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Najpierw przyszła wiadomość, że 
partnerski projekt gminy Grodzisk 
i  Żyrardowa „Redukcja emisji zanie
czyszczeń powietrza w Żyrardowie 
i Grodzisku Mazowieckim poprzez 
budowę parkingów Parkuj i Jedź” 
został zakwalifikowany do dofinan
sowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz
twa Mazowieckiego. W Grodzisku 
projekt obejmuje budowę parkingu 
wielopoziomowego przy ul. Żydow
skiej na 296 miejsc parkingowych 
oraz parkingu naziemnego przy 
ul. Piaskowej z 48 miejscami parkin
gowymi. Oba obiekty mają powstać 
w  latach 2017–18. Wartość projek
tu to ok. 24,6 mln zł, z czego prawie 
22,6  mln  zł przypada na inwestycje 
w Grodzisku. Dofinansowanie ma 
wynieść ok 19 mln zł, z  czego ok. 
17,8 mln zł trafi do naszego budżetu. 

9,5 mln zł wpłynie do gminnej kasy 
na budowę ścieżek rowerowych, 
które zapewnią cyklistom dojazd do 
węzłów komunikacyjnych PKP i PKS 
przy ulicy 1 Maja oraz komunikację 
rowerową z gminami ościennymi. 
Dotację Grodzisk pozyskał wspólnie 
z gminami Milanówek, Michałowice, 
Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrar
dów. W Grodzisku w latach 2017–18 
ścieżki powstaną wzdłuż fragmen
tów ul. Bałtyckiej, 1  Maja, 3 Maja, 
Traugutta, Narutowicza, Świeżej 
i  Poniatowskiego oraz wzdłuż drogi 
wojewódzkiej do Natolina – w sumie 
będzie to 11 km tras rowerowych. 
Wykonywana jest również koncepcja 
przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż 
trasy błońskiej od ul. Kasieńki w Na
tolinie do wjazdu na autostradę A2.

    Krzysztof Bońkowski

Bardzo grzeczni muszą być mieszkańcy gminy Grodzisk, bo 
tegoroczny św. Mikołaj obdarował ich (i to jeszcze przed świę-
tami!) wyjątkowo szczodrze. Wprawdzie na zmaterializowanie 
się prezentów przyjdzie jeszcze trochę poczekać, ale już dziś 
wiadomo, że w ciągu kilkunastu miesięcy powstanie długo 
wyczekiwany parking wielopoziomowy i 11 kilometrów ście-
żek rowerowych. W sumie gminny budżet wzbogaci się o bli-
sko 30 mln zł pochodzące z dotacji.
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Dotacje pod choinkę

Niechaj Święta Bożego Narodzenia  
będą dla Państwa czasem bliskości, spokoju  

i rodzinnego ciepła, zaś każdy dzień  
Nowego Roku niech przyniesie radość,

satysfakcję, uśmiech i kolejne okazje  
do spełnienia marzeń.

Wesołych Świąt i szczęśliwego  
Nowego Roku 

życzą
Dyrekcja i pracownicy  

Centrum Kultury

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  
przepełnionych rodzinną atmosferą,  

spędzonych w gronie najbliższych  
oraz Nowego Roku 2017 obfitującego  

w zdrowie, szczęście i wszelką  pomyślność,  
podczas którego spełnią się  

wszystkie najskrytsze marzenia  
życzą

Joanna Wróblewska 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Drodzy Czytelnicy!
Na Święta Bożego Narodzenia życzymy, by wśród nocnej ciszy 
rozbrzmiewał gwar rozmów przy rodzinnych spotkaniach, by 
na stołach zagościły smaki dzieciństwa, a pogoda zachęcała do 
wspólnych spacerów. A gdy zegary wybiją północ ogłaszając 
Nowy Rok, niech zjawi się energia pozwalająca odkrywać 
nowe możliwości i realizować najśmielsze marzenia.
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Czerwony wóz Ochotniczej Stra
ży Pożarnej przemknął wieczo
rową porą ulicami miasta i choć 
tym razem nie spieszył się do 
pożaru, pokonał trasę używając 
wszelkich atrybutów pojazdu 
uprzywilejowanego. Wszak za 
kierownicą zasiadał Święty Mi
kołaj, a w środku zastęp jego 
pomocników. Najpierw zajechał 
na ulicę Daleką, by złożyć wizy
tę małym pacjentom Szpitala 
Zachodniego, a później pojawił 
się na deptaku ku radości przy
padkowych przechodniów – nie 
tylko najmłodszych.

– Już trzeci raz odwiedzamy 
chore dzieci w grodziskim szpi
talu. I mamy nadzieję, że będzie
my to robić do końca świata i je
den dzień dłużej. A jesteśmy tu 
dzisiaj dzięki dobrym ludziom, 
naszym darczyńcom: Monice 
i  Robertowi Abramowskim, 
Romualdowi Kociubie, Mariu

szowi Stanisławczykowi, którzy 
pomogli nam w realizacji przed
sięwzięcia – mówił Święty Mi
kołaj z grodziskiej OSP, czyli Ar
kadiusz Kulka. 6  grudnia dzieci 
przebywające na pediatrii, Szpi
talnym Oddziale Ratunkowym 
oraz korzystające z nocnej po
mocy lekarskiej otrzymały mi
sie i słodycze. Być może w Boże 
Narodzenie Święty Mikołaj ten, 
który nie używa drabiny, by do
stać się na dach, dopełni dzieła 
i przyniesie im największy dar – 
zdrowie.     (mm)

    

    

w skrócie

Sława chóru nauczycielskiego 
Viva La Musica zatacza coraz 
szersze kręgi. Działający przy 
grodziskim oddziale ZNP ze
spół pod dyrekcją Stanisława 
Wiśniewskiego został zapro
szony do występu podczas 
obchodów Dnia Edukacji Na
rodowej w Okręgu Mazowiec
kim ZNP, które miały miejsce 
19 października. Kilkudziesię
ciominutowy koncert, trady
cyjnie z akompaniamentem 
Elżbiety Bartosiak, był na tyle 
efektowny, że został opisany 
na łamach „Głosu Nauczyciel
skiego”. „Chórzyści wykazali, 

że jest coś, co łączy wszystkich 
nauczycieli – pasja i umiłowa
nie tego, co się robi” – moż
na wyczytać w  relacji z  ob
chodów autorstwa Witolda 
Salańskiego. Rozgłos o  Viva 
La Musica może być jeszcze 
większy, bowiem redaktoro
wi występ tak się spodobał, 
że postanowił napisać repor
taż o chórzystach, których 
odwiedził 30 listopada w Willi 
Radogoszcz. Jak zapowia
dał Witold Salański, materiał 
przewidziany został do świą
tecznego numeru „Głosu  
Nauczycielskiego”.    (kb)

Głos daje rozgłos
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Druhowie przekazali grodzisz
czanom Betlejemskie Świa
tełko Pokoju. 13 grudnia na 
pl. Króla Zygmunta Starego 
utworzono harcerski krąg. Be
tlejemskie Światło Pokoju zor
ganizowano po raz pierwszy 
w 1986 roku w Linz, w Austrii, 
jako część bożonarodzenio
wych działań charytatywnych. 
ZHP organizuje akcję od 
1991  r., a harcerze otrzymują 
światło od słowackich skau
tów. Uczestniczący w  uro

czystości ksiądz Rafał Pęksa 
z parafii św. Anny oraz Prze
wodniczący Rady Powiatu Je
rzy Terlikowski podkreślali, że 
dzielenie się światłem pokoju 
w tym roku przypadło w dniu  
szczególnym, bo w 35. roczni
cę wprowadzenia stanu wo
jennego w Polsce. Betlejem
skie światło pokoju grodziscy 
harcerze przekazali także 
do szkół, placówek opiekuń
czych oraz chorym ze Szpitala  
Zachodniego.    (miecz.)

Już w pierwszych dniach 
grudnia o świąteczną atmos
ferę w Domu Dziecka w pod
skierniewickim Strobowie 
zadbała społeczność parafii 
Przemienienia Pańskiego oraz 
Gimnazjum nr 1 w Grodzisku. 
Z inicjatywy proboszcza ks. 
Janusz Starosty, przy wsparciu 
Szkolnego Klubu Wolontariu
sza i wszystkich osób dobrej 

woli, do wychowanków pla
cówki  przybył Święty Mikołaj. 
3 grudnia dzieci mieszkające 
w Strobowie wraz ze swoimi 
opiekunami ugościły delega
cję z Łąk własnoręcznie przy
gotowaną wieczerzą, przy 
której nie zabrakło wspólnie 
śpiewanych kolęd i oczywiście 
wręczania przywiezionych 
prezentów.     (mm) 

Światło Pokoju w rocznicę
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– To był malutki szkolny festiwa
lik, który wymknął się spod kon
troli, zaczął żyć własnym życiem 
i teraz to on rządzi nami, a nie 
my nim – mówi Elżbieta Stępień, 
dyrektor Szkoły Podstawowej, 
która już po raz dwunasty zor
ganizowała Powiatowy Festiwal 
Piosenki „Śpiewaj razem z nami”. 
Finał, który odbył się 25 listopa
da w Centrum Kultury, rzeczy
wiście daleki był od malutkiego 
festiwaliku, a bardziej przypo
minał najsłynniejsze przeglądy 
piosenki – duża scena, znakomi
ta oprawa i atmosfera, a przede 
wszystkim wysoki poziom 
każdej z 18 prezentacji, a także 
prawdziwe show, jakie po części 
konkursowej dała szkolna grupa 
taneczna do spółki z Jackiem 

Wolszczakiem, współprowa
dzącym imprezę wraz z Renatą 
Cacko. W kategorii zespół I na
grodę zdobył Chór Cantabile 
z SP nr 6 w Grodzisku (na zdję
ciu), druga nagroda przypadła 
Fermacie z SP w Międzyborowie, 
a  trzecia – duetowi Aleksandra 
Szmajkowska – Sandra Sielska. 
Indywidualnie zwyciężyła Emi
lia Strzelczyk z SP nr 1 w Gro
dzisku, przed Natalią Kamińską 
z SP w Adamowiźnie i reprezen
tantem gospodarzy Juliuszem 
Ruszkiewiczem. Wyróżnieniami 
jury pod przewodnictwem Anny 
Marii Krawczykiewicz uhonoro
wało Oliwię Fijałkowską, Szymo
na Romańskiego, Julię Pilaszek, 
Amelię Sypulską i  Weronikę  
Kaczyńską.    (kb) 

Jak się okazuje, płytą „One” grodzi
skiego zespołu T.T. Band zaintere
sowały się nie tylko czasopisma 
branżowe. 27 listopada w  48  nu
merze tygodnika katolickiego 
„Gość Niedzielny” znalazła się krót
ka recenzja pt. „Rzemiosło i  wy
obraźnia”, której autor, Szymon 
Babuchowski, pisze, że zgrabne 
łączenie gatunków, spore umiejęt
ności techniczne i radość wspól
nego grania sprawiają, że słucha 
się tej płyty przyjemnie.     (kb) 

One w Gościu 

Jak w Opolu

Święci z OSP
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w skrócie

    

Sukcesami zaznaczyli swój 
udział w Festiwalu Amatorskich 
Zespołów Artystycznych Faza 
połączonym z II Mikołajkowym 
Turniejem Tańca Nowoczesne
go, który odbył się 11 grudnia 
w  Nowym Dworze Mazowiec
kim, młodzi tancerze ze Studia 
Tańca MW działającego przy 
grodziskim Centrum Kultury. 
Zwycięzcą kategorii wiekowej 
12–15 lat została Miniformacja 
Flex Junior pod opieką Eweli
ny Reczulskiej, II miejsce w tej  

samej kategorii wiekowej za 
ję ła formacja tańca nowocze
snego Flex pod kierunkiem 
Magdaleny Wójcik, a  III lokatę 
zajął Mały Flex, prowadzony 
przez Magdalenę Mączkę. 
W  kategorii wiekowej do lat 
11 miniformacja Mini Flex, któ
rą opiekuje się Natalia Goljasz, 
zajęła II  miejsca, zaś w  kate
gorii wiekowej powyżej 16 lat 
ćwicząca pod okiem Eweliny 
Reczulskiej miniformacja Puls 
zajęła IVmiejsce.   (kb)

Gmina Grodzisk Mazowiecki 
we współpracy z firmą Mi
rage Hobby zorganizowała 
konkurs modelarski. Uczest
niczyli w nim uczniowie gro
dziskich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Finał konkursu 
odbył się 12 grudnia w sali 
konferencyjnej grodziskiego 
ratusza. Uczniowie, którzy 
wzięli udział w tej zabawie, 
otrzymali zestaw figurek pił
karzy do sklejenia wraz z farb
kami. Uczestnicy wykazali się 
niezwykłą inwencją twórczą. 
Wśród stworzonych przez 
młodych artystów postaci 
pojawiła się między innymi 

podobizna Roberta Lewan
dowskiego. Na koszulce na
malowanej postaci kapitana 
piłkarskiej reprezentacji Pol
ski uwieczniono oczywiście 
charakterystyczny dla niego 
numer, czyli 9. W konkursie 
wzięło udział 30 uczestników. 
Stworzone przez uczniów 
prace były na tyle interesu
jące, że jury miało ogromny 
problem z podjęciem decyzji 
o przyznaniu nagród. Osta
tecznie w kategorii indywidu
alnej zwyciężyła Kinga Codzel 
reprezentująca SP nr 4, która 
z  kolei wygrała rywalizację 
drużynową.     (saw)

1 grudnia odbyła się VI edycja 
Powiatowego Konkursu Poezji 
Śpiewanej – „Śpiewać każdy 
może…”. W wypełnionej po 
brzegi auli grodziskiego ZSTiL 
nr 2 wokalne umiejętności zapre
zentowało aż 29 wykonawców.

– Z zadowoleniem obserwu
jemy, że nasza młodzież odnaj
duje się w nowej rzeczywistości 
muzycznej i coraz chętniej sięga 
po teksty literackie polskich po
etów, prezentując bardzo wyso
ki poziom artystyczny – nie kry
ła satysfakcji Bożena Jałowiecka, 
pomysłodawczyni i współorga
nizatorka imprezy, która swoim 
zasięgiem objęła już niemal całe 
Mazowsze. Uczestników ocenia
no pod kątem ogólnego wra

żenia artystycznego, doboru 
repertuaru, interpretacji, dykcji 
i emisji głosu.

W kategorii szkół ponadgim
nazjalnych zwyciężyła Gabriela 
Maliborska–Szmulewicz, uczen
nica LO im. S. Sempołowskiej 
w Warszawie, która zaśpiewała 
piosenkę „Muzeum i dziew
czyna”. Wśród gimnazjalistów 
laureatką pierwszej nagrody 
została Wiktoria Radecka z gro
dziskiego Gimnazjum nr 2, któ
ra zachwyciła jury wykonaniem 
piosenki „Kiedyś byłam różą” do 
słów Kai. – To był mój drugi start 
w tym konkursie i na pewno nie 
ostatni – powiedziała uszczęśli
wiona Wiktoria.

   (PiWo)

Apetyt na poezję śpiewaną

Bardziej rzeźbiarz, ale też 
malarz pastelista. Z wykształ
cenia biolog – tak przedsta
wiony został Jerzy Hęciak 
w folderze towarzyszącym 
wystawie „Pastelowo”, którą 
można oglądać w Willi Rado
goszcz. I te dwa zdania dosko
nale korespondują z ekspo
zycją, prezentującą zarówno 
osiągnięcia rzeźbiarskie, jak 
i prace malarskie „artysty nie
profesjonalnego” – jak sam 
autor, pochodzący z Siedlec, 
przedstawił się podczas wer
nisażu, który odbył się 9 grud

nia. Choć w to akurat trudno 
uwierzyć, gdy ogląda się mi
sternie wykonane prace. 

– Było w czym wybierać, bo 
prac było bardzo dużo i nie
stety ze względu na taką ilość 
miejsca, jaką dysponujemy, 
musiałyśmy z koleżanką od
rzucić również bardzo dobre 
prace – powiedziała Aldona 
Józefowicz, kurator wystawy.  

  (kb)

Dworzec kolejowy to dobre 
miejsce do grania bluesa. 
Przekonywała o tym przed 
laty Elżbieta Mielczarek 
w  bluesie „Poczekalnia PKP”. 
Co prawda przepływająca 
przez Grodzisk Mrowna to 
nie Missisipi, ale Gwidon Cy
bulski, grający na ngoni, ba
lafonie, harmonijce ustnej, 
djembe i  didgeridoo, Mate
usz Szemraj (gitara i banjo) 
oraz Jarek Kaczmarek, który 
snuł opowieści o historii blu
esa przy akompaniamencie 
gitary akustycznej, dołożyli 
wszelkich starań, aby publicz
ność wprawić w dobre wibra
cje podczas koncertu 9 grud
nia w PKP Poczekalnia na 

grodziskim dworcu. Występ 
zatytułowany był „Historia 
bluesa w pigułce, melancho
lijna, nieco baśniowa, przery
wana pogwizdywaniem po
ciągu”. Muzycy w dowcipny 
sposób opowiedzieli historię 
bluesa utworami takich kla
syków gatunku, jak Buddy 
Guy, Leadbelly, Big Bill Broon
zy czy Robert Johnson. Blu
esy grane na instrumentach 
afrykańskich i australijskich 
pokazały, jak ważne są korze
nie tej i  każdej innej muzyki. 
Pozostaje mieć nadzieję, że 
ten nurt muzyczny częściej 
będzie gościł na dworcu.

  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Grupa uczniów Szkoły Pod
stawowej nr 2 pod kierun
kiem nauczycielki Agaty 
Stępniewskiej wzięła udział w 
ogólnoświatowym konkursie 
zorganizowanym przez British 
Council w związku z przypada
jącą w  tym roku  400. rocznicą 
śmierci Williama Szekspira. Ich 
zadaniem był pokazanie wła
snej interpretacji „Makbeta” 
w  dowolnej formie. Uczniowie 
zdecydowali się na zdjęcia, 
a  efekt trzygodzinnej sesji fo
tograficznej, podczas której 
w  odpowiednich kostiumach 
pozowali Barbarze Gromulskiej
Osojcy przeszedł najśmielsze 
oczekiwania – praca z  Dwójki 
znalazła się w dziesiątce najlep
szych propozycji, co znalazło 
odzwierciedlenie w  finałowym 
filmie zamieszczonym na you 

tube – gdzie wśród fragmentów 
przygotowanych przez uczniów 
z całego świata, m.in. Grecji, 
Kolumbii, Sri Lanki czy Wielkiej 
Brytanii, znalazło się również 
zdjęcie z Grodziska. Pozostaje 
tylko pogratulować!  

  (kb)
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Blues na dworcu

Olśnili Makbetem

Nieprofesjonalny 
profesjonalista

Laury w Nowym Dworze

Modelarstwo sportowe
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w trzeźwości. Są to zadania realizowane 
od lat, ale także nowe, których potrzebę 
zorganizowania dostrzegamy, jak choćby 
zatrudnienie psychologa dziecięcego czy 
uruchomianie grup socjoterapeutycznych 
dla dzieci i młodzieży – referowała Iwona 
Chorek z grodziskiego OPSu.

ZWiK w natarciu
Tak wynikało ze słów Roberta Lewandow
skiego, prezesa spółki Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, omawiającego potrzebę no
welizacji wieloletniego programu rozwoju 
sieci wodociągowej. 

– ZWiK występuje o środki unijne z pro
gramu operacyjnego „Infrastruktura i Śro
dowisko”. Mamy w planach realizowanie 
dużego projektu o wartości ponad 50 mi
lionów złotych. Nowelizacja jest potrzebna 
także z powodu nowych zadań, które będą 
realizowane w miejsce istniejących. Plan 
wieloletni zwiększa się o kwotę 7,6 mln zł, 
a cały roczny zysk przeznaczany jest na in
westycje – mówił prezes ZWiK–u.

Jeszcze przed głosowaniem do planu 
inwestycji odniosła się radna Dorota Pie
niążek pytając o zaniechane inwestycje 
w miejscowości Kady na styku z Milanów
kiem. Tam spółka planowała prace i nie są 
one realizowane.

– Mieszkańcy mają o to żal, a nawet pre
tensje do nas, radnych – mówiła Dorota 
Pieniążek. 

Prezes ZWiKu wyjaśnił, że ulice w tam
tym rejonie są częściowo obsługiwane 
przez milanowską spółkę wodociągową, 
która rezygnuje z poboru wody z Grodziska. 
Część mieszkańców będzie więc zmuszona 
do podpisania umów z Milanówkiem. In
westycje w tamtym rejonie opóźnią się, ale 
o tym, kiedy będą mogły być realizowane, 
prezes Lewandowski nie powiedział.

Ponadto radni uchwalili m.in. miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Makówka oraz wyznaczyli na 
dzień 28 grudnia termin wyborów sołtysa 
i rady sołeckiej miejscowości Zapole. Część 
obrad odbyła się przy świecach – i to nie 
dlatego, że były Andrzejki, lecz sytuacje wy
musiła awaria sieci energetycznej. 

  (miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał i protokołami 
z sesji można zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie grodzisk.pl

miasto i gmina4

WIEŚCI  
Z RATUSZA
Podsumowanie konkursu na najładniej ukwieconą posesję, 
zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, tryb 
dotacji do przedszkoli niepublicznych, program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, wieloletni 
program rozwoju sieci wodociągowej oraz… obrady przy 
świecach – tak było na listopadowej sesji Rady Miejskiej  
w Grodzisku.

Ładne kwiatki 
Listopadową sesję rozpoczęło podsumowa
nie konkursu na najładniej ukwieconą po
sesję. Obiekty oceniane były przez komisję 
konkursową, w składzie której znaleźli się 
radni Małgorzata Sobol (przewodniczą
ca), Wiesława Śliwińska, Irmina Dziekańska 
i  Stanisław Kolasa oraz Barbara Michalak 
z wydziału ochrony środowiska. Wśród zwy
cięzców znaleźli się Marianna i Marek Tylec, 
Maria Ostrowska, Grażyna Rozińska, Jadwi
ga Łyszkowska oraz Krystyna i Zdzisław 
Sowa (kategoria: ogródki kwiatowe), Jadwi
ga Walaszczyk, Renata Małyszko oraz Alina 
i Stanisław Chwieszczenikowie (kategoria: 
ogródki zielone). W kategorii obiektów uży
teczności publicznej uhonorowano Zespół 
Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego. 

– Kiedy jeszcze nie byłam dyrektorką 
szkoły, nasza społeczność brała udział w tym 
konkursie, zdobywaliśmy nawet wyróżnie
nia. Myślę, że urzekliśmy komisję konkurso
wą naturą i zielenią, która nas otacza i o któ
rą bardzo dbamy. Co roku dosadzamy coś 
nowego, by było jeszcze bardziej pięknie 
i jeszcze bardziej kolorowo – mówi dyrektor 
szkoły Agnieszka Klonowska.

Zmiany w trybie
Podczas sesji ustalono tryb dotacji dla przed
szkoli niepublicznych.

– 1 stycznia zaczynają obowiązywać za
pisy ustawy o systemie oświaty zmieniające 
zasady dotowania placówek niepublicz
nych, w związku z tym zaistniała koniecz
ność dostosowania uchwały do nowych 
przepisów, które dopracowują pewne poję
cia i precyzują definicje. Te zmiany pomogą 
kontrolować placówki niepubliczne, które 
dotacje otrzymują. Zgodnie z nowymi prze
pisami gminy mają także obowiązek publi
kowania na BIPie stawek dotacji, jak rów
nież podawania statystycznej liczby dzieci. 
Nowością jest także to, że stawka dotacji bę
dzie przeliczana dwa razy w roku – mówiła 
dyrektor biura oświaty Ewa Burzyk.

Jednym z punktów obrad było także przy
jęcie programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkotykowych.

– To aktualizacja obecnie realizowanego 
programu, w którym pojawiły się nowe ele
menty. Program, który uchwala Rada Miejska 
jest tożsamy z Narodowym Programem Zdro
wia i zawiera wszystkie zadania potrzebne do 
realizacji wynikające z ustawy o wychowaniu 

Staroście Grodziskiemu
Markowi Wieżbickiemu

serdeczne wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią

Żony
składają

Dyrekcja i pracownicy 
Centrum Kultury w Grodzisku 

Mazowieckim

Panu
Markowi Wieżbickiemu

Staroście Grodziskiemu
najserdeczniejsze wyrazy 

współczuciaz powodu śmierci
Żony
składają

Dyrektorzy, Nauczyciele 
i Pracownicy szkół Powiatu 

Grodziskiego

Panu
Markowi Wieżbickiemu

Staroście Grodziskiemu
wyrazy żalu i współczucia  

z powodu śmierci
Żony
składają

Zarząd i Rada Powiatu oraz 
Pracownicy Starostwa
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Panu  
Markowi Wieżbickiemu

Staroście Powiatu Grodziskiego
wyrazy głębokiego współczucia  

i słowa otuchy z powodu  
śmierci

Żony
składają

Burmistrz Grzegorz Benedykciński  
i pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Grodzisku Mazowieckim

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żony
Panu

Markowi Wieżbickiemu
Staroście Powiatu Grodziskiego

składają
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

oraz Radni Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim
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Zapowiadane od niepamiętnych czasów 
połączenie ul. Chełmońskiego i Dalekiej ma 
szansę się wreszcie ziścić i to niebawem. 
Urząd Miejski ogłosił bowiem przetarg 
na budowę nowej drogi gminnej łączącej 
właśnie DW 579, czyli ul. Chełmońskie
go, z  ul.  Daleką, wraz z budową mostu na 
Mrownej i budową odcinka ul. Dalekiej. Przy 
okazji powstanie też ciąg pieszo–rowero
wy. Inwestycja, która z pewnością poprawi 
komunikację ze Szpitalem Zachodnim i 
sprawi, że zwłaszcza mieszkańcom połu
dniowo–zachodniej części gminy na Daleką 
będzie znacznie bliżej, powinna zakończyć 
się do 30 listopada 2017 roku.     (kb)

Corocznie firma ARC Rynek i Opinia prze
prowadza badania dla magazynu Puls 
Biznesu, który publikuje ranking najlep
szych samorządowców. Tytuł Samorządo
wego Menedżera Roku na Mazowszu w 
tegorocznej piątej edycji konkursu zdobył 
burmistrz Grodziska Grzegorz Benedyk
ciński, który otrzymał najwięcej punktów. 
Ranking został stworzony na podstawie 

opinii samorządowców, którzy oczywiście 
nie mogli głosować na samych siebie. Re
spondenci oceniali kandydatów według 
czterech kryteriów: dobre zarządzanie fi
nansami gminy, włączając w to pozyskiwa
nie funduszy zewnętrznych, zarządzanie 
oświatą, inwestowanie w infrastrukturę 
oraz efektywne budowanie aktywności 
społecznej.      (kmj)

Bliżej na Daleką

Najlepszy menadżer
fo

t. 
ag

Staroście Powiatu Grodziskiego
Markowi Wieżbickiemu

najszczersze kondolencje  
i wyrazy współczucia

z powodu śmierci
Żony Agnieszki

składają
Dyrekcja i Pracownicy OSiR 
Gminy Grodzisk Mazowiecki

Staroście Powiatu Grodziskiego
Markowi Wieżbickiemu
wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

Żony
składa

Powiatowa Społeczna Rada  
ds. Osób Niepełnosprawnych

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia  

i otuchy dla
Pana Marka Wieżbickiego

i Jego Bliskich
z powodu śmierci

Żony Agnieszki
składają

Dyrekcja i Pracownicy SPS 
Szpitala Zachodniego im. św. Jana 
Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Panu  
Markowi Wieżbickiemu

 wyrazy serdecznego współczucia  
z powodu śmierci

Żony 
składają

członkowie Koła Pszczelarzy
 w Grodzisku Mazowieckim

Panu  
Markowi Wieżbickiemu 

Staroście Powiatu Grodziskiego
wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia i otuchy w tych 
trudnych chwilach po śmierci  

Żony 
składają

Stowarzyszenie Europa i My oraz 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Grodzisku Mazowieckim
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Prezenty i oferty
Ponad pół tysiąca paczek świątecznych 
otrzymali podopieczni Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz dzieci ze świetlic wiejskich 
podczas mikołajek, które odbyły się 5 grud
nia w Centrum Kultury. Przybycie św. Mikoła
ja poprzedziła projekcja filmu, a po odebra
niu prezentów świątecznych dzieci mogły 
odwiedzić stoiska przygotowane przez klu
by sportowe i stowarzyszenia z Grodziska, 
by zapoznać się z ich ofertą.

– Mam świadomość, że w niektórych ro
dzinach jest taki problem, że dziecko nie 

chodzi na zajęcia dodatkowe, bo to kosztu
je, bo trzeba kupić strój, zapłacić za zajęcia. 
Dlatego wspólnie z Radą Miejską podjęli
śmy decyzję, że gmina te koszty pokryje. Bo 
bardzo nam zależy, żeby wszystkie dzieciaki 
miały możliwość uczestniczenia w zajęciach 
organizowanych przez kluby sportowe czy 
Centrum Kultury – powiedział burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.    (kb)

Do Krakowa  
na weekend

Z Grodziska bezpośrednio pociągiem „Dra
gon” dotrzemy do starej stolicy w każdą 
sobotę i niedzielę w ciągu 3 godzin. Powrót 
po ponad 5 godzinach do Grodziska jest 
zapewniony. Pociąg przystosowany jest dla 
osób niepełnosprawnych. Bezpłatnie mo
żemy przewieźć nim rower i psa. Wygodne 
i szybkie połączenie ruszyło 11 grudnia. Na 
inaugurację tego kursu z Grodziska przybyli 
pierwsi chętni mieszkańcy, członek zarządu 
Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda i bur
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński. 
Jeżeli podróżnych nie zabraknie, jest szansa, 
że kolej nie zlikwiduje połączenia od marca 
przyszłego roku.    (ag) 

Ruch w drogach
Sporo dzieje się w gminnych drogach. Jak 
informuje Urząd Miejski, w ostatnim czasie 
za pomocą destruktu zmodernizowano 
m.in. drogę łączącą Kraśniczą Wolę z Jakto
rowem oraz drogę w Izdebnie Nowym. No
wej nawierzchni doczekały się fragmenty 
ulic Bartniaka i 1 Maja, na ukończeniu jest 
połączenie drogi w strefie przemysłowej 
z  węzłem autostradowym. Bogate są rów
nież plany na pierwszą połowę przyszłego 
roku – do lipca zmodernizowane mają zo
stać ulice: Pułaskiego i Okólna w Grodzisku, 
Księżycowa, Wylotowa, Mleczna i  Grun
towa w  Kozerkach, Figowa, Chabrowa 
i Oliwkowa wźOpypach, Szoslanda w Ada
mowiźnie, Środkowa w Kadach, Przesmyk 
w  Kałęczynie, Aleja Sadowa (od ul. Dębo
wej do Owczarni) w Książenicach oraz dro
ga w Żukowie.    (kb)
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Konkurencja  
nie śpi

Kiedy spotkaliśmy się równo rok temu, za
powiadała Pani, że pozyskiwanie środków 
z perspektywy unijnej 2013–20 będzie 
znacznie trudniejsze niż w poprzedniej  
perspektywie. Ta teza sprawdziła się?

– Rzeczywiście, jest znacznie trudniej niż 
w latach ubiegłych. Powodów jest kilka. Po 
pierwsze, Unia Europejska zakwalifikowa
ła Mazowsze jako region lepiej rozwinięty 
na tle innych województw, dlatego pula 
środków przeznaczonych na projekty infra
strukturalne, takie jak drogi, budowa obiek
tów kubaturowych, jest znacznie mniejsza. 
Więcej dostępnych pieniędzy jest za to na 
badania, rozwój, cyfryzację. One oczywiście 
też nas interesują, jednak nadal najbardziej 
zależy nam na projektach twardych, inwe
stycyjnych. Drugim istotnym utrudnieniem 
dla nas jest znacznie większa konkurencja. 
Przez lata gminy nauczyły się pisać dobre 
wnioski, więc czołówka samorządów sku
tecznie ubiegających się o dotacje jest bar
dzo szeroka. My się nadal do niej zaliczamy, 
ale nie jesteśmy prekursorami, jak to miało 
miejsce kilka lat temu. Jednym słowem do
brze napisanych wniosków jest znacznie 
więcej, a środków do podziału mniej. Więc 
często decydują niuanse, takie jak stopa 
bezrobocia czy dochód na mieszkańca – tu 
na punkty nie mamy co liczyć, bo dochody 
mamy wysokie, a bezrobocie niskie.
O jakiej skali mówimy, jeśli chodzi 
o wzrost liczby wniosków?

– Dla porównania, gdy w 2004 roku apli
kowaliśmy do Funduszu Spójności, nasz 
projekt „Gospodarka wodno–ściekowa 
Gminy Grodzisk Mazowiecki” był jednym 
z 21 w całym kraju. Teraz składaliśmy wnio
sek o dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i był on jednym z ok. 
700, które przeszły ocenę formalną i mery
toryczną, więc kwalifikowały się do dotacji. 
Niestety znalazł się on również wśród po
nad połowy wniosków, na które środków 
nie wystarczyło. 
W poprzedniej rozmowie mówiła Pani, że 
wydział pracuje nad ok. 30 projektami. Ja
kie są rezultaty po roku? 

– Najbardziej spektakularna dotacja, to efekt 
partnerstwa z Żyrardowem, z którym apliko
waliśmy wspólnie na środki na budowę par
kingów. Gmina Grodzisk otrzymała prawie 
18 mln zł na budowę parkingu naziemnego 
przy ul. Piaskowej oraz wielopoziomowego 
przy ul. Żydowskiej. Myślę, że roboty bu
dowlane rozpoczną się wiosną przyszłego 

roku, a zakończą się w trzecim kwartale 
2018 roku. 

Tylko czy kierowcy dojadą do parkingu 
przy ul. Żydowskiej, której stan po poło
żeniu destruktu jest wprawdzie nieco lep
szy, ale jeszcze niedawno jej nawierzchnia 
prezentowała się… marnie.  

– Zdajemy sobie sprawę, że po powstaniu 
parkingu znaczenie tej ulicy będzie ogrom
ne. Dlatego chcemy, by radykalnie zmienił 
się jej wygląd – wszystkie linie napowietrz
ne zostaną skablowane w ziemi, zbudowa
na zostanie ścieżka rowerowa. Niestety przy 
tej inwestycji zbiegają się chyba wszystkie 
formalne utrudnienia, jakie mogą się przy
darzyć w procesie inwestycyjnym – po 
pierwsze, są przepisy, które mówią, że jeżeli 
inwestycja jest zlokalizowana w pewnej 
odległości od torów kolejowych, wymaga 
odstępstwa od warunków technicznych ze 
strony ministra infrastruktury. I taki przy
padek mamy właśnie na ul. Żydowskiej. Po 
drugie, są tam stanowiska archeologiczne, 
trzecia trudność to wykonanie odwodnie
nia, bo żeby odprowadzić wody deszczowe 
z ul. Żydowskiej do najbliższego odbior
nika, również trzeba przejść przez tereny 
kolejowe i na terenie kolejowym dokonać 
zrzutu do Rokicianki. Do tego dochodzi 
skrzyżowanie z drogą wojewódzką, więc 
pozwolenie na budowę dla części inwesty
cji wydaje wojewoda, a dla części starosta, 
potrzebne są uzgodnienia z gestorami linii 
naziemnych, a katalogu utrudnień dopełnia 
wąski pas drogowy. Na szczęście jesteśmy 
już na ostatniej prostej, jeśli chodzi o dopi
nanie spraw formalnych, więc ul. Żydowska 
niebawem również nabierze bardziej repre
zentacyjnego charakteru. 
Wróćmy zatem do otrzymanych przez 
gminę dotacji. 

– Dostaliśmy prawie 6 mln zł na zieleń 
miejską. W projekcie jest 25 lokalizacji, w któ
rych powstaną skwery, nasadzenia, pojawią 

się kwiaty. Będą to przestrzenie na rondach, 
wzdłuż chodników, w pasach drogowych, 
a w czterech miejscach powstaną skwery–
parki z alejkami, ścieżkami, plenerowymi 
siłowniami. Takie rozszerzone działania do
tyczyć będą Os. Jaśminowa, skrzyżowania 
ul. Bałtyckiej i J. Piłsudskiego oraz Nadarzyń
skiej i Górnej, a także Parku Lipnera, gdzie 
na tyłach szpitala powstanie mały plac za
baw, a także planujemy zrobić miniplażę 
nad Mrowną. Dzięki dotacjom zmieniają 
się również Stawy Walczewskiego, gdzie 
zostały już zakończone zasadnicze prace 
związane z budową nowego zbiornika, na
tomiast będzie jeszcze realizowany projekt 
małej architektury, na co pozyskaliśmy do
datkowe środki. Jeśli uzyskamy zgodę służb 
sanitarnych, być może uda się również zor
ganizować kąpielisko. Pozyskaliśmy także 
środki na cyfryzację gminy i rozwój e–usług 
w wysokości 1,3 mln zł. W związku z tym po
jawią się aplikacje miejskie, które zbliżą nas 
do mieszkańców. Przebudujemy miejską 
stronę internetową tak, by można było za 
jej pomocą prowadzić konsultacje z miesz
kańcami, z kolei mieszkańcy będę mogli 
zgłaszać wszystkie sprawy interwencyjne, 
typu dziura w drodze, wystające gałęzie. 
Mamy także zapewnione dofinansowanie 
na wsparcie systemu ratowniczo–gaśnicze
go na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki 
na zakup 3 samochodów ratowniczo–gaśni
czych. Co ciekawe, 5 mln zł dostaliśmy na 

Z Urszulą Chrzanowską, szefową Wydziału Przygotowania 
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w grodziskim Urzędzie 
Miejskim, rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

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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Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia
życzy

Radna Powiatu Grodziskiego
Małgorzata Sędzińska

7

inwestycję zrealizowaną już dawniej – gdy 
budowaliśmy ciąg ulic Radońska – Widoko
wa – Orla, nasz wniosek znalazł się na liście 
rezerwowej, ale gdy podliczono środki jesz
cze z poprzedniej perspektywy, okazało się, 
że są oszczędności i udało nam się otrzymać 
dofinansowanie. 
Te przykłady stanowią potwierdzenie, że 
na drogi i budownictwo kubaturowe ła
twiej uzyskać zaległą dotację z poprzed
niej perspektywy niż pozyskać środki ze
wnętrzne obecnie…

– Trudno nie znaczy, że jest to niemożliwe. 
Pozyskaliśmy dofinansowanie do budowy 
budynku mieszkalnego z lokalami socjal
nymi przy ul. Traugutta, który został odda
ny do użytkowania, a także do tego, który 
jest budowany. To są kwoty ok. 2,1 mln zł do 
jednego budynku. Jesteśmy na pierwszym 
miejscu listy rankingowej na Mazowszu 
w konkursie na dotacje na budowę dróg – 
nasz wniosek na ul. Okrężną otrzymał naj
większą liczbę punktów ze wszystkich na 
Mazowszu i dostaniemy na realizację tego 
zadania 3 mln zł. Składaliśmy również wnio
sek na ul. Króliczą i Drozda w Adamowiźnie, 
ale tu akurat nie mieliśmy szczęścia, mimo 
że wniosek przeszedł pozytywną ocenę me
rytoryczną i formalną.
Jakich środków możemy się spodziewać 
w najbliższym czasie?

– Najprawdopodobniej otrzymamy do
finansowanie na dwa projekty edukacyjne, 
jeden realizujemy wspólnie z m. st. War
szawą, a drugi z Centrum Nauki Kopernik. 
Mamy wieści, że w obu przypadkach dota
cje zostaną nam przyznane. 
Warszawa i Centrum Nauki Kopernik zna
lazły nas czy my ich jako partnerów? 

– To raczej efekt kontaktów i wspólnych 
działań w ramach zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych, gdzie Warszawa jest liderem. 
Partnerzy są zawsze weryfikowani przez li
dera, bo to musi być partner pewny, który 
potrafi zrealizować projekt w odpowiednim 
tempie. Jest to istotne, bo postępy w projek
cie przebiegają w tempie najwolniejszego 
z partnerów. Więc widać, że wypracowaliśmy 
sobie markę partnera solidnego. 

Rok temu mówiąc o zadaniach, na które 
gmina będzie się starała pozyskać dota
cje, wśród priorytetów wymieniła Pani 
budowę hali widowiskowo–sportowej, 
mowa była nawet, że obiekt powstanie 
przy finansowaniu zewnętrznym na po
ziomie 70 proc. 

– To były bardzo optymistyczne szacun
ki. Cały czas szukamy możliwości pozyska
nia dofinansowania na to zadanie. Bardzo 
liczyliśmy, że będziemy mogli aplikować 
o  środki na rewitalizację, ale po opubliko
waniu szczegółowego regulaminu kon
kursu okazało się, że szanse na dotacje 
mają tylko obiekty modernizowane, a nasz 
będzie budynkiem nowym. To właściwie 
pewne, że nie uda się pozyskać dotacji na 
to zadanie traktowane jako całość, dlatego 
staramy się wyseparować z niego poszcze
gólne elementy, jak np. odnawialne źródła 
energii, aktywizacja osób niepełnospraw
nych. I  będziemy starali się pozyskiwać 
dofinansowanie właśnie na konkretne ele
menty, co pozwoli na ubieganie się o środ
ki z różnych źródeł. Na pewno nie jest to 
łatwy temat. Niemniej został już ogłoszony 
przetarg na wykonawstwo i niezależnie 
od pozyskania dotacji budowa powinna 
ruszyć w  przyszłym roku, a zakończyć się 
w trzecim kwartale 2018 roku. 

Czyli jest ryzyko, że halę będziemy mu
sieli wybudować jedynie ze środków 
własnych?

– Nie sądzę, by było aż tak źle. Nie od
puszczamy żadnych możliwości, nawet 
bardzo ekwilibrystycznych. Nawet po roz
poczęciu budowy możemy dostać dofinan
sowanie i refakturować poniesione koszty, 
więc jestem dobrej myśli. 
A co z budową mediateki? Czy w związ
ku z obecnym brakiem dotacji na halę 
będziemy musieli zrezygnować z tej in
westycji?

– Ta inwestycja na pewno odsunie się 
w czasie. Tutaj też liczyliśmy na pieniądze 
z rewitalizacji, bo funkcja wpisuje się wła
śnie w takie cele, jednak to też będzie bu
dynek nowy. Formalnie i dokumentacyjnie 
jesteśmy do tej inwestycji przygotowani, 
natomiast cały czas szukamy środków na 
realizację. 
Trzecim priorytetem był remont Willi 
Niespodzianka. Mówiła Pani wówczas, 
że z dotacjami lub bez prace remontowe 
muszą ruszyć, bo budynek już długo nie 
może czekać.

– I nie będzie czekać. Złożyliśmy wnio
sek o dotację z priorytetu Kultura i Zabytki, 
mamy informacje, że został on pozytywnie 
oceniony na poziomie formalnym, teraz 

czekamy na zakończenie oceny meryto
rycznej. Wniosek przewiduje też rewitaliza
cję dworku Adama Chełmońskiego w Ada
mowiźnie. Niezależnie jednak od decyzji 
w sprawie dotacji prace związane z remon
tem Willi Niespodzianka ruszą w przyszłym 
roku. Został już ogłoszony przetarg i wio
sną 2018 roku powinniśmy podziwiać od
restaurowaną willę. Pierwotnie chcieliśmy, 
by była gotowa na przyszłe święta, niestety 
z przyczyn formalnych unieważniony został 
pierwszy przetarg. Podobna przyszłość co 
Willę Niespodzianka czeka Dworek Cheł
mońskiego – niezależnie od dofinansowa
nia zewnętrznego będziemy musieli zająć 
się remontem. Ale na razie czekamy na roz
strzygnięcia w sprawie dotacji.
Ile to może potrwać?

– Procedury trwają naprawdę długo. Po
dam przykład ścieżek rowerowych, o  któ
rych dofinansowanie staramy się w partner
stwie z pięcioma innymi gminami. Wniosek 
złożyliśmy 30 lipca, najpierw odbywała się 
ocena formalna, obecnie czekamy na za
kończenie oceny merytorycznej. Liczymy, 
że taka decyzja zapadnie jeszcze w tym 
roku i otrzymamy dofinansowanie (infor
macja o otrzymaniu dotacji dotarła już po 
rozmowie – przyp. red). Następnie po pod
pisaniu umowy muszą powstać dokumenty 
przetargowe, jest to projekt łatwy od strony 
technicznej, bo ścieżki rowerowe to prosta 
powtarzalna konstrukcja, a trudny od stro
ny formalnej, bo wymaga mnóstwa uzgod
nień. Ścieżki zlokalizowane są głównie przy 
drogach wojewódzkich i powiatowych, 
w  grę wchodzą sprawy własnościowe, 
zmiana lokalizacji słupów, własności grun
tów, przebudowa rowów, kanalizacja, więc 
myślę, że prace mogą ruszyć w czerwcu, 
a więc niemal rok po złożeniu wniosku. I to 
jest standard.
Niedługo Boże Narodzenie, to czas życzeń 
i marzeń…

– Marzę, żeby gmina Grodzisk była ta
kim miejscem, w którym będziemy chcieli 
mieszkać nie tylko my, lecz także nasze 
dzieci.  
Dziękuję za rozmowę. 
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Ekspresowe tempo budowy Galerii Grodo
va mieszkańcy mieli okazję oglądać niemal 
codziennie, wszak obiekt został zlokali
zowany w samym centrum miasta przy 
ul. Sienkiewicza. 1 grudnia, w dniu otwarcia, 
już przed godziną 10 przed wejściem usta
wiła się długa kolejka osób, które nie mogły 
się doczekać, by zobaczyć, co jest w środku. 

Podczas uroczystego otwarcia nie zabra
kło występów artystycznych w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Feliksa 
Dzierżanowskiego i grupy tanecznej ze 
Studia Tańca Magdy Wójcik. Dla najmłod
szych zorganizowano kącik animacji oraz 
wizytę świętego Mikołaja. Dorośli kuszeni 

byli specjalnymi promocjami, które na ten 
dzień przygotowały niektóre sklepy. 

– Brakowało tu takiego obiektu, stąd 
ścisła współpraca Urzędu Miejskiego przy 
tym projekcie – powiedział wiceburmistrz 
Piotr Galiński, który wraz z przewodni
czącą Rady Miejskiej Joanną Wróblewską 
oraz przewodniczącym Rady Powiatu Je
rzym Terlikowskim reprezentował władze  
samorządowe podczas ceremonii przeci
nania wstęgi.  

Dwupoziomowa galeria handlowa to 
inwestycja firmy Napollo. Budowa trwała 
nieco ponad rok. W tłumie, który zjawił się 
w dniu otwarcia, dało się słyszeć głosy, że 

nareszcie i w naszym mieście będzie moż
na zrobić kompleksowe zakupy czy umówić 
się na kawę ze znajomymi. Z drugiej strony 
nie brakowało również sceptyków – nie
którzy martwili się, że taki obiekt w tym 
miejscu utrudni i tak już niełatwy przejazd 
przez centrum miasta, a na dodatek ucierpi 
handel przy pobliskim deptaku, gdzie więk
szość punktów stanowią niewielkie sklepy. 
Na pewno Grodova ma atut, by przyciągnąć 
najmłodszych klientów, których może nie 
do końca interesują marki, promocje i gdzie 
taniej, natomiast z chęcią przejadą się ru
chomymi schodami. 

 n Dominika Michalak

– Rita Cosby jest wnuczką dawnego wła
ściciela domu na rogu ulicy 3 Maja i Mic
kiewicza i córką Ryszarda Kossobudzkiego. 
Jej sentyment do Grodziska i tego miejsca 
jest szczególny – mówi Jan Pazio z Urzędu 
Miejskiego.

O losach Ryszarda Kossobudzkiego, po
wstańca warszawskiego, dziennikarka na
pisała bestseller „Cichy bohater. Tajemnica 
przeszłości mojego ojca”.

– Kiedy mój ojciec został schwytany i był 
wieziony do niemieckiego obozu, ostatnią 
rzeczą, jaką zobaczył z pociągu, było świa
tło na poddaszu w jego domu w Grodzisku. 
Dla niego był to znak, że jego rodzice prze
żyli – powiedziała dziennikarka w wywia
dzie dla Radia Bogoria.

Po oficjalnym spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim Rita Cosby wraz z senator Anną 

Anders odwiedziły Gimnazjum nr 2 w Gro
dzisku, gdzie odpowiadały na pytania mło
dzieży i mówiły o wzorcach patriotyzmu 
w dzisiejszych czasach. Opowiedziały rów
nież historie swoich ojców z czasów wojny.

– To sprawia mi tyle radości, kiedy widzę 
takie zainteresowanie wśród młodzieży 

Kuszenie  
na otwarcie

Gwiazda TV z sentymentem do Grodziska
Trzykrotna laureatka Nagrody Emmy, wybitna amerykańska dziennikarka 
telewizyjna, która przeprowadziła wywiady m.in. z Jaserem Arafatem, Arielem 
Szaronem, Slobodanem Miloševicem czy Michaelem Jacksonem, jako 
pierwsza reporterka rozmawiała z więźniami Guantanamo – 21 listopada 
w Grodzisku gościła Rita Cosby, której towarzyszyła senator Anna Anders. 
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Starosta Grodziski
Marek Wieżbicki

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego 
Jerzy Terlikowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 
mamy przyjemność złożyć Państwu 

 w imieniu Władz Samorządowych Powiatu Grodziskiego 
 i własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia,  

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności.
Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki 

 wspólnie śpiewanej kolędzie, w rodzinnym, pełnym radości  
i ciepła gronie upłyną Państwu piękne świąteczne chwile.

powstaniem, ich własną bohaterską prze
szłością. Bo historia mojego ojca to prze
cież także historia Polski – mówiła po spo
tkaniu Rita Cosby.

Nie jest to zapewne ostatnia wizyta 
dziennikarki w naszym mieście. Wspiera 
ona bowiem pomysł utworzenia w daw
nym domu rodziny Kossobudzkich, stano
wiącym obecnie budynek komunalny, mu
zeum poświęconego II wojnie światowej. 
Rita Cosby ma także w planach nakręcenie 
w Polsce filmu o powstaniu warszawskim, 
na podstawie historii swojego ojca. 

n Dominika Michalak
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Grudzień to czas oczekiwania. Wszyscy na coś lub na Kogoś 
czekają. Dla jednych będzie to „Gwiazdka”, dla innych Święta Bożego 
Narodzenia, a może Sylwester i koniec roku. Dla wielu osób ten czas 
to Adwent, zwieńczony Wigilią, ta zaś swą nazwę zaczerpnęła od 
łacińskiego słowa vigiliare, czyli właśnie oczekiwać. Dzieci czekają na 
Mikołaja i prezenty...

miasto i gmina 9

No właśnie, w naszym dzieciocentrycznym 
świecie cały impet komercji skierowany jest 
na nasze pociechy. To do nich i do rodziców 
adresowane są reklamy coraz wspanialszych 
zabawek i gadżetów, które tak naprawdę nie 
są niezbędne do życia. Jak w tej powodzi za
chować umiar i rozsądek? Jak nauczyć dzieci 
trudnej sztuki czekania?

Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, 
znany wielu z Państwa z kursu „Z nastolatkiem 
w kontakcie”, organizowanego przez Związek 
Dużych Rodzin „Trzy Plus”, oraz autor książki 
„Miłość i wychowanie”, mówi:

– Warto dzieciom pokazać, że wytrwałość 
owocuje. Wszystkie te działania, które trwają 
w czasie, takie jak tworzenie jakiejś skompli
kowanej budowli z klocków, układanie puzzli, 
gry, w których zbiera się punkty, uczą wytrwa
łości. Czasami rodzice próbują ukryć przed 
dzieckiem, aż do ostatniej chwili pewne wyda
rzenia, aby nie okazywało ono zniecierpliwie
nia i nie zamęczało pytaniami z serii „a kiedy 
wreszcie?...”. Tymczasem można wykorzystać 

taką okazję do nauki cierpliwości, można ra
zem z dzieckiem zaznaczać w kalendarzu to, 
na co ono czeka, np. urodziny, wyjazd. Dziecko 
wtedy widzi upływ czasu. Również ćwiczenia 
fizyczne są świetnym przykładem tego, jak 
wytrwałość owocuje: dziś zrobiłeś 5 brzusz
ków, za tydzień uda ci się ich zrobić 10, a ile 
będzie w kolejnym tygodniu?

Cierpliwość jest też bardzo ważna na co 
dzień i wiąże się z tematem stawiania granic. 
Jak wielu rodziców zna podobną sytuację: 
dzwoni telefon, mama odbiera, zaczyna roz
mawiać i w tym momencie wszystkie dzieci 
mają akurat bardzo ważne problemy i pilne 
pytania, których nie da się odłożyć na póź
niej… Tutaj warto okazać się konsekwent
nym, powiedzieć dziecku: „Nie teraz, kochanie, 
pomogę ci, gdy skończę rozmawiać”, a  po
tem wrócić do tej sytuacji: „Widzisz, byłeś na 
początku zniecierpliwiony, ale wytrzymałeś 
dzielnie i teraz mogę spokojnie się tobą zająć”. 
Z pewnością dzieciom, które dostają wszystko 
natychmiast, będzie trudno w dorosłym życiu 

zaakceptować, że aby osiągnąć założone cele 
(ukończenie studiów, podwyżka w pracy, za
kup samochodu), trzeba wytrwale pracować 
i cierpliwie poczekać.

Życzę Państwu i sobie, abyśmy potrafili ten 
przedświąteczny czas przeżywać z radością 
i pokojem w sercu, bez zabiegania i gorącz
ki „zakupów”. Życzę pachnącego pieczenia 
pierniczków, pięknego ubierania choinek 
i prawdziwych, dobrych spotkań przy wspól
nym stole.

W imieniu Związku Dużych Rodzin „Trzy 
Plus”

  Izabela Żylińska
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życzy 
Rada Nadzorcza i Zarząd  Grodziskiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia ,spełnienia marzeń.Cie-
pła,wiary i życzliwości wszystkim mieszkańcom

               zasobów mieszkaniowych Grodziska i  Milanówka
Radosnych Świąt  

Bożego Narodzenia,  
spełnienia marzeń. 

Ciepła,wiary i życzliwości  
wszystkim mieszkańcom

zasobów mieszkaniowych 
Grodziska i  Milanówka

życzy 
Rada Nadzorcza i Zarząd   

Grodziskiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej
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Ponadto przebudowano budowlę zrzuto
wą do zbiornika, pomost i kładkę na grobli 
pomiędzy zbiornikami, a także zmodernizo
wano rowy wraz z przepustami i zbudowa
no drenaż. Regulacji doczekała się również 
Rokicianka na odcinkach zarówno powyżej, 
jak i poniżej zbiorników. Gmina Grodzisk 
Mazowiecki otrzymała na realizację tego 
zadania dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Warszawie w wysokości 
609 130,14 zł, zaś wartość robót wyniosła  
1 950 022,30  zł brutto.

To jednak nie jedyne prace dofinansowane 
środkami zewnętrznymi z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. W listopadzie gmina 
pozyskała dotację na wykonanie nasadzeń 
wokół stawów.

– Dotację w wysokości 415.998,00 zł gmina 
pozyskała na realizację zadania pn. „Wyko
nanie nasadzeń 173 drzew na terenie Parku 
Walczewskiego z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie”. Całkowity koszt inwestycji to 
462.220.00 zł, z czego 90% pochodzi z dota
cji. Są to duże drzewa o wysokości powyżej 
45 m – głównie gatunki charakterystyczne 
dla lokalnego krajobrazu: brzozy, wierzby, 
olchy, klony i jesiony. Z bardziej ozdobnych 
gatunków posadzone zostały metasekwo

je – drzewa iglaste zrzucające igły na zimę 
oraz kwitnące wiosną świdośliwy. Inwestycja 
zakończyła się 12 grudnia. Jednocześnie gmi
na zleciła wykonanie projektu docelowego 
zagospodarowania parku, w którym mają się 
znaleźć: dodatkowe ścieżki i mostek, ławki, 
oświetlenie, leśny park przygód dla dzieci, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego z pomo
stami, plaża z kąpieliskiem, urządzenia street 
workout, boiska do siatkówki plażowej z try
bunami oraz wieża widokowa – informuje 
Monika Kwiczak z  Samodzielnego Stanowi
ska ds. Utrzymania Jakości w grodziskim ma
gistracie. Ponadto w ramach zadania prowa
dzone są prace pielęgnacyjne drzewostanu 
w  zabytkowym parku w Kłudnie Starym na 
407 drzewach.     (kb)

Niemal pół roku wcześniej niż przewidywano zakończyła się przebudowa 
Stawów Walczewskiego. Rozpoczęte pod koniec ubiegłego roku prace 
obejmowały przede wszystkim pogłębienie istniejącego wcześniej stawu 
dolnego oraz budowę całkowicie nowego zbiornika w południowej części 
tego kompleksu terenów zielonych.

Od samego rana w hali sportowej przy 
ul. Westfala 3, przemienionej na potrzeby 
wydarzenia w niezwykle kameralną czy
telnię, czekały osoby, które z racji swoich 
pasji, wykształcenia bądź wykonywanego 
zawodu z powodzeniem rozbudzały wśród 
dzieci ciekawość zarówno czytelniczą, jak 
i świata. W  roli Żywych Książek opowia
dających i odpowiadających na pytania 
uczniów wystąpili: Romuald Kociuba (książ
ka pt. „Podróże w czasie”), Elżbieta Milczarek 
(„Znaczy Kapitan”), Magdalena Jaworska 
(„Książka o sztuce”), Tomasz Redzimski („Jak 
zostać mistrzem”), Ewa Bieniak–Redzimska  
(„O tworzeniu książek”), Katarzyna Pod

lewska („Migiem przez świat”), Stanisław 
Walczak („Opowieść o  pszczołach”), Sławo
mir Gąsiewski („Magia kina”), Maja Pruska 
(„Pies, najlepszy przyjaciel człowieka”), Mo
nika Wergiles („Jak się pisze książki”), Ar
kadiusz Kulka („O bohaterstwie, odwadze 
i  patriotyzmie”), Jacek Wolszczak („Łowca 
dźwięków”), Anna Pańczyk („Uśmiechnij 
się do dentysty”), Siostra Danuta („Z misją 
w  świat”), Edyta Morwińska ze szkolnej bi
blioteki, przedstawiciele Biblioteki Publicz
nej („Więcej niż książka”) oraz Biblioteki 
Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim 
(„Baśnie, bajki i legendy”). 

  Małgorzata Müldner  

– Po raz pierwszy postanowiliśmy zmienić formułę obchodów święta 
szkoły i zamiast na zwykły apel zaprosiliśmy uczniów do Żywej Biblioteki 
– mówiła Danuta Pokropek dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2. 
14 listopada placówka obchodziła swoje święto.

Rozmowy z książkami 

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie szczęście, miłość, wiarę i nadzieję, 

a Nowy Rok 2017 obfituje w spokój,
radość i pogodne dni.

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie szczęście, miłość, wiarę i nadzieję, 

a Nowy Rok 2017 obfituje w spokój,
radość i pogodne dni.

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie szczęście, miłość, wiarę i nadzieję, 

a Nowy Rok 2017 obfituje w spokój,
radość i pogodne dni.

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie szczęście, miłość, wiarę i nadzieję, 

a Nowy Rok 2017 obfituje w spokój,
radość i pogodne dni.

      stawy płyną dotacje

miasto i gmina

Sprostowanie
Do opublikowanego w poprzednim nu
merze (Bogoria nr 263) materiału pt. 
„Wielka radość metrami mierzona” wkradł 
się błąd. Wieloletnim przewodniczącym 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej gminy 
Grodzisk jest pan Jan Niewiarowski, a nie 
– jak napisałem – pani Wiesława Śliwińska, 
która od wielu lat jest członkiem tej komi
sji. Za pomyłkę przepraszam. 

Mieczysław Osiadacz
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Okazją do spotkania było zakończenie re
alizacji projektu współfinansowanego ze 
środków Szwajcarsko–Polskiego Programu 
Współpracy. Jego wartość to 145,6 mln zł, 
z czego ponad 76,5 mln zł pochodzi z fun
duszy szwajcarskich. W ramach projektu 
zakupiono sześć nowych elektrycznych po
ciągów, stworzono system informacji pasa
żerskiej, kompleksowo naprawiono tor nr 2 
na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Ko
morów oraz Podkowa Leśna Główna – Mi
lanówek Grudów, zmodernizowano także 
przejazdy kolejowe.

– Będą jeszcze modernizowane obiekty 
małej infrastruktury przystankowej w obrę
bie linii WKD. Jest się czym chwalić – mó
wiła zastępca prezesa spółki Jolanta Dałek. 
– Realizacja programu pozwoliła na wygod
niejszą podróż pasażerów, skrócenie o  kil
ka minut czasu jazdy, a co najważniejsze 
zwiększenie liczby kursów na najbardziej 

obleganym odcinku z Warszawy do Pod
kowy Leśnej Głównej. Ale to nie wszystko. 
Spółka aplikuje o środki unijne na dofinan
sowanie w 80 proc. budowy drugiego toru 
z Grodziska Mazowieckiego do Podkowy 
Leśnej. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wy
konanie studium wykonalności i mamy na
dzieję, że projekt znajdzie się na liście i dru
gi tor powstanie – mówiła wiceprezes WKD.

Ścisk panował w Izbie Tradycji EKD/WKD 
noszącej imię jej założyciela Tadeusza Gaw
rońskiego. Najmłodsi podziwiali jeżdżące 
kolejki na makietach, starsi mogli wyruszyć 
w podróż w głąb wspomnień.

– To takie nasze małe muzeum – mówił 
oprowadzający po izbie Ryszard Nyc w za
stępstwie obecnego kustosza. – Nigdzie 
indziej nie ma takich oryginalnych ekspo
natów i nie mówię o makietach z jeżdżący
mi składami, ale np. o kenkartach z czasów 
II wojny światowej, starych kasownikach, 

semaforach, biletach czy np. szczotkach 
do silników na prąd stały. Są również ar
chiwalne fotografie i inne pamiątki, które 
przynosili nam nie tylko pracownicy, ale 
także mieszkańcy Grodziska i okolic. A jak się 
wejdzie do naszego zabytkowego wagonu 
pieszczotliwie nazywanego „babcią”, to aż 
się nogi uginają z wrażenia, jakie piękne kie
dyś jeździły kolejki na linii EKD. Te najnowsze 
składy są fajne, mają wygodne siedzenia, 
klimatyzację, ale te stare kolejki to historia, 
sympatia i wspomnienia – mówił przewod
nik po Izbie Tradycji.

Podczas Dnia Otwartego na WKD były 
także inne atrakcje, jak choćby bezpłatne 
przejazdy na trasie Warszawa – Grodzisk – 
Warszawa, konkursy z nagrodami, karuzela 
dla najmłodszych oraz jubileuszowy tort, 
gdyż Warszawska Kolej Dojazdowa jako 
spółka samorządowa świętuje w tym roku 
swoje 15lecie.   n  (miecz.)

Wśród grodziskich jubilatów piętnaście par 
świętowało złote gody, natomiast Alina 
i Stanisław Chwieszczenikowie zostali uho
norowani za sześćdziesięciolecie wspólnej 
drogi. Uroczystości rozpoczęła msza w ko
ściele św. Anny, po której jubilaci spotkali 
się w Centrum Kultury, by odebrać medale 
z  rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Jo
anny Wróblewskiej, burmistrza Grodziska 
Grzegorza Benedykcińskiego i starosty po
wiatu grodziskiego Marka Wieżbickiego. 
Sposobem na udane małżeństwo podzielili 
się Jadwiga i Waldemar Szwarclosowie. 

– Najważniejsza jest miłość, ale trzeba 
o nią dbać, pielęgnować ją, tak jak piękny 
kwiat, który gdy o niego dbamy, kwitnie 

długo i pięknie wygląda. Tak samo jest z mi
łością małżeńską – powiedziała pani Jadwi
ga. Natomiast pan Waldemar dodał: – Mi
łość, miłość, miłość. Innej recepty nie ma i to 
jest najważniejsze. Dzięki temu dotrwaliśmy 
do tego pięknego jubileuszu i mam nadzie
ję, że będą następne – zakończył jubilat.

Marianna i Eugeniusz Grabowscy, którzy 
są ze sobą od 55 lat, podkreślali, że miłość to 
także szacunek do współmałżonka:

– Szacunek jest bardzo ważny, bo prze
cież raz jest lepiej, raz jest gorzej, ważne 
jednak, że jest się razem i że wspieramy się 
nawzajem. Mamy dzieci wnuki, są więc na
stępcy. Nie wiadomo nawet, kiedy te 55 lat 
przeleciało – mówili zgodnie małżonkowie.

Nie lada gratkę mieli miłośnicy żelaznych dróg, czyli szlaków kolejowych, podczas Dnia Otwartego  
w grodziskiej Lokomotywowni WKD w ostatnią niedzielę listopada. Fani WKD nie zawiedli, stawili się  
także emerytowani pracownicy kolejki.

Szesnaście grodziskich par 15 listopada uhonorowano Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanymi przez 
Prezydenta RP małżeństwom z co najmniej 50-letnim stażem. 

Wukadka z otwartymi drzwiami

Obrączek złotych blask
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Rozpoczynając uroczystość burmistrz 
Grzegorz Benedykciński odczytał wiersz 
napisany przez Alinę Chwieszczenik, która 
wraz z mężem otrzymała list gratulacyjny.

– To piękna uroczystość. Jestem pełen 
podziwu dla jubilatów. Wielu z nich zapi
sało się na kartach historii Grodziska, wie
lu nadal działa społecznie na rzecz innych 
grodziszczan, są bardzo czynni i myślę, że 
to także sprawia, że są w bardzo dobrej kon
dycji – mówił burmistrz.

Wśród jubilatów znaleźli się również Elż
bieta i Sławomir Araszkiewiczowie, Elżbieta 
i Zbigniew Gierowie, Danuta i Jan Grzejsz
czakowie, Elżbieta i Ryszard Kornaccy, He
lena i Jan Niewiarowscy, Dioniza i Jan Rusz
kowscy, Kazimiera i Leszek Sadowscy, Alina 
i Lech Sałkowie, Hanna i Piotr Skoblewscy, 
Maria i  Józef Tomczakowie, Janina i Józef 
Wisłoccy, a także Kazimiera i Leszek Sadow
scy oraz Zofia i Adam Wojsowie, którzy nie 
mogli przybyć na uroczystość.    n  (miecz.)



BOGORIA nr 264 grudzień 2016

kultura12

fo
t. 

ar
ch

. p
ry

w
at

ne

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i (

3)

12 nasi radni

Chciałabym,  
żeby ludzie 
razem działali

Małgorzata Sobol, sołtys Kozerek, 53 lata, 
w Radzie Miejskiej od 2010 roku. Kandydowała 

z KWW Ziemia Grodziska w okręgu nr 17.

„Myślałam, że podziały będą mniejsze” – 
tak zatytułowany były nasz wywiad sprzed 
czterech lat. Teraz podziałów w Radzie Miej
skiej jest mniej?

– Raczej tak. Jest większa jednomyślność, 
choć oczywiście nie zawsze się zgadzamy we 
wszystkim. Przy tym układzie sił, kiedy Zie
mia Grodziska ma zdecydowaną większość, 
znacznie lepiej się pracuje. Chociaż zagad
nienia są o wiele cięższe, bo mamy takie te
maty jak 400 kV, obwodnica. 
W wyborach samorządowych uzyskała Pani 
najwyższe spośród wszystkich kandydatów 
poparcie osiągając wynik powyżej 70 proc. 
To daje Pani poczucie silnego mandatu spo
łecznego czy przynosi obciążenie w postaci 
większej odpowiedzialności?

– Taki wynik to dla mnie oznaka zaufania 
społecznego i zobowiązanie do dalszej pracy. 
Mam poczucie, że za mną stoi duża grupa lu
dzi, ale jednocześnie mam świadomość, że oni 
wierzą we mnie i w to, co obiecałam, więc… 
nie ma siły, trzeba się wywiązać.
Radni z terenów wiejskich często pod
kreślają, że zależy im na budowie świetlic 
w  miejscowościach ze swojego okręgu. 
W Kozerkach taka świetlica już istnieje. 

– Na naszym terenie wcześniej nie było 
praktycznie żadnej tego typu infrastruktury. 
Teraz rzeczywiście mamy świetlicę. Wpraw
dzie trochę inaczej wyobrażałam sobie jej 
funkcjonowanie, ale na pewno mamy przy
najmniej miejsce, gdzie się można spotkać, 
porozmawiać. Brakuje mi oferty skierowanej 
do młodzieży, nastolatków. Obecnie jestem 
na etapie rozmów z szefostwem Urzędu 
Miejskiego w sprawie budowy miniboiska 
wielofunkcyjnego. Gdyby taki obiekt się po
jawił, na pewno byłaby szansa na przycią
gnięcie młodzieży. Chcemy też, by na terenie 
świetlicy powstał plac zabaw. 
W sierpniu Kozerki świętowały 340. rocz
nicę pierwszej wzmianki o miejscowości, 
mówiła Pani wówczas o planach wydania 
książki. Co takiego jest w Kozerkach, że za
interesowała się Pani ich historią i podjęła 
Pani działania, by tę historię propagować. 

– Jestem człowiekiem napływowym, bo po
chodzę z Brwinowa, rdzennym mieszkańcem 
Kozerek jest za to mój mąż, który opowiadał, 
jak za czasów jego dzieciństwa do babci przy
chodziły sąsiadki i rozmawiały, wspominały, 
wspólnie robiły różne prace. Kiedy jeszcze wy
chodziły książki pana Marka Cabanowskiego, 

dziwiłam się, że pisze on o wielu wsiach – Kra
śniczej Woli, Izdebnie Kościelnym, Chlebni, Ra
doniach, a o Kozerkach ani słowa. Takie pierw
sze ziarno zainteresowania pojawiło się w 1999 
roku. Wówczas po raz pierwszy zostałam sołty
sem, a do Kozerek przyjechała pani Kazimiera 
z Lissowskich Paruzel, wnuczka ostatniego 
właściciela dworu w Kozerkach. Chciała zoba
czyć, co zostało z folwarku, czy jakieś ziemie są 
jeszcze państwowe. Potem zaczęłam szukać 
różnych informacji w archiwum, dotarłam do 
zapisków o Kozerkach z 1806 roku. O tym, że 
istnieją starsze, dowiedziałam się od naszego 
mieszkańca Kazimierza Mardonia, dzięki któ
remu poznałam z kolei regionalistę Tadeusza 
Murzyna. To on właśnie wynalazł informację 
o  Kozerkach w spisie z 1676 roku. Potem po
prowadził dla mieszkańców lekcje historii, pod
czas których przybliżał dzieje Kozerek. 
Mieszkańcy chętnie włączają się w takie 
działania?

– Lekcje historii cieszyły się sporym zaintere
sowaniem. Zaprzyjaźniliśmy się z panią Joan
ną Antolak, prezes stowarzyszenia Parabuch, 
które przygotowało wystawę ze zdjęciami ar
chiwalnymi „Kozerki – moje miejsce na ziemi”. 
Niebawem będzie ją można oglądać w PKP 
Poczekalnia na dworcu. Grupa mieszkańców 
postanowiła założyć Stowarzyszenie Miło
śników Kozerek, które ma skupiać mężczyzn, 
a mnie mobilizują, by założyć Koło Gospodyń 
Wiejskich. Żałuję, że w tym roku nie uda się wy
dać książki o Kozerkach, ale w przyszłym taka 
publikacja pojawi się na sto procent. Bardzo 
mi na tym zależy, bo chciałabym, by dostała ją 
pani Kazimiera Paruzel, która ma już 86 lat. 
Co panią motywuje do tych aktywności?

– Po prostu, chciałabym, żeby coś po mnie 
zostało, żeby wieś była zintegrowana.
Jak w czasach sąsiedzkich spotkań, zapa
miętanych przez męża?

– Mam tę przyjemność, że znam wszystkich 
mieszkańców, bo raz do roku roznoszę podat
ki. Ale mam świadomość, że spora część ludzi 
zaszywa się w czterech ścianach. Dlatego za
leży mi na integracji – organizujemy sołeckie 
pikniki, dzień kobiet, dzień babci i dziadka, 
teraz czekają nas mikołajki dla dzieci oraz spo
tkanie bożonarodzeniowe. Chciałabym, żeby 
ludzie wyszli z domów, żeby ze sobą rozma
wiali, żeby wspólnie działali. 

Która funkcja jest Pani bliższa – sołtysa czy 
radnej?

– Te dwie role są zupełnie nieporównywal
ne. Wiadomo, że jako radna muszę patrzeć na 
gminę jako całość, ale… bliższa ciału koszula 
i moja okolica jest dla mnie priorytetem. 
A jakie plany względem Kozerek są dla 
Pani najważniejsze?

– Na razie nie powiem, żeby nie zapeszyć. 
Ale mamy pewien ciekawy projekt stworze
nia miejsca edukacyjno–kulturalnego.
Brzmi tajemniczo. A bardziej przyziem
ne sprawy – chodniki, nawierzchnie, 
kanalizacja?

– Bardzo zależy nam na kanalizacji, ale 
na razie konkretów brak. Czekamy na prze
budowę oczyszczalni, może wtedy coś się 
ruszy. Mam zapewnienie, że ścieżka rowe
rowa wzdłuż drogi 719 ma być zmoderni
zowana i przedłużona do Jaktorowa. W naj
bliższym czasie ma być położony destrukt, 
a także będzie wykonana nakładka na 
ul. Marsa od drogi 719 do krzyżówki z ulicą 
Księżycową i Polarną. 
Zasiada Pani w trzech komisjach Rady 
Miejskiej – oświatowej, polityki społecznej 
i gospodarki gminnej. Która z nich jest dla 
Pani najważniejsza?

– Wszystkie trzy są interesujące i ważne, 
ale dla mnie najważniejsza jest ostatnia z wy
mienionych. To są drogi, inwestycje, a przede 
wszystkim mówi się dużo o terenach wiej
skich. Nie tylko o mieście.
Czyżby odczuwała Pani brak równowagi 
w zainteresowaniu sprawami miasta i wsi?

– Ludzie mają takie poczucie, że wszystkie 
środki, inwestycje idą do miasta. Myślę, że 
takie opinie powstają również przez to, że są 
różne obietnice, a z terminem realizacji wy
chodzi różnie i są opóźnienia w niektórych 
zobowiązaniach. Jeśli jakaś droga ma być 
zrobiona do końca 2016 roku, to powinna być 
zrealizowana właśnie w tym terminie, a nie 
przesunięta np. na 2017 rok. Ludzie to widzą, 
czują i… pretensje mają do mnie.  
Funkcje sołtysa i radnej łączy Pani z pracą 
zawodową. Jaka jest recepta na to, by na 
wszystko znaleźć czas?

– Nie wiem, czy jest taka recepta. Po prostu 
jakoś sobie daję radę, może dlatego, że mam 
duże wsparcie ze strony rodziny. Zwłaszcza 
mąż motywuje mnie do aktywności. 
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski 
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W foyer kina miały miejsce świąteczne warsz
taty. Można było własnoręcznie przygotować 
bożonarodzeniowe upominki dla najbliż
szych, a także najróżniejsze ozdoby. Dzieci 
wraz z opiekunami tłumnie przybyły do kina 
i chętnie brały udział w zajęciach, których wy
bór przerósł najśmielsze oczekiwania.

– Przygotowujemy anielskie ozdoby cho
inkowe. Robimy je ze szpatułek laryngolo
gicznych, tak nielubianych przez dzieci. Dzi
siaj je trochę oswajamy i robimy z nich fajne 
aniołki. Wykorzystujemy różne kolorowe, 
błyszczące elementy – powiedziała anima
torka Dominika Staniaszek.

Dzieci z pomocą rodziców tworzyły choin
ki, gwiazdy i renifery z patyczków, ozdabiały 
je cekinami, brokatem i barwnym konfetti. 
Z serwetek i kolorowego papieru powstawa
ły piękne dzwoneczki.

– Przy tym stoliku wykonujemy choinki 
z tektury, ozdabiamy je różnymi materiałami, 
dzięki temu dzieci rozwijają swoje zdolno
ści manualne, a także uczą sie kreatywnego 
zdobienia – przekonywała instruktorka Ma
riola Goździkowska.

Na warsztaty przybyły dzieci nie tylko z Gro
dziska i okolic, lecz także spoza gminy.

– Przyjechałam tu z wnuczką specjalnie z Pia
stowa, żeby się bawić. Właśnie robimy reniferka 
i gwiazdę na choinkę, a przed chwilą stworzy
łyśmy torebkę na ciastka dla św. Mikołaja – po
wiedziała pani Stanisława, babcia 7letniej Mai.

O godzinie 16 w sali widowiskowej miało 
miejsce przedstawienie pt. „Cudowna po
dróż” teatru TRIP, po którym wszystkich zapro
szono na plac przed Centrum Kultury i doko
nano (choć nie bez problemów) uroczystego 
zapalenia światełek na miejskiej choince. 

– Choinka jest symbolem życia, a świateł
ka zapalamy po to, by odpędzić złe moce. 
Jezus ma być światłem, które odpędza złe 
duchy i  oświeca pogan – powiedział wice
burmistrz Tomasz Krupski. 

Nagle zgromadzeni usłyszeli odgłosy 
lecącego helikoptera, a z dachu Centrum 
Kultury zjechali na linach trzej mikołajowie. 
Niestety nie był to desant na miarę amery
kańskich marines, którzy potrafią pojawić 
się niepostrzeżenie we właściwym miejscu 
o właściwym czasie, stąd akurat ten ele
ment mikołajek wzbudził reakcje dalekie  
od zachwytu.

Tego dnia na grodziskim deptaku otwarty 
został również świąteczny jarmark, na któ
rym można kupić m.in. ozdoby, sery, bakalie, 
chałwę czy miód.

   Tekst i fot.  Natalia Kawałko-Dzikowska

Ta wzruszająca scena znalazła się na rysunku 
w jednej z gazet i niedługo potem do dzieci 
na całym świecie trafiła pluszowa zabawka 
w kształcie misia, która na cześć pana prezy
denta Teodora została nazwana po angielsku 
Teddy Bear. Po stu latach od tego wydarzenia, 
w 2002 roku pluszowy miś, niezastąpiony to
warzysz dziecięcych zabaw, został uhonoro
wany własnym, międzynarodowym świętem. 

Tradycyjnie Światowy Dzień Misia Pluszo
wego obchodzony był również w Grodzisku, 
pod dachem Centrum Kultury, gdzie 26 listo
pada skumulowały się atrakcje przeznaczone 
dla wszystkich, którzy lubią misie. Pierwszym 
punktem bogatego programu był spektakl „Jaś 
i  Małgosia” przygotowany przez podopiecz
nych świetlicy w Łąkach. Przedstawienie, które
go fabuła uległa pewnej modyfikacji i uwspół
cześnieniu (zgodnie z tekstem Jana Brzechwy), 

zostało wyposażone we wszystkie atuty, jakie 
posiadają profesjonalne inscenizacje: barwną 
scenografię, światło, kostiumy, muzykę i  pio
senki, ale jego najjaśniejszym punktem okazali 
się młodzi artyści – pewnie podający tekst, swo
bodnie czujący się na scenie, śpiewający i gra
jący na instrumentach, momentalnie nawiązu
jący kontakt z widzem. Licznie zgromadzona 
publiczność nie miała więc innego wyjścia, jak 
tylko nagrodzić wysiłki dzieci i instruktorów 
długimi owacjami, które wybrzmiały również 
po pokazie tanecznym stanowiącym uzupeł
nienie scenicznych perypetii. Spektakl wyre
żyserowała i opracowała muzycznie Katarzyna 
Nowacka, pomoc przy scenografii, kostiumach 
i charakteryzacji zapewniły: Elżbieta Wykryto
wicz, Anna Banaszek, Marta Zawadzka oraz ro
dzice i młodzież ze świetlicy, układ choreogra
ficzny był dziełem Małgorzaty Abramczyk.

Po występie, który miał miejsce w sali wido
wiskowej, przyszedł czas na pozostałe zabawy 
i warsztaty czekające na wielbicieli misiów 
w  foyer kina. Czego tam nie było: malowanie 
buziek, wykonywanie bransoletek, torebek 
i kubeczków ozdobionych podobizną mi
sia, wycinanie krągłej sylwetki bohatera dnia 
z papieru i wygniatanie z filcu. Energia zużyta 
przy pracy została na szczęście uzupełniona 
dużą dawką słodkości. O wspaniałą kulmina
cję dnia zadbał wraz z pracownikami swojej 
cukierni Edward Błaszczyk, serwując zebranym 
imponujący tort w kształcie misia. Podobno 
największą popularnością wśród smakoszy cie
szyły się uszka, które trzeba było sobie upolo
wać – i było to jedyne nawiązanie do słynnego 
polowania, na które wybrał się w 1902 r. pre
zydent USA Theodore Roosevelt, przyczyniając 
się do narodzin  pluszowego misia.     (now)

Już na początku grudnia nasze miasto opanowała świąteczna gorączka. W przedmikołajkową sobotę, 
3 grudnia, w grodziskim Centrum Kultury na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. 

Dawno temu w wielkim kraju za oceanem żył sobie pan Teodor, który był tam najważniejszą osobą, czyli prezydentem. 
Pewnego razu pan Teodor wybrał się na polowanie, jednak tego dnia szczęście uśmiechnęło się do zwierząt i łowy się 
nie udały. Gdy myśliwi mieli już wracać do domu, jeden z kolegów pana Teodora strzelił na tyle celnie, że zranił małego 
niedźwiadka. Gdy prezydent ujrzał ranne, przestraszone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. 

Wycinany, wygniatany, serwowany

Mikołajkowy desant
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W 1935 roku o Grodzisku było głośno pod
czas ogólnopolskiego Zlotu w Spale, gdyż 
miasto jako pierwsze w Polsce nadało na
zwę „Harcerska” jednej z ulic, gdzie w domu 
państwa Bojarskich harcerze mieli swój 
mały lokal. W roku 1936 na dwudziestolecie 
grodziskiego hufca miasto przekazało har
cerzom działkę przy ulicy Mokronoskich, na 
której wybudowano Dom Harcerza oddany 
do użytku w 1938 roku.

Historia lubi się powtarzać – cztery lata 
temu grodziscy harcerze otrzymali od 
miasta nową siedzibę przy ulicy Sowiń
skiego 11, którą przy pomocy życzliwych 
darczyńców i pracując w pocie czoła przy
sposobili na siedzibę hufca. 3 grudnia tego 
roku w hali sportowej odbyło się spotkanie 
międzypokoleniowe, podczas którego wie
le mówiono o historii harcerstwa na zie
mi grodziskiej. Wspominano dawne czasy 
i chwalono się obecnymi osiągnięciami. Nie 
zabrakło ogniska i harcerskich piosenek. 

– W hufcu jest około 50 instruktorów, 
600  harcerzy i zuchów. Działa 37 drużyn 
harcerskich i zuchowych, jest też kilka dru
żyn starszoharcerskich. Pod względem 
liczebności jesteśmy na piątym miejscu 
w  województwie mazowieckim. Działamy 
w oparciu o  przyjaźń tych młodych ludzi 
rozpoczynających pracę instruktorską i ich 
starszych kolegów, którzy kiedyś tworzyli 
grodziskie harcerstwo. Jest wymiana do

świadczeń, a my przez tę przyjań czujemy 
się wszyscy młodzi – mówi komendant Syl
wester Stankiewicz, który piastuje tę funkcję 
od 2009 roku.  

Za utrzymywanie więzi międzypokole
niowej chwali grodziskich harcerzy Pau
lina Gajownik – komendantka Chorągwi  
Stołecznej ZHP.

– To silne środowisko z tradycjami, w któ
rym łączą się pokolenia. Silna jest kadra 
seniorska tworząca tożsamość, zapisująca 
skrupulatnie historię. Ale oprócz tradycji 
i  sentymentu jest również harcerstwo no
woczesne. Hufiec Grodzisk to młodzi szcze
powi, młodzi drużynowi, którzy powodują, 
że hufiec się rozwija i rozrasta. W ostatnich 
latach przybywa zuchów i harcerzy, ale co 
bardzo ważne nie jest to tylko wzrost ilościo
wy, ale także jakościowy i to jest budujące 
– kończy komendantka chorągwi.

Spotkanie było okazją do wręczenia od
znaczeń za zasługi dla ZHP. Srebrne krzyże 
otrzymały harcmistrzynie Małgorzata Chaj
neta i Aleksandra Kapuściak, która z harcer
stwem związała się prawie 50 lat temu:

– Zaczęło się w zuchach w latach 60., na
stępnie drużyny harcerskie i praca instruk
torska. Do Grodziska trafiłam w 1982 roku 
i od tamtego czasu czynnie działam w na
szym hufcu. Cieszę się, że spotkało mnie to 
wyróżnienie. Na przestrzeni lat harcerstwo 
się zmieniło, ale idee są wciąż takie same 

i dlatego harcerstwo przetrwało tyle lat, bo 
opiera się na mocnych ideach skautingu  
– mówi Aleksandra Kapuściak.

Podobne zdanie wyraża Aurelia Sobieraj, 
która została uhonorowana brązowym krzy
żem za zasługi dla ZHP.

– Są nowe wyzwania, młodzież potrzebuje 
czegoś innego. Jest internet, są komputery, 
inaczej wygląda praca w drużynie, inaczej 
wyglądają obozy, ale jedno się nie zmieniło 
– harcerzem jest się zawsze. Jestem szczęśli
wa, bo na swojej instruktorskiej drodze spo
tkałam wielu wspaniałych ludzi – zapewnia 
Aurelia Sobieraj. Brązowy krzyż zasługi otrzy
mała także Agnieszka Stankiewicz.

Komendant grodziskiego hufca uhono
rował natomiast osoby, które wspomagają 
harcerzy. Wśród laureatów wyróżnień zna
leźli się ks. Jarosław Miętus, Dariusz Kozłow
ski oraz Urszula i Sławomir Pawłowscy, za 
pomoc przy remoncie siedziby hufca. 

Obecni na spotkaniu młodzi harcerze pod
kreślali, że działają w harcerstwie, bo to jed
na wielka rodzina przynosząca radość życia. 
Chęć pomagania innym do tej „harcerskiej 
rodziny” przekonuje coraz więcej ich kole
żanek i kolegów. Jak na jubileusz przystało 
na zakończenie spotkania był ogromny tort, 
lecz obchody jeszcze się nie kończą, gdyż 
w  przyszłym roku przypada 100. rocznica 
urodzin patrona grodziskiego hufca Leonida 
Teligi. Będzie więc co świętować.     (miecz.)

Hufiec im. Leonida Teligi świętuje 
100–lecie harcerstwa na 
ziemiach grodziskich. Za datę 
powstania organizacji na naszym 
terenie można przyjąć 15 lipca 
1916 roku, ale o harcerstwie 
w Grodzisku mówiło się już 
wcześniej, bo przecież nic nie 
dzieje się jednego dnia.

Polegaj jak na harcerzach 

14 wydarzenia

W Barbary przed Mikołajem
Na Mikołaja i Barbarę – kiermasz rę
kodzielniczy zorganizowany pod ta
kim hasłem przez Willę Radogoszcz 
odbył się w dniu św. Barbary w Po
czekalni PKP na grodziskim dworcu. 
4 grudnia każdy, kto nie miał jeszcze 
pomysłu na mikołajkowe prezenty, 
mógł zaopatrzyć się we wspaniałe, 
misternie wykonane upominki. Na 
stoiskach królowały kolorowe ma
skotki i poduszki, drewniane i hafto

wane ozdoby choinkowe, stroiki na 
świąteczne stoły, ramki na zdjęcia 
i  inne domowe bibeloty, a także bi
żuteria. Wśród wystawców znaleźli 
się lokalni artyści, a także członkowie 
organizacji, m.in. Stowarzyszenia na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych Mal
wa Plus. Świetna lokalizacja kierma
szu oraz jego bogata oferta sprawiły, 
że odwiedziło go mnóstwo kupują
cych.     (nkd)
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„Pejzaż bez ciebie” w wykonaniu duetu Izabela Szafrańska – Paweł Sokołowski (na zdjęciu) zdobył 
największe uznanie jury IV edycji Fetting Festiwalu, który odbył się 12 listopada w Baranowie. Artyści 
z Białegostoku oprócz pierwszej nagrody zostali również laureatami nagrody publiczności.

Książka „Rachunki włóczęgi. Felietony i szki
ce podróżnicze”, zawierająca utwory Jaro
sława Iwaszkiewicza, jest dopełnieniem kla
sycznych już pozycji tego pisarza, takich jak 
„Podróże do Włoch”, „Podróże do Polski” czy 
„Książka o Sycylii”. Autorem wyboru i opra
cowania felietonów oraz szkiców jest Rado
sław Romaniuk. Książka ukazała się w  serii 
„Podróże Zeszytów Literackich”, redagowa
nej przez Marka Zagańczyka.  

R. Romaniuk i M. Zagańczyk opowiada
li o książce 4 grudnia w Muzeum im. Anny 
i  Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Za
mieszczone w niej powojenne szkice były 
trochę zapomniane i rozproszone w różnych 
czasopismach, ale ukazują najważniejsze dla 
Iwaszkiewicza miejsca: Rzym, Paryż, Wrocław, 
Sandomierz, Poznań, Sycylię, Ukrainę. – Nie 
znajdziemy tu wątku skandynawskiego, któ
ry trochę nie pasował do książki – przyznał 
R. Romaniuk. Ale jest za to złośliwy tekst o Po
znaniu, a przede wszystkim „Wielki Tydzień 
w Rzymie”, będący zapisem pierwszej drogi 
krzyżowej prowadzonej przez papieża Jana 
Pawła II po wyborze na Stolicę Apostolską, 
oraz „Trianon” – relacja z podróży do Francji 
w delegacji rządowej z Edwardem Gierkiem. 

Ten ostatni tekst dzisiaj już nie razi nas tak, 
jak byłoby jeszcze kilkanaście lat temu.

Zamieszczone w książce szkice są wyra
zem kłopotów pisarza ze zmieniającym się 
światem, który stawia opór. Iwaszkiewicz 
ubolewa, że skończyła się epoka indywidual
nych podróży, dawnych wędrowców, takich 
co podróżowali jak Krasiński, Sienkiewicz czy 
Karol Szymanowski. „Nie ma już wędrowców, 
są tylko turyści” – stwierdza pisarz. 

Rachunki włóczęgi to zyski i straty z po
dróży. Dla Iwaszkiewicza „żadna podróż nie 
jest urzeczywistnieniem, choć każda jest na
dzieją”. Książka ukazuje zachłanność pisarza 
na świat oraz jego nieustanną edukację. 

  n Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

Pomysł festiwalu upamiętniającego postać 
Edmunda Fettinga zrodził się w 2013 roku. 
Znany aktor, który zasłynął m.in. wykona
niem takich piosenek jak „Ballada czterech 
pancernych” czy „Nim wstanie dzień” z fil
mu „Prawo i pięść”, w 1943 roku przyjechał 
wraz z rodziną do Baranowa, zamieszkał na 
plebanii tutejszego kościoła i szybko stał się 
animatorem życia kulturalnego, zwłaszcza 
dla młodzieży. Listopadowy termin im
prezy organizowanej przez Urząd Gminy 
Baranów, również jest uzasadniony, gdyż 
10  listopada przypada rocznica urodzin 
zmarłego w 2001 roku artysty.

Dziesięcioro tegorocznych wykonawców, 
którzy wystąpili w kościele św. Józefa Oblu
bieńca NMP, zmierzyło się z repertuarem 
Jeremiego Przybory. Uczestników oceniało 
jury w składzie Marek Kaliszuk (przewod
niczący), Maria Szabłowska, Halina Frącko
wiak, Artur Szczęsny oraz Dariusz Dąbrow
ski. Oprócz zwycięskiego duetu laureatami 
zostali Małgorzata Nakonieczna (II miejsce) 
i Daria Kaczór (III miejsce). Po części kon
kursowej, w której wystąpili również Mag
dalena Dąbkowska, Łukasz Lipski, Patrycja 
Mizerska, Daria Kaczmarek, Aleksandra 
Łodzińska, Beata Kawczyńska i Tadeusz Sei

bert, publiczność miała okazję wysłuchać 
koncertu laureatki poprzedniej edycji kon
kursu Weroniki Korthals, a następnie okla
skiwać występ gwiazdy wieczoru – Haliny 
Frąckowiak. n (kb)

wydarzenia 15

co? gdzie? kiedy?Redakcja nie ponosi  
odpowiedzialności  

za zmiany w programach

21 grudnia, godz. 13.30 –  Świątecz
ny seans dla seniorów – „Boska Florence” –  
sala widowiskowa
28 grudnia, godz. 20.00 – Zenon 
Laskowik i Kabareciarnia w składzie: Ja
cek Fedorowicz, Grzegorz Tomczak, Jacek 
Skrzypczak i zespół Telemenele – widowi
sko organizowane wspólnie z Krzysztofem 
Urtate – sala widowiskowa 
31 grudnia, godz. 20.00 – Sylwester 
z Teatrem Bolszoj –  retransmisja baletu Pio
tra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów” 
(w cenie biletu bufet kawowy, ciepły posi
łek i lampka szampana) – sala widowiskowa
31 grudnia, godz. 22.00 – Miejska 
zabawa sylwestrowa z zespołem Pretext, 
w  programie również pokazy cyrkowe i 

akrobatyczne, a o północy pokaz fajerwer
ków – plac przed Centrum Kultury
6 stycznia, godz. 18.00 – Wielka No
woroczna Gala Straussowska z Gwiazdami 
„Johann Strauss Show” w wykonaniu Orkie
stry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej pod 
batutą Woytka Mrozka – sala widowiskowa 
8 stycznia, godz. 12.30 – Niedziel
ny teatrzyk „Ognik i choinkowe marzenie” 
–  sala widowiskowa
12 stycznia, godz. 19.30 – Jacek 
Pelc Band – koncert promujący album „On 
the Road” – prezentacja starannie wybra
nych i opracowanych kompozycji zawar
tych na płytach z dyskografii lidera – zagrają 
wybitni instrumentaliści: Jacek Pelc, Mauri
zio Rolli, Maciek Sikała i Bartosz Hadała – re
stauracja Babie Lato
15 stycznia, od godz. 10.00 – 25. fi
nał WOŚP – pokazy taneczne, teatralne, 

koncerty rockowe i licytacje – sala widowi
skowa i plac przed Centrum Kultury
15 stycznia, godz. 19.00 – VII Gro
dziskie Kolędowanie  – kościół przy ul. Pia
skowej
17 stycznia, godz. 13.30 – Kino dla 
seniora: „Ida” – sala widowiskowa
20 stycznia, godz. 12.00 –  Pierw
szy koncert w ramach cyklu „Retro w samo 
południe” pod patronatem Związku Arty
stów Polskich – wystąpi Danuta Stankiewicz 
– sala lustrzana na I piętrze

10 grudnia – 8 stycznia – wystawa 
akwareli Andrzeja Gosika  „Realnie i ba
śniowo”

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

Milanowskie Centrum Kultury
05–822 Milanówek,  
Kościelna 3

Nie ma już wędrowców

Fetting po raz czwarty 
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16 wydarzenia

Medalem „Pro Masovia” została uhonorowana grodziska Filia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej z okazji jubileuszu 70–lecia, który świętowała 16 listopada w Centrum Kultury. 
Wyróżnienie zostało przyznane przez marszałka Mazowsza Adama Struzika za zasługi dla 
kultury, za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, 
a w zastępstwie marszałka wręczyła je Dorota Stalińska. 

– Reportaż opowiada tylko to, co się zdarzyło naprawdę. 
W reportażu nie ma fikcji, nie ma zmyślenia – mówiła jedna 
z najbardziej znanych polskich dziennikarek Hanna Krall, która 
23 listopada gościła w Bibliotece Publicznej, by spotkać się 
z czytelnikami i uczestnikami projektu „Historyczne 15 minut”.

Ponadto dyplomy uznania od marszałka 
otrzymali pracownicy Biblioteki Pedago
gicznej Renata Badowska i Alicja Dem
bowska oraz wieloletni szefowie oświaty 
– Lidia Abramczyk (powiatowej) i Rajmund 
Zaleski (gminnej). 

– Lokalnie nazywamy się Biblioteką Pe
dagogiczną i od 70 lat jesteśmy w Grodzi
sku, a  więc nasze lokalne władze, władze 
powiatu oraz gmin wchodzących w jego 
skład, są dla nas ważne i bardzo nas wspie
rają przez te wszystkie lata – podkreślała 
kierownik grodziskiej Biblioteki Pedago
gicznej Sylwia Bąbik, która swój dyplom 
uznania odebrała nieco wcześniej, podczas 
Dnia Edukacji Narodowej.  

Ponieważ jubileusz przebiegał pod ha
słem „Oczaruj mnie”, o artystyczne oczaro
wania zadbali najmłodsi przyjaciele placów
ki: podopieczni Przedszkola nr 1 im. Krasnala 
Hałabały i Szkoły Podstawowej nr 1, z który
mi Bibliotekę Pedagogiczną łączą szczegól
nie bliskie relacje. Później scena należała 
do młodzieży z ZS im. H. Szczerkowskiego, 

która przygotowała własną interpretację le
gend, a o muzyczny akcent zadbali akorde
oniści z Państwowej Szkoły Muzycznej. 

 Na uroczystości obecni byli przedstawi
ciele lokalnych i wojewódzkich władz samo
rządowych, kuratorium oświaty oraz zaprzy
jaźnionych placówek. 

– Podczas kolejnych imprez, w jakich 
mam przyjemność uczestniczyć, zawsze 
widać lokalne środowisko oświatowe, które 
przygotowuje te imprezy wspólnie z naszy
mi koleżankami i z naszą biblioteką aktyw
nie współpracuje na co dzień – mówiła Be
ata Zych, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Warszawie. 

Nie zabrakło też życzeń od Związku Na
uczycielstwa Polskiego, który 70 lat temu 
przekazał książki stanowiące zaczyn pierw
szego księgozbioru Biblioteki Pedagogicz
nej. Wzruszenia nie ukrywała wieloletnia 
kierownik placówki Barbara Hołda, która 
została zaproszona na scenę. 

– Jest mi niezmiernie miło uczestni
czyć w  tej uroczystości, zwłaszcza że daw

no, dawno to było, kiedy ja pracowałam. 
Ale jednak ktoś jeszcze o mnie pamięta.  
Od razu ubyło mi kilka lat – mówiła Bar–  
bara Hołda.

Biblioteka Pedagogiczna obecnie mie
ści się w budynku przy ul. 11 Listopada 48 
w  pomieszczeniach należących do gminy 
Grodzisk. Ponieważ dla wielu czytelników 
pokonywanie drogi na czwarte piętro sta
nowi spore wyzwanie, Sylwia Bąbik nie 
omieszkała przypomnieć o tym problemie 
również podczas uroczystości. Jak zasuge
rował burmistrz Grzegorz Benedykciński 
najlepszym rozwiązaniem byłoby zmo
bilizowanie okolicznych samorządów do 
współfinansowania wybudowania windy 
dla biblioteki. – Byłoby nie fair, gdyby taką 
inwestycję miała sfinansować tylko gmina 
Grodzisk – mówił burmistrz. 

Ostatnim akcentem jubileuszu był wy
kład Aleksandra Pawlickiego z Uniwersyte
tu Warszawskiego pt. „Alchemia słowa, czyli 
jak wyjść ze szkolnej Wieży Babel”.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Oczarowania na jubileusz

Dobrze mieć książkę,  
która się nie kończy

Obecni mieli niepowtarzalną okazję wysłu
chania w interpretacji autorki dotychczas 
niepublikowanych fragmentów książki „Bia
ła Maria”. – To jest taka książka, której się nie 
chce skończyć. Ona miała najpierw trzy czę
ści i uważałam, że już jest skończona. Potem 
dowiedziałam się o czymś bardzo cieka
wym, dopisałam czwartą część i uważałam, 
że teraz to już jest na pewno  jest skończo
na. Ale potem dowiedziałam się znowu 
o czymś i dopisałam piątą część. I tak sobie 

pomyślałam, że fajnie byłoby mieć jedną 
książkę, której nigdy się nie kończy – mó
wiła autorka „Zdążyć przed Panem Bogiem” 
w rozmowie z dyrektor Biblioteki Publicznej 
Dorotą Olejnik. Opowiedziała też o swoim 
pierwszym spotkaniu z Markiem Edelma
nem, który później odegrał ogromną rolę 
przy powstawaniu jej najsłynniejszej książ
ki. Jak się okazuje, zdecydował o tym przy
padek. – Miałam napisać kolejny reportaż 
z jakiejś fabryki w Łodzi i tam było po prostu 

nudno. Miałam wracać do Warszawy i kupi
łam gazetę, „Dziennik Łódzki”. Tam była krót
ka notatka, że profesor Moll przeprowadził 
pionierską operację serca. Pomyślałam, że 
zapytam profesora, o co chodziło. Porozma
wialiśmy, potem on powiedział, że boi się, 
żebym ja nie zrobiła jakiegoś błędu, więc 
niech doktor Edelman to przeczyta – mówi
ła Hanna Krall, do której po oficjalnej części 
spotkania ustawiła się długa kolejka czytel
ników spragnionych jej autografu.  n (kb)

Dzieci z SP nr 1 i Przedszkola nr 1 Barbara Hołda (z lewej) i Sylwia Bąbik
Zespół biblioteki (od lewej): Renata Badowska,  
Mariola Suska i Wanda JagiełłoGandziarowska
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Empatia ważna sprawa
Do redakcji trafił list od przedstawicielki Gminnej Rady Seniorów Bogumiły 
Wielochy, która zasygnalizowała problemy związane z działalnością 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w grodziskim Szpitalu Zachodnim. 
Poniżej prezentujemy zasadnicze fragmenty jej tekstu, a także odpowiedź, 
jaką otrzymaliśmy z placówki po przedstawieniu uwag zawartych w liście.  

Za zamkniętymi drzwiami
Jako członkini Gminnej Rady Seniorów czę
sto mam okazję spotykać się ze starszymi 
osobami z naszej okolicy. Spotkania te od
bywają się między innymi podczas dyżu
rów organizowanych przez  Radę Seniorów 
w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca 
w Centrum Kultury. Na jednym z takich spo
tkań pojawiła się osoba sygnalizująca nam 
problem związany z udzielaniem pomocy 
na SORze w grodziskim szpitalu.

Polega on na kompletnym braku przepły
wu informacji dotyczących pacjenta, które
mu udzielana jest pomoc, a bliskimi osobami 
oczekującymi w poczekalni. Gdy drzwi się za
mkną za pacjentem, uzyskanie jakiejkolwiek 
informacji o stanie jego zdrowia podczas 
(często wielogodzinnego) pobytu graniczy 
z cudem, chyba że osoby oczekujące potrafią 
wykazać się wyjątkową asertywnością.

Mowa tutaj nie tylko o braku udzielania 
informacji o stanie pacjenta przez zajętych, 
jak mniemam, lekarza i panie pielęgniarki. 
Życzliwe nastawienie pozostałych pracow
ników SORu znacznie ułatwiłoby przepływ 
informacji i współpracę. Braki personelu nie 
mogą być wytłumaczeniem dla antypatycz
nego i pozbawionego empatii, a czasem 
nawet szacunku, podejścia do oczekującej 
rodziny pacjenta.

Pacjentowi leżącemu na SORze (niejed
nokrotnie całą noc) bliscy nie mogą prze
kazać czegokolwiek, zarówno rzeczy oso
bistych, jak i nawet choćby szklanki wody. 
Konieczność znalezienia się w takim miejscu 
jest i tak wystarczająco stresująca zarówno 
dla pacjenta, jak i jego bliskich, którzy za
zwyczaj w napięciu oczekują wiadomości. 

Niejednokrotnie wystarczyłoby bardzo nie
wiele zwykłej empatii ze strony personelu, 
aby choć w nikłym stopniu zmniejszyć stres 
towarzyszący tej sytuacji.

Kolejną sprawą dramatycznie wymagają
cą poprawy na tutejszym SORze jest kwestia 
małych dzieci oczekujących na pomoc. Wraz 
z opiekunami czekają w bardzo różnych wa
runkach, niejednokrotnie urągającym wszel
kim zasadom. Wiadomo wszak, że na SOR 
trafiają ludzie zarówno cierpiący w ciszy, jak 
i ci będący pod wpływem alkoholu, narko
tyków, ciężko poszkodowane ofiary wypad
ków, a dzieci często są skazane na dłuższe 
przebywanie wśród nich wszystkich, co czyni 
ich pobyt jeszcze bardziej stresującym. 

Choć uwag negatywnych na temat  
SORu i naszego szpitala słyszę i widzę 
dużo, trzeba wspomnieć o całej armii od
danych i  niezastąpionych pracowników. 
W tym szpitalu pracuje mnóstwo wspania
łych, pełnych poświęcenia lekarzy i pielę
gniarek, którym przede wszystkim na ser
cu leży dobro pacjenta i którym wiele osób 
zawdzięcza niejednokrotnie nawet swoje 
życie. Warto pamiętać również o tym.

Bogumiła Wielocha

Odpowiedź Szpitala  
Zachodniego
W odpowiedzi na postawiony problem in
formuję, że zgodnie z przepisami informa
cji o stanie zdrowia pacjenta może udzie
lić jedynie lekarz. Pielęgniarka, ratownicy 
a  w  szczególności rejestratorki, które nie 
są personelem medycznym, nie posiadają 
takich uprawnień, zatem domaganie się od 
nich informacji innych niż fakt pobytu pa
cjenta w SOR jest niezasadne.

Ze względu na znaczne obciążenie pracą 
lekarzy z pacjentami (średnio 3040 pacjen
tów w różnym stanie zagrożenia zdrowia 
przypada na 1 lekarza) nierzadko zdarza się, 
że lekarz nie jest w stanie udzielać wszystkim 
członkom rodziny informacji o pacjencie na 
żądanie. Jednocześnie podkreślić należy, że 
do uzyskania takich informacji uprawnione 
są jedynie osoby imiennie upoważnione 
przez pacjenta, co jest udokumentowa
ne w  dokumentacji medycznej. Wynika to 
wprost z ustaw regulujących tę kwestię. 
Pacjentom przebywającym w SOR udziela
na jest pomoc medyczna, a w przypadkach 
dłuższego pobytu zapewnione są posiłki 
i płyny. Nadmiar rzeczy osobistych w czasie 
pobytu pacjenta w SOR jest zbędny, stwarza 
bałagan, wymusza jego pilnowanie i często 
komplikuje obsługę pacjenta. Odnosząc się 
do braku empatii ze strony personelu, to 
warto rozważyć empatię z obu stron, szcze
gólnie gdy personel niemedyczny (rejestra
torki) jest atakowany przez zniecierpliwio
nych oczekujących. 

Poruszona również kwestia oczekujących 
na pomoc małych dzieci i ich opiekunów, któ
rzy zmuszeni są do pobytu wspólnie z doro
słymi pacjentami, wynika z obowiązujących 
przepisów (braku obowiązku wydzielenia od
dzielnej izby przyjęć dla dzieci z poczekalnią).

W strukturach SOR posiadamy wydzielo
ny gabinet pediatryczny oraz oddzielną salę 
obserwacyjną dla dzieci z opiekunami.

Dyrektor Szpitala Zachodniego 
 im. św. Jana Pawła II

Krystyna Płukis

Grodziscy emeryci i renciści dzielili się opłatkiem 
w klubach seniora na osiedlach „Kopernik” oraz 
„Centrum”, a także w klubie istniejącym przy pa
rafii Przemienienia Pańskiego w Łąkach. Niewąt
pliwie radosnym choinkowym prezentem była 
informacja burmistrza Grzegorza Benedykciń
skiego o  tym, że gmina zakupiła teren pod bu
dowę dużej świetlicy przy ulicy Ordona. Miłym 
akcentem spotkania w Łąkach był recital piosen
karza Tadeusza Woźniakowskiego.  n (miecz.)

Opłatki  
u seniorów

Piszą, czytają, pomagają
„Przyjdź. Działaj. Inspiruj” – to hasła, które to
warzyszą wolontariuszom skupionym wokół 
grodziskiej Biblioteki Publicznej w ramach 
projektu „Młodzi w instytucji kultury”, reali
zowanego przez placówkę. Ogólnym celem 
przedsięwzięcia jest animowanie czytelnictwa 
i kultury w środowisku lokalnym. A drogi, jakie 
do tego celu prowadzą, są rozmaite: gazetka 
„Biblioteczne Co Nieco”, pomoc młodszym 
w  odrabianiu lekcji, korepetycje, gry planszo
we, czytanie dla dzieci czy rozwożenie ksią
żek seniorom, którzy z różnych powodów nie 
mogą dostać się do biblioteki.

– Przed nami nowe wyzwania, projekty i za
dania. Zapraszamy do współpracy organizacje 
pozarządowe, instytucje kultury, także spoza 
Grodziska Mazowieckiego, oraz wszystkich tych, 
którzy chcą działać na rzecz kultury – mówi Jo
anna Pietrzak z Biblioteki Publicznej.  n  (kb) 
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Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim 11 grudnia świętowało swoje 70-lecie. Z okazji 
jubileuszu z jego przedstawicielami: prezesem Stanisławem Walczakiem oraz Tadeuszem 
Jałowieckim rozmawiała Małgorzata Müldner.

Praca miodem płynąca 

W jaki sposób zaczęła się Panów przy
goda z pszczołami?

Tadeusz Jałowiecki: – Przed laty byłem 
listonoszem i doręczałem emeryturę jedne
mu pszczelarzowi na Janinowie. Podgląda
łem jego pracę przy pszczołach i tak mnie 
zafascynowała, że od 32 lat prowadzę wła
sną pasiekę. 

Stanisław Walczak: – Na poddaszu mojego 
rodzinnego domu w Żakowicach koło Kutna 
zagnieździły się pszczoły. Przeniosłem je do 
ula i później dokupiłem kolejne, minęły blisko 
34 lata i obecnie z synami Janem i Michałem 
mamy 150 rodzin, a pszczela rodzina zimą li
czy 10–20 tys. osobników, zaś w pełni rozwo
ju, od maja do czerwca, 60–90 tys. sztuk.
Pszczelarstwo to hobby czy praca?

TJ: – Jest to pasja niepowtarzalna w życiu 
człowieka, ale równocześnie ciężka i odpo
wiedzialna praca, bardzo pożyteczna dla spo
łeczeństwa i przynosząca efekty materialne.

SW: – Przy małych pasiekach do 30 pszcze
lich rodzin mówimy jeszcze o hobby. Przy 
większej liczbie rodzin jest to już pasieka pro
fesjonalna. 
Jak liczna musi być pasieka, żeby utrzy
mać się z pszczelarstwa?

SW: – W granicach 140 rodzin, przy założe
niu, że miód będziemy sprzedawać we wła
snym zakresie, np. na targowisku.
Ile pszczół pracuje na jeden słój miodu?

SW: – Powiem tak: jedna pszczoła w swoim 
życiu trwającym w okresie pożytku od 21 do 
35 dni może przynieść małą łyżeczkę miodu, 
a żeby zebrać kilogram miodu, pszczoły mu
szą odwiedzić do 7 milionów kwiatków. 
Zimą pszczoły odpoczywają. A pszcze
larze? 

TJ: – Okres zimowy jest rzeczywiście cza
sem odpoczynku od bezpośredniej pracy 
przy pszczołach, ale wtedy właśnie zajmuje
my się sprzętem. 

SW: – Dobra pasieka powinna być zmecha
nizowana. Zima jest momentem na konserwa
cję, ewentualne naprawy, część potrzebnego 
sprzętu wykonujemy też samodzielnie. Samo 
przygotowanie ramek wymaga czasu, żeby 
były gotowe do wiosny, trzeba je oczyścić, 
zdezynfekować i wprawić w węzę. Później 
nie ma już na to czasu, pochłaniają nas inne 

zajęcia. Od wiosny do jesieni co 7 – 10 dni mu
simy dokonać przeglądu każdej rodziny,  od 
połowy maja hodujemy matki, bowiem aby 
pszczoły były łagodne, miodne i nieuciążliwe 
dla sąsiadów, trzeba wymieniać matki.
Jak hoduje się królową?

SW: – Wszystko zależy od tego, jak pszczoły 
sobie zaplanują, wtedy inaczej karmią daną 
larwę. Ta, która ma być robotnicą, dostaje 
czwartego dnia papkę z miodu, pyłku i wody. 
Zaś przyszła królowa cały czas karmiona jest 
jedynie mleczkiem pszczelim. 
Czy pszczoła zawsze wraca do ula?

TJ: – Czasem nie, poleci gdzieś daleko, jest 
wiatr, deszcz i umiera w drodze. 

SW: – Pszczoły mają niesamowity zmysł 
orientacji, błądzi jedynie do 5 proc. populacji. 
Kiedy wracają z nektarem i pyłkiem, to przyj
mie je nawet obca rodzina. Bez „paczek” mu
szą mieć szczęście, żeby dostać się do obcego 
ula. Zazwyczaj jednak te, które zabłądzą, nie
wpuszczone do ula innej rodziny, giną.
Czy mieliście Panowie moment zniechę
cenia do pracy przy pszczołach?

TJ: – Kiedyś wywieźliśmy pszczoły do Kłu
dzienka na rzepak. Kiedy przyjechałem, żeby 
je zabrać, uchyliłem szybę w samochodzie, 
a one natychmiast wpadły do środka i poką
sały mnie po twarzy, później przy ulach zaata
kowały ze wszystkich stron. Wiedziałem, że 
coś je zdenerwowało. Okazało się, że zasiano 
rzepak holenderskiej odmiany, który nie nek
tarował i pszczoły się wściekły. Wyobraża so
bie pani? Kwiat kwitnie, a nie można nic wziąć, 
każdy by się zdenerwował. Mam już 82 lata, 
dokucza mi kręgosłup, chodzę pochylony. 
Dzieci mówią: „tato, daj sobie z tym spokój, na 
co dźwigasz ten ciężki miód”. Ale jeśli przesta
nę zajmować się pszczołami, to nie będę wie
dział, co ze sobą zrobić. 

SW: – Kiedyś, gdy byłem jeszcze początku
jącym pszczelarzem, pszczoły tak mnie po
goniły, że poleciałem w krzaki. Innym razem 
zrobiły mi takiego „jeża”, że do dziś mam ślady. 
Bywa, że niektórzy pasjonaci po pewnym cza
sie rezygnują, mi się to nie przydarzyło.
Jakie korzyści przynosi członkowstwo 
w kole?

TJ: – Mieliśmy bardzo dobrych spadko
dawców, którzy założyli koło i pracowali nad 

jego funkcjonowaniem. To byli wybitni ludzie 
o dobrym sercu, życzliwi, koleżeńscy i bardzo 
dobrzy fachowcy. Przekazali nam wspaniałe 
cechy, jeśli chodzi o współpracę, i wskazali, jak 
należy postępować z pszczołami, jak je szano
wać. Praca społeczna od zawsze była u nas 
połączona z kwalifikacyjną i nadal pomagamy 
sobie, wymieniamy się doświadczeniem. 

SW: – W okolicy wszystkie koła zniknęły, 
a my obecnie zrzeszamy 110 osób. Organi
zujemy wykłady, szkolenia, wyjazdy do wzo
rowych pasiek, na ogólnopolskie spotkania 
pszczelarzy. Niezmiennie w grudniu groma
dzimy się na opłatkowym spotkaniu. 
Jakie są plany koła na przyszłość?

TJ: – Będziemy musieli zwiększyć liczbę wy
kładów szkoleniowych, żeby podnieść kwali
fikacje młodych pszczelarzy. Zauważyłem, że 
mają bardzo małą wiedzę o pszczołach. Kie
dyś, gdy byliśmy początkującymi pszczelarza
mi, organizowano kursy w Warszawie, można 
było w zimie pojeździć na spotkania do klubu 
dyskusyjnego i nabrać wiedzy. 

SW: – O wszystkim można poczytać 
w  internecie, ale tu potrzeba praktyki. Jak 
człowiek na własnej skórze się nie nauczy, 
że popełnił błąd, jak pszczoła z niego „jeża” 
nie zrobi, to nie ma szans – dobrym pszcze
larzem nie będzie. Nadal będziemy prowa
dzić z ramienia koła spotkania z młodzieżą, 
będziemy obecni na świętach i spotkaniach 
związanych z ekologią. 

Jest jakaś złota rada dla początkujących 
pszczelarzy?

SW: – Najważniejsze, żeby była chęć i praw
dziwe zamiłowanie do pszczół. Ważna jest też 
świadomość, że na korzyści z pszczelarstwa 
trzeba poczekać. 

TJ: – Początkujący pszczelarz musi być 
dokładny, zdyscyplinowany, terminowy. Nie 
może być chytry. Bo jak będzie chytry, nie 
będzie dobrym pszczelarzem… A pszczoły 
są tak zaradne i pracowite, że jakoś sobie 
poradzą.

SW: – Ważne jest, by kwiaty rosły przy do
mach, w trawie koniczyna, warunki atmosfe
ryczne i urbanistyczne nadal sprzyjały wszel
kiemu życiu.
Dziękuję za rozmowę
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O tym, że jazz to także mu
zyka taneczna, przypo
mniał koncert zespołu Bog. 
– I. Band, który 19 listopada 
zagrał w poczekalni grodzi
skiego dworca. Pod nazwą 
Bog. – I. Band kryje się zespół 
gitarzysty i wokalisty Bog
dana Ignatowskiego, który 
swoją przygodę z jazzem tra
dycyjnym rozpoczynał w po
łowie lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Publicz
ność mogła poczuć się nie 
jak na dworcu kolejowym, 
ale parowcu płynącym po 
Missisipi. Klimaty nowoorle
ańskie, kompozycje Ackera 

Bilka przeplatały się z takimi 
szlagierami, jak „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą” czy 
„Baba na psy” Artura Andru
sa. Na parkiecie nieśmiało 
pojawiły się pierwsze pary. 

Zespół wystąpił w skła
dzie: Włodzimierz Szląskie
wicz (saksofon i klarnet), Jan 
Zając (gitara basowa), Stani
sław Pietrzyk (perkusja), no 
i oczywiście Bogdan Igna
towski, który ma pełne pra
wo śpiewać: „kto tak pięknie 
brzmi, to my, kto tak pięknie 
gra, to ja”. 

n Tekst i fot. 
Sławomir Sadowski
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Michał Szuba jest gitarzystą, 
chociaż gra również na in
nych instrumentach, także et
nicznych. Popularność zyskał 
dzięki udziałowi w programie 
„Mam talent”. O tym, że ma ta
lent przekonał po raz kolejny 
grodziską publiczność pod
czas koncertu z cyklu „Klasyka 
w  Dworku Skarbków”, zorgani
zowanego 18 listopada w Pań
stwowej Szkole Muzycznej 
w Grodzisku. Muzyk jest synem 
perkusisty jazzowego Wojcie
cha Szuby, z którym występuje 
w zespole Iwo Dixie Jazz Band. 

W grze Michała Szuby słychać 
fascynację sposobem interpre
tacji Paco de Lucii. Michał uży
wa pseudonimu Miguel Moon 
i taki też był jego koncert, zmie
rzający od wschodu słońca do 
wschodu księżyca. Najwięcej 
miejsca w jego sercu zajmu
je flamenco, ale nie zabrakło 
kompozycji Gipsy Kings, Katie 
Melua czy „What a wonder
ful world” Louisa Armstronga. 
Z  Michałem Szubą wystąpiła 
wokalistka Marta Bujalska.

n Tekst i fot. 
Sławomir Sadowski

Nie tylko flamenco 

Skarby z Warmii i Mazur 
Podobno zerwana struna oznacza, 
że koncert był dobry. A co jeśli 
w czasie występu pękną aż dwie? 
27 listopada w grodziskiej Po
czekalni PKP cymbały Ani Brody 
pierwszą strunę straciły już przy 
drugim utworze. Kolejna pękła 
gdzieś wśród dźwięków Warmii 
i Mazur składających się na płytę 
„Thousand Lakes”, nikt tego jed
nak nie zauważył, bowiem mu
zyka płynęła swobodnie niczym 
niezmąconym rytmem. Ania 
Broda wraz z zespołem w skła
dzie: Iwona Sojka (skrzypce), Ja
cek Mielcarek (saksofon, klarnet, 
duduk), Kuba Mielcarek (basy), 
Mateusz Szemraj (oud, rubab) 
oraz Maciej Kierzkowski (bęb

ny, dzwonki) zostawiła w Gro
dzisku część tradycji swojego  
rodzinnego regionu. 

– Chciałabym, żeby każdy sta
rał się zbierać skarby – uśmiechy, 
myśli, muzykę. Ja swoje znajduję 
w tekstach i nutach, do których 
docieram z determinacją prze
kopując archiwa, słuchając ludzi. 
A jak się zacznie szukać, to moż
na natrafić na złoża, przy któ
rych ropa naftowa jest niczym. 
Największym jednak skarbem 
jest kontakt z publicznością, 
która – tak jak dzisiejsza – po
siadła dar słuchania i pięknie 
śpiewa razem ze mną – mówiła  
Ania Broda.

n Małgorzata Müldner

kultura

Publiczne Ognisko Plastyczne 
im. Jana Skotnickiego w Gro
dzisku Mazowieckim w przy
szłym roku obchodzić będzie 
70lecie swojego powstania. 
Częścią wieloletniej tradycji 
były od zawsze wyjazdy ple
nerowe. W tym roku dorośli 
artyści wybrali się do Śniadki 
niedaleko Kielc, a młodsi poje
chali do Mirowa. Każdego roku 
wybierane są inne miejsca, aby 
nie zabrakło różnorodności 
w odnajdywanych tematach. 
Efekty tych wyjazdów moż
na było poznać na wernisażu, 
który pierwszy raz odbył się 
w  piwnicach grodziskiego 
Domu Rzemiosła. Galeria, któ
ra powstała dzięki przychyl
ności rzemieślników, nie przez 
przypadek została nazwana 1. 

Wszystkich licznie przybyłych 
26 listopada gości, nisko za
wieszone rury oraz instalacje 
uczyły pokory wobec sztuki. 
Na pewno warto było w czasie 
prac remontowych wynosić 
z piwnic – jak opowiadano – 
20 worków gruzu, aby obrazy 
czy fotografie zobaczyć w tym 
miejscu. Warto także jeździć 
na plenery, ponieważ sztuka 
potrzebuje nie tylko inspiracji 
w postaci ciekawego krajobra
zu, lecz także czasu, namysłu, 
zastanowienia się, a nawet kry
tycznego niekiedy spojrzenia 
osób, które podzielają tę samą 
pasję. Wystawie, którą można 
oglądać do świąt, towarzyszy 
bardzo ładnie wydany katalog. 

n  Sławomir Sadowski

Sztuka zeszła  
do podziemi

Dobrej książki pod choinką, 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku 2017
życzą Dyrektor i Pracownicy 

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
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Cud podróżowania

Grodzisk  
zamiast Alabamy

Pod koniec października miała 
miejsce premiera najnowszej 
książki Andrzej Stasiuka „Osioł
kiem”. 27 listopada pisarz był 
gościem Muzeum im. Anny i Ja
rosława Iwaszkiewiczów w Sta
wisku. Mówił o swoich podró
żach, pisaniu, inspiracjach, ale 
zaczął od literackiej Nagrody 
Nobla dla Boba Dylana. To wła
śnie jego płyt słuchał podczas 
podróży samochodem do Rosji, 
do Azji Środkowej.

– Było to postmodernistycz
ne doświadczenie, ponieważ 
Rosja kojarzy się bardziej 
z  przymusem podróżowania, 
niż z  amerykańską wolnością 
– przyznaje pisarz. Kraj ten 
przypomina groźną nieskoń
czoność, gdzie tonie się w prze
strzeni. W porównaniu do epic

kiej Rosji, Polska jest nieco zbyt 
liryczna – uważa A.  Stasiuk. 
Cała polska polityka to jest wła
ściwie opowieść w cieniu Rosji, 
o  jej zachłanności i grozie. Pi
sarz podróżuje nawet dalej – do 
Mongolii. – Tam jest przestrzeń 
w stanie czystym – przyznaje. 
Sama jazda jest dla niego wy
darzeniem, a nie uciążliwą ko
niecznością.

Co do Polski, według Stasiu
ka, nasze miejsce na mapie jest 
ekstrawaganckie. Pisarz wy
brzydza na Polskę, ale uważa, 
że ma do tego prawo, bo to jest 
jego kraj. Próbuje się ze swoją 
ojczyzną jakoś układać, a nie 
tylko do niej przymilać. Jedno
cześnie zdradza, że zaczął pisać 
powieść stacjonarną.    
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

27 listopada w grodziskim 
Centrum Kultury miał miejsce 
występ kończący trasę kon
certową jednej z najlepszych 
polskich wokalistek jazzowych 
oraz muzyki gospel Ewy Ury
gi. Na koncercie „The Shade of 
Mahalia and Ella” poświęco
nym twórczości Mahalii Jack
son oraz Elli Fitzgerald można 
było usłyszeć kilka perełek. Do 
takich należy zaliczyć piosenkę 
„My Friend” wykonywaną tyl
ko z  akompaniamentem for
tepianu oraz utwór „Someday 
we’ll all be free” przedwcześnie 
zmarłego, niezwykle utalen
towanego amerykańskiego 
kompozytora Donny’ego Ha
thawaya. Niespodzianką była 

„Etiuda E–Dur”, do której słowa 
napisała… Mahalia Jackson. 
Z  żywą reakcją publiczności 
spotkała się piosenka wykony
wana przed laty przez Ellę Fit
zgerald oraz Louisa Armstron
ga „Stars fell on Alabama”. Ewa 
Uryga nie omieszkała Alabamy 
zamienić na Grodzisk Mazo
wiecki. Nie zabrakło również 
utworu „Somebody bigger 
than You and I” śpiewanego 
przez Whitney Houston w fil
mie „Żona pastora”. Ewa Ury
ga wystąpiła ze znakomitymi 
muzykami: Markiem Soskinem 
(fortepian), Luquesem Curti
sem (kontrabas) oraz Adamem 
Buczkiem (perkusja).
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

RRSO 10,26%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie 
nominalne: 7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w  tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych, miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana 
na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach partnerskich Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza 
Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach partnerskich Alior Banku i na www.aliorbank.pl.

KOnSOżyczKA W AliOR BAnKu, czyli jAK zAmienić KilKA RAt nA jedną, niSKą
Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze i łatwiejsze. dzięki ofercie „Konsożyczka” 
dostępnej wyłącznie w placówkach partnerskich Alior Banku jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i  jego zaletach mówi dorota Rakoczy, 
kierownik placówki placówki partnerskiej Alior Banku w milanówku, przy ul. Warszawskiej 35a.

Czym właściwie jest kredyt 
konsolidacyjny i komu może 
opłacić się skorzystanie z niego?
- Kredyt konsolidacyjny to bardzo 
dobre rozwiązanie dla osób, które 
korzystają z jednego lub wielu 
kredytów. Bank spłaca wszystkie 
poprzednie zobowiązania klienta, 
zamieniając je  na  kredyt z jedną, 
korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Konsożyczka”.
Jakiego rodzaju kredyty można 
przenieść w ramach oferty 
Alior Banku?
- Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów. Mogą to być np. 

pożyczki gotówkowe, kredyty 
ratalne, samochodowe, karty 
kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden 
kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle 
atrakcyjna, że może rozwiązać 
problemy nie tylko osób zmęczonych 
spłacaniem wielu kredytów, ale 
również tych, którzy po prostu chcą, 
aby ich miesięczne wydatki związane 
z regulowaniem zobowiązań 
kredytowych były niskie.

Jakie są warunki skorzystania z 
„Konsożyczki”?

- Minimalna kwota kredytu to 
30  tys. zł, w tym przynajmniej 
25  tys. zł muszą stanowić 
przenoszone zobowiązania. Warto 
podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 7,77% . 
Do jakiej kwoty można uzyskać 
kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z 
innego banku klienci mogą się 
ubiegać o  kredyt konsolidacyjny 
nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów 
można otrzymać dodatkową 
gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty 

„Konsożyczka” można otrzymać 
dodatkowe środki na dowolny cel. 
Przydadzą się zwłaszcza 
w   przypadku niespodziewanych 
wydatków lub gdy chcemy zrobić 
sobie lub najbliższym małą 
niespodziankę – np. wspólny 
wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić 
naszą placówkę partnerską i złożyć 
odpowiedni wniosek. Nie jest to 
trudne, a pracownicy placówki 
chętnie odpowiedzą na pytania 
i  wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po 
otrzymaniu pozytywnej decyzji, 

środki zostaną  wypłacone nawet 
w   ciągu jednego dnia od chwili 
podpisania umowy.   
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają 
o  akceptowane przez bank źródła 
dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i  umowa o dzieło.
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki 
partnerskiej Alior Banku: 
Milanówek, ul. Warszawska 35a 

22 734 31 65
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kształcenie dorosłych. Trzyma mnie jednak 
przywiązanie do placówek. W Przedszkolu 
im. Krasnala Hałabały pracuję 34 lata i  jak tu 
odejść z takiego miejsca? Mam taką przy
padłość, że zżywam się z dziećmi, rodzicami 
i kadrą placówek, w których pracuję. Poza tym 
trafiam na wyrozumiałych i kreatywnych dy
rektorów. Dodatkowo, żeby kształcić nauczy
cieli, trzeba mieć kontakt z dziećmi.
Talent jest albo go nie ma. Czy zajęcia mu
zyczne w szkołach powinny być oceniane?
– Moim zdaniem powinny być oceniane dużo 
wyżej, niż dziecko zasługuje. Program powi
nien być dostosowany do dzieci i młodzieży, 
niech mają okazję opowiadać o swoim ulu
bionym artyście, śpiewać utwory z własnej 
listy. Wtedy nie zniechęcamy ucznia, a rozwi
jamy. Jestem przeciwniczką obecnej formy 
programu szkolnego, który m.in. zakłada, że 
dziecko w skupieniu słucha muzyki. Dziecko 
interpretuje muzykę ruchowo, przeżywa ją na 
sobie i w ten sposób wysłuchuje, nie siedząc 
sztywno w ławce. Zatem polecam aktywne, 
a nie bierne słuchanie.
Czym jest dla Pani nagroda „Bursztyno
we Nutki”?
– Jest tym, za co została przyznana, czyli uho
norowaniem wybitnych osiągnięć w rozwoju 
wrażliwości muzycznej dzieci. I to jest słuszne. 
Bo ja siebie muzykiem nie nazywam, jest mul
tum wybitnych muzyków. A ja zaistniałam 
tylko dlatego, że połączyłam pasję muzyczną 
z pasją pedagogiczną. Ukończyłam studia 
pedagogiczne, żeby zrozumieć pracę nauczy

ciela i pomóc sobie w nauce rytmiki. Oczywi
ście cieszy mnie przyznane wyróżnienie, dla 
takich chwil naprawdę warto pracować. Ale 
największą nagrodą jest zawsze radość dziec
ka i uznanie ze strony rodziców i nauczycieli, 
dyrektorów placówek, w których pracuję.
Jakie są Pani plany zawodowe na  
przyszłość?
– Kształcenie nauczycieli, scenariusze na uro
czystości o różnej tematyce, bajki w oprawie 
muzycznej, melorecytacje, bo to wszystko jest 
nauczycielom w ich pracy bardzo potrzebne.
Czy starczy też siły dla kolejnych pokoleń 
grodziskich przedszkolaków?
– Troszkę jeszcze popracuję i czekam na mło
dzież, która podejdzie do tego zawodu z pa
sją. Mówią, że zarażam, więc chciałabym jak 
najdłużej zarażać, nie popaść w rutynę i roz
wijać się. Wspiera mnie we wszystkim rodzina, 
bo wie, że bez mojej pracy będę nieszczęśli
wa, a jak ja będę nieszczęśliwa, to przecież im 
też dostanie się po głowie.
Dziękuję za rozmowę.

2 + 2 =…2

Zarażam pasją

Zawód stał się pasją czy pasja zawodem?
– To jest bardzo trudne pytanie, co było 
pierwsze, ale… chyba pasja. Wszystko zaczę
ło się na zajęciach rytmiki w Przedszkolu nr 
3 przy ul.  Kilińskiego, do którego na krótko 
trafiłam będąc małą dziewczynką. Tam gła
skałam klawisze pianina, tak mi się podobała 
rytmika. Z tej miłości do rytmiki postanowi
łam iść do szkoły muzycznej. Na pierwszych 
zajęciach nieżyjąca już pani Barbara Lach, 
wspaniały człowiek, żartowała, mówiąc do 
mojej mamy: „Ona koniecznie musi iść na 
wydział rytmiki, bo to jedyne dziecko w gru
pie, które nie ma płaskostopia”. Ale ja rytmikę 
miałam po prostu we krwi. Jednak musiałam 
pokonać wiele trudności. Jako dziewczynka 
z prowincji nie wierzyłam za bardzo w swoje 
siły, a w Warszawie na wydziale rytmiki było 
zaledwie 6 miejsc. Zdecydowałam się jednak 
zdawać, a kiedy przyszłam zobaczyć wyniki, 
nie zauważyłam własnego nazwiska na liście 
i pojechałam na wakacje. O tym, że się do
stałam, dowiedziała się przypadkiem mama, 
która pojechała odebrać moje dokumenty. 
Tak zostałam z rytmiką i od ponad 30 lat pra
cuję z dziećmi. Muzyka jest moją pasją, a za
wód to druga  pasja.
Czym oprócz rytmiki wypełnione jest 
Pani życie zawodowe?
– Rytmika pozostaje wartością nadrzędną, 
bo z niej czerpię pokarm dla duszy, ciała 
i  umysłu. Ale także szkolę nauczycieli z ra
mienia Mazowieckiego Centrum Dosko
nalenia Nauczycieli, piszę strony do mu
zycznych podręczników szkolnych, a więc 
współpracuję z kilkoma wydawnictwami. 
Dodatkowo nagrywam z dziećmi śpiewniki 
i oczywiście tworzę scenariusze do imprez 
muzycznoruchowych.
Jaka jest obecnie tendencja w umuzykal
nianiu dzieci?
– Zdecydowanie nie jest to tendencja ku 
lepszemu. W klasach 13 nie ma nauczycieli 
muzyki. Oczywiście każdy nauczyciel może 
doczytać sobie pewne rzeczy, ale albo ktoś 
ma słuch, głos i poczucie rytmu, albo nie. 
Kiedyś istniały studia nauczycielskie, gdzie na 
każdym korytarzu stał instrument, mieliśmy 
chór, rytmikę. Teraz nauczyciel idzie na stu
dia pedagogiczne i nie zna ani jednej nuty, 
a przecież będzie prowadził później zajęcia 
umuzykalniające. Przedszkola się obroniły, 
bowiem gminy przejęły na siebie odpowie
dzialność finansową za te zajęcia. Ale chęt
nych do pracy jest niewielu. Sama też się 
zastanawiałam, czy nie przejść całkowicie na 

Z Joanną Pietrzak, wieloletnią nauczycielką rytmiki w grodziskich 
przedszkolach i szkołach podstawowych, tegoroczną laureatką nagrody 
„Bursztynowe Nutki”, rozmawiała Małgorzata Müldner. 

Dwa duety – dwie nagrody – tak w skrócie 
można opisać udział uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Grodzisku w  XIV  Ma
kroregionalnym Konkursie Duetów Dziecię
cych „Duettino”, odbywającym się w dniach 
24 grudnia w Warszawie. Duet gitarowy, 
który zdobył uznanie jurorów, stworzyli 
podopieczni Adama Grądzkiego: Antoni 
Stańczak i Piotr Krawczykiewicz, zaś pod 
nazwą nagrodzonego zespołu perkusyjne
go Grodzisk young percussion duo kryją się 
uczniowie Mariusza Mocarskiego Konrad 
Goc i Franciszek Kraszewski (na zdjęciu). 
Oba duety zdobyły nagrody II  stopnia. 
W prestiżowym konkursie organizowanym 
przez Zespół Państwowych Szkół Muzycz
nych nr 1 w Warszawie i Centrum Edukacji 
Artystycznej wzięło udział ponad stu mło
dych artystów reprezentujących placówki 
m.in. z Mazowsza, Lubelszczyzny i Ziemi 
Łódzkiej.  n (kb)
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Stan wojenny, który trwał ponad 19 miesię
cy i został zniesiony 22 lipca 1983 r., ciągle 
wywołuje emocje. Dla jednych być może to 
zamierzchła historia, dla innych wspomnie
nie koksowników i wozów pancernych na 
ulicach, napisów WRONA (Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego) SKONA na ulicach, 
braku „Teleranka” w niedzielny poranek, dla 
innych okres przyspieszonego wchodzenia 
w  dorosłość. Do pacyfikacji społeczeństwa 
skierowano ponad 100 tys. żołnierzy i funk
cjonariuszy, którzy dysponowali 1750 czołga
mi, 1400 pojazdami pancernymi, śmigłowca
mi oraz pozostałym sprzętem. Mieli prawo do 
użycia ostrej amunicji. Bilans stanu wojenne
go przedstawiany jest najczęściej w liczbach. 
Padają różne. Od 93 do 122 ofiar śmiertelnych 
w tym okresie. Ofiarami stanu wojennego, nie 
tylko śmiertelnymi, byli przede wszystkim, 
tak jak w Grodzisku, ludzie młodzi. 

Mszę świętą w kościele św. Anny odpra
wiono w intencji osób represjonowanych 
oraz księdza Sylwestra Zycha, który jako 
wikariusz pełnił posługę kapłańską w Gro
dzisku właśnie w okresie stanu wojennego. 
Delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem 
Wolności. Podczas spotkania w Centrum Kul
tury postać księdza wspominały jego siostry: 
Alicja ZychKrasieńko oraz Danuta Regulska 
w rozmowie z Elżbietą Młocką. Ostatni raz 
były w Grodzisku właśnie 35 lat temu w dra
matycznych okolicznościach, gdy po areszto
waniu brata odbierały jego rzeczy osobiste 
z plebanii parafii św. Anny.

– Był luty 1982 roku, trzeci miesiąc sta
nu wojennego. W warszawskim tramwaju 
nr  24  młodzi ludzie z Grodziska przystąpili 
do rozbrajania starszego sierżanta Milicji 
Obywatelskiej Zdzisława Karosa. Broń była 
im potrzebna, bo chcieli odbić internowa
nych w Białołęce. Pistolet wypalił. Ranny 
funkcjonariusz trafił do szpitala, gdzie 23 lu
tego zmarł. Jego śmierć była kłopotem dla 
opozycji, która kierowała się zasadą działania 
bez przemocy. Pojawiły się wątpliwości, czy 

obrażenia, których doznał milicjant, mogły 
spowodować śmierć. Chłopcy z Grodziska 
wiedzieli o patriotycznych poglądach księdza 
Sylwestra, zaufali mu i ukryli broń na plebanii 
– wspominały siostry kapłana. Odbyło się ca
łonocne przeszukanie. Ksiądz całą winę wziął 
na siebie. Aresztowano młodych ludzi oraz 
księdza. Tyle suche fakty, za którymi kryje się 
dramat wielu ludzi. Tak oto w historii miasta 
skupia się historia kraju. 

Sąd skazuje księdza Sylwestra Zycha na 
4 lata pozbawienia wolności za rzekomą przy
należność do organizacji zbrojnej i przecho
wywanie broni bez zezwolenia.

– Kiedy wrócił z więzienia, był wrakiem 
człowieka, ale wróciła z nim idea wolności 
– mówiły siostry kapłana. Na początku lipca 
1989 r. ks. Sylwester wyjechał na krótki urlop 
do Braniewa. Było to już po okrągłym stole. 
Jego zwłoki znaleziono na przystanku auto
busowym w Krynicy Morskiej. Na ciele były 
m.in. 54 rany kłute, ślady zadrapań wokół 
ust. Śledztwo w sprawie jego śmierci trwało 
prawie 4 lata. – Do dzisiaj nie udało się roz
wiązać wielu wątpliwości. Lista osób, które 
donosiły na niego, jest długa – zaznaczają 
siostry ks. Zycha.

Do dzisiaj mają żal, że do świadomości spo
łecznej nie przebiła się informacja o oczysz
czeniu ich brata z zarzutów. Nawet obecnie 
zdarza się, że otrzymują tajemnicze telefony. 
Ta historia wciąż żyje. Cieszą się, że powstała 
Fundacja Wdzięczności Niepokornym im. Ks. 
Sylwestra Zycha, która niesie pomoc osobom 
wtedy represjonowanym, a znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej. – Brat zawsze 
pomagał słabszym – podkreślają. Są w posia
daniu jego listów, które mogą stanowić część 
ewentualnej publikacji. Padła propozycja 
ufundowania tablicy pamiątkowej w  Gro
dzisku. Burmistrz Grzegorz Benedykciński 
przyznał, że legenda księdza Sylwestra Zycha 
nadal ma duży wpływ na życie miasta. Często 
jest wspominany przez mieszkańców. 

   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Historia żywa  
 i wciąż bolesna  

O tym, że historia najnowsza może być i jest pasjonująca, mogli 
przekonać się uczestnicy uroczystości zorganizowanych 11 grudnia 
przez NSZZ Solidarność Oddział w Grodzisku Mazowieckim oraz 
Fundację Wdzięczności Niepokornym im. Księdza Sylwestra Zycha 
z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

drogiej koleżanki
ŚP. Marii Henryki 

Piekarskiej
zasłużonej długoletniej nauczycielki

Szkoły Podstawowej w Starem 
(Adamowizna).

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy serdecznego 

współczucia.
Na zawsze pozostanie w naszej 

pamięci.
Koleżanki i Koledzy  

– absolwenci Liceum Pedagogicznego  
w Grodzisku Maz.

Drogiej koleżance  
Mirce

wyrazy serdecznego współczucia 
w związku ze śmiercią

Mamy
składają

Dyrekcja i pracownicy  
Centrum Kultury

Zmarł  
Aleksander Turek
5 grudnia dotarła do nas smutna wiado
mość o śmierci prof. Aleksandra Turka, wie
loletniego wykładowcy malarstwa w  gro
dziskim Ognisku Plastycznym, którego 
w latach 1980–98 był również dyrektorem. 
O tym, jak ważna była postać tego urodzo
nego w 1933 roku artysty, najlepiej świad
czą komentarze, które pojawiły się na pro
filu Ogniska na FB. „Pokazywał, że istnieją 
kolory, których nie widać, że malowanie to 
gra wszystkich zmysłów”, „dawał wskazów
ki, pokazywał drogę”, „fantastyczny wykła
dowca”, „pomógł mi uwierzyć w siebie, do
strzegł we mnie to, czego inni nie potrafili”, 
„nauczył mnie patrzeć i zauważać piękno 
dookoła” – to tylko niektóre z nich.    (kb)

Ze smutkiem  zawiadamiamy,  
że 26 listopada 2016  

zmarł w Płocku
 Jerzy Zawiślak

wieloletni mieszkaniec Grodziska 
Mazowieckiego, klarnecista zespołu 

Jazz-Studio na przełomie lat 50. i 60. 
Znajomi i Przyjaciele

 fo
t. 

ar
ch

. O
gn

isk
a 

Pl
as

t.



BOGORIA nr 264 grudzień 2016

kultura 31

Śp. Prof. Krystyna Kucharska żyła 89 lat. 
Jej dzieciństwo przypadło na okres kryzysu 
gospodarczego i reformy w oświacie. Szkołę 
podstawową ukończyła w Warce, w czasie 
okupacji. Naukę kontynuowała na tajnych 
kompletach. Wcześnie wychodzi za mąż, za 
kierownika Szkoły Podstawowej w Warce 
(późniejszego dyrektora LP i SN w Grodzisku 
Maz.) Tadeusza Kucharskiego, który kiero
wał również organizacją AK na ziemi warec
kiej. Jako młoda dziewczyna w czasie oku
pacji włącza się w działalność ruchu oporu 
i aktywnie bierze udział w konspiracji.  

Jej życie ściśle jest związane z drogą 
zawodową męża. Po zniszczeniu w czasie 
walk wojennych o przyczółek warecko
magnuszewski szkoły, w której pracował 
i  mieszkał, zmuszeni są przenieść się do 
Głoskowa pod Warszawą.

Pani Krystyna pragnie zostać nauczyciel
ką, podejmuje edukację w komisji rejono
wej przy LP w Mogielnicy, zdaje maturę w LP 
w Płocku i zaczyna „wędrówkę” zawodową 
jako nauczyciel – Mogielnica, Ciechanów, 
gdzie p. Tadeusz jest dyrektorem LP, a p. Kry
styna nauczycielką szkoły ćwiczeń przy LP.

Awans męża na stanowisko wizytato
ra w warszawskim kuratorium sprawia, że 
p. Krystyna podejmuje pracę w szkole ćwi
czeń przy LP w Grodzisku Maz., a Tadeusz 
Kucharski zostaje później dyrektorem tegoż 
liceum. Grodzisk Maz. staje się ich miastem 
do końca życia.

Studia pedagogiczne ukończyła na Wy
dziale Pedagogiki UW, w późniejszych 
latach kończy zaocznie studia z fizyki. Pra
cowała jako nauczyciel w szkole ćwiczeń, 
Liceum Pedagogicznym i Studium Nauczy
cielskim w Grodzisku Maz. Po likwidacji LP 
i SN podejmuje pracę w Zespole Szkół Me
chanicznych i Samochodowych, pełniąc od 
1974 roku funkcję wicedyrektora.

Poza pracą zawodową aktywnie dzia
ła w  ZNP, pełniąc funkcję prezesa ogniska 
i szefa koła emerytów i rencistów ZNP.

Zawsze związana z nauczycielskim śro
dowiskiem po przejściu na emeryturę 
czynnie uczestniczy w licznych spotkaniach 
absolwentów LP. Te piękne spotkania prze
pełnione serdecznością, wspomnieniami 
przybliżającymi postać męża – dyrektora LP 
Tadeusza Kucharskiego.

Gdy złożyliśmy Jej pożegnalną wizytę  
(na Jej prośbę), wyraziła pragnienie, byśmy 
pamiętali o sobie, byli dla siebie dobrzy 
i spotykali się. 

Zgodnie z wolą Pani Profesor kontynu
ujemy tradycję spotkań absolwentów LP 
i SN. Symbolem spełnienia Jej pragnień była 
piękna msza św. w Radziejowicach w dniu 
imienin (13 marca 2015 roku) celebrowana 
przez tamtejszego proboszcza ks. Waldema
ra Okurowskiego, absolwenta LP, z udziałem 
rzeszy absolwentów i z oprawą muzyczną 
chóru nauczycielskiego Viva La Musica.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach 
i pamięci.

W imieniu absolwentów  
– przyjaciół LP i SN w Grodzisku Maz. 

Elżbieta Bartosiak   

      Bądźcie  
dla siebie dobrzy… 
Choć to już minął rok od śmierci pani prof. Krystyny Kucharskiej – 
cenionego pedagoga, wychowawcy wielu pokoleń, Honorowego Obywatela 
Grodziska Maz. – wciąż żywa jest pamięć o tej wspaniałej, serdecznej, 
pełnej uśmiechu, ciepła, niezwykle skromnej, choć wielkiej postaci. 
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Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś jeszcze
I pozostaniesz w jasnym świecie.
Jest coś, co mrokom się opiera,
Jest pamięć – a ona nie umiera

Pogodnych i rodzinnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz sukcesów  
i pomyślności w nadchodzącym  

Nowym Roku
życzy

Iwona Wiąckowska
Wiceprzewodnicząca Rady  

Powiatu Grodziskiego

Pogodnych i rodzinnych Świąt  
Bożonarodzeniowych oraz 

radosnego Nowego Roku 2017 
życzą wszystkim Przyjaciołom, 

Sympatykom  
     i Znajomym FB, a przy okazji zapra-

szają do słuchania w każdą trzecią 
niedzielę miesiąca o godz. 13  

audycji na falach Radia Bogoria
Bardowie Zachodniego Mazowsza

Około 40 seniorów z Klubu Seniora przy 
Parafii Przemienienia Pańskiego w Łąkach 
i Klubów z Zabłotni i Kraśniczej Woli uczestni
czyło w uroczystym Dniu Seniora zorganizo
wanym w Świetlicy przy parafii. Członkowie 
organizują cykliczne i bardzo sympatyczne 
spotkania dla seniorów. Gospodarzami paź
dziernikowego spotkania byli Pani Danuta 
Dubielecka i Ks. Proboszcz Janusz Starosta 
wraz z emerytami, działającymi w Klubie. 
Licznie przybyłych gości na czele z panem 
Burmistrzem T. Krupskim i Prezesem Związku 
Bogdanem Kossakowskim i członkami zarzą
du Seniorów powitał Ksiądz Proboszcz wraz 
z szefową klubu Pania Danutą. Pan Burmistrz 
powitał zebranych i mówił o tym, jak nieoce
nioną rolę pełnią seniorzy w naszym życiu, 
zachęcił do wspólnego świętowania i życzył 
wszystkim wspaniałym seniorom wiele rado
ści i zdrowia. Były występy dzieci i młodzieży 
pt. „Pokoleniami łączymy się z seniorami”. Go
ścinnie wystąpiła Rodzinna Kapela państwa 
Stróżewskich z wspaniałym koncertem na 
ludowych instrumentach. Towarzyskie spo
tkanie zakończyły gromkie brawa dla wyko
nawców i pyszny słodki poczęstunek przygo
towany przez członków klubu. 

   Marzenna Kuczyńska

Dzień  
seniora

Związek Kombatantów  
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych  
w Grodzisku Maz. życzy wszystkim 
kombatantom oraz rodzinom dużo 

zdrowia, miłych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku 2017
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3 medale zdobyli panczeniści Spar
ty Grodzisk, prowadzeni przez tre
nera Sławomira Chmurę, podczas 

rozegranych w Warszawie Ogólnopolskich 
Zawodów Dzieci. W kategorii do 15 lat zwy
ciężyła Marta Dobrowolska, zaś w gronie 
12 i 13latek, drugie miejsca zajęły Amelia 
Steć i Maria Dobosz. Ponadto wysokie loka
ty padły łupem: Barbary Smolińskiej (U15, 
5 miejsce), Magdaleny Kuli (U10, 10 m.), 
Marty Dobosz (U13, 13 m.) oraz Szymona 
Barczyńskiego (U14, 7 m.).    (mś)

Szybkie łyżwy

Z Grodziska  
do Ligi Mistrzów 

W 69 minucie meczu pomiędzy Bo
russią Dortmund a Legią Warszawa, 
rozgrywanego podczas 5 kolejki 

piłkarskiej Ligi Mistrzów, w barwach stołecz
nego zespołu na boisku pojawił się 19–letni 
Mateusz Wieteska, który jest wychowan
kiem Pogoni Grodzisk. Niech jego przykład 
stanowi inspirację dla młodych adeptów 
piłki nożnej i dowód, że drogę z Grodziska 
na piłkarskie salony da się pokonać.     (mś)

Z Wiktoriami łatwiej o wiktorie

Dogonili Pogoń

Na dwóch biegunach
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Piłkarki Mazovii Grodzisk wystąpiły 
w rozegranych w Gliwicach Mło
dzieżowych Mistrzostwach Polski 

do lat 16 w futsalu. W stawce 12 drużyn za
jęły 9 miejsce, co należy uznać za sukces i ko
lejny duży krok w ich sportowym rozwoju. 
Wcześniej, w rozegranym w Grodziskiej Hali 
Sportowej Turnieju Kwalifikacyjnym, nasze 
dziewczęta zajęły 2 miejsce, pokonując LKS 
Kaja Opoczno 8:0 i KS Raszyn 5:1 oraz ulega
jąc MUKS Praga Wwa 0:7. Warto wspomnieć, 
że tytuł najlepszej zawodniczki przypadł re
prezentantce gospodarzy Natalii Świercz.

W gliwickim turnieju podopieczne trenera 
Marcina Malinowskiego mimo bardzo dobrej 
postawy nie zdołały awansować z grupy. Po
rażki 4:6 ze Stomilem Olsztyn i 1:3 z Brono
wianką Kraków, drużynami, które okazały się 
najlepsze w całym turnieju, sprawiły, że Mazo
via zagrała o 9 miejsce. I pokazała prawdziwą 
klasę, pokonując 8:2 Ślęzę Wrocław oraz 4:1 
GTW Gliwice i pozostawiając swoimi wystę
pami znakomite wrażenie. W mistrzostwach 
tych barwy Mazovii reprezentowały: Wikto
ria Kulis, Natalia Świercz, Magdalena Kuch, 
Karolina Czyż, Wiktoria Malinowska, Wiktoria 

W IV lidze fatalną końcówkę rundy zanoto
wali piłkarze Pogoni Grodzisk. Podopieczni 
trenera Krzysztofa Chrobaka, którzy przez 
niemal cały czas prowadzili z wyraźną prze
wagą, na samym finiszu pozwolili nie tylko 
dognić się rywalom, lecz także zepchnąć 
z  fotela lidera gorszym bilansem bezpo
średnich spotkań. Na taki stan rzeczy złożyła 
się bolesna porażka 2:4 u siebie z MKS Cie
chanów (bramki: Sebastian Szewczyk, Velin 
Damyanov) oraz bezbramkowy wyjazdowy 
remis z Ożarowianką. Szkoda roztrwonio
nej przewagi, bowiem teraz wyścig o III ligę 
zaczyna się od nowa, a najgroźniejsi rywale 

(MKS Ciechanów, Mazovia Mińsk oraz Błę
kitni Raciąż), u których odżyła nadzieja na 
wygranie grupy, na pewno przerwę zimową 
wykorzystają na wzmocnienie swoich kadr. 
Zmiany czekają również nasz zespół, bo
wiem runda jesienna pokazała, że Pogoń nie 
stanowiła monolitu, a na kilku pozycjach da
wał się zauważyć brak jakości, niezbędnej, 
aby bić się o awans. Gwiazdą drużyny był 
jej kapitan, zdobywca 15 bramek Damian 
Jaroń, a obok niego na największe słowa 
pochwały zasłużyli: Jakub Kołaczek, Michał 
Żółtowski, Velin Damyanov, Maciej Wila
nowski i George Enow.        Michał Śliwiński

Na podium ligi okręgowej spędzi zi
mową przerwę w rozgrywkach dru
żyna Chlebni, która z 34 pkt plasuje 

się na 3 miejscu. Podopieczni trenera Dariusza 
Świderskiego tracą tylko 3 pkt do liderują
cych ekip Perły Złotokłos i Piasta Piastów, co 
zwiastuje, że wiosną powinni mocno liczyć 
się w  walce o awans do IV ligi. Zwłaszcza że 
kadra zespołu jest silna, a znając prezesa Sła
womira Jackowskiego, można się spodzie
wać, że zimą zostanie jeszcze wzmocniona. 
Chlebnia mogła zakończyć rundę na pozycji 
współlidera, ale niespodziewana porażka 3:4 
na własnym boisku w zaległym meczu z SEMP 
Ursynów zweryfikowała te plany. Dwa gole 
w tym spotkaniu zanotował Michał Ocipka, 
a jednego – Daniel Przygoda. Wcześniej ekipa 
trenera Świderskiego rozgromiła na wyjeździe 
FC Lesznowola 5:0, a hattrick w tym meczu 
ustrzelił najlepszy snajper drużyny, wspo
mniany Ocipka. Oprócz niego do siatki rywali 
trafili Tomasz Kulesza i Piotr Bogacki.

Na przeciwległym biegunie w tabeli „okrę
gówki” znajdują się rezerwy Pogoni, które na 
finiszu rundy prowadził trener Maciej Przy
bylski. W swym ostatnim jesiennym występie 
drużyna walczyła o to, by na zimową przerwę 
nie udawać się jako „czerwona latarnia”. Za
danie to udało się zrealizować, bowiem po 
bramce Pawła Brudzińskiego oraz trafieniu sa
mobójczym nasz zespół zwyciężył „towarzysza 
niedoli” Milan Milanówek 2:1, spychając sąsia
dów zza miedzy na ostatnią pozycję w tabeli. 
15 lokata i zaledwie 12 zdobytych punktów to 
zdecydowanie mniej w porównaniu z przedse
zonowymi oczekiwaniami. Naszemu młodemu 
zespołowi w kilku przypadkach zabrakło do
świadczenia i  boiskowego cwaniactwa, przez 
co przydarzyły się  porażki, których można 
było uniknąć. Utrzymanie w lidze będzie zada
niem trudnym, ale wykonalnym, bowiem stra
ty punktowe do bezpiecznych pozycji nie są 
duże, a umiejętności naszych graczy pozwalają 
wierzyć, że cel ten uda się zrealizować.      (mś)
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Drużyna Offensywy Książenice, 
rocznik 2007/2008, okazała się naj

lepsza podczas rozegranego w Nadarzynie 
turnieju piłkarskiego Milan Cup Sports. 
W  finale książeniczanie pokonali 2:0 Milan 
Milanówek, zaś prawdziwy horror zakoń
czony happy endem przeżyli w półfinale, 
w którym przegrywali z Pogonią Siedlce 1:3, 
a mimo to doprowadzili do remisu 3:3 i kon
kursu rzutów karnych i zwyciężyli w nim 3:1. 
Królem strzelców turnieju został piłkarz Of
fensywy Antoni Sobolewski.     (mś)

W Aklasie rezerwy Chlebni z 19 pkt 
zajmują 6 miejsce. Trener Paweł Że

gliński może spokojnie ogrywać młodych 
piłkarzy, bowiem ani awans, ani spadek 
mu nie grozi. W ostatnim jesiennym po
jedynku jego zespół rozbił na wyjeździe 
Piasta Feliksów 5:2, po dwóch bramkach 
Michała Chojnackiego oraz golach Piotra 
Chłystka, Konrada Janika i Vladislava Bie
riezhnego.     (mś)

Triumf Offensywy

Można ogrywać

W rodzimej Lotto Superlidze dwa horrory za
fundowali swoim kibicom gracze Dartomu 
Bogorii w pojedynkach z Polonią Bytom oraz 
wicemistrzem kraju Dekorglassem Działdo
wo. W  obydwu przypadkach o końcowym 
rezultacie decydował tie break, który raz 
przyniósł powodzenie, a raz nie. W tabeli 
Dartom Bogoria, z 15 pkt zajmuje 2 miejsce, 
ustępując o dwa punkty Unii AZS Gdańsk. 
Wyniki: Polonia Bytom (w) 3:2: Górak – Ro
bert Floras 3:1 (6,9,7,4), Masaki Yoshida – 
Paweł Chmiel 3:1 (9,7,7,10), Gionis – Tomas 
Konecny 2:3 (9,7,5,9,5), Yoshida – Floras 0:2 
(5,9), Górak – Chmiel 2:1 (10,11,6). Dekor
glass Działdowo (d) 2:3: Gionis – Jiri Vrablik 
0:3 (8,7,8), Górak – Tang Peng 0:3 (4,4,9), 
Yoshida – Patryk Chojnowski 3:2 (9,7,9,4,7), 
Gionis – Peng 2:0 (7,20), Górak – Vrablik 0:2 
(11,9).     (mś)

Dwa horrory

Wisnowska, Wiktoria Przybylska, Wiktoria 
Wyszkowska, Oliwia Kowalczyk, Klaudia Bo
gacz, Milena Szymańska, Zofia Białecka, Zofia 
Osińska i Karolina Włodarczyk. 

Łatwiej o zwycięstwo, jak się ma tyle Wik
torii w składzie...      Michał Śliwiński
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Po dwóch bolesnych porażkach po 
0:3 z FC Saarbrucken oraz GV Henne
bont, wydawało się, że drużyna Dar

tomu Bogorii Grodzisk pożegnała się z marze
niami o wyjściu z grupy i awansie do fazy play 
off. A jednak nasz klub po dwóch wyjazdo
wych wygranych, w tym niespodziewanej w 
Niemczech, do końca pozostawał w walce o 2 
pozycję w grupie, premiowaną grą w kolejnej 
rundzie. Cel ten zostałby osiągnięty, gdyby 
w ostatnim spotkaniu, które zostało rozegra
ne już po zamknięciu numeru, podopiecz
ni trenera Tomasza Redzimskiego pokonali 
przed własną publicznością klub z Francji.

W pierwszym z dwóch zwycięskich poje
dynków nasi gracze zwyciężyli na wyjeździe 
TTC Ostrawa 3:0, dzięki czemu zapewnili sobie 
przynajmniej 3 lokatę w grupie i ewentualny 
występ w Pucharze Federacji. W meczu tym 
Gao Ning pokonał Aleksandara Karakasevica 
3:0 (10,8,4), Daniel Górak uporał się z 45let

nim Petrem Korbelem 3:2 (7,5,8,8,17), zaś Pa
nagiotis Gionis (na zdjęciu) wygrał bez straty 
seta (7,8,6) z Tomasem Treglerem.

Mało kto wierzył w wyjazdowy sukces 
ze zwycięzcą naszej grupy FC Saarbrucken, 
zwłaszcza że w naszym zespole zabrakło 
Gao Ninga, którego zastąpił młodziutki 
Artur Michalczyk. A jednak znakomita po
stawa Gionisa, który wygrał obydwa swoje 
pojedynki oraz punkt zdobyty przez Góraka 
w starciu z młodym Rosjaninem, dały nasze
mu klubowi niespodziewane zwycięstwo 
3:2, dające szanse na awans do dalszej fazy 
Ligi Mistrzów.     (mś)

250 zawodników wzięło udział w II Mi
strzostwach UKS Budo Grodzisk, które od
były się 27 listopada w hali sportowej przy  
ul. Westfala. Rywalizowano w karate tra
dycyjnym oraz po raz pierwszy w jujitsu. 
W  poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
Jagoda Skalimowska (Punkt Przedszkolny 

w Książenicach), Maciej Perzanowski (ZSG 1 
w Milanówku), Aleksandra Łuszczyńska (SP 
w Książenicach), Wojciech Ulewicz (SP Ksią
żenice), Karolina Budner (ZSG 1 Milanówek), 
Alicja Kowalczyk (SP 6 W Grodzisku), Marta 
Pietrzak (SP 2 w Grodzisku), Marcin Kapu
ściak, Weronika Pietrzak (SP 2 w Grodzisku), 
Wiktor Koziński (SP w Książenicach), Rafał 
Kukowski, Krzysztof Kurowski, Maurycy Pa
rys, Maksymilian Wysocki, Mateusz Racz
kiewicz, Stanisław Trześniowski, Wojciech 
Więch i Piotr Bydliński. Turniej był również 
okazją do zbiórki środków w ramach akcji 
Szlachetna Paczka.    (kb)

Znakomicie spisał się Miłosz Redzimski, 
zwyciężając w rozegranym w Limanowej 
II Grand Prix Polski w kategorii młodzików. 
Przypomnijmy, że w pierwszych zawodach 
syn szkoleniowca seniorów naszego klubu 
oraz podopieczny trenera Zbigniewa Grze
ślaka uplasował się na trzeciej pozycji, co 
tylko potwierdza fakt, że wyniki te nie są 

dziełem przypadku i mamy do czynienia 
z wielkim talentem, o którym wkrótce może 
być głośno. Jeśli chodzi o pozostałych na
szych zawodników, to Szymon Wiśniewski 
zajmując 17 miejsce wywalczył sobie prawo 
startu w kolejnym GP. Sztuka ta nie powio
dła się Adamowi Banasikowi, który uplaso
wał się na 25 pozycji.    (mś)

W Szkole Podstawowej w Adamowiźnie 
17 listopada zainaugurowana została Szó
sta edycja Grand Prix Szkół Podstawowych 
Powiatu Grodziskiego w Szachach na rok 
2016/17, cyklu rozgrywek, którego organi
zatorami są Stowarzyszenie „Chełmonie” 
i Grodziski Klub Szachowy im. Mieczysła
wa Najdorfa, przy współpracy z  gminny
mi szkołami. Na starcie zawodów stanęło 
79 młodych szachistów. Najmocniejszą dru
żynę wystawiła SP w Książenicach, której 
dwaj uczniowie zajęli miejsca na podium 
– pierwszy był Kamil Szewczyk, a trzeci 
Marek Dzbankowski, rozdzielił ich w  klasy
fikacji reprezentant SP nr 2 Maciej Kozak. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła jego szkolna 
koleżanka Anna Kicińska. Nic dziwnego, 
że drużynowo zdecydowanie w  tabeli pro
wadzą Książenice (25 pkt.) przed Dwójką  
(24 pkt.). Kolejny turniej zaplanowany został 
na 15 grudnia w SP nr 6.    (kb)

j

j

Brawa dla Miłosza! 

Szachiści  
na start

E

E

Z ligowych drużyn grodziskiej Sparty najle
piej spisuje się w tym sezonie żeńska druży
na trenera Tomasza Lukowskiego, zajmująca 
z 9 pkt 2 miejsce w III lidze. W ostatnich me
czach Spartiatki uległy 1:3 OTPS Nike Ostro
łęka oraz pokonały w takich samych rozmia
rach Nike Węgrów (20,–19,10,17). Bardzo słabo 
na trzecioligowych parkietach prezentuje się 
męski zespół trenera Szymona Zagrodzkiego, 
który z 5 pkt zajmuje przedostatnią, 11 lokatę. 
Szczególnie bolesna musiała być porażka we 
własnej hali w derby zachodniego Mazowsza 
z beniaminkiem z Wiskitek. Jeśli chodzi o wy
stępy młodzieżowych ekip, to uplasowały się 

one w sześciozespołowych grupach mazo
wieckich II lig na następujących miejscach: 
4 – juniorzy, 3 – kadeci oraz 5 – kadetki.

Ostatnie wyniki. Seniorzy: UKS Jaguar 
Wolanów (w) 3:0 (18,20,30), UKS Powsinek 
Wilanów (w) 2:3 (23,24,19,17,10), Virtus 
Wiskitki (d) 2:3 (18,23,19,20,12), 4CV Gar
wolin (d) 0:3 (25,10,23). Juniorzy: Czarni II 
Radom 0:3 (14,1017). Kadeci (Paweł Pie
niążek): PTS Pionki 3:2 (17, 24, 22,14,13), 
Huragan Wołomin 2:3 (18,19,21,19,20), 
Wrzos Międzyborów 3:1 (21, 21,18,13). Ka
detki (Krzysztof Kolenda): UKS Ósemka 
Pruszków 3:0 (11,18,19).     (mś)

Bez rewelacji

W pierwszą sobotę grudnia za
wodnicy UKS Piranie wzięli udział 

w Międzypowiatowym Mikołajkowym 
Turnieju Judo w Płocku. Na starcie stanę
ło ponad 200 zawodników i  zawodniczek 
z całego kraju. Podopieczni trenera Marka 
Kowalskiego wywalczyli 11 medali i zajęli 
trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Złote krążki zdobyli Urszula Stachera, Ame
lia Ostrowska, Paul Truszczyński i Maciek 
Wrzosek, srebrne – Hania Brzozowska i Zu
zanna Korzębska, zaś brązowe Weronika 
Bińkowska, Adrian Marczak, Igor Zieliński, 
Adrian Wołowski i Łukasz Pawlak.    (mś)

j
Piranie w Płocku

Brązowy  
Dominik

Świetny występ, za
kończony zdobyciem 
brązowego medalu, 

zanotował reprezentant grodzi
skiej Sparty Dominik Parol pod
czas rozegranych w Sofii Mło
dzieżowych Mistrzostw Europy 
do lat 22 w karate. Podopieczny 
sensei Tomasza Basiaka wywal
czył swój krążek, „bijąc” po dro
dze rywali z Łotwy, Litwy i Azer
bejdżanu.     (mś)

Awans  
w zasięgu ręki 

Szlachetnie przy macie
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Krzyżówka świąteczna
Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu  
i uszeregowane od 1 do 22.
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26 rozrywka

Pionowo:
1. kojarzy się z Hercegowiną; 
2.  staropolski zwrot grzeczno
ściowy; 3. żarzy się w atmosferze 
i robi wrażenie spadającej gwiaz
dy; 4.  daleko od niej w tytule 
popularnego serialu w reż. Zbi
gniewa Chmielewskiego; 5. gra, 
w której uczestnicy nabywają losy, 
a o wygranej decyduje losowanie; 
6. Bartosz – zaliczył udany debiut 
na Euro 2016; 7. w swym znanym 
przeboju przekonywała nas, że 
„Jest cudnie”; 13. trasa do jazdy 
na nartach; 14. człowiek chętny 
do pomocy innym; 15. pani uni
kająca alkoholu; 17. oficjalne za
bronienie; 20. mieszkańcy bloku; 
21. kawa zbożowa; 22. najlep
sza aktualnie tenisistka polska; 
24.  dom dla studentów; 32. wy
nik dodawania; 33. wyjątkowy 
egzemplarz.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 263:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: Józef Cheł
moński. Zwycięzcą został p.  Krzysztof Lipski. Po od
biór nagrody zapraszamy do siedziby redakcji: Cen
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 16 stycz
nia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres re
dakcji. Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch osób 
do Kina Centrum Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.

Poziomo:
4. funkcja Adama Nawałki w ka
drze piłkarskiej; 8. pomoc woj
skowa dla oblężonego miasta lub 
rejonu;  9. miejsce w puszczy bę
dące legowiskiem dzikich zwie
rząt; 10. słowo lub czyn pozba
wiony sensu; 11. miejscowość, 
ulica i nr domu; 12. stolica Turcji; 
16. świt; 18. za darmo; 19. daw
na nazwa sypialni; 23.  roślina 
z rodziny dyniowatych zwana 
także kalebasą; 25. głównie dla 
reklamy dodatki przy zakupach; 
26. gatunek popularnej papugi; 
27. miano; 28. dawniej palono 
na nim skazańców; 29. dzień, 
miesiąc i rok; 30. sklep samoob
sługowy; 31. są w każdej karetce 
pogotowia; 34. średniowieczny 
śpiewak wędrowny; 35. muzycz
ne „grzechotki”; 36. czołowy pol
ski zespół rockowy; 37. śniedź, 
nalot na miedzi; 38. przezroczy
ste szkło używane do wyrobu 
wazonów i kieliszków.

              Fundatorem  
nagrody jest

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

Stałe cykle filmowe: 

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.

Skład i 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

BOG                                                        RIABOG   ria

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

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno–Kulturalne Bogoria
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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 Pielęgnacja terenów zielonych, koszenie trawników, 
wykaszanie nieużytków, cięcie drewna, odchwaszczanie, 
malowanie altanek ogrodzeń, nawiążemy współpracę 
z agencjami nieruchomości oraz wspólnotami mieszka-
niowymi. Tel. 515 351 175
n Zatrudnię kierowcę C+E praca po kraju możliwość 
zakwaterowania tel: 608 686 877
n Usługi koparką, cena do ustalenia. Tel. 606 447 593

Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6
STACJA BENZYNOWA

Życzymy Naszym obecnym  
i przyszłym  Klientom  
zdrowych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom gazety Bogoria 
zdrowych i pogodnych Świąt  

Bożego  Narodzenia oraz  
Szczęśliwego Nowego Roku

         życzy   

Wielu radosnych chwil 
 z okazji Świąt  

Bożego Narodzenia
życzy

Porozumienie  
Samorządowe 

 Ziemia Grodziska
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– Kiedy planowałam program na tegoroczną 
Letnią Galerię Sztuk, czyli nasze coroczne pikni
ki artystyczne w Adamowiźnie, zadałam klasów
kę Małgosi i Wojtkowi: w tym roku bawimy się 
z Chełmońskim. Z Małgosią Serwatką i Wojtkiem 
Kopacewiczem współpracuję od dawna, bo są 
szalenie kreatywni. Wspólnie stwierdziliśmy, że 
nie ma co do sztuki podchodzić na kolanach  
– mówi Joanna Antolak, prezes stowarzyszenia.

Zabawy z Chełmońskim w Adamowiźnie 
okazały się na tyle wciągające, że jesienią 
zrealizowany został kolejny projekt, na który 
stowarzyszeniu udało się pozyskać dofinanso
wanie ze środków samorządu województwa 
mazowieckiego z programu „Kultura buduje 
spójność”. Pomysł polegał z grubsza na próbie 
odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałyby ob
razy mistrza, gdyby tworzył je dziś. Do współ
pracy została zaproszona młodzież z Kozerek 
i ośrodka MONAR–u w Budach Zosinych, która 
odwiedziła pałac w Radziejowicach, gdzie mo
gła zobaczyć oryginalne dzieła, a następnie 

wzięła udział w warsztatach Małgorzaty Ser
watki. Potem powstawały inspirowane obraza
mi Chełmońskiego inscenizacje, które aranżo
wał i fotografował Wojciech Kopacewicz. Przy 
tworzeniu scenografii duży udział miała Mał
gorzata Serwatka oraz młodzież, która wciela
ła się w postaci z obrazów, a  także malowała 
i lepiła z gliny rekwizyty.

– Do tego projektu podchodziłem na po
czątku z pewną niechęcią, ale jak zobaczyłem, 
że wszystkoodbywa się na zasadzie twórczej 
zabawy, a przekazywanie wiedzy następuje 
nie przez podręcznik, książkę czy gazetę, tylko 
przez działanie, to mnie to zaciekawiło. Gdyby 
nie ten projekt, w ogóle nie znałbym Chełmoń
skiego. W trakcie projektu odkryłem, jak cieka
we jest to, z jakiej perspektywy przedstawiał 
obrazy, że używał światła jako wyznacznika 
perspektywy, że można wyczuć, jaka na obra
zie jest pora roku, a nawet godzina – mówi Mi
kołaj Połetek. Jego koleżanka Marta Jędrzycka 
dodaje: – Myślę, że udoskonaliliśmy sztukę 

XXI wieku, bo jest to nowość. Cieszę się, że mo
głam wziąć w tym udział, że mogłam spełniać 
siebie – mówi dziewczyna. 

Na zorganizowanym 15 listopada wernisa
żu wśród gości znalazł się m.in. Stanisław Aust 
(na zdjęciu powyżej), prawnuk Józefa Cheł
mońskiego.

– Te alegorie, porównania są dość ciekawe 
z  tego względu, że młodzi ludzie i w ogóle 
następne pokolenia świat postrzegają trochę 
inaczej, ale odnoszą się do twórczości Cheł
mońskiego. To jest takie lekkie podejście, nie 
śmiertelnie poważne, tylko troszkę z humorem 
– mówił obecny gospodarz dworu w Kuklówce, 
wyraźnie zadowolony, że ktoś z takim wyczu
ciem i kreatywnością podszedł do twórczości 
jego przodka.      (kb)

Za sprawą słowa, muzyki i tańca oprawio
nych w świetną scenografię artyści z Jedynki 
przenieśli publiczność do świata, w którym 
nadzieja i marzenia determinowały odwa
gę i  poświęcenie. Niczym z kart okazałych 
tomów powieści noblisty ustawionych na 
scenie w sali widowiskowej grodziskiego 
Centrum Kultury pojawili się bohaterowie 
m.in.  Trylogii,  „Krzyżaków”, a także „W pusty
ni i w  puszczy”. Zwieńczeniem uczniowskiej 
opowieści o  twórczości pisarza było popi
sowe wykonanie przez wszystkich artystów 
przeboju „Rzeka marzeń” towarzyszącego 
ostatniej ekranizacji przygód Stasia i Nel. 

Henryk Sienkiewicz mawiał, że szczęściem 
jest wyszukiwać talenty i popierać je. W SP nr 1 
z pewnością nie brakuje uzdolnionych uczniów, 
którzy przy wsparciu grona nauczycielskiego, 
rodziców oraz nieocenionej Joanny Pietrzak, 
odpowiedzialnej za pomoc w przygotowaniu 
oprawy muzycznej przedstawienia, sięgnęli 
własnych marzeń. A biorąc pod uwagę, że w po
staci dwóch bohaterów – Michała Wołodyjow
skiego i Jana Skrzetuskiego doskonale wcielił 
się absolwent szkoły Wojtek Szczęsny, można 
śmiało rzec, że placówka to kuźnia talentów.

 Występy uczniów poprzedziło wręczenie 
nagród w konkursach ogłoszonych przez 

szkołę w  związku ze 170. rocznicą urodzin 
i setną rocznicą śmierci jej patrona. W konkur
sie plastycznym „Sienkiewicz znany i niezna
ny” pierwsze miejsce zajęła reprezentantka 
SP nr 1 Emilia Wojdyła oraz Laura Żmijewska  
z SP w Izdebnie Kościelnym. W kategorii gim
nazjum najlepszą pracę złożyła Julia Paw
łowska z Gimnazjum nr 3. Zaś w konkursie 
polonistycznym „Zabawy z Sienkiewiczem” na 
pierwszym stopniu podium stanął zespół z SP 
w Adamowiźnie w składzie: Gabriela Łuczak, 
Franciszek Dziewulski, Olga Marczak, Wiktoria 
Siwek oraz Jan Kaczmarek.

    Małgorzata Müldner

– Chcemy wśród młodego pokolenia i nie tylko zaszczepić zaczytywanie się w Sienkiewiczu  
– mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Renata Nowakowska, której wychowankowie wystąpili 
na deskach Grodziskiej Sceny Szkolnych Talentów 17 listopada Roku Sienkiewiczowskiego.

Od połowy listopada w PKP Poczekalni na grodziskim dworcu można 
było oglądać wystawę „Żywe obrazy od naszego sąsiada Józefa 
Chełmońskiego”, która jest efektem projektu Stowarzyszenia Parabuch. 

Sięgnęli marzeń 

Zabawa w Chełmońskiego
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