożej Woli, a  w  konkursie 
gminnym pierwsze miejsce zajęła Chlebnia. 

W programie Święta Plonów oprócz oficjal-
nych punktów uroczystości znalazł się rów-
nież koncert zespołu Lwowska Fala i gwiaz-
dy wieczoru Haliny Kunickiej, nie zabrakło 
też miejsca dla producentów regionalnych 
wyrobów spożywczych oraz rękodzielni-
czych. A o tym, że Targowisko Miejskie jest 
najlepszym miejscem na zakupy, przekony-
wał Grzegorz Benedykciński.

– Tylko tu możecie nabyć wyroby bez-
pośrednio od producenta – zachwalał bur-
mistrz. Tu po udanych sprawunkach można 
było również potańczyć – do zabawy zachę-
cały melodie wygrywane przez warszawską 
kapelę Janka Stokowskiego.

n  Małgorzata Müldner

W rocznicę września

Plony zebrane 

Grodziskie uroczystości z okazji 77. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej rozpoczęła 
msza św. odprawiona w kościele św. Anny 
w intencji ojczyzny i poległych w jej obronie. 
Wśród uczestników znaleźli się kombatanci, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
harcerze, strażacy oraz reprezentanci szkół 
i zakładów pracy.

Na straganach zaczynają królować jabłka, gruszki oraz śliwki, a nad 
polami unoszą się poranne mgły zapowiadając rychły koniec lata – czasu 
wytężonej pracy w polu zwieńczonej żniwami. Zgodnie ze staropolskim 
obyczajem rolnicy z terenu powiatu grodziskiego w towarzystwie 
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz instytucji uczcili 
Święto Plonów 4 września na Targowisku Miejskim.

snej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Ko-
nopnickiej działała na dworcu kolejowym, 
by udzielać informacji tym, którzy znaleźli 
się w  tym kotle i nie wiedzieli gdzie się 
poruszać. Pociągami jechali żołnierze, któ-
rym podawaliśmy paczuszki. Natomiast 
20 września 1939 roku to dla mnie trauma-
tyczna data, właśnie wtedy mój ojciec wraz 
z innymi mieszkańcami został rozstrzelany 
przy garbarni – mówiła Janina Soporek, 
która podkreślała zaangażowanie i uczest-
nictwo w obchodach ze strony harcerzy.

Oprawę muzyczną uroczystości za-
pewniła  Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. 
Feliksa Dzierżanowskiego pod dyrekcją  
Ryszarda Klechy.

n  (miecz.)

Do grona współorganizatorów Dożynek 
Powiatowo-Gminnych w tym roku dołą-
czyła firma ARYZTA, fundując dożynko-
wy chleb oraz częstując wszystkich swo-
imi znakomitymi wypiekami. Serdecznie 
dziękujemy za współpracę.

Centrum Kultury w Grodzisku Mazowiecki

Podziękowanie
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– To jest radosna rocznica bolesnych dni – mówił tuż po oficjalnej 
uroczystości upamiętniającej pamięć uczestników i ofiar heroicznego 
zrywu stolicy w obronie wolności żołnierz grodziskiego ośrodka AK 
porucznik Andrzej Jakubowski.

W hołdzie powstańcom 

 

co? gdzie? kiedy? Redakcja nie ponosi  
odpowiedzialności  

za zmiany w programach

17 września, w godz. 13.00-
21.00 – W szwedzkim ogniu – II Rodzinny 
Piknik Historyczny w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa. W programie m.in. poka-
zy kawaleryjskie, rekonstrukcje wojskowe, 
warsztaty rzemieślnicze, kuchnia historycz-
na, pokazy alchemiczne, taniec i muzyka, 
gry i zabawy rodzinne, na finał spektakl 
Teatru Ognia Bohema „Płonące skrzydła hu-
sarii” nawiązujący do wiktorii wiedeńskiej 
– łąka u wylotu J. Ordona (dla uczestników 
pikniku uruchomiona będzie specjalna linia 
autobusowa – przystanek przy kładce PKP 
przy ul. Traugutta). 
18 września – 400 lecie parafii pod we-
zwaniem św. Michała Archanioła: 12.00 – 
msza św., 13.30 – uroczystości oficjalne, 
15.00 – występ zespołu folklorystycznego 
Politechniki Warszawskiej, 16.00 – zabawa 
na dechach z zespołem Marka Musińskiego 
– Izdebno Kościelne
19 września, godz. 19.30 – „Emi-
granci” Sławomira Mrożka – spektakl Teatru 
Polskiego w ramach projektu „Kultura do-
stępna”, reżyseria: Piotr Cyrwus, współpra-
ca: Andrzej Seweryn. Wyst.: Piotr Cyrwus 
i Szymon Kuśmider – sala widowiskowa
23 września, godz. 10.00 – Ogrody 
Integracji – Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – 
sala widowiskowa
 23 września, godz. 17.00 – II edy-
cja Grodziskiej Sceny Szkolnych Talentów: 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 
– sala widowiskowa
23 września, godz. 18.00  
– Melodie srebrnego ekranu – koncert 
muzyki filmowej – Szkoła Muzyczna, ul. 
Okulickiego 8
1 października, godz. 10.00 – Prze-
gląd Twórczości Artystycznej Rodzin Absty-
nenckich – hala sportowa, przy ul. Westfala 3
5-7 października – Grodzisk Folk Fest 
2016 – 2 Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Folkowej – impreza organizowana przez 
Akademię Profil, w programie koncerty 
w Centrum Kultury, restauracji Babie Lato, 
Galerii PKP Poczekalnia. Szczegóły na pla-
katach oraz na stronie www.folkfest.pl 
9 października, godz. 12.30 – 
„Szelmostwa Lisa Witalisa” – niedzielny te-
atrzyk w wykonaniu Teatru Kulturka – sala 
widowiskowa
10 października, godz. 19.30 – 
„Natalia Sikora śpiewa Norwida”, spektakl 
Teatru Polskiego w ramach projektu „Kultu-
ra dostępna”  – sala widowiskowa
16 października, godz. 18.00 – 
koncert Natalii Kukulskiej. W repertuarze 
oprócz utworów z najnowszych płyt znajdą 
się również doskonale znane publiczności 
piosenki z poprzednich krążków artystki 
w  nowych i ciekawych aranżacjach – sala 
widowiskowa

Czwartki, godz. 19.00 – 20.00 
– literacki punkt konsultacyjny dla osób 
piszących wiersze, opowiadania, powie-
ści, dramaty recenzje – prowadzi Sławek 
Sadowski
Do 7 października – Morskie impre-
sje – malarstwo Szczepana Brozycha

Każdy piątek września, godz. 
19.00 – „W starym kinie” – przygotowany 
we współpracy z Filmoteką Narodową cykl 
seansów przedwojennego kina po cyfro-
wej konserwacji i rekonstrukcji – Lamour 
Maison Milanówek, ul. Piłsudskiego 33
25 września, godz. 19.00 – „Mów 

spokojniej. Zagajewski & Pawlik” – koncert, 
podczas którego zabrzmią kompozycje do 
wierszy Adama Zagajewskiego, stanowić 
będzie prolog XVII Festiwalu Muzyczne 
Konfrontacje pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i Prezesa 
Związku Kompozytorów Polskich. 

do 22 września – wystawa „Helen 
i  Maria”  (Helen Arut – malarstwo, witraże, 
Maria Hoffman – tkanina artystyczna, insta-
lacje przestrzenne)

Willa Radogoszcz  
ul. H. Sienkiewicza 31  
tel. 22 755 51 45
www.willaradogoszcz.eu

Milanowskie Centrum Kultury
05-822 Milanówek, Kościelna 3

Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, 
Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1

Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9  
tel. 22 734 79 00 
www.centrumkultury.eu

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego rozpoczęły się 30 lip-
ca przygotowaną przez Willę Radogoszcz 
rodzinną grą miejską „Grodzisk 44” inspi-
rowaną „Dziennikiem okupacyjnym” Sta-
nisława Rembeka, pełnym opisów wojen-
nej codzienności mieszkańców Grodziska, 
w którym pisarz spędził czas okupacji. W te-
gorocznej edycji gry wzięło udział blisko 
100 osób, a w rolę postaci przypominających 
rzeczywistość tamtych wojennych lat wcielili 
się tradycyjnie pracownicy Wilii Radogoszcz 
wspierani przez harcerzy i przyjaciół.

Dwa dni później, wraz z wybiciem godzi-
ny „W” w mieście rozbrzmiały syreny alar-
mowe, a w kościele św. Anny rozpoczęła się 
msza św. w intencji ojczyzny celebrowana 
przez ks. Rafała Pęksę. Po nabożeństwie 

nastąpił przemarsz pod Pomnik Wolności 
i  Zwycięstwa, gdzie w towarzystwie pocz-
tów sztandarowych i przy oprawie muzycz-
nej Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Feliksa 
Dzierżanowskiego pod dyrekcją kapelmi-
strza Ryszarda Klechy przedstawiciele gro-
dziskich władz samorządowych, instytucji 
oraz organizacji złożyli kwiaty. 

– Zrobię wszystko, abyśmy w dniu 11 li-
stopada stanęli przy nowym, odnowionym 
pomniku, który upamiętni poległych w tym 
miejscu mieszkańców oraz każdego, kto dla 
ojczyzny zrobił coś pięknego – mówił w cza-
sie uroczystości burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, który jednocześnie zadeklarował, 
że podejmie starania w celu zapewnienia ze 
strony gminy większej pomocy materialnej 
dla grodziskich kombatantów i ich opieku-

nów. Oprócz burmistrza głos zabrali prze-
wodniczący Rady Powiatu Jerzy Terlikowski 
oraz szefowa grodziskiego koła Światowego 
Związku Żołnierzy AK Janina Soporek, któ-
rej wystąpienie i wzruszająca interpretacja 
wiersza pt. „Na warcie” dopełniły oficjalną 
część uroczystości.

Rocznicowym obchodom Powstania 
Warszawskiego towarzyszyła także wysta-
wa w Poczekalni dworca PKP zatytułowana 
„Nagrodą Twoją będzie zwycięstwo”, a do-
kumentująca dokonania ośrodka Armii Kra-
jowej „Gąbka” – „Osa” na terenie Grodziska 
Mazowieckiego.

   Małgorzata Müldner
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Nie ma dla nich znaczenia, czy występują przed audytorium liczącym 
2,5 mln osób na koncercie z okazji Światowych Dni Młodzieży, czy 
przed grupą parafian zgromadzonych w kościele w Łąkach.

Mieczysław Eligiusz Litwiński jest kompo-
zytorem, multiinstrumentalistą i śpiewa-
kiem. Kompozycję studiował na Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. 
Występował z zespołami reprezentującymi 
różne style muzyczne, od jazzu i free jaz-

zu, poprzez muzykę rockową i klasyczną, 
śpiewał w zespole Novi Singers. O tym, że 
najtrafniej pasują do jego muzyki określe-
nia „muzyk i alchemik w jednej osobie” lub 
„mag muzyki”, można się było przekonać 
podczas koncertu „Pieśni Stamtąd. Pieśni 
Mi(s)tyczne”, który odbył się 27 sierpnia 
w Willi Radogoszcz. M. E. Litwiński razem 
ze swoją żoną Sabą Zuzanną Krasoczko 
– śpiewaczką, językoznawcą, tłumaczem 
i  pedagogiem – wykonali kompozycje 
do wierszy mistyczno-mitycznych m.in. 
Novalisa, Adama Mickiewicza, Goethego, 
R. M. Rilkego. Artyści zaprezentowali utwo-
ry średniowieczne, pieśni perskie i litew-
skie, utwory skomponowane do baletu. 

Koncert był przykładem, jak operując 
tylko zharmonizowanymi głosami, wyko-
rzystując skromne instrumentarium, na 
które złożyły się fisharmonia, skrzypce, cy-
tra, flet i tamburyn, można stworzyć muzy-
kę, jednoczącą różne kultury, języki, epoki, 
a przy tym przejmująco piękną. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

W niezwykłą podróż udali się wszyscy, któ-
rzy na przestrzeni miesiąca począwszy od 
29 czerwca odwiedzili nie peron, a Poczekal-
nię grodziskiego dworca PKP. Wyprawa do 
krainy wyobraźni była możliwa dzięki wysta-
wie „Made in Japan” prezentującej dwanaście 
zdjęć wykonanych, jak wskazuje tytuł, pod-
czas podróży do Kraju Kwitnącej Wiśni. 

– Japonią interesowałem się od dzieciń-
stwa, więc kiedy tylko znalazła się możliwość, 
zacząłem odwiedzać ten kraj, w którym naj-
bardziej fascynuje mnie jego inność, a urzeka 
spokój – mówił 24 lipca podczas midisażu wy-
stawy autor fotografii Arkadiusza R. Janczak. 

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Podobnie jak w ubiegłym roku, także 
w  tym Święto Milanówka (2-4 września) 
zorganizowano w konwencji lat dwudzie-
stych i trzydziestych. Było dużo tańca, 
muzyki, strojów z epoki oraz klimatu mię-
dzywojennych kawiarni i teatrów. Pojawili 
się szczudlarze, kataryniarze i rikszarze, 
były pokazy filmów, Targi Dobrego Smaku 
i Kiermasz Rękodzielników, a także strefa 
EKD. Gwiazdą Święta Milanówka był Zbi-
gniew Zamachowski, który wystąpił z reci-
talem muzyczno-kabaretowym.

Jeśli Milanówek to musi być tenis. Na 
kortach TKKF Morwa rozegrano II Milanow-
ski Wimbledon, ale można było podziwiać 
również wystawę zdjęć „Ptaki naszych oko-
lic” Jacka Wierzejskiego lub przejechać się 
jedną z limuzyn z Muzeum Motoryzacji 
w Otrębusach.

W obchody święta miasta włączyła się 
tutejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która 
obchodzi jubileusz 105-lecia istnienia.

n  Sławomir Sadowski

– Zawsze śpiewamy dla Pana Boga, a On 
jest taki sam dla wszystkich i wszędzie 
– mówił dyrygent zespołu TGD Piotr Na-
zaruk tuż po koncercie, który 6 sierpnia 
uświetnił uroczystości odpustowe w pa-
rafii Przemienienia Pańskiego. 

Alchemia muzyki

Dwanaście odsłon Japonii 

Lata 20., lata 30. 
w Milanówku  

Doświadczanie radości  
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TGD, czyli Trzecia Godzina Dnia, to zespół, 
który jest prekursorem nurtu pop-gospel 
w Polsce. W skład grupy wchodzą ludzie 
reprezentujący różne wyznania chrześcijań-
skie, a łączy ich wspólna modlitwa ubrana 
w  dźwięki. Podczas grodziskiego koncertu 
niezwykły chór wykonał utwory ze swojej 
najnowszej płyty opatrzonej tytułem „Wra-
cam do domu”. A że w kościele przy ul. Łącz-
nej parafianie śpiewają często, choć jak mó-
wił ks. proboszcz Janusz Starosta, nie zawsze 
tak ładnie, nie dziwił widok rozśpiewanej 
publiczności, która przyjęła muzyków jak 
w domu, a pożegnała owacjami na stojąco.

– Bardzo nam zależy, żeby nasza parafia 
była miejscem ewangelizacji i doświadcza-

nia radości. Kiedy tylko pojawia się moż-
liwość zaproszenia ludzi, którzy śpiewem 
wielbią Boga, bardzo chętnie z niej ko-
rzystamy. Dzisiaj dodatkowo przeżywamy 
odpust i obchodzimy jubileusze święceń 
kapłańskich. Jubileusz natomiast to we-
zwanie do radości, której nie mógł zakłócić 
nawet deszcz, z resztą u nas jak pada, to 
pięknie pada – mówił ks. proboszcz.

W czasie uroczystej sumy poprzedza-
jącej festyn i koncert za dar kapłaństwa 
dziękowali ks. Juliusz Olejarz (50-lecie 
święceń), ks. proboszcz Janusz Starosta 
(25-lecie) oraz parafianin ks. Zbigniew Sa-
wiak (5-lecie).

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner
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Doświadczanie radości  

Proza Iwaszkiewicza przyciągnęła takich 
reżyserów jak Jan Rybkowski, Barbara Sass, 
Janusz Majewski, Agnieszka Holland, Stani-
sław Różewicz czy Kazimierz Kutz. O  feno-
menie popularności twórczości gospodarza 
Stawiska wśród kilku generacji polskich 
filmowców mówił podczas festiwalu filmo-
wego zorganizowanego w ostatni weekend 
lipca w Muzeum Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów Andrzej Wajda. Spotkanie wy-
bitnego reżysera z publicznością w domu 
znakomitego pisarza było swego rodzaju 
kumulacją, a jednym z pretekstów – kore-
spondencja pomiędzy A. Wajdą a J.  Iwasz-
kiewiczem. Łączyła ich artystyczna nić poro-
zumienia. Pisarz powiedział kiedyś, że tylko 
Wajda potrafi doskonale robić ekranizacje 
jego prozy. W jednym z listów zwraca się do 
reżysera „Ty mój Kurosawo”.

A. Wajda sięgał trzy razy po prozę Iwasz-
kiewicza i zawsze z bardzo dobrym skut-
kiem. W 1970 r. powstała zainspirowana ob-
razami Malczewskiego „Brzezina”, dziesięć 
lat później nominowane do Oscara w  ka-
tegorii najlepszy film obcojęzyczny „Panny 
z  Wilka”, które ustąpiły miejsca tylko „Bla-
szanemu bębenkowi” Volkera Schlöndorffa, 
w 2009 r. „Tatarak”.

A. Wajda wspominał swoje wizyty w Sta-
wisku. – Z Iwaszkiewiczem, który brał udział 
w życiu publicznym, można było rozma-
wiać o wszystkim – mówił. Trochę gorzko 
zabrzmiały refleksje reżysera na temat 

obecnej kondycji filmu oraz… publiczno-
ści. – Dzisiaj scenarzyści realizują film pod 
założony z góry budżet albo pod konkret-
nych aktorów, podczas gdy pisarz ma nie-
ograniczoną wyobraźnię – mówił reżyser. 
W latach, gdy na ekrany wchodziły filmy 
A. Wajdy z publicznością przychodzącą do 
kina można było dyskutować nawet o mito-
logii. – Dzisiaj chyba musiałbym robić jakieś 
odnośniki – stwierdził reżyser. 

A. Wajdzie towarzyszyła Krystyna Za-
chwatowicz. Po spotkaniu odbyła się pro-
jekcja filmów „Panny z Wilka” i „Tatarak”. 
Drugiego dnia festiwalu filmowego „Iwasz-
kiewicz w filmach Wajdy” gościem Stawiska 
był Olgierd Łukaszewicz. Natomiast pu-
bliczność mogła obejrzeć „Brzezinę” i „Noc 
czerwcową”.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Jarosław Iwaszkiewicz to obok Henryka Sienkiewicza najchętniej 
ekranizowany polski pisarz. Tak duża liczba ekranizacji świadczy o sile 
i żywotności jego twórczości. Mówi się, że opowiadania Iwaszkiewicza 
są bardzo filmowe, a nawet „jeśli nie masz pomysłu na film, weź na 
warsztat Iwaszkiewicza”. 

Kumulacja w Stawisku

Vabank i Różowa Pantera
W ramach Letniej filharmonii, organizowanej przez Milanowskie 
Centrum Kultury, 31 lipca na scenie na skwerze za Pomnikiem 
Bohaterów vis a vis kościoła św. Jadwigi Śląskiej wystąpił Mariusz 
Kozłowski Quartet z programem „Muzyka filmowa i jazz”.
Liderem zespołu jest mieszkający w Prusz-
kowie saksofonista Mariusz Kozłowski. 
Na perkusji gra Mariusz Mocarski, znany 
ze współpracy z takimi wykonawcami jak 
Krzysztof Kiljański, Marysia Sadowska, Pa-
trycja Markowska, Justyna Steczkowska, 
Robert Janowski, Agnieszka Chylińska i Zbi-

gniew Wodecki, jak również pracy pedago-
gicznej w grodziskiej szkole muzycznej. Na 
program koncertu złożyły się m.in. kompo-
zycje Henryka Kuźniaka z filmu „Vabank”, 
Włodzimierza Korcza z serialu „07 zgłoś 
się”, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Komedy, 
Waldemara Kazaneckiego, ale także utwory 
Chucka Mangione z „Dzieci Sancheza” czy 
Henry’ego Manciniego z „Różowej Pantery”. 
W kwartecie Mariusza Kozłowskiego na pia-
ninie zagrał Piotr Karol Sawicki, a na gitarze 
basowej Konrad Kubicki.

Letnia filharmonia to cykl ośmiu kon-
certów plenerowych, podczas których na 
scenie zaprezentowali się muzycy związani 
z Milanówkiem oraz Podwarszawskim Trój-
miastem Ogrodów.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Proza Iwaszkiewicza
– Do filmu wprost idealna. Kiedy byłem 
młody, pytałem tych, którzy robili wybitne 
filmy, co potrzebne jest do zrobienia do-
brego obrazu. Wtedy usłyszałem: po pierw-
sze, musisz mieć wyraziste postacie i tyleż 
samo wyraziste sceny, w których te posta-
cie się pojawiają. Uznałem, że nie ma pisa-
rza, którego twórczość bardziej spełniałaby 
te wszystkie warunki, niż proza Iwaszkiewi-
cza. Znalazłem tam też wspaniałe dialogi. 

Wycieczka do Wilka
- „Panny z Wilka” miały swój kameralny kli-
mat i były zaproszeniem do trochę innego 
świata. Chętnych do zrobienia z tego filmu, 
było kilka osób. A Jarosław nie tylko zgo-
dził się, żebym to ja reżyserował, ale na 
dodatek zrobił nam wycieczkę – zawiózł 
nas do domu, który jak się okazało, był już 
w tym czasie własnością Pegeeru. Zdewa-
stowany do granic możliwości, no jednym 
słowem obraz nędzy i rozpaczy. Co było 
w  nim niezwykłego? Otóż Iwaszkiewicz 
przywiózł nas do miejsca, w którym w cza-
sach jego świetności mieszkały owe panny 
– bohaterki opowiadania Jarosława. Dużo 
opowiadał. Barwnie i ze szczegółami. Mie-
liśmy ze sobą sprzęt, więc wyciągnęliśmy 
kamerę i z tego wszystkiego powstał film 
dokumentalny „Pogoda domu niechaj bę-
dzie z Tobą”. I właśnie ten film, nakręcony 
trochę ad hoc, często poprzedza „Panny 
z Wilka”. To takie swoiste preludium.

Klamki na strychu
– Ważną rolę w „Pannach z Wilka” ode-
grał scenograf Allan Starski. Szukaliśmy 
miejsca na realizację filmu. Zawiózł mnie 
50 km od Warszawy, do wiejskiego domu. 
Niechętnie, ale pojechałem. Dom żył. Pod-
upadał, ale ciągle mieszkali w nim jego 
właściciele. Kiedy w 1945 roku przyszli 
tam Sowieci, ukryto wszystko co się dało 
i zadbano o to, by dom sprawiał wrażenie 
kompletnej nędzy. Z upływem lat dwór 
rzeczywiście niszczał. Ale ciągle miał duszę 
i stanowił pole do popisu dla Allana, który 
stopniowo wydobywał z niego całą urodę. 
Między innymi dobudował tam ganek. Ale 
najbardziej niezwykła historia wydarzyła 
się pewnego wieczoru, kiedy Starski nagle 
zagrzmiał: „A klamki gdzie?”. A przyjechał 
wtedy z Londynu mocno starszy pan, który 
mieszkał w tym dworze przed wojną. I sły-
sząc gromko rzucone pytanie Allana, nagle 
odpowiedział: „Są…, chyba są na strychu”. 
I rzeczywiście. W drewnianej skrzyni leżały 
sobie spokojnie piękne, mosiężne, wspa-
niałe klamki. Ten dom nie był dekoracją, 
sztucznym studyjnym tworem. Był miej-
scem. Można było otworzyć okno i zrobić 
kadr tego, co było na zewnątrz. Można było 
wyjść z tego domu, wejść do niego. Drobia-
zgi, ale jakże ważne dla całości. Ta prawda 
opowiadań Iwaszkiewicza zawsze wymu-
szała, żeby zrobić tak jak było napisane. 
I w tym miejscu to było możliwe.

n  not. Beata Frejnik

ANDRZEJ WAJDA:
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Jest późne lato 1944 r. Kiedy wyjdziemy na 
miasto w kierunku wschodnim, zobaczymy 
nieruchomą czarną chmurę dymów i tuma-
nów z wysadzanych domów Warszawy. Trwa 
powstanie. Po kapitulacji dobija się ranną 
śmiertelnie Warszawę, dom po domu, piwni-
ca po piwnicy. Czarna chmura wisi.

Właśnie w balii namoczone było ogromne 
pranie, kiedy przyszedł rozkaz opuszczenia 
domu przy ul. Kościuszki w ciągu trzech dni. 
Trzeba było natychmiast wyżąć pościel i roz-
wiesić na sznurach w ogrodzie. I przy tym wy-
żynaniu mama wyżęła obrączkę. To była duża 
strata – tata swoją musiał sprzedać na chleb, 
chyba rok wcześniej. Szukaliśmy wszyscy. 
(Zgubę znajdę dziesięć lat później, pewnego 
majowego ranka. Obrączka błyszczeć będzie 
w skibie – prezent dla świeżej maturzystki od 
nieżyjącej już wówczas mamy.)

Już zapakowane rzeczy na furze, już koń ma 
ruszyć, a tu zostało na gwoździu coś bardzo 
potrzebnego. Łapię, pędzę i krzyczę: „Został 
worek z łatami”. W ostatnim roku wojny nikt się 
łat nie wstydził – łatanie, nicowanie, cerowa-
nie, podłużanie, farbowanie było czynnością 
powszednią. Ale też i skracanie. Opowiadał 
kiedyś prof. Władysław Tatarkiewicz: „po wy-
dostaniu się z obozu w Pruszkowie zamiesz-
kaliśmy w Błoniu. Robiło się coraz zimniej. Po-
jechałem na targ do Grodziska i kupiłem sobie 
palto, było do samej ziemi”. Trudne do uwie-
rzenia – profesor esteta, niezwykle elegancki 
wręcz wytworny… w palcie do ziemi.

Ubrania i buty po starszym rodzeństwie 
dodzierały młodsze dzieci. Buty skórzane 
były bardzo drogie, więc dzieci, które szybko 
zdzierają podeszwy, stukały teraz w chodnik 
drewniakami, a także często w lecie chodziły 
na bosaka.

Gościny użyczyli nam w swoim domu pań-
stwo Irena i Witold Zalewscy. W pokoju z kuch-
nią zamieszkało nas 8 osób. Ciasno zrobiło się 
dopiero w styczniu 1945 r., kiedy spali u nas 
uciekający Niemcy. Spali na podłodze, poko-
tem, spali snem kamiennym. To ci ostatni. Tata 
rano ich budzi: „Kameraden, schon losgegan-

gen”. Oni proszą: „Frau, kaffee, kaffee”. I mama 
rozpala pod kuchnią i gotuje Dobrzynkę. Na-
lewają do manierek w filcu. Czy zdążą uciec? 
Ostatni Niemcy uciekają w popłochu – to nie 
jest odwrót, to jest paniczna ucieczka. Gna ich 
strach – czerwonoarmiejec. Przy kapliczce na 
rogu ul. Sienkiewicza i ul. Kościuszki zostawia-
ją na chodniku ponad 10 skrzynek amunicji. 
Byle szybciej. W nas ciągła niepewność. To 
chyba wtedy śpimy w ubraniach.

16 stycznia owej mroźnej zimy 1945 r. 
Czterech Złowrogich Jeźdźców Apokalipsy 
pojawiło się na grodziskim niebie, niosąc 
nam zagładę. 

Na witrażu śnieg purpowieje. Nagłe piko-
wanie samolotu, wtedy serce ci zamiera, leci 
bomba, gdzie spadnie? Przeraźliwy huk. Wy-
latujące szyby. Dom drży. W ostatniej chwili 
schowałam się za łóżko. Tam gdzie przed 
chwilą kucnęłam, odłamki tkwią w podłodze. 
Nowe wybuchy w pobliżu. Brat przestraszony 
mówi: „Jezu, dokąd pójdziemy?”. Nie ma do-
kąd uciec. Znowu stękają bombowce.

Bomba spadła chyba na podwórko, bo leży 
tam zabity koń i dzieciom nie wolno wycho-
dzić. To dobrze, że wydano taki zakaz. Moja 
90-letnia ciocia, kiedy dziś słyszy rozmowę 
o  wojnie, widzi swój koszmar z dzieciństwa, 
z wrześniowego bombardowania w 1939 roku. 
Krzyk ludzi na ulicy i krzyk Cygana. Wiezie Cy-
gankę na wózku, dookoła cygańskie dzieci 
krzyczą i płaczą, pewnie ranna, idą może do 
szpitala. Mijają – Cyganka nie ma głowy.

Jest w mieście dużo zabitych i rannych. Za-
bici układani są w alejkach cmentarnych na 
śniegu, niektórzy trudni do identyfikacji. Od 
strony ul. Radońskiej wiszą na cmentarnych 
drzewach strzępy czarnych ubrań. Ranni są 
odwożeni lub odnoszeni do szpitala przy 
obecnej ul. Okulickiego i układani na śniegu, 
bo ten mały szpital jest przepełniony. Duży 
budynek szkolny przy ul. Żwirki i Wigury mie-
ści szpital niemiecki. 

Dzieci liczą leje: w pobliżu domu państwa 
Zalewskich spadło siedem bomb. Na ul. Ko-
ściuszki, blisko ul. Sienkiewicza, ranny został 

mój kolega z klasy Jan Wiechowski – do szko-
ły chodził o lasce. Jego mama, ranna, zmarła 
z upływu krwi.

Może odłamki tego samego pocisku znisz-
czyły część falbany wieżyczki domu państwa 
Frejlichów na ul. Kościuszki. Co jakiś czas 
dach wieżyczki w tych miejscach trzeba było 
na nowo reperować.

Po eksplozji przy wysadzaniu mostku 
na rzece Mrownie, blisko dworca, powstał 
ogromny dół o szerokości 6 m i głębokości 
2,5 m, uniemożliwiający ruch pociągów na 
2  torach.  A z  zachodu, z obozów z Niemiec 
wracali do Polski ludzie. Nad odbudową most-
ku na Mrownie pracowano w dzień i w nocy. 
Po pracy każdy jako zapłatę otrzymał 2-kilo-
gramowy bochenek chleba. Kiedy ruszyły już 
pociągi do Warszawy, po odbudowie mostku 
i obu torów, wyglądały te pociągi jak kiście 
winogron – ludzie leżeli na dachach, stali na 
buforach, w  otwartych drzwiach. Wracali do 
domów z  tęsknotą, z niepokojem, czy zastaną 
rodzinę, czy zastaną dom, a może z rozpaczą.

Bomby większe i mniejsze zabijały i raniły 
ludzi dookoła. Krew na śniegu, na cmentarzu, 
krew na ulicach, na rynku, krew przy przepeł-
nionych szpitalach… Rannych wożono furami 
lub dorożkami, noszono na rękach lub na wy-
rwanych drzwiach.

Czy jakieś inne miasteczko w Polsce dozna-
ło w jednej godzinie takiej hekatomby? Tru-
mien nie starczyło; posłużą papierowe worki.

Jest mróz. Jest silny mróz. Wisła skuta 
lodem. Kiedy tylko Niemcy opuścili lewo-
brzeżną Warszawę, ruszają mieszkańcy Pragi 
ścieżką po wiślanym lodzie na drugą stronę 
stolicy, wychodząc w pobliżu ul. Karowej. 

Witraż – barwny obraz wyczarowany z połączonych kawałków kolorowych szkieł. Słońce je 
budzi do życia. Może być postać, może być kwiat, a może też być miasteczko. Połączmy 
te okruchy wspomnień w jeden witraż, podświetlmy je naszym sercem, a zobaczymy 
Grodzisk przełomu: jesieni 1944 r. – wiosny 1945 r.

Kłaniam się Tobie,  Miasteczko
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Skutki nalotu z 16 stycznia 1945 r.

Dom państwa Zalewskich – widok współczesny
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Kłaniam się Tobie,  Miasteczko
Ale żeby wyjść na brzeg, trzeba się czegoś 
chwycić. Więc chwytają za coś, co sterczy ze 
śniegu. To duży, wojskowy but zamarzłego 
w śniegu Niemca.

A na witrażu przesuwa się tragiczny pochód.
Niedawno, po kapitulacji powstania, od stro-

ny Milanówka ulicą Sienkiewicza jechał, szedł, 
a może utykał dziwny orszak. Na chodnikach 
cisza, łzy same płyną. Jest znak Czerwonego 
Krzyża. Na czele ktoś ze sztandarem instytucji, 
a może z chorągwią kościelną. Potem furman-
ki, leżą obłożnie chorzy, leżą ranni, obok idzie 
personel. Kto z chorych czy rannych może iść, 
idzie o kulach lub w bandażach. Pielęgniarki 
podtrzymują słabych. Idą powoli. To ewaku-
owany do Grodziska Szpital Dzieciątka Jezus 
z Warszawy. Skręcają w ulicę Kilińskiego i tu 
czaka gotowy do przyjęcia pacjentów gmach 
Zakładu Hydropatycznego dra Michała Boja-
sińskiego. Po kapitulacji powstania warszaw-
skiego mieszczący się tu lazaret żołnierzy 
niemieckich został ewakuowany z Grodziska. 
W strachu przed rosyjskim natarciem, aby nie 
opóźniać ucieczki, zostawiono wyposażenie 
medyczne. Ostatecznym przygotowaniem 
szpitala zajęła się Armia Krajowa. 

Na witrażu rozpycha się wielka czerwona 
gwiazda pięcioramienna.

Teraz, w mroźny styczeń 1945 r., wjeżdżają 
Rosjanie. Każdy czołg jadący od strony Mila-
nówka musi ominąć stojącą na środku ulicy, 
koło Stawów Goliana, barykadę (a może była 
to wielka, porzucona armata?). Wtedy lufa 
czołgu skierowana jest na dom państwa Za-
lewskich. To straszne wrażenie.

Na chodnikach ludzie patrzą z ciekawością. 
Za tankami jadą jednokonne wozy. Między 
dwoma dyszlami nieduży koń, nad sobą ma 
pałąk. To na naszych drogach dziwny widok.

Idą też niemieccy jeńcy. Nie patrzą na lu-
dzi, wloką się, chyba idą z daleka. Głowy mają 
okręcone szalikami, szmatami, chustkami; ręce 
i nogi owinięte owijaczami, onucami; niektó-
rzy idą w kocach, inni mają tylko kawałek koca.

Już nie będzie słychać paradnego, drobne-
go kroku i wybijanego obcasami rytmu ćwi-
czącej kolumny Wehrmachtu na ul. Kościusz-
ki, w takt słów brzmiących „Heili, heilu, heila”. 
W tył zwrot. Ćwiczono na jezdni na długości 
parkanu szkoły.

I co dalej z witrażem?
W Grodzisku mrowie ludzi. To tysiące war-

szawiaków – dostali już schronienie pod da-
chem i siennik ze świeżą słomą. Grodziszczanie 
dzielą się z nimi chlebem, swoim kartkowym 
czarnym chlebem, wystanym na mrozie, i kar-
toflami z ogródków i działek. W pewnym cza-
sie po kapitulacji powstania mieszkało u nas 
12 osób w pokoju z kuchnią; u koleżanki na 
noc przychodziło kilkanaście osób. Pamiętam, 
jak mama rozłożyła na stole swoją chustkę na 
głowę, przecięła ją ukośnie, obrębiła dwa trój-
kąty i jeden dała uciekinierce z Warszawy.

Przyjaciel rodziców, zamożny inżynier z War-
szawy, uciekł z rodziną z palącego się miasta 
– dokąd? Uważał, że najbezpieczniej i najlepiej 

będzie im w… Grodzisku na ul. Kościuszki. Tu 
kwitną nagietki, w trawie leżą ulęgałki, w kar-
toflane bruzdy pacają jabłka, a przy starych 
komórkach wisi hamak. Życie towarzyskie? 
Bujne – przychodzą z okolicznych domów licz-
ni sąsiedzi z wiaderkami do studni po wodę, 
bo jest znakomita. Pan inżynier, któremu do 
powstania gotowała służąca, teraz po posiłku 
łapał osmolony, aluminiowy rondel i pod stud-
nią z zapałem piachem go szorował. 

I nikt o was nie napisał ballady – o Rondlu 
Osmolonym i Saganku Żelaznym. Kuchnia 
była tylko dwufajerkowa, ludzi głodnych 
dużo, więc rondel gotował to kluski, to faso-
lową, to kartoflankę, to kapuśniak albo grzał 
wodę. A saganek? Wpuszczony w fajerki, słu-
żył wszystkim ofiarnie. Każdy mógł nalać sobie 
gorącej, zbożowej kawy – Dobrzynki lub Tur-
ka. I tak pracowały 16 godzin dziennie. Więc 
nic dziwnego, że do warsztatu naprawczego 
pana Medyńskiego, który to warsztat mógłby 
mieć nazwę „Garnki lutuję”, mieszczącego się 
obok piekarni pp. Bojewskich na ul. 11 Listo-
pada, znoszono dziurawe garnki, miednice, 
miseczki, nocniki, bańki, kubki, a  pod koniec 
wojny emaliowane talerze. Miednice były uży-
wane przez cały dzień przez wiele osób. Mistrz 
Medyński, w berecie i w drucianych okularach, 
przedłużał im żywot tak, jak mógł: najpierw 
lutował dziury, a mocno zniszczonym, emalio-
wanym wstawiał nowe dno z blachy ocynko-
wanej. Często miednicę wynosiło się na trawę 
pod drzewo i tu dopiero można się było plu-
skać z rozmachem.

Kochane garnki, rondle i saganki – służy-
łyście ludziom i ludzie przetrwali. O ludziach 
piszą, a o was, Żelaźni Bohaterowie z gorący-
mi sercami? Czy macie swoje niebo? I w tym 
momencie usłyszałam groźne bulgotanie. Oh, 
jak mogłam o tobie zapomnieć, Aluminiowy 
Czajniku, wiecznie okopcony, który serwowa-
łeś herbatę, aby stworzyć ułudę spokoju i roz-
kosznej chwili. Herbatę? Tak. Na strychu babci 
Stefanii pachniało tym, co najlepsze w ogród-
kach naszych babć: wisiały zielone mięty, białe 
baldaszki czarnego bzu, na podłodze suszyły 
się liście malin i kwiat lipy i jasnoty, zwijały się 
aromatyczne skórki z jabłek. Było… minęło.

Wkrótce wystarał się tata dla 4-osobowej 
rodziny pana inżyniera o lokum w Łąkach. Bo 

tata miał chody – nie było telefonów, nie było 
autobusów, nie było samochodów, poza głów-
nymi ulicami nie było chodników – trzeba było 
chodzić, w błocie, śniegu czy mrozie. I chodził, 
bo skromny urzędnik magistratu traktował 
swoją pracę jako posługę tym najbardziej po-
trzebującym. Było ich setki. Wiedział, że kiedyś 
naszemu miastu ktoś powie: byłem przyby-
szem, a przyjęliście mnie. 

Za port bezpieczny uznała też naszą zagro-
dę w Grodzisku pani Wanda z 8-letnim synem, 
przedwojenna koleżanka mamy z Warszawy, 
osoba wielkiej kultury, pogodna, mimo że stra-
ciła dużo. Jak się po latach dowiedziałam, byli 
to ludzie dobrze sytuowani. Kiedy nadszedł 
czas próby, czas wojny i powstania, okazało 
się, że pani bezradna. Coraz trudniej było kupić 
żywność. Pewnego dnia mąż, inżynier, zdobył 
gdzieś woreczek kaszy, triumfalnie wręcza żo-
nie: – Ugotuj! – Ale pani nie umiała. Odszedł. 
Nie wiem, czy wrócił. Dramaty wojny był różne.

Już po wejściu Rosjan pojawiła się u nas 
znajoma z dobrych lat, pani Marta z Warszawy. 
I znów inne losy. Ta samotna, elegancka i pew-
na siebie dama postanowiła nie opuszczać 
warszawskiego mieszkania. Może wiedziała już 
o tragicznym bytowaniu w obozie pruszkow-
skim, o selekcji osób, wywożeniu do obozów 
pracy i obozów koncentracyjnych? Czy mia-
ła bogatą spiżarnię? Czy przeszła do innego 
mieszkania? Mieszkania były nieogrzewane, 
zima sroga, potem brak wody, brak gazu, brak 
żywności. Wszyscy, którzy się ukrywali, żyli 
nadzieją: może uciekną – o  Niemcach, może 
ruszą – o Armii Czerwonej. Może już jutro… 
Pewnego dnia po cichutku pojawił się mężczy-
zna, też ukrywał się przed Niemcami. Nie mieli 
wody, ale mieli śnieg. Pani Marta ogrzewała 
dłońmi garnuszek, mężczyzna chronił ręce. 
Naczynie ze śniegiem położył sobie na brzu-
chu i tulił do siebie, żeby śnieg stopniał. 

cd. na str. 22
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Zamożny inżynier z Warszawy uważał, że najlepiej im będzie w Grodzisku

Budynek Zakładu Hydropatycznego  
w czasie okupacji
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Cd. ze str. 21
Mężczyzna chronił ręce. Nic dziwnego, były 

to ręce Szpilmana.
Nie wiem, dlaczego pani Marta opuściła wy-

zwoloną Warszawę. Może jej mieszkanie prze-
stało istnieć? Zamieszkała w Leśnej Podkowie.

Tak często odpowiadam sobie „nie wiem”. 
Może przy dzieciach nie wszystko mówiono? 
Może dziewczynki myślały częściej o lalkach, 
a nie o ludziach? Teraz wyłaniają się z mojej 
pamięci i Przybysze, i Gospodarze, ich życia 
splotły się w tragicznych dniach wojny. Może 
przywołanie Bohaterów tamtych lat jest 
kształtem modlitwy?

W kuchniach grodziskich wisiały serwet-
ki, przypięte do szafek, do ścian. Wśród ha-
ftowanych, kolorowych kwiatków można 
było też odczytać sercem haftowane słowa: 
„Gość w dom, Bóg w dom”. W naszym domu 
nie było takiej pięknej serwetki. Ale na stole 
w kuchni stał duży, stary, drewniany talerz do 
chleba – nad rzeźbionymi kłosami literki bie-
gły tak:  „Czem chata bogata”.

Grodzisku – byłeś wówczas szpetny, bez 
kanalizacji, pełen ruder, komórek, składzi-
ków i przybudówek, nierzadko jeszcze słomą 
krytych, brudny i zapyziały. Twoi mieszkańcy, 
biednie ubrani, to często zawszeni, mizerni, 
wygłodzeni po pięciu latach wojny ludzie. 
Ale może tak wygląda gnębiony, prawdziwy, 
szlachetny bohater, oddany innym.

Wiele tysięcy warszawiaków, wysiedleńców 
i uciekinierów z całej Polski znalazło tu dach, 
chleb i… wspólną miskę do mycia.  Takie małe 
miasteczko, a tak wielkie miało serce. Czyż nie 
należy mu się szacunek, podziw i miłość?

W szybce witraża rozpostarł skrzydła biały 
orzeł w złotej koronie.

Jest Grodzisk na wielkim zakręcie historii 
– jaka będzie Polska? Na razie spontaniczny 
znak: kobiety i mężczyźni maja dwie wąskie 
wstążeczki na kołnierzu lub w klapie – wstą-
żeczki, oczywiście biała i czerwona, tworzą 
symbol polskości. Na domach pojawiają 
się flagi. Mama zaczęła szyć flagę może rok 
wcześniej. Tata zobaczył: „Co ty robisz?”. „A ty 
co robisz?”. Cisza. Nawet dzieci wiedziały, że 
tata, skromny urzędnik magistratu, ma swój 
prywatny front walki z Hitlerem, choćby ura-
towanie życia dezerterowi – Polakowi z ar-
mii niemieckiej, siłą wcielonego do wojska, 
choćby nieustanna pomoc tym najbardziej 
zagrożonym.

Na witrażu widać grupy dzieci.
Ciągle dokucza duży mróz, więc starsze 

dzieci biegają na dworzec, bo tam błogie 
ciepło. Nie słychać już ujadania niemieckich 
wilczurów, trzymanych w letniej restauracji 
na dworcu. Można je było zobaczyć za potęż-
nymi kratami, między kolumnami.

A w co bawią się przedszkolaki? Podpatru-
ją życie. Puk, puk. – Kto tam? – To ja, spalona 
z Warszawy. Poproszę kubek mleka dla dziec-

ka i kromeczkę chleba dla mnie. – „Spalona” 
otrzymuje to umownie. A dalsze życzenia 
zależą od bogatej fantazji dziecka.

Pewnego dnia przedszkole odwiedza 
absolwentka, córka właścicieli sklepu spo-
żywczego. Więc panie otaczają dziewczynkę 
wianuszkiem i pytają: – A mąka jest? – Nie 
ma. – A cukier jest? – Nie ma. – A sacharyna 
jest? – Nie ma. – A ryż jest? – Nie ma. – A co 
jest? – Sznurowadła, szare mydło, kapusta 
kiszona. Więc panie składają ręce i żałośnie 
kiwają głowami: – Stara bieda, stara bieda – 
lamentują. I dziewczynki wiernie powtarzają 
scenę, dodając nowe pytania, i na końcu smu-
tek ich jest ogromny, kiedy kiwając głowami 
narzekają: – Stara bieda, stara bieda.

Grupy dzieci, które niedawno stawały pod 
balkonem kamienicy na rogu ul. Kościuszki 
i ul. 1 Maja i krzyczały: „Ich bitte bonbon”, a kie-
dy znudzony Niemiec rzucił garść cukierków, 
dziękowały „Danke schön”, teraz już wiedzą, że 
„niemiaszki” uciekły i więcej „szkopów” i „szwa-
bów” w Polsce nie będzie. Te dzieci teraz z wiel-
kim znawstwem omawiają nową sytuację: „ka-
capy”, nie „czubariki”, nie „kałmuki”, nie „ruskie”. 
Wiedzą, że jest malczik i dziewuszka, że na gło-
wie nosi papachę, a na nogach walonki. Chłop-
cy słyszeli już o katiuszach i kulomiotach.

Tata, zdenerwowany, wychodzi na cały 
dzień, może i na noc. Mama prosi: „Zostań 
z  nami”. Tata tłumaczy: „Nie mogę. Ludzie 
przychodzą i mówią: przecież to ponie-
mieckie. Chcą wszystko wynieść. Muszę im 
tłumaczyć, że to polskie – budynek, meble, 
dokumenty miejskie”. Tata wierzy, że uratuje 
magistrat, bo wszyscy wiedzą, że jego ręce 
są czyste, wszyscy wiedzą, że 5 lat służył lu-
dziom, właśnie tym najbardziej potrzebu-
jącym, więc może posłuchają i nie wyniosą 
tego, co ma posłużyć całemu miastu.

O ile tata walczy z szabrownikami, o tyle 
ja jestem w ich szeregach. Chodzimy do 
szkoły nr 1 przy ul. Kilińskiego i penetrujemy. 
Dziewczynki wynoszą kartonowe choineczki, 
30 cm wysokie, błyszczące, piękne. A potem 
przyłączamy się do chłopców i delikatnie ob-
stukujemy nabój. Są całe stosy pasów z nabo-
jami do karabinów maszynowych. Kiedy wyj-
miemy kulę, zostaje łuska, pełna czarnych, 
błyszczących kwadracików prochu. I to rzuca 
się na kuchnię, kiedy mama rozpali ogień. 

Do szkoły nie chodziło się ani w listopa-
dzie, ani w grudniu, ani teraz, w mroźnym 
styczniu, więc było dużo wolnego czasu na 
zajęcia praktyczne. Niemcy trzymali w bu-
dynku gospodarczym konie, słoma dla nich 
leżała na zewnątrz. Chłopcy wystrzelili ze 
znalezionej rakietnicy i  zapalająca rakieta 
spadła na słomę. Rozmowy były stanowcze 
i musieliśmy zacząć się uczyć w domu.

W nowej, kolorowej szybce witraża odcho-
dzi czarna noc rozpaczy, a przypływa różowy 
brzask nadziei. Jest 1 kwietnia 1945 r. Niedzie-

la. Wielkanoc. Pierwsza Wielkanoc w wolnej 
Polsce. Rezurekcja. Napływają ze wszystkich 
stron ludzie. Kościół nie może ich pomieścić, 
więc stoją wierni na zewnątrz, za nimi lipy, za 
lipami mury. Ocaleni. 

Zabiedzeni, zagłodzeni, w łatanych ubra-
niach. Kogo spotkają? Kto jeszcze nie wrócił? 
Wiedzą, że są i tacy, którzy nigdy nie wrócą. 
Może są w tym jasnym obłoku? Przyszli wier-
ni do zdroju, napić się nadziei. Chcą poskle-
jać swoje połamane serca. Wytrwali, przeżyli, 
przecierpieli i teraz stoją tu razem i dziękują.

Słychać radosną sygnaturkę. Oba dzwony, 
„Tomasz Apostoł” i „Antoni”, zostały w czasie 
wojny zagrabione i wywiezione do Niemiec. 

Rozlega się huk wielu wystrzałów. Sygna-
turki już nie słychać. Najmłodsi grodziszczanie 
strzelają z kapiszonów, starsi chłopcy z kor-
kowców i kluczy od zamka. Wybuchy z moź-
dzierzy są najpotężniejsze. Idą dymy w górę 
i mieszają się z wonnym dymem kadzideł. Huk 
rośnie – strzały, wybuchy, detonacje są coraz 
głośniejsze; amunicji w Grodzisku nie brakuje.

Z budynków szkolnych wybiegają stacjo-
nujący tam rosyjscy żołnierze. Co się dzieje 
w tym małym miasteczku?

– Szto eto? Wojna? Wojna? – krzyczą zde-
nerwowani. – Szto słucziłos? Wojna? Szto eto?

– Woskriesienije! – pouczają godnie gro-
dziszczanie. Znają język rosyjski, przecież 
tak krótko żyła wolna Polska po 123 latach 
zaborów.

– Woskriesienije? Żal szto my nie znali…
A kiedy grodziski organista, pan Włady-

sław Bartosik, zaintonował w kościele „We-
soły nam dzień dziś nastał”, tłum wiernych 
podchwytuje pieśń i sercem śpiewa ten zwy-
cięski hymn radości.

Bo prawdziwie zmartwychwstał Pan i zmar-
twychwstała Polska.

Przychodzi nowe. Tata zamiata ulicę wzdłuż 
naszego domu, podchodzi milicjant. Nie ma 
jeszcze munduru, tylko biało-czerwoną opa-
skę na ramieniu. Prowadzi kogoś. 

– Pisz pan pretokół. – I wręcza tacie papier 
i ołówek kopiowy, powszechnie używany. Tata 
odkłada miotłę, wysłuchuje i poprawną pol-
szczyzną, swoim pięknym pismem, wyniesio-
nym z galicyjskich szkół, pisze „pretokół”.

Już niedługo pan milicjant będzie musiał 
zapisać się na bezpłatny kurs dla analfabetów. 
W moim dzieciństwie spotkałam dużo osób 
podpisujących się trzema krzyżykami. I ta bez-
względna walka o zlikwidowanie analfabety-
zmu jest chlubą nowych dni.

Pochylona siwa głowa nad szkolnym ze-
szytem kończy grodziski witraż. Zobaczymy, 
co napisał z mozołem stary człowiek!

Obdarz, Panie, nasze czasy pokojem…
Dziękuję Pani Barbarze Macher za informa-

cje o lazarecie niemieckim.

n   Janina Zondek

5 lutego 1945 r.1 maja 1945 r.Niemcy na ul. Kilińskiego
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Nie mamy 
kompleksów 

Długa droga wiodła Panią do Grodziska 
z pobliskiego Chrzanowa Dużego, skąd 
Pani pochodzi. Zanim przed dwoma laty 
została Pani zawodniczką Sparty Grodzisk 
po drodze były m.in. MKS Pruszków Mila-
nówek, AZS Zakopane, Orzeł Elbląg, LKS 
Poroniec Poronin, a przede wszystkim 
Vancouver i Soczi.

– Mój rodzinny dom jest i od zawsze był 
w Grodzisku. Chociaż do szkoły podstawowej 
poszłam do Milanówka i tam właśnie trafiłam 
na Krzysztofa Filipiaka, nauczyciela wycho-
wania fizycznego, który dostrzegł we mnie 
talent i zaproponował treningi panczenowe. 
Wcześniej dużo jeździłam na łyżwach figu-
rowych, już jako sześciolatkę na lodowisko 
zabierał mnie dziadek. Jednak kompletnie 
nie wiedziałam, co to jest łyżwiarstwo szyb-
kie. Po pierwszym treningu na warszawskich 
Stegnach, byłam zrozpaczona i zniechęcona. 
Miałam wówczas 9 lat, przez godzinę uda-
ło mi się pokonać dwa i pół okrążenia, czyli 
1000 metrów. Dla porównania – teraz moja 
życiówka na tym dystansie to 1 minuta 15 se-
kund. Wtedy ciągle się przewracałam, darłam 
lód paznokciami, miałam poobijane kolana. 
Zupełnie nie spodobał mi się ten sport i wca-
le nie zamierzałam kontynuować treningu. 
Zmotywował mnie jednak Krzysztof  Filipiak. 
Na tyle skutecznie, że w wieku 14 lat oznaj-
miłam mamie, że idę do szkoły sportowej. 
Przyjęła to ze spokojem, trochę gorzej było, 
jak się dowiedziała, że ta szkoła jest w Zako-
panem… Spędziłam tam pięć lat, potem stu-
dia w Krakowie i… oto jestem z powrotem. 
Jak mieszka się w Grodzisku dwukrotnej 
medalistce igrzysk olimpijskich?

– Bardzo dobrze! Kiedy skończyłam studia 
w Krakowie, to zastanawiałam się, czy wracać 
tu, gdzie się wychowałam, czy wybrać inną 
lokalizację. I nie żałuję tego, że tu się osiedli-
łam. Po pierwsze, jadę pół godziny na lotni-
sko, po drugie, jak wyskoczę na autostradę 
w drugą stronę,  to jestem za 5 godzin na hali 
w Berlinie. A po trzecie, chyba najważniejsze, 
jak wracam, to mogę odpocząć, bo jest zie-
lono, mogę potrenować, bo mam tu rodzinę 
i znajomych. Po prostu czuję się u siebie.  
Może Pani swobodnie poruszać się po mie-
ście czy też kibice nie dają żyć?

– Zdarza się, że spotykam ludzi, którzy 
krzyczą: „Nasza panczenistka biegnie! Dalej, 
kibicujemy ci!”. Czasem ludzie proszą o auto-
graf, ale są to tylko miłe sytuacje i cieszę się, 
że mogę wnieść trochę uśmiechu w życie lu-
dzi z Grodziska.
Kiedy zrodziło się marzenie o olimpijskich 
medalach?

– Od najmłodszych lat, jak usłyszałam, że są 
takie zawody jak igrzyska olimpijskie, to mia-
łam marzenie, żeby tam jechać. Gdy w 2006 
roku były IO w Turynie i jechała tam część za-
wodników z kadry, z którą już wtedy zaczyna-
łam trenować, poczułam, że za cztery lata ja 
też tam muszę być. Podporządkowałam temu 
celowi całe życie. I pojechałam.
Po medal?

– Nie. Sam wyjazd do Vancouver był speł-
nieniem marzeń – dostałam reprezentacyjny 
strój, mogłam być w wiosce olimpijskiej i by-
łam z tego niezmiernie dumna. W startach 
indywidualnych byłam tak stremowana, że 
zaliczyłam najgorsze wyniki w sezonie i pozaj-
mowałam miejsca na szarym końcu. Koleżan-
ki podobnie. Byłyśmy załamane, ja po każdym 
starcie płakałam. Przed rywalizacją w  druży-
nie trenerka powiedziała nam, żebyśmy po-
starały się wygrać chociaż w jednym biegu, 
by igrzyska nie skończyły się dla nas całkowitą 
klapą. Pierwszy bieg wygrałyśmy z Rosjanka-
mi, drugi przegrałyśmy, więc z Amerykankami 
walczyłyśmy o trzecie miejsce i…zrobiłyśmy 
to. Coś poza wszelkimi marzeniami. Pierwszej 
nocy położyłam sobie medal pod poduszką 
i sprawdzałam w nocy, czy to nie sen. 
Jak wytłumaczyć fenomen, że kraj, który 
oficjalnie ma 21 klubów łyżwiarskich i żad-
nego krytego toru łyżwiarskiego zdobył 
w  tej dyscyplinie 3 medale podczas ostat-
nich igrzysk olimpijskich?

– Vancouver otworzyło oczy na to, że może 
nie mamy wielkich tradycji łyżwiarskich, ani 
infrastruktury, ale możemy wygrywać i być 
w światowej czołówce. Jako kadra jesteśmy 
z  podobnych roczników, razem startowali-
śmy od kategorii dzieci, przez juniora i senio-
ra, bardzo się wspieraliśmy. Chyba jesteśmy 
takim pokoleniem Polaków bez kompleksów, 
którzy jadą na zawody światowe i nie obcho-
dzi nas, że może mamy gorszy sprzęt, gorsze 

warunki do treningu czy brakuje nam tak 
rozwiniętej bazy naukowo-technicznej, po 
prostu stajemy i konkurujemy z tym światem. 
Liczyła Pani kiedyś, ile czasu w ciągu roku 
spędza Pani poza domem?

– Ok. 250 dni. Sezon kończy się w połowie 
marca, wtedy mam wakacje i czas na relaks. 
Od maja zaczynam treningi przygotowujące 
do zimy, zazwyczaj w czerwcu-lipcu jestem 
dwa tygodnie na łyżwach w Niemczech 
i  później cały czas treningi kondycyjne. Na 
lód na stałe wchodzę od września, a od listo-
pada zaczynają się puchary świata, w stycz-
niu są Mistrzostwa Europy w Warszawie, na 
które już teraz zapraszam, w lutym Mistrzo-
stwa Świata. Najwięcej pracy treningowej 
mam w lato i na jesieni, dlatego ważne jest, 
żeby teraz uważać na kontuzje, choroby, bo 
tego czasu zimą się już nie nadrobi. 
Do Pjongczangu jeszcze trochę czasu… 
Myśli już Pani o zimowych igrzyskach 
w 2018 roku?

– Zostało bardzo mało czasu! Ja już idąc na 
trening myślę o tym, że igrzyska są w lutym 
2018. Może w treningu tego nie widać, ale 
rzeczywiście mentalnie już się przygotowuję 
do tego, że przyszły sezon będzie ważniejszy 
niż pozostałe.
W olimpijskiej kolekcji brakuje Pani złota…

– Byłoby jak z bajki, gdyby wystartować 
trzy razy na igrzyskach i na każdych zdobyć 
po medalu i to każdy w innym kolorze. Ale 
niestety życie to nie jest bajka, tylko kawał 
ciężkiej pracy. Na pewno dam z siebie wszyst-
ko, ale jak będzie, tego nikt nie przewidzi. 
W Sparcie są talenty na miarę igrzysk?

– Trenerem sekcji łyżwiarskiej jest Sławo-
mir Chmura, z którym znamy się od najmłod-
szych lat. On zawsze mnie motywował, wy-
ciągał na treningi, bez niego nie byłoby mnie 
tu, gdzie jestem. Dzieciaki z talentem są na 
pewno, ale żeby dojść do wieku seniora w ja-
kimkolwiek sporcie, jest jeszcze tyle zmien-
nych, że talent tak naprawdę to jest mały 
odsetek tego, co posiada mistrz. 
A co jest najważniejsze, by zostać mi-
strzem?

– Systematyczność i dyscyplina.
Dziękuję za rozmowę.

Z dwukrotną medalistką olimpijską 
w łyżwiarstwie szybkim, zawodniczką  
Sparty Grodzisk Luizą Złotkowską, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.
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Podopieczni trenera Dariusza Świderskiego 
zanotowali na razie 4 zwycięstwa i jeden 
remis, co daje im z 13 pkt trzecie miejsce 
w tabeli. W przerwie letniej prezes Sławo-
mir Jackowski nie próżnował, tylko zadbał 
o  wzmocnienie i tak już silnego kadrowo 
zespołu kilkoma graczami, którzy powinni 
dać drużynie jeszcze więcej jakości. Nowy-
mi piłkarzami Chlebni zostali: Kamil Grocho-
walski (poprzednio MKS Piaseczno), Jakub 
Lesiak i Łukasz Frączek (obaj Ożarowianka), 
Daniel Przygoda (Znicz Pruszków), Michał 
Ocipka (Zaborowianka), Michał Chojnacki 
(Pogoń II Grodzisk) oraz Piotr Bogacki (KS 
Konstancin). Furorę robi zwłaszcza Ocipka, 
który w 5 spotkaniach sześciokrotnie trafił 
do siatki rywali. Chlebnia ma jak na razie 
najskuteczniejszy atak w lidze i aż strach 
pomyśleć, jaką siłą będzie on dysponował, 
kiedy do gry powróci najskuteczniejszy 
strzelec drużyny – Kamil Świtalski.  

Wyniki: Pogoń II (d) 4:3 (Tomasz Kulesza – 
2, Michał Ocipka, Maciej Pietraszko), Józefo-
via (w) 3:2 (Ocipka – 2, Daniel Paciorkowski), 
Świt W-wa (d) 3:1 (Michał Chojnacki, Ocipka, 
Kulesza), Milan Milanówek (w) 3:1 (Ocipka 
– 2, Kulesza), Naprzód Brwinów (d) 1:1 (Pa-
ciorkowski).     (mś)

Chlebnia 

sport24

Świetny występ podczas turnieju Polonia 
Lidzbark Cup zanotowali piłkarze Pogoni 
Grodzisk rocznik 2006, prowadzeni przez 
trenera Krzysztofa Rybaka. W stawce 17 dru-
żyn nasi chłopcy zajęli wysokie 2 miejsce, 
choć przy odrobinie szczęścia mogli te za-
wody nawet wygrać. W fazie grupowej Po-
goń pokonała Orlęta Reszel 3:0, MKS Jezio-
rany 3:1, Polonię II Lidzbark Warmiński 5:0 
oraz uległa Wkrze Działdowo 1:2. W kolejnej 
fazie podopieczni trenera Rybaka zwycięży-
li Baltikę Kaliningrad 2:0, Polonię Lidzbark 
3:1, zremisowali 1:1 z Wigrami Suwałki oraz 

przegrali 0:3 z AP Ostróda. 7 pkt wystarczy-
ło do wywalczenia awansu do półfinału, 
w którym po bezbramkowym remisie z By-
tovią U2 Bytów nasi gracze okazali się lepsi 
od rywali w serii rzutów karnych. W finale 
niewiele zabrakło, aby udanie zrewanżo-
wać się ostródzianom za wcześniejszą po-
rażkę. Po remisie 1:1 o końcowym triumfie 
znów decydowały rzuty karne, a te lepiej 
wykonywali rywale, wygrywając 2:1. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju został Mateusz 
Żukowski, ponadto specjalne wyróżnienie 
organizatorów otrzymał Jan Krupa.     (mś)

Sukces w Lidzbarku

W fotelu lidera

Modelowe 
przeloty

u

u u

Nowe twarze w zespole to: Jan Balawejder 
(poprzednio Polonia W-wa), Paweł Feliciak 
(Ożarowianka), Michał Żółtowski, Damian Ko-
siorek (obaj Pelikan Łowicz), Kamil Panufnik 
(Czarni Węgrów), George Enow (ostatnio bez 
klubu, wcześniej Pogoń), Sebastian Małkow-
ski (Dolcan Ząbki), Sebastian Szewczyk (UKS 
Łady), Kamil Kamiński (Wda Świecie). Ponadto 
z wypożyczeń wrócili: Bartłomiej Nowak (Bło-
nianka), Maciej Pietraszek (Bzura Chodaków) 
i Michał Strzałkowski (Victoria Sulejówek).

Mimo bardzo krótkiego letniego okresu 
przygotowawczego i mocno przemeblowa-
nego składu, jak na razie wszystko układa się 
bardzo dobrze. Po 8 kolejkach, rozegranych 
w  ciągu niespełna miesiąca, nasza drużyna 
z 20 pkt na koncie zajmuje 1 miejsce w tabeli 
grupy północnej IV ligi. Na ten dorobek złoży-
ło się 6 zwycięstw oraz 2 remisy. Nasz zespół 
gra ładny dla oka futbol, ma najwięcej zdo-
bytych (21) i najmniej straconych (6) bramek. 
Formą strzelecką imponuje Damian Jaroń, 

który już ośmiokrotnie trafił do siatki rywali. 
Cieszy udany początek, choć do wymarzone-
go celu jeszcze bardzo daleka droga. W gru-
pie występuje 20 zespołów, czyli do rozegra-
nia jest aż 38 meczów. Jakby tego było mało, 
zwycięzca rozgrywek musi rozegrać jeszcze 
dwumecz z triumfatorem grupy południo-
wej IV ligi. I  dopiero wygranie tego barażu 
daje awans do III ligi. Do tego celu jest więc 
40 długich kroków. Za sobą mamy dopiero 8. 
Ważne, że w dobrym kierunku.

Wyniki: Wisła II Płock (w) 2:0 (Damian Ja-
roń, Damian Kosiorek), Dolcan Ząbki (d) 4:0 
(Velin Damyanov – 2, Michał Żółtowski, Ma-
ciej Wilanowski), Delta Słupno (w) 2:2 (Wi-
lanowski, Jaroń), Unia W-wa (d) 4:1 (Michał 
Strzałkowski, Kamil Kamiński, Damyanov, 
Jaroń), Pogoń II Siedlce (w) 4:1 (Jaroń – 2, 
George Enow, Bartłomiej Nowak), MKS Prza-
snysz (d) 3:2 (Jakub Kołaczek, Damyanov, 
Jaroń), Błękitni Raciąż (w) 0:0, Bug Wyszków 
(d) 2:0 (Jaroń – 2).    Michał Śliwiński

Fani szybowców mogli podziwiać ich lata-
jące modele w Izdebnie Kościelnym, gdzie 
w dn. 30-31 lipca odbyły się zawody makiet 
szybowców z cyklu Pucharu ATTP (Air Tow 
Team Poland). Organizatorem zmagań, 
w których w dwóch kategoriach wystarto-
wało 14 zawodników, był Krzysztof Kiljan. 
W rywalizacji najważniejsze były czas lotu 
oraz celność lądowania. W kategorii stan-
dard pierwsze miejsce zajął Tomasz Cyrulik 
z Rybnika, natomiast drugie – Janusza Ol-
szówka z Tarnowa. W kategorii retro zwy-
ciężył Janusz Olszówka, a drugie miejsce 
wywalczył jego krajan Tomasz Świderski. 
Wszyscy zawodnicy zgodnie stwierdzili, że 
latanie i budowanie modeli to ich pasja od 
najmłodszych lat. 

   Maria Barańska

Piłkarska młodzież 

Pogoń. 2000 (Michał Paćko): Varsovia W-wa 
1:4, Żyrardowianka 2:0, Białe Orły Warsza-
wa 0:2 (Leszczyński, Jarmulski, Przyżycki). 
2001 (Piotr Kapuściński): Olimpia W-wa 2:0, 
UKS Tarczyn 6:1 (Szmel – 2, Gabrylewicz, 
Głowacki, Niedziela, Pulik, Siemiątkowski, 
Dziewulski). 2001B (Krzysztof Wyganowski): 
Tur Jaktorów 5:0, Mszczonowianka 5:0 (Ustsi-
novich – 4, Janasz – 3, Szlachcin – 2, Florkie-
wicz). 2002 (Kamil Groński): UKS Nowa Wieś 
4:1, Jedność Żabieniec 5:0, UKS Iwiczna 7:1 
(Wojtecki – 4, Kocoń – 3, Handzlik, Śmieciński, 
Robak – po 2, Ogonowski, Chyła, Wiśniew-
ski). 2003 (Adam Mrówka): Unia Boryszew 5:2 
(Kamiński – 2, Mikulski, Kądziela, Powierża). 
2004 (Michał Witczak): Unia W-wa 0:8. 2004B 

(Wyganowski): KS Armado W-wa 7:2 (Filipiuk, 
Ryś – po 3, Leszkiewicz). 2006 (Krzysztof Ry-
bak): SEMP Ursynów 8:5 (Żukowski – 3, Krupa, 
Grygiel – po 2, Miazgowski). 2006B (Szymon 
Kisiel): Błonianka 12:0 (Kaczmarek – 3, Dołęż-
ka, Malinowski, Federenko – po 2, Karpiński, 
Zegarski, Wyleziński). 2007 (Michał Zientala): 
Sporting Grodzisk 5:5 (Ostrowski – 4, Mazur).

Chlebnia. 2005 (Janusz Klimczewski): 
Znicz II 2:2, Ursus 3:1, Piast Piastów 3:1. 2006 
(Bartłomiej Gołębiewski): Promyk Nowa Su-
cha 6:4 (Powierża – 3, Placek – 2, Żółciński). 
2007 (Maciej Pietraszko): Przyszłość Włochy 
4:1 (Wzorek, Karakin, Jastrzembski, Dżugała). 
2007B (Pietraszko): Milan II 5:2 (Nowakowski 
– 3, Filarczyk, Krzyżanowski).    (opr. mś)

u
Za nami start piłkarskich rozgrywek młodzieżowych – jak widać po wynikach, 
dla większości drużyn bardzo udany. Oby jak najwięcej naszych drużyn uzy-
skało w tym sezonie awans do wyższych lig, bo potencjał w tych chłopcach jest 
spory, a doświadczona kadra trenerska gwarantuje stały wzrost umiejętności.

W ostatnich sezonach Chlebnia moc-
no usadowiła się w czołówce ligi okrę-
gowej. W tym, trzeba to sobie jasno 
powiedzieć, będzie należeć do fawo-
rytów rozgrywek. Wyniki pierwszych 
meczów tylko potwierdzają tę tezę.

Po spadku do IV ligi w Pogoni szybko przeprowadzono rewolucję kadrową. Z klu-
bem pożegnało się aż 13 zawodników, zaś w ich miejsce pojawili się inni. Przed tre-
nerem Krzysztofem Chrobakiem postawiono zadanie zbudowania zespołu zdolne-
go w ciągu dwóch najbliższych sezonów włączyć się do walki o powrót do III ligi.

jest mocna

BOGORIA nr 261 wrzesień 2016



BOGORIA nr 261 wrzesień 2016

25sport

Rezerwy  
    w odwrocie 

Morze Czarne służy Sparcie

v
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Pewnym usprawiedliwieniem tego falstartu 
może być fakt, że trener Robert Brudziński 
dysponuje bardzo młodym i mało doświad-
czonym zespołem, którego średnia wieku 
wynosi nieco ponad 18 lat, a coraz więcej 
szans na grę dostają nawet chłopcy z rocz-
nika 2000. Nasza młodzież potrafi zasko-
czyć – zarówno pozytywnie jak i negatyw-
nie. Z jednej strony jest w stanie rozgromić 
solidnego Rysia Laski czy stoczyć heroiczny 
bój z rutynowaną Chlebnią, z drugiej – bez-
dyskusyjnie przegrywa z Żyrardowianką. 
Wrzesień w  wykonaniu naszych „rezerwi-
stów” powinien być lepszy, bowiem do gry 
powróci kilku doświadczonych zawodni-
ków, ponadto można też będzie liczyć na 
pomoc pierwszej drużyny. Po 5 kolejkach 
Pogoń II z 3 pkt zajmuje 13 miejsce w tabeli.

Wyniki: LKS Chlebnia (w) 3:4 (Radosław 
Zientek, Damian Rakoczy, Jakub Szczę-
sny), Piast Piastów (d) 0:1, Ryś Laski (w) 4:0 
(Zientek – 2, Rakoczy – 2), Perła Złotokłos 
(d) 1:3 (Zientek), Żyrardowianka (w) 1:5 
(Szczęsny).    (mś)

Z dobrej strony pokazali się 
zawodnicy UKS Sparta na Mię-
dzynarodowym Turnieju Piłki 

Siatkowej Black Sea 2016, zorganizowa-
nym w Primorsko w Bułgarii. W zawodach 
rozgrywanych nad Morzem Czarnym nasi 
reprezentanci brali udział już po raz szósty 
i tegoroczny występ był ich najlepszym 
w historii wyjazdów do Bułgarii – juniorki 

zdobyły złoty medal, zaś kadeci i juniorzy 
wywalczyli srebro. Poza osiągnięciami 
drużynowymi były też laury indywidualne 
– za najlepszego rozgrywającego roczni-
ka 2000/01 został uznany Jakub Szmaus, 
z kolei Magdalena Kozicka została MVP 
wśród juniorek, a takim samym tytułem 
wśród juniorów może pochwalić się Adam 
Maternik.     (kb)
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Mocne otwarcie 
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Świetną inaugurację nowego sezonu w roz-
grywkach A-klasy mają za sobą piłkarze re-
zerw Chlebni. Młoda ekipa trenera Pawła 
Żeglińskiego po trzech kolejkach plasuje 
się z 7 pkt na trzeciej pozycji. Poprzednie 
rozgrywki rozpoczęli bardzo słabo, później 
zaczęli się coraz mocniej rozkręcać i zakoń-
czyli ligę w środku stawki. Teraz już rozpo-

częli z wysokiego C, co zapowiada, że mogą 
być w ścisłej czołówce swojej grupy.

Wyniki: Mszczonowianka II (d) 6:3 (Kamil 
Piórkowski – 3, Mateusz Piórkowski – 2, Se-
bastian Patanowski), Partyzant Leszno (w) 
1:1 (K. Piórkowski), Błękitni Korytów (d) 4:3  
(Piotr Chłystek – 2, Vadim Berheznyi, Krzysz-
tof Wieczorek).     (mś)

PIERWSZA KORPORACJA LAJK TAXI W GRODZISKU 
Na naszym rynku powstała pierwsza korporacja taxi. Od blisko miesiąca  
na naszych drogach zauważyć możemy oklejone taksówki z logo LajkTaxi.  
Czym nowa firma wyróżnia  się na tle 
dotychczasowych taksówek? 
Cena – wydaje się że to najważniejsza kwestia, za przejechany kilometr 
w pierwszej taryfie płacimy 1,90 zł a za „wejście” do samochodu 8 zł.  
Kierowcy używają tylko pierwszej i drugiej taryfy i co ważne  trzecia 
i czwarta taryfa (wyjazd poza miasto) nie istnieje.  
Dojazd – do tej pory praktyką wśród grodziskich taksówek było 
doliczanie opłaty za dojazd, zamawiając Lajk Taxi  takich opłat nie ma. 
Dostępność – firma działa 24/H 7 dni w tygodniu
Jeden numer 882 00 54 55 –  pod jednym numerem 
mamy do dyspozycji kilka taksówek , dyspozytor wysyła najbliższą co 
pozwala skrócić czas oczekiwania na samochód.  
Powiadomienia – po zamówieniu taksówki otrzymujemy smsa 
z adresem do śledzenia samochodu na swoim telefonie, nie musismy 
wyglądać za okno w oczekiwaniu na kierowcę.  
Aplikacja  – od początku Września firma uruchomiła dla swoich 
klientów aplikację do zamawiania, jednym przyciskiem wysyłamy 
zamówienie (nie musimy znać adresu – aplikacja sama na podstawie  
GPS określi pozycje)  po przyjęciu zamówienia widzimy na  telefonie 
położenie kierowcy z dokładnością do 10 metrów.  
Obsługa  –  wszystkie samochody  są nowe,  kierowcy nie palą 
w autach , po każdym kursie klient ma możliwość ocenienia przejazdu,  
przy zamówieniu możemy też poprosić o fotelik dla dziecka lub kable  
do awaryjnego uruchomienia samochodu.  
Firma działa na naszym rynku od początku lipca  
i zdobyła już liczne grono fanów na FB (2000).

Przykładowe ceny  
Usługa zakupy na terenie Miasta – 20 zł 
Usługa odpalanie samochodu – 20 zł  

(Dzień) 
PKP Grodzisk Maz. – Szpital Grodzisk – 12 zł  
PKP Grodzisk Maz. – Rusałki, Teligi, Bairda  – 12 zł
PKP Grodzisk Maz. – Książenice Rondo  – 24 zł  

Stałe ceny
Dzień/Noc  
Grodzisk Mazowiecki – Pruszków Centrum (60 zł)  
Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Centrum (90 zł) 
Grodzisk Mazowiecki – Łódź Centrum (200 zł)

Grodzisk Mazowiecki 
wybierz co lubisz...

Bardzo słabo rozpoczęły nowy sezon 
w lidze okręgowej piłkarze rezerw 
grodziskiej Pogoni, w pierwszych pię-
ciu meczach notując 4 porażki i odno-
sząc zaledwie jedno zwycięstwo.
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Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 260:
W krzyżówce zaszyfrowa-
ne było hasło: Juliusz Ordon. 
Zdobywczynią nagrody jest 
p.  Daria Graczyk. Po odbiór 
nagrody zapraszamy do siedzi-
by redakcji: Centrum Kultury,  
ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czeka-
my do 30 września. Odpowiedzi 
prosimy nadsyłać na adres re-
dakcji. Nagrodą jest zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina Centrum 
Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.

Krzyżówka z patronem
Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól ponumerowanych  
w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 15.

Bo
le

sł
aw

 S
tę

pn
ie

w
sk

i
26 rozrywka

Pionowo:
1. wybryk, wyskok, zakłócenie spokoju; 2. cela karna w więzie-
niu pozbawiona okna i pryczy; 3. uchwyt na dawnych bramach; 
4.  powrót do świetnej przeszłości np. w literaturze, kulturze 
i sztuce; 5. drugie co do wielkości jezioro w Europie; 6. zespół 
Marka Grechuty; 11. wskazówki i objaśnienia autora dotyczące 
wystawienia jego dramatu; 13. katastroficzna wizja lub przepo-
wiednia; 14. dekoracyjna tkanina ścienna; 17. roślina używana 
na wianki ślubne; 18. metalowe pieniążki; 24. superprzebój 
Africa Simone’a; 25. w judo: komenda sędziego nakazująca 
przerwanie trzymania; 26. uszczerbek, ujma; 27. Pola – Marusia 
z „Czterech pancernych i psa”; 28. Jean – jeden z przywódców 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Poziomo:
3. świetlisty krąg otaczający na obrazach i rzeźbach głowy świę-
tych; 7. cyrkowy komik; 8. bezwartościowe rzeczy i przedmio-
ty; 9.  dobra lub zła w charakterze człowieka; 10. zacięcie kra-
somówcze; 12. szlachcic polski hołdujący dawnym obyczajom 
i poglądom; 15. struś amerykański; 16. często wygrywany był na 
Wielkiej Krokwi przez Adama Małysza; 18. niezbędny do przej-
ścia na drugi brzeg rzeki; 19. puls; 20. na ekranach kin „…z afry-
kańskiego buszu”; 21. ludowy instrument strunowy; 22. odci-
nek czasu w historii; 23. smakołyk; 27. jedna z najwybitniejszych 
kreacji Sylwestra Stallone; 29. małpa wąskonosa; 30.  nieduży 
okręt wojenny; 31. port w Szwecji mający połączenie promowe 
ze Świnoujściem; 32. kraina historyczna w Hiszpanii.

              
Fundatorem 
nagrody jest

W repertuarze:
l Smoleńsk
l Sługi boże
l Bridget Jones 3
l Wołyń
l Dziewczyna z pociągu

Stałe cykle filmowe: 
Kino z wrażliwą duszą  
– środy, godz. 20.15 

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki,  godz. 20.15. 

Aktualne informacje  
na temat repertuaru:  

na 
 www.centrumkultury.eu  

oraz na plakatach

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner

05-825 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9 
 tel. 22 734 79 14, faks 22 734 79 01

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl 
www.gazetabogoria.pl

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9

 Biuro reklamy: 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

 k.pokropek@centrumkultury.eu 
tel. 605 838 751, 22 734 79 47

Ogłoszenia przyjmuje także  
Agencja IN-FORM tel. 22 755 69 28, 

www.biuroogloszen.net
Zastrzega się prawo skracania i redagowania 

tekstów oraz zmiany tytułów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść listów, ogłoszeń i podziękowań  

oraz materiałów ZDR i MRK.
Przygotowanie do druku: 

Ling Brett, tel. 22 7 555 488  
www.lingbrett.pl

Druk: dbPrint Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32, 05-825 Grodzisk Maz. 

tel. 22 755 42 11, e-mail: biuro@dbprint.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz 
MYCIE elewacji, kostki, parkanów, dachów. 
Tel. 604  408  618;  22  662 30 20. Usługi świadczymy 
u klienta. Dojazd w cenie usługi
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul.  Gimnazjalna 
16a. Tel. 692 465 581
n Zamienię 2 działki budowlane z mediami w gmi-
nie Tarczyn, każda ok. 2300 m na kawalerkę z niskim 
czynszem. Tel. 517 677 381
n Szkoła językowa w Książenicach poszukuje do 
współpracy lektorów języków: angielskiego, hiszpań-
skiego i francuskiego. Informacje pod nr. 607 103 129 
lub afterschoolclub.pl@gmail.com
n Pielęgnacja terenów zielonych, koszenie traw-
ników, wykaszanie nieużytków, cięcie drewna, 
odchwaszczanie, malowanie altanek, ogrodzeń, nawią-
żemy współpracę z agencjami nieruchomości oraz 
wspólnotami mieszkaniowymi. Tel. 515 351 175
n Inżyniera ceramika (lub technika ceramika) zatrud-
ni na dobrych warunkach firma produkcyjna. Kontakt: 
tel. kom. 604 052 359
n Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 112  m², 
2 piętro, budynek Domu Rzemiosła, pl. Króla Zygmunta 
Starego 9a. Tel. 533 79 09 19
n Nauka języka włoskiego. Dojazd do domu. 
Tel. 605 354 487
n Firma Solid Security zatrudni pracowników na 
obiekt handlowy w Grodzisku. Stawka 8,50 zł/h netto, 
system pracy dzienny. Tel.: 695 804 224, 695 804 224

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

VOLVO TRUCKS 
Oddział Samochody Ciężarowe – Młochów

Poszukuje pracowników na stanowiska:

l  Mechanik  l  Elektromechanik 
l  Mechanik powypadkowy  

Oferujemy:
l  Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę z pełnym  

pakietem socjalnym (m.in. prywatna opieka medyczna, 
dofinansowanie do wypoczynku, paczki świąteczne)

l  Wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy 
l   Szkolenia i pomoc w rozwoju zawodowym

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:  
joanna.smoluchowska@volvo.com

Wymagania:
l  Wykształcenie techniczne 

l   Doświadczenie w pracy  
na podobnym stanowisku
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