kultura

Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na Grodziskie
Mikołajki, które odbędą się 2 grudnia. Na gości czekają m.in.
warsztaty połączone z malowaniem buziek oraz świąteczne
przedstawienie. O godzinie 17.00 na placu przed Centrum
Kultury nie tylko rozbłyśnie światełkami choinka, lecz także
pojawi się Święty Mikołaj.
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– Najcenniejsze, co w życiu może nas spotkać, to wzajemny szacunek i miłość. Gdy nie mamy w sobie
nienawiści, żyje się pięknie. Zwalczajcie nienawiść w swoich rodzinach, występujcie przeciwko kłótni –
te słowa 11 listopada burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński skierował specjalnie
do najmłodszych uczestników obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

fot. M. Masalski (4)

Uroczystość tradycyjnie była okazją do
wręczenia wyróżnień osobom szczególnie
zasłużonym dla lokalnej społeczności. Tytuł Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego z rąk przewodniczącej Rady
Miejskiej Joanny Wróblewskiej odebrała
Janina Soporek ps. Ninia. Żołnierz Związku
Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, niestrudzona
łączniczka Komendy Ośrodka „Gąbka”- „Osa”
ze znaną sobie charyzmą, w podziękowaniu
za wyróżnienie, wygłosiła patriotyczny poemat pt. „Na warcie” dedykowany marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

To najwyższe wyróżnienie gminne Rada
Miejska postanowiła nadać przewodniczącej grodziskiego koła Światowego Związku
Żołnierzy AK w uznaniu dla jej działalności
konspiracyjnej w czasie okupacji oraz życiowej drogi będącej wzorem dla kolejnych
pokoleń, wypełnionej działaniami na rzecz
kombatantów. Władze miejskie za zasługi
dla organizacji uhonorowały również siedmiu żołnierzy podziemia. Tytuł Zasłużony dla
Gminy Grodzisk Mazowiecki otrzymali: Tadeusz Tondera ps. Mały, Henryk Szulewski ps.
Sokół, Andrzej Jakubowski ps. Mały, Mieczy-

sław Matuszewski ps. Żbik, Stefan Łuczyński
ps. Kropiciel, Henryk Domański ps. Roch oraz
Karolina Rybkowska ps. Jola.
Podczas obchodów Narodowego Święta
Niepodległości laury odebrali również strażacy. Za wieloletnią służbę i działalność na rzecz
rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej wyróżniono honorowego prezesa OSP w Książenicach dh. Andrzeja Zdanowskiego, zaś honorowy prezes grodziskiej OSP dh Zbigniew Kora
otrzymał Komandorię Świętego Floriana.
O obchodach piszemy również na str. 7.
Małgorzata Müldner

fot. arch. Biblioteki Publicznej
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Kierunek Portugalia

Z mediów do pióra

Ci, którzy 26 października
wieczorową porą przekroczyli progi Poczekalni PKP,
jak za dotknięciem magicznej
różdżki przenieśli się z deszczowego i chłodnego Grodziska do słonecznej Portugalii.
Wszystko za sprawą opowieści
Marii Wróblewskiej, która była
gościem Grodziskiego Klubu
Podróżnika. W kraju z Półwyspu Iberyjskiego jest wprost
zakochana. A o tym, że jest
to miłość ugruntowana może
świadczyć fakt, że ostatni rok
spędziła w Lizbonie. Słonecznej narracji towarzyszyła wystawa fotografii najpiękniejszych portugalskich zakątków
uchwyconych w obiektywie
Grzegorza
Wróblewskiego,
brata stryjecznego prelegentki. Ekspozycja być może bę-

Choć ćwierć wieku pracował
w mediach m.in. jako korespondent podczas wojny
w dawnej Jugosławii, dziennikarz sportowy, komentujący
finały piłkarskiej Ligi Mistrzów
czy Pucharu Polski, a także jako
autor filmów dokumentalnych,
to od kilku lat koncentruje się
na pisarstwie – 26 październi-

dzie początkiem nowego projektu w Poczekalni PKP.
– Wszyscy, którzy marzą o swojej wystawie zdjęć
mogą się do nas zgłosić. Jednak są dwa warunki: trzeba
być mieszkańcem Grodziska
Mazowieckiego i musi być to
pierwsza wystawa – ogłosiła
Monika Samoraj, organizatorka spotkania.
Warto dodać, że w kierunku Portugalii podążyły również myśli uczestników Klubu
Małego Podróżnika, którzy
5 listopada spotkali się w Poczekalni PKP z Olgą Płuciennik
z Pracowni Etnograficznej, by
wspólnie i wszechstronnie poznawać kulturę kraju z zachodniego krańca Europy.
Katarzyna Mandes

Multimedialnie w Kozerkach
Świetlica w Kozerkach

znalazła
się w ścisłej czołówce konkursu
„Pracownie Orange”. Oprócz satysfakcji z tytułu laureata placówka
wzbogaci się o meble i nowoczesny sprzęt multimedialny o łącznej
wartości 30 tys. zł. Komputery, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne,
konsola PlayStation 4 z zestawem
gier i drukarka – to nie wszystko,
bowiem świetlica będzie mogła
ponadto liczyć przez dwa lata na

wsparcie Fundacji Orange w realizacji swoich pomysłów. Sukces był
możliwy dzięki wyjątkowej mobilizacji grodziskich internautów,
którzy w październiku głosowali na
Kozerki w plebiscycie przeprowadzonym w internecie. Jak zapowiada Dominika Staniaszek, szefowa
placówki działającej w strukturach
Ośrodka Kultury, pracownia powinna być gotowa w grudniu, najpóźniej w styczniu. (kb)

Ład według Springera

Żagle w Puszczy Kampinoskiej
Grodziski Klub Żeglarski
Czysty Wiatr wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Lesznie
zorganizował Mazowiecki Fe-stiwal Piosenki Żeglarskiej
i Turystycznej.
Miejscem
dwudniowych przesłuchań,
które odbyły się w dniach
8-9 listopada, był Gościniec
Julinek. W konkursowym jury
zasiadł m.in. Marek Majewski,
a wśród uczestników znaleźli
się uczniowie szkół z Mazo
wsza, również z powiatu grodziskiego. Pierwszego dnia
o laury rywalizowali przedstawiciele szkół masowych

w trzech kategoriach wiekowych, zaś nazajutrz na scenie
występowali artyści ze szkół
dla uczniów z dysfunkcjami.
Festiwal został zorganizowany przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego, Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
oraz Stowarzyszenia Między
Wisłą a Kampinosem.
– Do tej pory organizowaliśmy konkursy piosenki szantowej na poziomie lokalnym.
To był nasz pierwszy festiwal
o zasięgu wojewódzkim –
mówi Mirosław Łyszkowski,
prezes GKŻ Czysty Wiatr.
(kb)

Roztańczone łabędzie
Zaklęte w łabędzie baleriny
oraz partnerujący im tancerze z Petersburg International
Ballet zawirowali na scenie
grodziskiego Centrum Kultury.
27 października widzowie podziwiali słynną opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem
i potędze miłości, do której mu-

zykę skomponował Piotr Czajkowski. Balet „Jezioro Łabędzie” od swej premiery w 1877
roku w Teatrze Bolszoj w Moskwie niezmiennie zachwyca
swą poetyką oraz choreografią
publiczność na całym świecie.
Nie inaczej było w Grodzisku.
(mm)

publikacjach opisuje szczegóły
architektoniczne, których często nie zauważamy w naszym
otoczeniu, a są one ważne
i wpływają na nasze codzienne
życie. Jego spojrzenie na nasz
kraj można bliżej poznać m.in.
w „Księdze Zachwytów”, „Miedziance” czy „13 piętrach”.
Katarzyna Mandes

fot. M. Masalski

fot. K. Mandes

Spotkanie autorskie z Filipem
Springerem,
nagradzanym
i docenianym polskim reportażystą oraz krytykiem architektury, odbyło się 9 listopada
w grodziskiej Bibliotece Publicznej. Autor wielu książek
poświęconych tematyce społecznej i ładowi przestrzennemu polskich miast w swoich

ka gościem Biblioteki Publicznej był Grzegorz Kalinowski.
W Pawilonie Kultury w rozmowie z Moniką Grzelką autor opowiadał o swojej najnowszej książce „Pogromca
grzeszników”, powieści sensacyjnej, której akcja umiejscowiona została w przedwojennej
Warszawie. (kb)
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Szanowni Mieszkańcy,
Drodzy Czytelnicy,

finalizujemy obecnie dwie ważne inwestycje drogowe: ul. Okrężną i łącznik między ul. Daleką a ul. Chełmońskiego. Ulica
Okrężna staje się najnowocześniejszą ulicą
w naszym mieście. Ulica ta posiada dwa
chodniki, ścieżkę rowerową, nowe piękne
oświetlenie i ronda zamiast progów spowalniających. W takim kształcie poprawia
bezpieczeństwo i łączy wszystkie drogi na
osiedlu. Jest to bardzo istotne, bo mamy
tam sporą grupę mieszkańców i zauważamy duże zainteresowanie budową nowych
domów. W związku z tym przygotowujemy
się do budowy dalszego odcinka tej drogi,
której realizację planujemy na 2018 r. Dobiega też końca budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmońskiego a ul. Daleką, co pozwoli na ominięcie ul. Sadowej i zmniejszy
natężenie ruchu w tych okolicach w celu
dojechania do szpitala. Teraz będzie to droga o najwyższym standardzie z chodnikami
i ścieżką rowerową oraz mostkiem nad rzeką Mrowną. Serdecznie Państwa zapraszam
do spaceru w tamtą okolicę, bo jest to bardzo urokliwe miejsce.
Oczywiście rozwiązania te nie zastąpią nam obwodnicy, o którą cały czas zabiegamy. Mam jednak dobrą informację.
W końcu, po pół roku, nastąpiło uzgodnienie dokumentacji w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Trwało to bardzo
długo, ale zakończyło się sukcesem. W tej
chwili czekamy już tylko na uzgodnienie
sanepidu. Wierzę głęboko, że nie będzie
odwołań – jeśli tak się stanie, to pozwoli
to, po trzech miesiącach, na wydanie przez
wojewodę zezwolenia na budowę, a następnie na ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy.
Poza brakiem obwodnicy, wielkim problemem Grodziska jest przebudowa drogi

katowickiej. Spora grupa mieszkańców
z tamtej części gminy dojeżdża do autostrady lub do stacji kolejowej zwiększając
zdecydowanie ruch w mieście. Remont kolei, który dla nas jest bardzo wygodny, bo
pociągi jeżdżą prosto do Warszawy, spowodował jednocześnie, że dojeżdżają do
nas mieszkańcy Milanówka i całej okolicy,
aby od nas przetransportować się do Warszawy. To zdecydowanie zwiększa liczbę
samochodów dojeżdżających do centrum.
Dlatego podjąłem decyzję, by uruchomić
dodatkową bezpłatną komunikację dowożącą ludzi do stacji PKP z miejsc w gminie
wskazanych nam przez osoby dojeżdżające. Przeprowadzimy ankietę i na tej podstawie powstanie wahadłowa komunikacja,
której celem będzie zastąpienie dojazdów
prywatnymi samochodami. Chcemy w ten
sposób zdecydowanie zmniejszyć liczbę
aut w godzinach szczytu. Uruchomienie
tego rozwiązania planujemy na początek
przyszłego roku po uprzednim bardzo
szczegółowym przeanalizowaniu potrzeb
w tym zakresie.
Podczas spotkań z mieszkańcami wiele
pytań dotyczy oświaty. Dlatego chciałbym
poinformować, że zleciliśmy przygotowanie koncepcji rozbudowy przedszkoli, a niebawem ogłosimy przetarg na wynajęcie
powierzchni pod miejsca w przedszkolach.
Jak Państwo widzicie, już teraz zaczynamy
się przygotowywać do przyszłorocznego
naboru, aby uniknąć niepotrzebnych problemów. Mamy już koncepcję przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej, w nieodległej
przyszłości będziemy zlecać projekt tej placówki. Budowę zarówno żłobka, jak i przedszkola chcemy rozpocząć w przyszłym roku.
Nasz cel to absolutna poprawa infrastruktury w tym zakresie. Ze względu na to, że grodziskie szkoły są przepełnione, będziemy
rozbudowywać Szkołę Podstawową nr 2

i będziemy projektować nową szkołę dla
500 dzieci. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji,
co do ostatecznej lokalizacji.
Jak się coś robi, to obok sukcesów zdarzają się i niepowodzenia. W naszym przypadku jest to ponowne unieważnienie
przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej. Na polskim rynku wykonawczym bardzo wysoko poszybowały ceny,
co jest szczególnie widoczne przy dużych
przetargach. Prawdopodobnie wynika to
z braku ludzi do pracy przy jednoczesnym
pozyskaniu dotacji przez wiele gmin w ramach m.in. środków unijnych. Sądziliśmy,
że w przetargu, w którym wprowadziliśmy
wiele ograniczeń w zakresie wyposażenia,
otrzymamy niższą cenę. Zamiast tego, za
mniej, zaproponowano nam dużo wyższą
kwotę. W związku z tym, nie mogę podejmować decyzji, która w moim głębokim
przekonaniu jest niekorzystna dla gminy
Grodzisk Mazowiecki. Dlatego musimy
przeczekać ten moment, aż spadną ceny,
by dopiero wówczas ogłosić przetarg.
W żadnym wypadku jednak nie odstępujemy od realizacji tej przepięknej inwestycji.
Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Program dla seniora

fot. mm

Jak co roku, gdy nadejdzie pora, spiesz do klubu seniora!
– podobne rymowanki mogli usłyszeć członkowie Klubu Seniora
w Łąkach, którzy 24 października obchodzili swoje święto.

Spotkanie związane z Europejskim Dniem
Seniora, odbyło się w Galerii Instrumentów
Folkowych przy ulicy Chlewińskiej, a uświetniły je występy dzieci ze świetlicy w Zabłotni

oraz kataryniarza w osobie Pawła Stróżewskiego i akordeonisty Tomasza Szcześniaka.
– W galerii spotykamy się nie tylko od
święta, lecz także cyklicznie raz w miesiącu.
Seniorzy z mojego klubu są bardzo aktywni,
chętnie biorą udział we wszystkich zajęciach
adresowanych do osób starszych na terenie
gminy Grodzisk Mazowiecki – mówiła przewodnicząca Klubu z Łąk Danuta Dubielecka.
Korzystając z okazji ciepłe słowa do
wszystkich osób starszych, skierowali zaproszeni na uroczystość goście m.in. wiceburmistrz Tomasz Krupski oraz starosta
grodziski.

– Składam państwu życzenia samych radości, a w pierwszej kolejności zdrowia. Na
poparcie moich słów mam konkretny upominek – jeśli ktoś z państwa w ciągu ostatnich 12. miesięcy miał okoliczność pobytu w szpitalu i ukończył 65. rok życia, ma
możliwość skorzystania z całodziennych,
nieodpłatnych zajęć rehabilitacyjnych –
mówił starosta grodziski Marek Wieżbicki,
nawiązując do programu realizowanego
przez Szpital Zachodni z funduszu Ministerstwa Zdrowia. Więcej informacji na temat programu DDOM można znaleźć na
stronie 8. (mm)
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WIEŚCI Z RATUSZA
Wręczenie stypendiów burmistrza utalentowanej
młodzieży oraz upominków dla grodziskich trojaczków
rozpoczęło XXXIX sesję Rady Miejskiej, która odbyła się
25 października. Później radni obradowali nad projektami
uchwał związanych m.in. z budżetem i podatkami oraz
planami zagospodarowania przestrzennego.

Przed przystąpieniem do realizacji programu obrad przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska i burmistrz Grzegorz
Benedykciński przekazali rodzicom grodziskich trojaczków, które przyszły na świat
w czerwcu tego roku, upominki od gminy.
Basia, Zosia i Franek otrzymali od miasta
foteliki samochodowe. Rodzice trojaczków,
Paulina i Michał Wąsikowscy, którzy są pracownikami grodziskiego Sądu Rejonowego, nie kryli zadowolenia z tak praktycznych
prezentów dla swoich pociech.

Pani Elżbiecie Malinowskiej
wyrazy najserdeczniejszego
współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2
w Grodzisku Mazowieckim

Z wielkim smutkiem przyjąłem
wiadomość, że 15 października
2017 roku zmarł

Romuald Tesarowicz
wybitny artysta śpiewak,
światowej sławy bas, laureat
wielu prestiżowych nagród,
nasz sąsiad z Milanówka,
niejednokrotnie goszczący
w Centrum Kultury.

KONDOLENCJE

Rodzinie

składam wyrazy współczucia
Dyrektor Centrum Kultury
w Grodzisku Mazowieckim
Paweł Twardoch
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Młodzi zdolni

Obrady poprzedziła również uroczystość
wręczenia stypendiów utalentowanej młodzieży z gminy Grodzisk. Z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Joanny Wróblewskiej
i burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego
otrzymali je Kamila Krzonkalla – za wybitne osiągnięcia artystyczne, Beata Witkowska, Arkadiusz Kałęcki i Maciej Stąporek
– za osiągnięcia edukacyjne oraz Hubert
Onuszkiewicz, Mateusz Śliwka, Rafał Skrzydlewski, Klara Bujak i Weronika Kania – za
osiągnięcia sportowe. Laureatami stypendiów zostali również młodzi reprezentanci
grodziskich klubów sportowych – tenisiści
Bogorii Grodzisk Miłosz Redzimski, Zofia
Śliwka, Adam Banasik i Szymon Wiśniewski
oraz Maria Dobosz i Marta Dobrowolska ze
Sparty Grodzisk.

fot. grodzisk.pl

fot. miecz.

Foteliki dla trojaczków

Przychody mniejsze, podatki
nieznacznie większe

Na sesji dużo mówiono o finansach. Planowane dochody i wydatki zmniejszą się o ponad 26,5 mln zł, co w części związane jest
z inwestycjami realizowanymi przy dofinansowaniu unijnym i opóźnieniami w procedurach przetargowych, wynikającymi z sytuacji na rynku pracy i zwiększonych kosztów
funkcjonowania firm – tłumaczył skarbnik
gminy Piotr Leśniewski. Jak dodawał, większość inwestycji jest już po przetargach, ale
finansowanie prac nastąpi dopiero w przyszłym roku, więc pieniądze nie przepadną.
Piotr Leśniewski przedstawił także projekt
uchwały dotyczącej przyszłorocznych podatków. Mogą one maksymalnie wzrosnąć
o wskaźnik inflacji wynoszący 1,94 proc. –
Wzrost będzie minimalny, zaś niektóre stawki w ogóle nie wzrosną – wyjaśniał skarbnik.
– Za jeden m² gruntu mieszkańcy zapłacą
45 gr i jest to wzrost o 1 gr. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na tym
gruncie to będzie 91 gr, czyli 2 gr więcej niż
w 2017 roku. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, stawka będzie wynosiła 77 gr i jest to

o 2 gr więcej niż w tym roku. Nie wzrosną
stawki podatku za grunty rolne oraz podatku od środków transportu, gdyż z tego tytułu gmina ma duże zyski.
Takie rozwiązanie za niesprawiedliwe
uznała radna Ewa Górska mówiąc, że jest jak
najbardziej za tym, by nie podnosić stawek
podatku rolnego, ale podała w wątpliwość,
czy wzorem podatku od środków transportu
czy rolnego nie powinno się też nie podnosić stawek podatku od mieszkańców. – Dla
mnie nie jest argumentem, że wzrost wyniesie jeden, dwa czy szesnaście groszy. Mieszkańców to boli i też chcieliby czuć się dowartościowani. Myślę, że działamy wszyscy
na tych samych prawach, więc jeśli mówimy
o inflacji, to dotyka ona wszystkich i podniesienie podatku od środków transportu by
nie zabolało – argumentował radna.
Rada Miejska większością głosów przyjęła uchwałę w wersji zaproponowanej przez
skarbnika. Warto wspomnieć, że z podatku
od nieruchomości zwolnione są grunty, budynki lub ich część i budowle lub ich części
wykorzystywane na cele działalności sportowej, sportowo-rekreacyjnej, badawczo
rozwojowej oraz edukacyjnej niezwiązanej
z działalnością zarobkową.
Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu
powiatowi grodziskiemu pomocy finansowej i wsparciu kwotą 30 tys. zł oddziału pediatrycznego Szpitala Zachodniego w celu
zakupu aparatury USG.

Represjonowani z ulgami

Jednogłośnie przyjęli radni uchwałę dotyczącą wprowadzenia ulg na przejazdy środkami
komunikacji miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dla osób, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub były
represjonowane z powodów politycznych.
W porządku obrad znalazło się też głosowania w sprawach m.in. przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki
A-12 w Grodzisku oraz dla części wsi Książenice po południowej stronie ulicy Olszowej,
a także przystąpienia do sporządzenia zmiany
m.p.z.p. dla części wsi Marynin po północnej
stronie ul. Gospodarczej. Podczas sesji radni
odrzucili skargę na burmistrza Grodziska
oraz określili stawki dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych.
(miecz.)
Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z sesji można zapoznać się w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie grodzisk.pl
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Centrum Kultury i biblioteka ruszą na zakupy
Ponad 2 mln zł pozyskała gmina Grodzisk na realizację projektu „Pociąg do kultury.
Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim”. Warte 3,2 mln zł
przedsięwzięcie zakłada kompleksowe wyposażenie obiektów kulturowych oraz rozszerzenie
oferty edukacyjno-kulturalnej – za tymi okrągłymi sformułowaniami kryją się ciekawe
i pożyteczne inwestycje w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej.
Źródłem dofinansowania jest Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Pozyskane środki pozwolą
m.in. w całości sfinansować nową aranżację Poczekalni PKP.
– Oprócz nowego wyposażenia, które
już zaistniało w Poczekalni, w ramach projektu powstaną kosztowne multimedia –
ekran dotykowy, ruchome pocztówki, gry
dla dzieci, interaktywne postaci, słowem
cała masa ciekawostek – mówi dyrektor
Centrum Kultury Paweł Twardoch. Dodaje,
że dzięki projektowi zyska również Willa
Radogoszcz, której wyposażenie wzbogaci się m.in. o system wystaw plenerowych,
stół do sitodruku, zestaw narzędzi do linorytu i drzeworytu, kamerę, dyktafon czy
teczki introligatorskie. „Pociąg do kultury”
pozwoli również na doposażenie dwóch

obiektów powstających przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Willi Niespodzianka i Dworu dr.
Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie.
Na spore zakupy będzie mogło pozwolić
sobie Centrum Kultury, które doczeka się
własnej sceny mobilnej, a ponadto wysokiej klasy nagłośnienia i oświetlenia.
Sprzęt będzie wykorzystywany zarówno
w sali widowiskowej, jak i podczas imprez
plenerowych.
– Będziemy wreszcie mogli zakupić projektor do projekcji odtylnej. Dzięki temu
skończą się problemy moderatorów czy
osób prowadzących konferencje i objaśniających prezentacje. Mamy największy
ekran rolowany w Polsce, w związku z tym
osoba stojąca na scenie ma duży kłopot
stojąc bardzo blisko tego ekranu. Teraz

prelegenci będą mieli komfort. Dodatkowo
ekran usytuowany z tyłu sceny zwiększy
nasze możliwości scenograficzne – mówi
Paweł Twardoch.
Na zakupy wybierze się również Biblioteka Publiczna, która w planach ma uruchomienie książkomatu oraz multicentrum.
– Zakup odpowiedniego systemu pozwoli na zabezpieczenie zbiorów paskami
magnetycznymi, co z kolei umożliwi dokonywanie samodzielnych wypożyczeń
i zwrotów, usprawni identyfikację i wyszukiwanie zbiorów. Z kolei w multicentrum
chcemy stworzyć przestrzeń do zajęć grupowych lub indywidualnych, rozwijających myślenie i kreatywność – mówi Dorota Olejnik, dyrektor Biblioteki Publicznej.
W nowej pracowni będzie można skorzystać m.in. z drukarki 3D, długopisów 3D,
a także okularów VR. (kb)

Świat cyfrowy bez tajemnic
W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez internet do
lekarza? Co zrobić, by zadbać o prywatność
naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by
dostać dobrą pracę? – jak zapewnia Biblioteka Publiczna, na te i inne pytania odpowiedź
można poznać biorąc udział organizowanych
przez placówkę szkoleniach. Do wyboru jest
kilkanaście tematów, m.in. podstawy obsłu-

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

KONDOLENCJE

Mamy

składają
Burmistrz Grzegorz Benedykciński
oraz koleżanki i koledzy z Urzędu
Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim

POŻEGNANIE

Pożegnanie

Z wielkim żalem i smutkiem 10 listopada pożegnaliśmy śp. Irka Kozłowskiego, naszego wspaniałego przyjaciela, multiinstrumentalistę, członka
wielu formacji jazzu tradycyjnego,
występującego wielokrotnie w Grodzisku Mazowieckim, a także związanego zawodowo z muzykami z naszego miasta. Będziemy pamiętać!
Jan Gombosz, Bolesław Stępniewski
i Bardowie Zachodniego Mazowsza

Bez problemu
o problemie
Po raz trzeci w tym roku Starostwo Powiatu
Grodziskiego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zorganizowały dzień bezpłatnych konsultacji. Z porad specjalistów,
w siedzibie placówki przy ul. Bałtyckiej,
28 października skorzystało blisko 40 osób.
– Najczęstsze kwestie, z którymi zgłaszali się do psychologów rodzice, dotyczyły
niepokojących objawów rozwoju dzieci,
uzależnienia od komputera czy zaburzeń
żywienia. Osoby dorosłe szukały pomocy
w związku z problemami natury emocjonalnej, lękami – mówiła dyrektor poradni
Agnieszka Boczek. (mm)

fot. mm

Halinie Wojtanowicz

gi komputera, finanse czy edukacja. Zajęcia
prowadzone są w ramach projektu e-Mocni
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i są bezpłatne. Skorzystać z nich mogą pełnoletni mieszkańcy gminy Grodzisk. Zgłoszeń można dokonać osobiście w Bibliotece Publicznej przy ul.
Spółdzielczej 9 lub telefonicznie pod nr. tel.
22 734 79 03, 22 734 79 08. (kb)

Zwierzęta do spisu
Do końca roku należy dokonać spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń
– przypomina Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– Z naszych danych wynika, że na terenie powiatu grodziskiego hodowanych jest
5100 sztuk bydła, 180 owiec, 240 kóz i 2750
sztuk świń. Spis dokonywany jest każdego
roku, abyśmy mogli zweryfikować te dane
ze stanem faktycznym i wyjaśnić ewentualne nieścisłości z producentami – informuje
kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Grodzisku Mazowieckim Marcin Tylczyński.
Spis należy przekazać do BP ARiMR
w Grodzisku Mazowieckim (ul. Cegielniana 1) osobiście lub za pośrednictwem
poczty w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia. Hodowcy, którzy nie wywiążą
się z tego obowiązku, muszą liczyć się ze
zmniejszonymi dopłatami bezpośrednimi
w przyszłym roku.
Więcej informacji można uzyskać pod nr.
tel. 22 734 51 12 bądź za pośrednictwem
poczty elektronicznej: Marcin.Tylczynski@
arimr.gov.pl. (kb)
BOGORIA nr 273 listopad 2017
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Wolą sielsko
niż miejsko
W burzliwej atmosferze przebiegło spotkanie z mieszkańcami
Adamowizny, którzy 7 listopada na zaproszenie burmistrza Grzegorza
Benedykcińskiego i sołtysa Jarosława Józefowicza przybyli do
budynku SP im. dr. Mateusza Chełmońskiego. By rozmawiać
i zdecydować o losach budowy kompleksu szkolnego oraz parku
handlowego na terenie wsi, przyszło ok. 160 osób.
– Planujemy wybudować liceum oraz
szkołę podstawową wraz z odpowiednim
zapleczem, m.in. halą sportową. W części
obiektów znajdzie się miejsce dla apteki
czy przychodni oraz sklepu należącego do
polskiej sieci marketów spożywczych. Tego
typu inwestycja spowoduje rozwój wsi,
stworzy warunki dla utworzenia dodatkowych miejsc pracy – mówił Bartłomiej
Fetraś, ale zapytany chociażby o koncesję
na prowadzenie apteki, odpowiedział, że
takiego zezwolenia nie posiada.
Mieszkańcy obok wątpliwości co do zasadności budowy kolejnej szkoły w Adamowiźnie i wyraźnej niechęci do tworzenia
strefy handlowo-usługowej, zgłaszali również swoje zastrzeżenia do samego projektu wizualizacji inwestycji. Wyrazili także
obawę, że za sprawą ewentualnego niedostatecznego przepływu informacji na linii
Urząd Miejski – lokalna społeczność, dotyczących kolejnych etapów planowania
przestrzennego, mogą zostać pominięci
przy zapadaniu decyzji.
– Moim zadaniem jest zrobienie tego, czego chcą mieszkańcy. Przed nami dyskusje,
spotkania, a o ich harmonogramie będziemy wszystkich informować pisemnie, przy
wsparciu rady sołeckiej, a nawet na mszy
w kościele. Dzisiaj rozpoczęliśmy jedynie de-

Rekordowa pod względem liczby ofert pracy była dwunasta
edycja Targów Pracy, które zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy
Urząd Pracy 19 października,
tradycyjnie w Zespole Szkół
nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury.

Pracy dużo, chętnych mniej

fot. kb (2)

Zgodnie z zapowiedziami spotkanie miało
zakończyć się głosowaniem dotyczącym
inwestycji, jednak ostatecznie do niego
nie doszło.
– Mieszkańcy powinni mieć możliwość
wypowiedzenia się w sprawie, która dotyczy życia w ich miejscowości, a wiadomo, że nie wszyscy mogli się tu dzisiaj
stawić. Ze względu na wagę problemu
zadecydowaliśmy o wszczęciu procedury uchwalania planu zagospodarowania
przestrzennego dla całej wsi Adamowizna,
który będziecie mogli państwo zaopiniować. W ten sposób umożliwimy państwu
świadome, przy pełnym dostępie do
wszelkich danych, podjęcie decyzji o tym,
jak będzie w przyszłości wyglądało wasze
otoczenie – mówił na początku spotkania
burmistrz Grzegorz Benedykciński.
Ze względu na kontrowersje oraz opór
lokalnej społeczności, jakie wzbudza planowana inwestycja, burmistrz poinformował zebranych, że zdecydował się nie wydawać dla niej warunków zabudowy, a te są
niezbędne dla przedsięwzięć budowlanych
na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
O korzyściach, które miałaby przynieść
miejscowości strefa usługowo-handlowa
mieszkańców starał się przekonać inwestor.

BOGORIA nr 273 listopad 2017

– Jest 29 wystawców, którzy w sumie mają
do zaproponowania blisko tysiąc ofert pracy. To przeważnie stanowiska związane
z produkcją, magazynami, handlem i transportem, choć są też oferty dla średniego
personelu – mówi Hanna Wilamowska,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która
przyznaje, że w porównaniu z pierwszymi
edycjami targów radykalnie zmieniła się
tendencja – wówczas to poszukujących
pracy było więcej niż ofert, teraz jest odwrotnie. – Widać, że mamy rynek pracownika – mówi. Podkreśla też, że na targach
pojawia się niewiele osób młodych, za to
dostrzegalna jest tendencja wzrostu bezrobocia wśród kobiet, które często mają
problemy z powrotem na rynek pracy po
przerwie związanej z macierzyństwem.
Jak zauważa Weronika Nicewicz z agencji pracy i doradztwa personalnego Interkadra, która była jednym z wystawców,

batę, a decyzję o kształcie wsi podejmiecie
państwo sami na drodze opiniowania planu
zagospodarowania przestrzennego – tłumaczył i uspakajał burmistrz, zaś naczelnik
Wydziału Planowania Przestrzennego Paweł
Dąbrowski przybliżył zebranym procedurę
tworzenia rzeczonego dokumentu.
– To jest moje miejsce na ziemi, które wybrałam sobie do życia, i chcę, by pozostało wsią, a nie wybetonowaną podmiejską
dzielnicą. Inwestujmy z głową – mówiła reprezentantka rady sołeckiej Agata Smutrykowska, obok której głos zabrała przedstawicielka potomków rodziny Chełmońskich
Anna Stefańska, podkreślając niekorzystne
usytuowanie planowanej inwestycji względem pozostającego w niedalekim sąsiedztwie
zabytkowego,
rewitalizowanego
obecnie przez gminę, dworku dr. Adama
Chełmońskiego.
Wydaje się, że losy inwestycji są przesądzone, bowiem burmistrz Grzegorz Benedykciński deklaruje rozwiązania zgodne
z wolą mieszkańców wsi, a ci opowiadają się
zdecydowanie za utrzymaniem tożsamości
swego miejsca, która jest bliższa sielskim
pejzażom rodem z obrazów Józefa Chełmońskiego, brata dr. Adama, niż kolejnej
podwarszawskiej sypialni.
n Tekst i fot. Małgorzata Müldner

o zainteresowaniu daną ofertą oprócz
stawki decydują też takie czynniki jak
zwrot kosztów dojazdu, a przede wszystkim praca jednozmianowa.
W sumie targi tego dnia odwiedziło ok.
350 osób, a więc mniej niż w latach poprzednich Ta spadająca frekwencja nie
może jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod
uwagę, że na koniec sierpnia stopa bezrobocia wynosiła w powiecie 3,7 proc. n (kb)
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Z miłości do niepodległości
– W przyszłym roku możemy spodziewać się obchodów Narodowego
Święta Niepodległości jeszcze bogatszych w oprawę i wiele
towarzyszących im atrakcji – zapowiada Arkadiusz Kulka, dowódca
tegorocznej ceremonii w Grodzisku.
O wadze jego słów, może świadczyć program uroczystości przygotowany z okazji
99. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Nie zabrakło w nim przemarszu
pocztów sztandarowych, mszy w intencji
ojczyzny odprawionej w kościele św. Anny,

złożenia przez przedstawicieli grodziskich
kombatantów, władz samorządowych,
stowarzyszeń, organizacji, instytucji oraz
placówek oświatowych wiązanek kwiatów
przed Pomnikiem Wolności i Zwycięstwa
oraz przemówień, m.in. poseł na Sejm RP
Kingi Gajewskiej.
Podniosły charakter ceremonii podkreśliła oprawa muzyczna zapewniona przez
Młodzieżową Orkiestrę Dętą im. Feliksa
Dzierżanowskiego pod dyrekcją tamburmajora Ryszarda Klechy. O tym, że niepodległość jest warta gry, przekonywali również pracownicy Willi Radogoszcz, którzy
wzorem lat ubiegłych zorganizowali historyczną rywalizację na ulicach miasta. Około
80 śmiałków, tworzących skład wielopokoleniowych drużyn, na trasie „Grodziska Niepodległego” miało okazję spotkać samego

marszałka Piłsudskiego, żołnierzy Legionów czy konspirantów. Uczestnicy plenerowej gry, by przejść do kolejnego etapu,
musieli sprostać wymogom m.in. musztry
wojskowe, komisji lekarskiej, a nawet popisać się sztuką użycia pióra maczanego
w atramencie.
Zgoła inna lekcja historii miała miejsce
w Centrum Kultury, gdzie tuż po oficjalnej
ceremonii odbyła się premierowa projekcja filmu Joanny Zawdzkiej-Mróz pt. „Łącznicy”. Świętowanie listopadowej rocznicy
nie mogłoby się odbyć bez patriotycznego akcentu ze strony grodziskich harcerzy, którzy wspólnym śpiewaniem pieśni,
w xkościele przy ul. Piaskowej nastrojowo
dopełnili różnorodny charakter miejskich
uroczystości w dniu 11 listopada.
Małgorzata Müldner

Patriotyzm na rajdzie
kominek poświęcony jubileuszowi 25-lecia istnienia V grodziskiej
grunwaldzkiej drużyny „Optymiści” wchodzącej w skład V Szczepu
imienia Obwodu „Bażant” Armii Krajowej. Gościem honorowym harcerskiego kominka był druh Czesław
Różański.
(miecz.)

fot. miecz.

Oprócz aktywności związanych z
uroczystościami organizowanymi
11 listopada grodziscy harcerze
uczestniczyli także w trzydniowym
XIX Rajdzie Niepodległości, zorganizowanym w tym roku pod hasłem
„Przygody, Podróże, Odkrycia, czyli
Patriotyzm Inaczej”. W programie
rajdu znalazł się uroczysty harcerski

Zapraszamy do cukiernio-kawiarni
w której proponujemy ciasta oraz desery
zarówno tradycyjne jak i nowoczesne

REKLAMA

Oferujemy:
n duży wybór ciast
n wypieki bezglutenowe
n ciastka drobne
n torty weselne
n świeżo wyciskane soki
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Sanatorium pod ręką

O tradycjach uzdrowiskowych Grodziska sięgających Zakładu Hydropatycznego dr.
Bojasińskiego napisano już sporo. Okazuje się jednak, że mają one również odniesienie w
teraźniejszości. Przy Szpitalu Zachodnim działa Dzienny Dom Opieki Medycznej, w którym
seniorzy mogą poczuć się jak w prawdziwym sanatorium.

Tak jak w sanatorium obowiązują turnusy,
jest rehabilitacja, terapia manualna, zajęcia.
Różnica tylko taka, że pobyt jest całkowicie
bezpłatny i trwa kilka godzin dziennie, więc
nie wiąże się ani z daleką podróżą, ani z kilkutygodniowym oderwaniem od miejsca
zamieszkania. Na dodatek kuracjusze wychwalają rodzinną atmosferę.
– Czas szybko płynie. Jest dużo ćwiczeń
na sali, a właśnie na ćwiczeniach mi najbardziej zależało. Mam niesprawną rękę
i bardzo bym chciała, by wróciła do formy
– mówi pani Małgorzata po dwóch tygodniach turnusu. Możliwość skorzystania
z takiej formy leczenia podpowiedział jej
lekarz rodzinny.
Pan Zdzisław teraz o pobycie mówi w samych superlatywach, ale tak naprawdę
znalazł się tu, gdyż… chciał sobie zapewnić
święty spokój. Kiedy rodzina namawiała go
na wyjazd do sanatorium, powiedział, że do
Konstancina to za daleko. Okazało się, że
takie „sanatorium na miejscu” istnieje, i nie
było wyjścia – formalności prawie żadne,
przyjęcie niemal od ręki i chcąc, nie chcąc,

(a raczej nie chcąc) stawił się przerażony
wizją wytrzymania tu przynajmniej przez
miesiąc.
– Wydawało mi się, że to za długo, ale zaraz zaczęło mi się podobać i podoba mi się
do tej pory. Rehabilitacje bardzo mi pomagają, ćwiczenia są indywidualnie dopasowane, ja mam na przykład problemy z kolanem i biodrem. Tu jest idealnie! – mówi pan
Zdzisław.
Oprócz rehabilitacji w sali ćwiczeń podopieczni mogą skorzystać z terapii manualnej, a także porad psychologicznych.
– Część pacjentów miewa na początku
problem z akceptacją swojego stanu zdrowia, boją się ograniczeń z tego wynikających. Tu nabywają umiejętności, co robić
w konkretnych przypadkach chorobowych,
jak sobie ułatwić życie w sposób praktyczny
– mówi Małgorzata Skorupińska, psycholog. Seniorzy mają też okazję dowiedzieć
się, jak ćwiczyć pamięć i nie pozwolić się jej
rozleniwić. – Warto nabywać różne nowe
wiadomości, słowa, pojęcia, warto je wydobywać z pamięci, bo one gdzieś tam są,

tylko z wiekiem ich przywołanie na żądanie
staje się trudniejsze – dodaje psycholog.
Niektórzy mają pewne obawy związane
z przyjściem do DDOM-u. Wynikają one
często z niedoinformowania, bo wiele osób
ma błędne wyobrażenie, że jest to dom starości, w którym zostaje się na stałe, albo kojarzy placówkę ze szpitalem i długotrwałym
pobytem na oddziale.
– 2-3 dni spędzone tutaj powodują, że te
obawy znikają. Różnorodność zajęć i domowe warunki sprawiają, że pacjenci bardzo
szybko się adaptują, a niektórzy wręcz mówią: „szkoda, że to tak krótko” – mówi Katarzyna Franków, kierownik Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego. Dodaje
też, że najlepszym sposobem na przekonanie się o zaletach placówki, są odwiedziny.
– Zapraszamy! – mówi.
Szukając jakiegoś mankamentu, zapytałem o jedzenie, na które często narzekają
pacjenci szpitali. – Wspaniałe! Zapraszamy
na obiadek, sam pan się przekona – usłyszałem w odpowiedzi.
n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Mole na dworcu

Pierwsze w Grodzisku Targi Moli Książkowych i Płytowych, które odbyły się
5 listopada w Poczekalni PKP na dworcu kolejowym, spotkały się z wielkim
entuzjazmem. Na rzesze zainteresowanych białymi krukami i nie tylko czekali
wystawcy, którzy swoim książkom postanowili dać drugie życie. Byli zarówno
namiętni czytelnicy, jak i tacy, którzy z literaturą nie są szczególnie zaprzyjaźnieni.

– Wspólnie z Moniką Samoraj z Poczekalni PKP
wpadłyśmy na pomysł stworzenia wydarzenia,
które będzie integrowało zaczytaną część lokalnej społeczności. Chodziło o to, żeby poza
przestrzenią biblioteczną stworzyć miejsce,
gdzie ludzie będą mogli przyjść, porozmawiać,
napić się kawy i spędzić miło czas, a wszystko będzie się działo w otoczeniu książek. Nie
sądziliśmy, że pojawi się aż tyle osób. Mamy
maksymalną liczbę sprzedających, wszystkie
miejsca są zajęte – oczywiście ku naszej wielkiej radości – mówi Katarzyna Czarnecka z Biblioteki Publicznej.
Na stoiskach pojawiły się publikacje o bardzo
różnorodnej tematyce – od książek dla dzieci,
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komiksów, powieści młodzieżowych, fantastykę aż po poradniki i literaturę piękną. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie, bez względu na
wiek i zainteresowania. Nie zabrakło również
płyt, zarówno starych winylów, jak i płyt kompaktowych. Jednak to przede wszystkim książki
cieszyły się największym zainteresowaniem.
Targi to w zamierzeniu organizatorów – Biblioteki Publicznej i Poczekalni PKP – wydarzenie cykliczne, odbywające się w pierwszą niedzielę miesiąca. Nie ma żadnych warunków do
spełnienia, aby zostać wystawcą. Trzeba tylko
z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić się do
organizatorów.
n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

społeczeństwo
kultura

9

Klucze do szczęścia
Nowa przestrzeń życiowa otwiera swoje podwoje dla tych, którzy 28 października
odebrali przydział lokalu socjalnego w bloku przy ul. Traugutta.
– Staramy się przesiedlić lokatorów kamienic przeznaczonych do rozbiórki, ale klucze
otrzymają również osoby, które ze względu
na bardzo trudne warunki bytowe ubiegały
się o mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego. Niektóre z tych rodzin czekały
od 2008 roku – mówił dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Paweł Burzyk, który wraz z burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim, grodziskimi samorządowcami,
w tym szczególnie oddaną problematyce
mieszkań socjalnych radną miejską Wiesławą Śliwińską, uczestniczył w uroczystości
przekazania do użytku bloku mieszącego
w sumie 48 lokali.
– Mieszkaliśmy z trójką dzieci, rodzicami
i rodzeństwem w dwupokojowym domku –

mówią nie kryjąc wzruszenia państwo Magda i Paweł Poschowie (na zdjęciu), którzy
w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
rodzinę zaproszą do siebie.
By szczęście na stałe zagościło pod dachem przy Traugutta 24, budynek poświęcił
proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego
Janusz Starosta. Decyzji Komisji Mieszkaniowej gratulował lokatorom burmistrz
przypominając, iż przydział uwarunkowany był spełnieniem określonych wymogów
– ubiegający się o przydział musieli m.in.
wykazać się dobrą opinią straży miejskiej,
policji i brakiem zadłużenia.
– Mieszkania są bardzo ładne, proszę,
byście je szanowali i pamiętali, że powstały
wielkim wysiłkiem wszystkich mieszkań-

ców gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy
płacą podatki. Rozwiązujemy problem
kolejnych kamienic nie nadających się do
użytku, myślę tu o budynkach przy deptaku, ulicy Harcerskiej, Kowalskiej, Limanowskiego, Wioślarskiej, częściowo Sienkiewicza. Czynsz w bloku, który dzisiaj
oddajemy, będzie wynosił 1,80 zł za m²,
bowiem intencja jest taka, by lokatorzy,
którzy mają bardzo niskie dochody, mogli
uiścić comiesięczną należność. Wierzę, że
wraz z przydziałem tych nowych mieszkań wasze życie się odmieni, a dzieci będą
dorastały w godnych warunkach – mówił
Grzegorz Benedykciński.
n Tekst i fot. Małgorzata Müldner

90-lecie działalności EKD/WKD
Warszawska Kolej Dojazdowa jest przewoźnikiem mającym za sobą długą,
sięgającą początków XX wieku historię. W dniu 11 grudnia 2017 r. Spółka będzie
obchodziła jubileusz 90-lecia działalności EKD/WKD.
W dniu 5 grudnia 1918 r. powstało Zgrupowanie Elektryfikacyjne „Siła i Światło S.A.”, które za jeden z celów związanych z elektryfikacją kraju obrała przesył
energii i zasilanie nowo powstających linii kolejowych. W 1922 r. w ramach grupy
„Siła i światło” powołano spółkę akcyjną „Elektryczne Koleje Dojazdowe” (EKD).
Budowa rozpoczęła się w 1925 r. w Komorowie i była prowadzona równolegle
w obu kierunkach, tj. w kierunku Warszawy i w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Pierwotny przebieg linii na terenie Warszawy różnił się od obecnego. Linia
biegła w oddaleniu od torów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i ulicą Nowogrodzką docierała aż do ulicy Marszałkowskiej.
Linia została uruchomiona już dwa lata później, w dniu 11 grudnia 1927 r. jako
pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w Polsce. Jej właścicielem pozostawała spółka Siła i Światło, w której wiodącym kapitałem był kapitał angielski. Spółka
w kolejnych latach była inicjatorem rozbudowy i inwestorem EKD.

Lata 1927-1938

1. Linia wyposażona w najnowocześniejszy system prowadzenia pociągów
oparty na automatycznej sygnalizacji świetlnej sprowadzonej ze Szwecji,
zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów.
2. Najnowocześniejsze pociągi złożone z wagonów silnikowych
i doczepnych (później serii EN80) produkcji angielskiej.
3. Nacisk na niezawodność, regularność i punktualność kursowania pociągów
– krążąca anegdota, że wg. pociągów EKD można ustawiać zegarki.
4. Systematyczne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, zapewnienie cykliczności
odjazdów z poszczególnych przystanków i stopniowe zwiększanie
częstotliwości kursowania pociągów (1927-1934).
5. Rozbudowa linii – uruchamianie nowych odcinków linii (1932-1936).

3. Budowa nowego przystanku „Warszawa Ochota WKD”
i stacji końcowej „Warszawa Śródmieście WKD” (1963).
4. L
 ikwidacja części odcinków linii w ramach porządkowania
przebiegu linii WKD (1957-1995).
5. W
 ymiana torów kolejowych i kapitalny remont sieci trakcyjnej
oraz urządzeń sygnalizacji samoczynnej na całej linii WKD (1968-1972).
6. C
 ałkowita wymiana taboru serii EN80 na pojazdy serii EN94
produkcji Pafawag Wrocław (1972).
7. G
 eneralny remont torów kolejowych, przebudowa sieci trakcyjnej
(1988-1989).
8. Zainstalowanie mechanicznych kasowników biletowych (1989).

Lata 2001 - 2017

1. W
 yodrębnienie spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ze struktur PKP (2001).
2. W
 prowadzenie nowego systemu biletowego, tj. bilety jednorazowe
wg podziału na 3 strefy czasowe (2002).
3. Z
 ainstalowanie nowych elektronicznych kasowników biletowych
w pociągach (2002).
4. D
 ostawa nowego, czteroczłonowego, jednoprzestrzennego
elektrycznego zespołu trakcyjnego nowej generacji serii EN95 (2004).
5. Zmiana właściciela – spółka samorządowa (2007).
6. Z
 akup 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97
produkcji PESA Bydgoszcz S.A. (2011-2012).
7. Z
 akup kolejnych 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
serii EN100 produkcji NEWAG S.A. (2016).
8. Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600V do 3000V (2016).
9. U
 ruchomienie dynamicznego Systemu Informacji Pasażerskiej
i Monitoringu (2017).

Lata 1939 - 1945

1. EKD były schronieniem dla wielu ukrywających się osób
– umundurowanie kolejowe chroniło przed zatrzymaniami (1939-1945).
2. Pracownicy EKD starali się ostrzegać podróżnych przed rewizjami
lub łapankami (1939-1945).
3. Na EKD powstawały komórki ruchu oporu, które przerzucały broń,
prowadziły wywiad i kontrwywiad (1939-1945).

REKLAMA

Lata 1946 - 2000

1. Uruchomienie dodatkowych linii obsługiwanych przez własne pojazdy autobusowej komunikacji pomocniczej – łączna długość autobusowej linii to 214 km (1946),
w 1948 r. linie te zostały przejęte przez państwowe przedsiębiorstwo PKS.
2. Zmiana nazwy z „Elektryczne Koleje Dojazdowe”
na „Warszawska Kolej Dojazdowa” (1951).
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Okręg nr 13

Pasja

fot. arch. prywatne

działania
Norbert Cegliński, 46
lat, menadżer. W Radzie
Miejskiej po raz pierwszy.
Kandydował w okręgu nr 13
z KWW Ziemia Grodziska.
W 2014 roku radnym miejskim został
Pan po raz pierwszy, ale nie był to Pana
pierwszy start w wyborach.
– Moja pierwsza próba miała miejsce
w 2010 roku. Zdecydowałem się kandydować po namowach ze strony sąsiadów,
mieszkańców dzielnicy, w której mieszkam,
obejmującej mniej więcej teren między ul.
Królewską i torami kolejki WKD. Bo przygoda z działaniem na rzecz lokalnej społeczności zaczęła się w 2003 roku, dwa lata po
tym, jak zakupiłem tu nieruchomość. Infrastruktura była w powijakach i wymagała
działań usprawniających. Zaczęły się więc
rozmowy, spotkania z mieszkańcami, pisanie wspólnych petycji, spotkania z burmistrzem. Z tym rejonem miasta jestem związany od dziecka. Moi rodzice zamieszkali
tu, kiedy miałem cztery lata. Dlatego znam
tę dzielnicę, wszystkie ulice, widzę, jak ta
część miasta się rozwijała i zmieniała – od
terenów o charakterze wiejskim, jakie tu
były jeszcze w latach 70., 80, po dziś. Mimo
to start w 2010 roku zakończyłem bez powodzenia.
Nie zraził się Pan po porażce?
– Wręcz przeciwnie! Przystąpiłem do
działania w następnym dniu po wyborach
i to ze zdwojoną siłą. Miałem kapitał poparcia, a było ono niemałe, bo kilku radnych zdobyło wówczas mandaty, mimo
iż mieli mniej głosów ode mnie, ale tak
stanowiła ówczesna ordynacja wyborcza.
Obiecałem dużo ludziom, oni mnie poparli i chciałem to poparcie wykorzystać,
by wywiązać się z obietnic, choć bez mandatu radnego. Mój dziadek był sybirakiem
i od małego wpajał mi, że ludziom trzeba
pomagać i robić coś dla Polski. Staram się
tę dewizę realizować działając na rzecz
mieszkańców mojej okolicy.
W 2010 roku dostał pan 186 głosów,
a 4 lata później 726 – mimo że wybory
odbywały się według innej ordynacji, to
jednak liczby przemawiają do wyobraźni.
– Na osiągnięcie takiego wyniku pozwoliły mi rzetelna praca i bezpośredni
kontakt z wyborcami. Oczywiście wszystko poparte było konkretami – bo choć nie
byłem radnym w latach 2010-14, udało mi
się zaangażować w modernizację pięciu
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ulic w mojej dzielnicy, na trzech powstało oświetlenie uliczne, powstał też piękny
plac zabaw. Zawsze starałem się aktywizować ludzi, by czynnie brali udział w rozwiązywaniu wspólnych problemów i diagnozowaniu potrzeb. Ciężar bezpośrednich
kontaktów z Urzędem Miejskim brałem na
siebie, bardzo dobrze układała się współpraca z burmistrzem, który rozumie potrzeby mieszkańców.
Jak Pan znajdował na to czas? Nie ma Pan
obowiązków rodzinnych, zawodowych?
– Oczywiście, że mam obowiązki i rodzinne, i zawodowe – mam trójkę dzieci, pracuję w bardzo dużym grodziskim
przedsiębiorstwie, które zajmuje się recyklingiem. Działania na rzecz lokalnej społeczności na początku były dla mnie przygodą, później stały się pasją. A jeśli ktoś ma
pasję, to się jej oddaje.
Czym charakteryzuje się Pana okręg?
– To jedna z najprężniej rozwijających
się dzielnic Grodziska. To tutaj mieszka
wiele osób w wieku produkcyjnym, które
płacą naprawdę wysokie podatki. A dzięki
podatkom gmina ma środki i możemy się
rozwijać, myśleć o następnych inwestycjach. Na przykład modernizacji kolejnych
ulic – w tej kadencji mam już na liczniku
dziewięć, więc to nie lada wyczyn, w tym
przepiękną ulicę Okrężną.
Okrężna miała być zmodernizowana
wcześniej…
– W 2015 roku pojawiły się protesty
mieszkańców, które ograniczyły nasze
działania. Mieszkańców trzeba zrozumieć
i pamiętać, że to władze miejskie są dla
mieszkańców, a nie odwrotnie. Jeżeli mieszkańcom coś się nie podoba, to musimy zrobić to tak, żeby się podobało. I tak się stało,
zostały wprowadzone korekty i wróciliśmy
do gry, pierwszy etap jest skończony i czekamy na następne, bo to ważna ulica, która
weźmie na siebie ciężar ruchu samochodowego, jaki się tu będzie pojawiał wraz ze
wzrostem liczby mieszkańców. Poza tym
modernizacja Okrężnej stwarza możliwość
przebudowy ulic do niej przyległych – a to
jest recepta na zmniejszenie natężenia ruchu. Sieć ulic okalających drogi główne powoduje, że samochody się rozpraszają, jak
po pajęczynie, i natężenie ruchu jest mniej
odczuwalne. Im więcej wybudujemy mniejszych ulic, tym łatwiej będzie się poruszać
i wygodniej żyć.
Przy okazji modernizacji Okrężnej na jej
skrzyżowaniu z ul. Królewską powstało rondo, którego szerokość wzbudziła
wątpliwości wśród części mieszkańców.
– To rondo za szerokie nie jest, ale za
wąskie też nie. Węższe skrzyżowania od-

pychają ruch ciężarowy. Co nie znaczy, że
go uniemożliwiają. I to jest pozytywne.
Zresztą na Okrężnej, tak jak obiecywaliśmy
w 2015 roku, pojawiły się ograniczenia tonażu. Tu nie będzie żadnej obwodnicy, nie
będą jeździły TIR-y, oprócz ciężarówek,
zaopatrujących nowych mieszkańców, np.
w materiały budowlane.
Okolice ul. Okrężnej to skupisko szeregowców. Nie szkoda, że bardzo ładna
przyrodniczo okolica została tak gęsto
zabudowana?
– Takie trendy panują w całej Polsce, we
wszystkich miastach, które się szybko rozwijają. Natomiast rzeczywiście dochodzimy do momentu, gdy trzeba będzie dokonać analizy pod tym kątem.
Dzielnica się rozwija, ale czy sieć publicznych placówek oświatowych za tym rozwojem nadąża?
– Widzimy potrzebę budowy żłobka
i przedszkola. Inicjatywa jest na razie w fazie analiz przedprojektowych. Gmina ma
działkę przy ul. Okrężnej i chcemy, żeby powstał tutaj publiczny żłobek, który mógłby
przyjąć ok. 50 najmłodszych mieszkańców.
Przy żłobku działałyby również oddziały
przedszkolne. Gmina jest w o tyle dobrej
sytuacji, że przybywa nam dzieci – oczywiście pociąga to za sobą potrzebę rozbudowy istniejących szkół – co ma miejsce.
Musimy myśleć też o budowie nowej placówki. Teraz, kiedy reforma oświaty jest już
wprowadzona, musimy przyjąć nowe założenia dla takiego przedsięwzięcia.
Czy oprócz działania na rzecz społeczności lokalnej ma Pan jeszcze jakieś hobby?
– Odskocznią jest bieganie. Staram się
trzy razy w tygodniu pokonać dystans
5 km. To takie 30 minut dla siebie, w ciszy
na przemyślenia.
Dziękuję za rozmowę.
n Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Okręg nr 10

Ewa Górska, 54 lata, radna od 2010
roku. Kandydowała w okręgu nr 10 z
KWW Grodziszczanie

Brak nam planowania urbanistycznego
O tym, że została Pani radną na kolejną kadencję, zdecydowały zaledwie dwa głosy.
Były emocje w czasie wyborów?
– Podobnie jak cztery lata wcześniej nie sądziłam, że mam szansę. Moje zaskoczenie było tym
większe, że wybory odbywały się w okręgach
jednomandatowych, a jednym z kontrkandydatów był wieloletni radny, od urodzenia mieszkaniec tej dzielnicy.
O Pani też nie można powiedzieć, że jest
osobą napływową.
– W rejonie ul. 3 Maja mieszkam od ponad
trzydziestu lat. Przez te lata zdążyłam poznać
większość mieszkańców, ich problemy i oczekiwania nie są mi obce. Mój okręg rozciąga się od
wiaduktu, wzdłuż ul. 3 Maja w kierunku Milanówka. Obejmuje w większości domy jednorodzinne,
ale również osiedle Jaśminowa. Niestety trudno tu mówić o spektakularnych inwestycjach,
wyjątkiem jest teren szkoły przy ul. Westfala.
Cieszy, że ruszyła modernizacja budynku, pojawiła się winda, nowa klatka schodowa, ale to
nie jest inwestycja na miarę oczekiwań. Jeśli nie
nowa szkoła, to absolutną koniecznością jest
rozbudowa obiektu. Mamy prawo mieć większe
oczekiwania, bo jest to ogromna placówka – ok.
1400 uczniów – to jak dwie inne szkoły. Każda
inwestycja, która odciąży Dwójkę, zlikwiduje
dwuzmianowość, może liczyć na moje poparcie.
Dlatego jeśli pojawiłaby się propozycja budowy
szkoły w bliskiej okolicy, na pewno będę za.
Osią komunikacyjną dla tego rejonu jest ul.
3 Maja, traktowana przez wielu kierowców
jako droga alternatywna wobec ul. Królewskiej. Mieszkańcy nie narzekają na duży ruch?
– Ruch się zwiększył, szczególnie odczuwamy
to teraz, gdy trwa modernizacja linii kolejowej
i pojawiło się więcej samochodów, także ciężarowych. Ogólnie ul. 3 Maja jest w dobrym stanie,
powstało rondo na skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej, co nieco spowolniło ruch, choć przydałby
się monitoring tego miejsca dla zwiększenia bezpieczeństwa. Mieszkańcy upominali się o rondo
przy ul. Teligi i mam nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami urzędu ono powstanie. Moim marzeniem jest ścieżka rowerowa wzdłuż torów, która
połączyłaby Park Skarbków z planowanym parkiem przy ul. Jaśminowej i Milanówkiem. Wiem,
że ścieżki rowerowe będą budowane, także
wzdłuż ul. 3 Maja, ale taki ciąg pieszo-rowerowy
byłby dużo bezpieczniejszy.

Z wyjątkiem komisji rewizyjnej należy Pani
do wszystkich komisji stałych. Która z nich
jest Pani najbliższa.
– Najbardziej drążę tematy związane z planowaniem przestrzennym, więc komisja gospodarki gminnej. Od tego zależy bardzo wiele: obraz
miasta, czyli to, co się pojawi w przestrzeni publicznej, ale również dochody gminy. Dlatego
ze szczególną uwagą przyglądam się uchwałom
dotyczącym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Coś z nimi nie tak?
– Nie lubię uchwalania planów dla bardzo małych fragmentów miasta czy gminy, często robi
się to pod konkretną inwestycję, dla kilku działek. Nie przekonuje mnie tłumaczenie, że taki
sposób procedowania jest bardziej skuteczny.
Takie dzielenie jednego obszaru na etapy może
spowodować, że przestrzeń przestanie być spójna. Brakuje nam planowania urbanistycznego
i zamiast ulepszania przestrzeni może pojawić
się chaos. Mimo to większość planów zagospodarowania popieram, oczywiście nie bez uwag,
bo zawsze wnioskuję, żeby powierzchnia biologicznie czynna była jak największa, boję się
zbyt wysokiej zabudowy poza ścisłym centrum.
Nie podoba mi się, że wśród zabudowy jednorodzinnej pojawiają się budynki wielorodzinne,
kilkukondygnacyjne. To jest temat wrażliwy, na
to trzeba zwrócić uwagę.
Trzy czwarte kadencji za nami. To był dobry czas dla Grodziska?
– Gdyby powstała obwodnica, byłaby to bardzo dobra kadencja. Historii obwodnicy nie
musimy przypominać – to chyba najbardziej
ślimacząca się inwestycja w dziejach miasta. Liczyłam, że w 2015 roku rozpocznie się budowa,
a w tym roku będziemy już nią jeździć. Takie zapewnienia padały ze strony burmistrza. Ciągły
pat w tej sprawie nie pozwala w pełni cieszyć
się z dobrego w sumie okresu. W ogóle naszą
piętą achillesową jest komunikacja i inwestycje
drogowe, a przede wszystkim sposób ich realizacji. Z reguły popieram uchwały budżetowe, bo
przewidują inwestycje, o które postulowałam,
tak jak chociażby budowa ul. Licealnej, Kochanowskiego, Godebskiego w moim okręgu. Zbliża się koniec roku, okazuje się, że do realizacji
nie doszło, a inwestycje przechodzą na kolejny
rok. Bardzo bym chciała, żeby takie sytuacje się
nie zdarzały, a program budowy i modernizacji

dróg był realizowany konsekwentnie. Oczywiście wiele się dzieje – powstaną nowe parki, ku
radości seniorów buduje się mediateka, trwa rewitalizacja Niespodzianki, są plany budowy hali
widowiskowo-sportowej. To cieszy, ale nie da się
zapomnieć o trudnych tematach, takich jak np.
linia 400 kV.
Czy w związku z tym, że pochodzi Pani
z Kozer, z większym zainteresowaniem
przygląda się Pani również sprawom związanym z terenami wiejskimi?
– Silny samorząd to odpowiedzialni ludzie
w tym samorządzie. Żeby coś dobrego wydarzyło się w moim okręgu, potrzebuję wsparcia całej rady, bo to rada przecież opiniuje i akceptuje
budżet, więc trzeba umieć współpracować. Nie
ma czegoś takiego, że „radny załatwił”. Jesteśmy
od tego, żeby reprezentować mieszkańców, odważnie mówić o bolączkach swojego okręgu,
ale też powinniśmy dostrzegać problemy nie
tylko „własnego podwórka”, ale i całej gminy.
Rzeczywiście, tematy wiejskie znam bardzo dobrze. Teren, skąd pochodzę, jest niedoinwestowany, brakuje inwestycji zarówno drogowych,
jak i infrastrukturalnych. Po zamknięciu przejazdu w Kozerkach mieszkańcy nie tylko tej części
gminy stracili ważne połączenie. Powinniśmy już
teraz pomyśleć o docelowym rozwiązaniu, typu
tunel, wiadukt, które mogłoby zostać zrealizowane w przyszłości, za 5-10 lat.
Znana jest Pani z działalności wspierającej
grodziskie organizacje pozarządowe. Jak
z Pani perspektywy wygląda współpraca
między ratuszem a trzecim sektorem?
– Świetnie! Za kontakt z organizacjami pozarządowymi z ramienia Urzędu Miejskiego odpowiedzialna jest p. Ewa Stępień, osoba świetnie
przygotowana, bardzo pomocna, swoją wiedzą
wspierająca te organizacje. Środki, jakie gmina
przeznacza na wsparcie dla organizacji pozarządowych, to znacząca i z roku na rok rosnąca pozycja w budżecie. To też piękny obrazek
naszej gminy – mnogość klubów sportowych
i stowarzyszeń wspierających różne środowiska,
integrujących, przygotowujących przeróżne imprezy. Chylę czoła przed ludźmi, którzy mimo
obowiązków zawodowych, rodzinnych, znajdują
czas na aktywność społeczną.
Dziękuję za rozmowę.
n Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
BOGORIA nr 273 listopad 2017
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Zamieszkaj we własnym
mieszkaniu przed Świętami!
Na Osiedlu Książenice zostały oddane do użytku pierwsze budynki wielorodzinne.
Kupując teraz mieszkanie masz szansę wprowadzić się jeszcze przed Świętami
Bożego Narodzenia!
Twoje własne mieszkanie

Wygoda dla całej rodziny

Niewielkie, eleganckie domy posiadają zaledwie jedenaście komfortowych apartamentów, o powierzchni
38-42 m2. Funkcjonalny salon, sypialnia, kuchnia z możliwością aranżacji: otwartej przestrzeni salonu
z aneksem kuchennym lub oddzielenia kuchni od salonu – wszystko
według życzeń Klienta. Mieszkania
zawierają własny ogródek lub balkon. Dla każdego mieszkania przygotowane jest również miejsce postojowe w cenie.

Na Osiedlu Książenice dzieci odprowadzimy do Przedszkola Wielki Mały Świat czy Samorządowej
Szkoły Podstawowej im. Fryderyka
Chopina. A po lekcjach mogą odrobić lekcje w Domowej Świetlicy,
iść na zajęcia angielskiego do Lingo Star, trening w Akademii Ruchu
Książenice czy na zajęcia oferowane przez szkołę.

Wszystko czego potrzebujesz jest na wyciągnięcie
ręki!
Budynki znajdują się w wygodnej lokalizacji. Tuż obok zrobimy zakupy
w sklepach i aptece Herbarium, wypijemy kawę w kawiarni Strefy Ruchu czy zjemy lunch w Cafe Bagietka. W pobliżu znajdują się również
gabinety kosmetyczne, bankomat,
kwiaciarnia oraz stacja benzynowa.
W projekcie tuż obok budynków
mieszkaniowych przewidziano tereny zielone.
BOGORIA nr 273 listopad 2017

Sport to zdrowie!
W Książenicach można spędzić aktywnie czas. Na trening zaprasza
Centrum Sportu i Rekreacji „Strefa
Ruchu Książenice”. Na gości klubu sportowego czekają trzy pełnowymiarowe korty tenisowe, cztery
boiska do squasha oraz boiska do
badmintona sportowego i siatkówki. Dla tych, którzy preferują zajęcia
fit&gym, przewidziano 2 sale fitness
oraz przestronną siłownię. Ponadto
w Strefie Ruchu Książenice znajduje
się strefa masaży i fizjoterapii. Centrum jest miejscem prorodzinnym,
tak jak całe Osiedle Książenice.
W Strefie Ruchu Książenice działa

Akademia Sportu dla dzieci (tenis,
squash, badminton, Krav Maga
oraz Dance Kids). Treningi i zabawa
to doskonała forma spędzenia czasu dla najmłodszych.
Wokół Osiedla Książenice piękne
lasy zachęcają do spacerów, wycieczek rowerowych czy biegania.

Z nami urządzisz taniej!
Partnerem
Osiedla
Książenice
jest Leroy Merlin. Dzięki temu nasi
Klienci otrzymają specjalne rabaty
na urządzenie się oraz pomoc architekta wnętrz.

Nie czekaj, sprawdź teraz
Spokojne, rodzinne Święta Bożego
Narodzenia oraz Sylwester z przyjaciółmi we własnym mieszkaniu
to dobry start w Nowy Rok 2018.
W sprzedaży 8 ostatnich gotowych
mieszkań. Dowiedz się więcej –
zadzwoń 668 815 170 lub napisz
agrirol@agrirol.pl.
Przyjedź i przekonaj się sam!
Zapraszamy!
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W kadrze i na scenie
Aaron Spears jest perkusistą o gospelowych korzeniach. To słychać w jego grze.
Zawsze powtarza, że najważniejsze jest dla
niego granie muzyki. Jeśli występuje razem z dobrymi muzykami, to jest nabuzowany – przyznawał w jednym z wywiadów.
Ale ma też duże doświadczenie edukacyjne. 31 października w Centrum Kultury po
raz kolejny zaprezentował swoje umiejętności, odpowiadał na pytania m.in. o technikę gry oraz inspiracje muzyczne. Młodzi
muzycy mieli też okazję zagrać z Aaronem
na dwa zestawy.
Tegoroczne warsztaty z Aaronem Spearsem spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności. Pokazały, że jest zapotrzebowanie na taką formę nauki. Jakże
inną niż jeszcze w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy
ćwiczenia na perkusję przegrywało się na
kasety magnetofonowe lub odpisywało,

np. od muzyka grającego w zespole na statku, który miał kontakt z nowościami, z trudem zdobywało szkołę na perkusję z Czechosłowacji, a grało na zestawach Polmuz.
Drum Clinic Aarona Spearsa poprzedził
wernisaż wystawy fotografii Marcina Masalskiego przedstawiających perkusistów
jazzowych, którzy wystąpili w Grodzisku.
Niektóre z nich ukazały się już w magazynach muzycznych. Na czarno-białych
i kolorowych zdjęciach znaleźli się: Billy
Cobham, Eric Moore, Derrick McKenzie,
Thomas Lang, Tony Royster Jr., Brian Frasier-Moore. Nie mogło zabraknąć Aarona
Spearsa oraz Igora Faleckiego, który również wystąpił z nauczycielem.
Bogate tradycje polskiej fotografii jazzowej sięgają Marka Karewicza. Dobrze, że do
tego nurtu należą fotografie Marcina. Wykonane zostały w Centrum Kultury – zarówno w sali widowiskowej, jak i restauracji.

fot. M. Madsalski (2)
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Zwracają uwagę przede wszystkim twarze
muzyków, ale także światło, z którym musiał zmierzyć się autor zdjęć i z tej batalii
wyszedł zwycięsko.
n Sławomir Sadowski

Zaklinanie przez śpiewanie Pasja z przyszłością
„Pieśni mocy”, które 29 października wypełniły wnętrza

fot. mm

– Misją każdego domu kultury jest
promowanie młodych talentów –
mówił 8 listopada podczas wernisażu wystawy, nieprzypadkowo zatytułowanej „Młode malarstwo”, jej
kurator Krzysztof Wasilewski.
Piątoklasistka Agnieszka Kurek
rozpoczęła swoją przygodę z malarstwem od rysowania laurek, później
księżniczek. – Mama uznała je za
nadzwyczajne i tak trafiłam na lekcje rysunku – mówiła Agnieszka.

Natchnieniem dla trzynastoletniej Sandry Zawiszy były bajki, których zaczarowany świat próbowała
utrwalić na papierze. Natomiast najstarsza z malarek, Aleksandra Olejniczak, swój talent rozwija pod okiem
mistrza – Pawła Cabanowskiego.
Niezależnie od inspiracji, ulubionych tematów i warsztatu dziewczynek, wyraźnie widać, że młode malarstwo ma przed sobą przyszłość.
n (mm)

Do 22 listopada w foyer kina grodziskiego
Centrum Kultury można było podziwiać prace
trzech utalentowanych, lokalnych artystek.

– Misją każdego domu kultury jest promowanie młodych talentów – mówił 8 listopada podczas wernisażu
wystawy, nieprzypadkowo
zatytułowanej „Młode malarstwo”, jej kurator Krzysztof
Wasilewski.
Piątoklasistka
Agnieszka Kurek rozpoczęła swoją
przygodę z malarstwem od
rysowania laurek, później
księżniczek. – Mama uznała je za nadzwyczajne i tak
trafiłam na lekcje rysunku –
mówiła Agnieszka.
Natchnieniem dla trzynastoletniej Sandry Zawiszy
były bajki, których zaczarowany świat próbowała
utrwalić na papierze. Natomiast najstarsza z malarek,

Aleksandra Olejniczak, swój
talent rozwija pod okiem
mistrza – Pawła Cabanowskiego.
Niezależnie od inspiracji,
ulubionych tematów i warsztatu dziewczynek, wyraźnie
widać, że młode malarstwo
ma przed sobą przyszłość.
n (mm)
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grodziskiej Poczekalni PKP, pokonały szalejącą tego dnia
za oknem wichurę. Mimo wyjątkowo niesprzyjających
warunków atmosferycznych frekwencja na koncercie zespołu
Stara Śpiewka przerosła oczekiwania organizatorów.

kultura
edukacja

Z podstawówki
na uczelnię

fot. kb (3)

14
2014

„Nasza szkoła promuje zdrowie” – taki napis
8 listopada witał gości grodziskiej SP nr 6,
która bierze udział w programie „ABC Zdrowego
Żywienia”, opracowanym przez SGGW. Tego
dnia odbyły się w szkole warsztaty prowadzone
przez pracowników akademickich, a także
coroczna akcja „Śniadanie daje moc”.
– Zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem od lat interesują nauczycieli naszej szkoły. Wśród uczniów Szóstki są dzieci
z orzeczeniami i opiniami o dysfunkcjach,
a np. mieszanka coli i batona przed lekcją to
dramat dla dziecka ruchliwego. Ono nie ma
szans, by usiąść i przez 45 minut pracować
nad matematyką. Trzeba dbać o właściwy
poziom cukru u dzieci, bo widzimy ogromną
różnicę w tym, jak pracują po obiedzie, a jak
zachowują się, gdy zjedzą coś słodkiego –
mówi Agnieszka Rutecka, dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, która z radością przyjęła informację,
że placówka została przyjęta do programu
organizowanego przez SGGW.
Ten ogólnopolski projekt edukacyjno-badawczy w tym roku jest skierowany do
uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Jego celem jest upowszechnianie
zasad prawidłowego żywienia, właściwego
wyboru produktów polecanych dla dzieci,
zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju. Merytorycznym opracowaniem

zajęli się pracownicy Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. W Szóstce reprezentowały go Joanna Frąckiewicz, Agnieszka
Woźniak, Małgorzata Drywień i Anna Ciecierska, które młodym konsumentom podczas
warsztatów opowiedziały o dobrodziejstwach
wynikających ze spożywania mleka i ryb.
– Statystyki pokazują, że nadwaga wśród
dzieci i dorosłych rośnie z roku na rok. Dlatego chcemy od małego uwrażliwiać dzieci na
to, jakie produkty należy spożywać, a jakich
unikać. Podczas warsztatów starałyśmy się, by
zapamiętały, że w mleku znajduje się wapń
niezbędny do budowy kości i zębów, a najlepsze są przetwory mleczne naturalne, bez
dodatku cukru. Pokazałyśmy też, jakie ważne
dla rozwoju składniki znajdują się w rybach –
mówi Joanna Frąckiewicz.
Podczas kolejnych spotkań w ramach
programu uczniowie dowiedzą się m.in. jak
zdrowo ugasić pragnienie, przekonają się, że
słodycze lepiej zastąpić warzywami i owocami, będą mogli sprawdzić, czy ich dieta jest
prawidłowa, a także jak ważna jest higiena

w kuchni. Jeden z warsztatów odbędzie się
na SGGW, a lekcja na uczelni będzie dla najmłodszych stanowić dodatkową atrakcję. Co
ciekawe, w ramach programu organizowane
są również spotkania z ekspertami przeznaczone dla nauczycieli i rodziców. Pierwsze
z nich w Szóstce odbyło się w październiku
i naukowcy zostali wręcz zasypani pytaniami
na temat właściwego odżywiania.
Dzień warsztatów zbiegł się z akcją „Śniadanie daje moc”, w której SP nr 6 uczestniczy już
od lat. Uczniowie wspólnie z nauczycielami
na początek dnia nauki przygotowywali, a następnie spożywali zdrowe śniadania.
– Musimy dawać dzieciom przykład. Jeżeli
tłumaczymy, że trzeba jeść warzywa i owoce
zamiast chipsów. To róbmy to razem z nimi,
choćby się okazało, że sałatka przez pomyłkę została pocukrzona, zamiast posolona
– mówi Agnieszka Rutecka. A atmosfera panująca tego dnia w szkole pokazała, że śniadanie może być źródłem nie tylko mocy, lecz
także dobrej zabawy.
n Krzysztof Bońkowski

W Samochodówce lubią podróże

fot. kb (4)

Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych
nr 2, choć ich szkoła potocznie
zwana jest Samochodówką, lubią
spacery – zwłaszcza artystyczne.
Przed dwoma laty w ramach
Grodziskiej Sceny Szkolnych
Talentów zabrali publiczność
w muzyczną wędrówkę przez
XX wiek, rok temu zaprosili do
przemierzenia Europy, zaś tym
razem przygotowali spektakl
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie” utrzymany w konwencji
podróży po Polsce.
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Na program rozpoczęty utworem „Kwiat
jednej nocy” w wykonaniu zespołu instrumentów dętych złożyły się polskie przeboje
z różnych lat, kojarzące się czytelnie z poszczególnymi regionami bądź miastami.
Był więc „Sen o Warszawie”, „Wrocławska
piosenka”, „Góralu, czy ci nie żal”, „Chałupy
welocome to” czy „Jesteśmy na wczasach”.
Uczniowie ze szkoły przy ul. Kilińskiego czarowali talentami wokalnymi i umiejętnością
gry na instrumentach, zaś prawdziwą furorę
zrobił zespół tancerzy ludowych.
– Teraz taniec jest w modzie, więc młodzież garnie się do niego i bardzo dobrze
czuje się na scenie, nawet gdy przychodzi
wykonywać układy na ludową nutę – mówiła Iwona Przybytniak, która wraz z Bożeną
Jałowiecką, Anną Suską i Anetą Krejpowicz
stworzyła czteroosobowy zespół poloni-

stek, odpowiedzialny za przygotowanie
scenariusza. – Jeśli chodzi o wokalistów,
konferansjerów to jest to stały zespół, który
wyłaniamy zazwyczaj w pierwszych klasach
i rozwijamy – dodaje nauczycielka.
O to, by podróż przez kulturę polskich
regionów była pełna, zadbał Ochotniczy
Hufiec Pracy, który poczęstunkiem w foyer
zapewnił możliwość poznania kultury kulinarnej poszczególnych zakątków kraju.
– Macie naprawdę zdolne dzieciaki – mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński do
nauczycieli Samochodówki. – Ale ich zdolności nie zostałyby zauważone, gdyby nie
wasze zaangażowanie. Dyrektor ZSTiL nr 2
Andrzej Chojnacki podkreślał za to, że młodzież, która zaprezentowała się na scenie, to
szkolne diamenty, których w placówce przy
ul. Kilińskiego jest znacznie więcej. n (kb)

kultura
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Prawda codzienności
Ubóstwo, brud i smród – to rzeczywistość rosyjskich ulic
uchwycona na płótnach Kirilla Datsouka, które można oglądać
w Poczekalni PKP pod dachem grodziskiego dworca.
głem zrobić. Kiedy umiera ci bliska osoba,
nie jesteś w stanie pogodzić się ze światem.
Ktoś popełnia samobójstwo, inny zaczyna
chlać… Wielu mając wrażliwą duszę może
dojść do stanu utracenia ludzkiego wyglądu. W pobliżu mojej pracowni spotykałem
ludzi wyrzuconych z mieszkań, śpiących na
klatce schodowej. Widziałem zwłoki człowieka, który umarł z wychłodzenia, leżały
przez cały dzień na ulicy, nikogo to nie obchodziło. Czemu jako artysta mam pokazywać jedynie piękno świata, gdy otacza mnie
też prawda codzienności? – pytał autor, który sprawnie niczym pędzlem, posługuje się
językiem polskim.

Groza wśród książek

Grodziska Biblioteka Publiczna znana jest z nieszablonowych pomysłów
i nieustającej aktywności, dla której dnia nie starcza. W tym kontekście
zdziwić nie mogą zaproszenia najmłodszych na… nocowanie wśród
książek. Kolejna tego typu akcja została przeprowadzona w nocy
z 3 na 4 listopada, a tematem przewodnim było Halloween.

fot. M. Molska

Związane z tradycją anglosaską święto
należy do tematów spornych, jednak dyskusje na ten temat nie przeszkodziły dzieciom w dobrej zabawie, podczas której
mogły przebierać się za małe potworki,
duchy czy czarownice. Na półkach bibliotecznych pojawiły się pajęczyny i upiorne
dekoracje, co dodało wnętrzom klimatu

grozy. Taka konwencja towarzyszyła również grom i konkursom z nagrodami. Szyfrowanie imion za pomocą specjalnych
znaków, opowiadanie strasznych historii
w świetle latarek, loty na miotle – niezależnie od zabawy śmiechom tego wieczoru nie było końca. Był też horror dla
najmłodszych pt. „ParaNorman”, teatrzyk
cieni, a potem opowieść na dobranoc.
Biblioteczna noc była też świetną okazją do spotkania wolontariuszy, którzy
nie tylko bawili się z dziećmi, lecz także
do późnych godzin nocnych realizowali
swoje projekty. Dzieci wychodząc rano
pytały, czy za rok na pewno będzie kolejna taka noc.
n Katarzyna Mandes

Głosy z Kresów Wschodnich
Gmina Grodzisk włączyła się w organizację
cyklu koncertów towarzyszących I Międzynarodowemu Festiwalowi Pieśni i Pamięci
„Walczącym o niepodległość”. 28 października w kościele Miłosierdzia Bożego wystąpili:
z Ukrainy – Polski Zespół Pieśni i Tańca ze
Lwowa i Zespół Borysławiacy z Borysławia,
z Białorusi – Zespół Kresowiacy działający
przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi
Lidzkiej oraz Zespół Przyjaciele.
Tancerze wykonali m.in. „Poloneza” Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” oraz „Mazura”
ze „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki.
Wysoki poziom prezentował Zespół Kreso-

wiacy. Śpiewacy, którzy mają na swym koncie
3 płyty, przedstawili repertuar złożony z pieśni patriotycznych i religijnych.
Na koncercie obecni byli kombatanci Armii Krajowej. Podkreślali, że słuchali piosenek
ze łzami w oczach, gdyż śpiewali je razem ze
swoimi rodzicami w dzieciństwie. Przypomniały im ten fragment polskości, o którym
musimy pamiętać.
Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK i Fundacja Pamięci AK „Kresy RP”. Finał koncertu odbył się następnego dnia na PGE Narodowym w Warszawie.
n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Objęta patronatem burmistrza Grodziska
Mazowieckiego wystawa skłania do refleksji. Zwłaszcza u progu nadchodzącej zimy
i w dworcowych przestrzeniach, które niezależnie od szerokości geograficznej, nadal pozostają nieformalnym schronieniem na stacji
bezdomność. Ekspozycja potrwa do 2 grudnia.
n Tekst i fot. Małgorzata Müldner

W stylu starych
mistrzów
Fotografia tradycyjna królowała
w listopadzie na ścianach
galerii Popkolor, działającej przy
grodziskim Ognisku Plastycznym.
Autorką prac, które złożyły się na
pierwszą indywidualną wystawę
fotograficzną w tym miejscu, jest
Agnieszka Antosik.

– Zajmuję się przede wszystkim fotografią
tradycyjną, bo wbrew pozorom ona daje
nieograniczone możliwości, zupełnie inne
niż fotografia cyfrowa. Na ekspozycji pokazane są czarno-białe zdjęcia z ostatnich
trzech lat, nie mają wspólnego motywu, to
wystawa przekrojowa. Bardzo lubię pejzaż
w szerokim tego słowa znaczeniu – i taki
malarski, i w fotografii. Pociąga mnie portret
lub człowiek w jakiejś sytuacji, ale w klasycznym ujęciu, w stylu starych mistrzów.
Aczkolwiek zdarzają mi się również formy
bardziej awangardowe – mówi Agnieszka
Antosik, która przyznaje, że dobry aparat na
pewno ułatwia pracę, ale ciekawe zdjęcia
można zrobić nawet… pudełkiem zapałek.
– Jeszcze w liceum miałam zajęcia fotograficzne z panem Wojciechem Czajem i u niego właśnie robiliśmy takie eksperymenty.
Na wystawie, której zakończenie planowane jest na 22 listopada, znalazło się 40 zdjęć,
głównie z negatywów średnioformatowych
6x6, ale jest też kilka z negatywów wielkoformatowych 9x12. Kolejną ekspozycją w Pop
kolorze będzie zbiorowa wystawa poplenerowa artystów z Ogniska Plastycznego. n (kb)

fot. Popkolor

Wernisaż wystawy pt. „Dialog straconych
seansów” uświetnił 12 listopada swoją
obecnością sam autor, a jego prace, dalekie
od sielankowej wizji świata, sprowokowały
gości do dyskusji na ważny temat społeczny. Malarstwo Datsouka jest bowiem próbą
zwrócenia uwagi na problem bezdomności,
znany nie tylko z Sankt Petersburga, w którym artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych, lecz także z miast polskich.
– Ludzie mnie pytają, dlaczego maluję tak
brzydkie mordy. Otóż każdy może znaleźć
się w sytuacji bez wyjścia, absolutnie bezradny. Mój ojciec umarł, bo w szpitalu nie
było podstawowych leków, a ja nic nie mo-
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Każdy miłośnik książek
zapewne trafił kiedyś na
takiego bohatera literackiego,
którego chciałby poznać
w realnym świecie, i żałował,
że jest on tylko wytworem
fikcji literackiej. Jednak
w grodziskiej bibliotece
dzieją się cuda i wszystko
jest możliwe – nawet
transformacja!

Fikcja stała się

fot. K. Mandes
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rzeczywistością

9 października w Bibliotece Publicznej
odbył się pokaz, podczas którego można
było obserwować, jak rodzi się książkowy
bohater. Dzięki charakteryzacji i makijażowi w wykonaniu Patrycji Begier, która jest
studentką Wyższej Szkoły Artystycznej,
Izabela Mądrzycka, jedna z uczestniczek
projektu Book Morning Library, zamieniła
się w królową czarownic Morwanneg z powieści Neila Gaimana „Gwiezdny pył”.
– Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w takiej transformacji. Na co dzień
raczej unikam wyrazistego makijażu, a takiej bajkowej sukni z pewnością nie założyłabym z własnej woli. Dlatego była to dla
mnie cudowna odskocznia od codzienno-

ści – mówiła Izabela Mądrzycka, licealistka,
która na swoim koncie ma także pierwsze
publikacje w „Bogorii”.
Pokaz wzbudził duże zainteresowanie, skierowany był do wszystkich, którzy
chcieli zobaczyć na własne oczy, jak tworzy
się charakteryzacje do zdjęć czy produkcji filmowych. Dodatkową atrakcją były
warsztaty, na których profesjonalna makijażystka i charakteryzatorka opowiadała
i pokazywała, jak krok po kroku wykonać
idealny makijaż i kreację, np. na bale maskowe. Dzieci były szczególnie zachwycone nauką robienia sztucznych ran, co z ich
punktu widzenia było niezwykle pożyteczne w kontekście nadchodzącego Hallowe-

en, które mimo niechęci tradycjonalistów
zdobywa coraz większą popularność. Było
to ciekawe połączenie poznawania tajników kosmetyki z zabawą i dużą dawką humoru. Wszystkie charakteryzacje wyglądały „przerażająco” realistycznie.
Po skończeniu transformacji powstał
także nowy odcinek Book Morning Library,
w którym ucieleśnienie książkowej Morwanneg, czyli Iza Mądrzycka, opowiada
o swojej mrocznej, a zarazem intrygującej
postaci, charakterze i przygodach. Przy tej
okazji uczestnicy pokazu mogli zobaczyć,
jak powstaje młodzieżowy program literacki BML.
n Katarzyna Mandes
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Kto ma „Kota w butach”, ten odnosi sukces – chciałoby się rzec po obejrzeniu bajki
muzycznej przygotowanej przez uczniów
Szkoły Muzycznej im. T. Bairda. Publiczność
miała okazje podziwiać przedstawienie
na scenie grodziskiego Centrum Kultury 21 oraz 24 października. Zarówno przy
pierwszej, jak i drugiej odsłonie kurtyny
nagrodziła brawami całokształt muzycznej
opowieści, na który złożyły się zdolności
młodych artystów, scenografia oraz praca
nauczycielek Pauliny Dudy, Millenny Kamińskiej i Agnieszka Witomskiej, które przygotowały swych wychowanków.
– Po zeszłorocznym sukcesie „Królewny
Nutki” postanowiliśmy kontynuować tradycję cyklicznych bajek muzycznych. W przypadku „Kota w butach” mieliśmy bardzo
krótki czas od początku roku szkolnego na
realizację przedsięwzięcia i gdyby nie zaangażowanie rodziców, ich ogromne wsparcie, byłoby nam bardzo ciężko. Sygnały
docierające do nas z widowni wynagradzają trud i zachęcają do pracy nad kolejnym
projektem – mówiła dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej Wioletta Hajdus, pod
której kierownictwem powstała muzyczna
interpretacja bajki Jana Brzechwy. (mm)

Kultura
w grze
Po Europie
za darmo

Florilegium Musicum to dwóch muzyków
– Dariusz Hajdukiewicz i Rafael Gabriel
Przybyła, którzy o muzyce wykonywanej
na dawnych instrumentach wiedzą prawie
wszystko. 28 października wystąpili w Willi
Radogoszcz z koncertem „Muzyczna podróż
po 12 krajach Europy”. Dariusz Hajdukiewicz
grał na 3-głosowych truhenorgel – piszczałkowych organach skrzyniowych wykonanych na specjalne zamówienie. Rafael
Gabriel Przybyła jest wirtuozem oboju barokowego. Grał na kopii instrumentu z 1720
roku. Jesienny wieczór zgromadził w Radogoszczy miłośników muzyki dawnej, którzy
na pewno nie żałowali, że odbyli muzyczną
podróż po Europie i to za darmo.
Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Grodziskie Centrum Kultury przemieniło się
5 listopada w Arenę Gier. Na każdej z trzech
kondygnacji budynku czekał na graczy inny
poziom wtajemniczenia. Na parterze wielbiciele batalii bitewnych pod szyldem „Osigiliath” decydowali za sprawą kości i miarek
o losach światów, piętro wyżej turniej FIFA
rozegrali zwolennicy rozrywki przy konsoli, a schody na sam szczyt musieli pokonać
pasjonaci planszówek, którzy m.in. mogli
popisać się kreatywnością przy tworzeniu
własnej gry.
– Chcemy zachęcić młodzież i dzieci, całe
rodziny do wspólnego spędzania wolnego
czasu w sposób konstruktywny. Okazuje się,
że w dobie wszechobecnego internetu gry
planszowe wracają do łask – mówiła pomysłodawczyni imprezy Dominika Staniaszek,
która na co dzień integruje gminną społeczność w świetlicy w Kozerkach.
(mm)

fot. mm (2)

Bajka grajka

po sąsiedzku
kultura
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Jedwabna historia
Drzewo morwy jest ściśle związane z historią Milanówka. Działania władz
miasta oraz stowarzyszeń nakierowane są na przywrócenie historii jedwabiu
i jedwabnictwa w tym mieście. W październiku mieszkańcy Milanówka mogli
zapisywać się na sadzonki morwy. Do rozdania było sto sztuk. Nasadzenia
morwy to zwycięski projekt w ramach budżetu obywatelskiego 2017.

W te działania wpisuje się również film
dokumentalny „Ludzie Jedwabniczej”
w reżyserii Bartosza Krupy, absolwenta
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
nr 5 Społecznego Towarzystwa Ogólnokształcącego w Milanówku. Premiera filmu
z udziałem m.in. reżysera i jednej z bohaterek, Ewy Noińskiej, miała miejsce 6 października w tej szkole.

Obraz poświęcony jest tradycjom produkcji jedwabiu, które sięgają 1924 r. i rodzeństwa Stanisławy i Henryka Witaczków, którzy
utworzyli Centralną Doświadczalną Stację
Jedwabniczą. Krótka sonda przeprowadzona już po II wojnie światowej pokazywała,
że prawie wszystkim respondentom Milanówek kojarzył się z jedwabiem. W latach
świetności w fabryce pracowało nawet 800
osób. Byli pracownicy podkreślają rodzinną atmosferę w zakładzie. – Była to praca
twórcza, wymagająca cierpliwości. O ile Witaczkowie byli nastawieni na jakość, to później nastawiono się na ilość. A jedwab jest
tkaniną ekskluzywną – mówili byli pracownicy, którzy przyczynili się również do odtworzenia tkanin historycznych w pałacach
w Wilanowie czy w Nieborowie. W latach 80.
zaczęto produkować firanki i rajstopy, ale jak
stwierdzono podczas spotkania, nie ma jednej przyczyny upadku tych zakładów. Złoży-

Piękny człowiek w Stawisku
Międzynarodowy Festiwal Józefa Czapskiego, który odbył się w październiku
i listopadzie, zasięgiem objął m.in. Warszawę, Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli, niedostępne na co dzień mieszkanie Czesława Miłosza w
Krakowie, a także Francję i Rosję, gdzie w Petersburgu pokazywano chętnym
miejsca, w których Czapski przebywał w latach 1912-1919.
Impreza zagościła również w Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie 8 października na temat
historii znajomości Jarosława Iwaszkiewicza i Józefa Czapskiego mówił Mikołaj
Nowak-Rogoziński z „Zeszytów Literackich”. A znajomość ta nie należała do łatwych. Iwaszkiewicz był dwa lata starszy
od Czapskiego. Obydwaj dorastali na
kresach, ale w różnych środowiskach. Byli
zanurzeni w historii początków XX wieku,
dobrze znali literaturę rosyjską.
Różnił ich stosunek do świata i religii.
Iwaszkiewicz ironicznie podchodził do
mesjanistycznych skłonności Czapskiego,
mawiał, że byłby z niego świetny papież.
Czapski za to nie zgadzał się z estetyzmem Iwaszkiewicza. Jednak osobiście
lub w listach do siebie mówili i pisali rze-

czy ważne. Iwaszkiewicz finansował wystawy Czapskiego i kapistów.
Hrabia Józef Czapski herbu Leliwa był
człowiekiem wielu talentów i doświadczeń, malarzem, rysownikiem, pisarzem,
eseistą, a także żołnierzem. W jego eseistyce, listach ciągle przewija się pragnienie, by namalowane przez niego obrazy
były pokazywane publiczności. W Polsce
za jego życia odbyły się trzy takie wystawy, ale na żadnej z nich nie mógł być
obecny. Najpierw był persona non grata
w komunistycznej Polsce, potem nieobecny z powodu sędziwego wieku.
W PRL-u trudno było jego obrazy przywozić z Zachodu, ale Czapski nieraz je
wysyłał znajomym albo ktoś je przemycał. Wykonał tylko jeden portret Iwaszkiewicza. Ostatni raz spotkali się w 1980 r.
przed śmiercią Iwaszkiewicza. Była to niewątpliwie szorstka przyjaźń.
Fragmenty listów Iwaszkiewicza do
Czapskiego przeczytał Wojciech Pszoniak. Aktor podzielił się wspomnieniem,
że dzięki Andrzejowi Wajdzie i jego żonie
Krystynie poznał Czapskiego w Paryżu na
planie filmu „Danton”. – Był pięknym człowiekiem o dużej wrażliwości – powiedział.
Tekst i fot. Sławomir Sadowski

ło się na to m.in. złe zarządzanie, przeinwestowanie, kryzys gospodarczy i zadłużenie.
Jest dużo materiałów archiwalnych,
także filmowych o jedwabiu z Milanówka, ale film „Ludzie Jedwabniczej” dobrze
oddaje klimat tamtych lat. Ewa Noińska –
jedna z wieloletnich pracownic – wyraziła
wdzięczność, że młodzież zainteresowała
się historią milanowskiego jedwabiu. Reżysera najbardziej urzekła postawa byłych
pracowników, którzy starają się uratować
od zapomnienia dziedzictwo historyczne
przemysłu w Milanówku. Na ratunek czekają m.in. stare maszyny.
Film kończy się sondą przeprowadzoną
wśród przechodniów na grodziskim deptaku. Na pytanie: z czym kojarzy im się
Milanówek, odpowiedzi padają różne. Nie
zawsze związane z jedwabiem.
Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Powrót do domu
„Wiesław Kępiński – moje Stawisko”
– to temat wystawy, którą Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów zorganizowało z okazji 70. rocznicy przybycia
do domu w Stawisku Wiesława Kępińskiego, chłopca ocalonego z egzekucji
podczas rzezi Woli 5 sierpnia 1944 r.

Niemal cała rodzina W. Kępińskiego zginęła od
niemieckich kul w pobliżu wolskiej cerkwi. Dwunastoletni Wiesio uciekł w ostatniej chwili. Po wojnie
napisał do „Expressu Wieczornego” list, w którym
zwracał się z prośbą o opiekę i umożliwienie nauki.
List ukazał się w rubryce „Rozmowa z Przyjacielem”
26 stycznia 1947 r. Odpowiedziało kilka rodzin, m.in.
Anna i Jarosław. Miesiąc później, 23 lutego, W. Kępiński zjawił się w Stawisku i został. Mieszkał tu, wychowywany przez Iwaszkiewiczów, do lipca 1955 r.,
kiedy ożenił się i przeniósł z powrotem do Warszawy. Również później mógł liczyć na wsparcie swoich
opiekunów i aż do ich śmierci w 1979 r. i 1980 r. często wracał do Stawiska. Wraca również dzisiaj.
Na wystawie zgromadzono archiwalia ze zbiorów W. Kępińskiego oraz muzeum. Zwracają uwagę
fotografie z lat 50. i 70., jego rysunki przedstawiające zburzoną Warszawę oraz Stawisko, a także
książki z dedykacjami od Iwaszkiewiczów. Korespondencja oraz prowadzony przez W. Kępińskiego
dziennik z lat 1947-1961 stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat życia codziennego Stawiska.
Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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fot. fb/A. Przyżycki (3)
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u Szalone derby

Rozegrany w 13. kolejce derbowy mecz między Pogonią II Grodzisk, a Chlebnią
mógłby być ozdobą i świetną reklamą ligi okręgowej. 29 października mimo fatalnej
aury piłkarze obu drużyn stworzyli przy al. Mokronoskich znakomite widowisko.
Wiadomo, że derby rządzą się swoimi prawami i ciężko wskazać w nich faworyta,
ale przed tym spotkaniem zdawało się, że
więcej atutów po swej stronie mają piłkarze
trenera Kamila Świtalskiego, choćby z racji
znacznie wyższej pozycji w tabeli. Rzeczywistość, jak to często w futbolu bywa, okazała się jednak inna. W I połowie Pogoń po
bramkach Daniela Pałuby, Marcina Misiaka
i Łukasza Gwardiaka objęła prowadzenie
3:0. Gdyby gospodarze mieli lepiej nastawione celowniki, wynik mógłby być jeszcze
wyższy. Przed przerwą niezawodny Michał
Ocipka zdobył gola dla Chlebni, która od

tego momentu zaczęła grać lepiej, wierząc,
że losy pojedynku nie są jeszcze przesądzone. Kiedy w 57 minucie Gwardiak ponownie
wpisał się na listę strzelców, mogło się wydawać, że jest już po meczu. A jednak Chlebnia
bardzo szybko za sprawą Ocipki oraz Kamila
Pawlikowskiego doprowadziła do stanu 3:4.
W tym momencie do końca pozostawało
jeszcze pół godziny gry. Podbudowani tym
faktem „Zieloni” osiągnęli wyraźną przewagę, jednak heroiczna obrona drużyny trenera Roberta Brudzińskiego okazała się na tyle
skuteczna, że wynik nie uległ już zmianie.
Wielkie brawa dla piłkarzy obydwu drużyn

Pogoń II Grodzisk – LKS Chlebnia 4:3

Bramki: Daniel Pałuba (7), Marcin Misiak
(29), Łukasz Gwardiak (30 i 57) – Michał
Ocipka (38 i 60), Kamil Pawlikowski (62).
Składy
Pogoń II: Marczuk, Rybak, Pałuba, Przybylski, Skorupa, Smakowski (80 – Godlewski), Kowalczyk, P. Jaroń, Misiak (65
– Danielik), Brudziński (71 – Przyżycki),
Gwardiak (89 – Dzitkowski).
LKS Chlebnia: Parol, Frączek (45 – Michalak), Gudelski, Obierak, Paciorkowski, M. Piórkowski, Kozdrój (75 – B. Piórkowski), P. Bogacki, Pawlikowski, Skirski,
Ocipka.

za stworzenie tak znakomitego i pełnego
dramaturgii widowiska. I oby takich więcej.
Michał Śliwiński

Wiosną
Widoki na czołówkę
o pietruszkę?
Wprawdzie przed sezonem nikt
w Chlebni nie mówił o włączeniu
się do walki o awans, ale posiadając silną kadrowo i doświadczoną drużynę
na pewno liczono na miejsce w „czołówce”.
Cel został właściwie osiągnięty, ponieważ
ekipa trenera Kamila Świtalskiego, z 25 pkt
uplasowała się na 6 pozycji w lidze okręgowej. Pewnie lekki niedosyt jednak pozostaje, bowiem w kilku meczach, jak choćby w
Brwinowie, nasi piłkarze pogubili punkty,
przez co straty do najlepszej czwórki zespołów są zbyt duże, by wiosną spróbować
nawiązać z nimi walkę choćby o miejsce
na podium. Zanosi się, że runda wiosenna
może być dla Chlebni grą o pietruszkę, ponieważ ani awans, ani spadek jej nie grozi.
Wyniki: KS Konstancin (w) 5:2 (Michał
Ocipka – 3, Kamil Pawlikowski, Adam Michalak), KS Raszyn (d) 1:2 (Ocipka), Pogoń II
(w) 3:4 (Ocipka – 2, Pawlikowski), Naprzód
Brwinów (w) 2:2 (Piotr Obierak, Marcin Ejsmont), Sparta II Jazgarzew (d) 4:1 (Ocipka
– 3, Piotr Bogacki). (mś)

u

Rezerwy Chlebni w dniu zamykania numeru z 15 pkt zajmowały
10 miejsce w tabeli A- klasy, ale pozycja ekipy trenera Pawła Żeglińskiego może
jeszcze ulec znacznej poprawie. Jego zespół
ma do rozegrania zaległy mecz z Piastem Feliksów i w razie wygranej, która jest bardzo
prawdopodobna, biorąc pod uwagę ewentualne wzmocnienia z „okręgówki”, rezerwy
Chlebni mogą awansować nawet na 6 miejsce. Bez względu na ostateczny rezultat jesienne występy naszej młodej drużyny należy
ocenić na plus, bowiem zasadnicze cele, czyli
spokojny ligowy byt i ogrywanie wychowan-

u

ków, zostały spełnione. Warto wspomnieć
o pewnym rekordzie ustanowionym przez
piłkarzy. Chodzi o mecz z Partyzantem Leszno, w którym podopieczni trenera Żeglińskiego otrzymali 4 czerwone kartki i musieli
kończyć spotkanie w 7-osobowym składzie.
Wyniki: Wrzos Międzyborów (w) 1:4
(Adam Sierański), Zaborowianka (d – zaległy) 4:0 (Krzysztof Wieczorek, Adrian Żakowski, Piotr Chłystek, Sierański), Promyk
Nowa Sucha (d) 3:2 (Chłystek – 2, Krzysztof
Bogacki), Piast Feliksów (w – przełożony),
Passovia (d) 1:1 (Michał Ocipka), Partyzant
Leszno (w) 0:2. (mś)

Forma Mazovii rośnie

Niezwykle udaną drugą część rundy
jesiennej mają za sobą piłkarki grodziskiej Mazovii. Zawodniczki trenera
Marcina Malinowskiego w czterech meczach
wywalczyły 10 pkt, a ukoronowaniem ich
świetnej postawy była wyjazdowa wygrana
z wiceliderem z Płocka. W tabeli III ligi Mazovia z 13 pkt zajmuje 7 miejsce, jednak przy
tak rosnącej formie runda wiosenna może
przynieść znaczny awans w tej klasyfikacji.
Juniorkom Mazovii nie udało się awansować

u

do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski
U-16, bowiem w rozegranym w Warszawie
turnieju eliminacyjnym uległy 1:3 MUKS Praga oraz zwyciężyły 4:2 stołeczny AZS, co dało
im 2 miejsce.
Wyniki seniorek: WAP W-wa (d) 5:0 (Natalia Świercz – 4, Wiktoria Starosz), Żbik Nasielsk (w) 4:1 (Świercz – 2, Paulina Woźnicka,
Karolina Czyż), Ostrovia (d) 1:1 (Justyna Kucharczyk), Królewscy Płock (w) 3:1 (Katarzyna
Witkowska – 2, Woźnicka). (mś)

Udany finisz rezerwistów Pogoni
Występujący w lidze okręgowej
drugi zespół Pogoni Grodzisk
w ostatnich 5 meczach rundy
jesiennej wywalczył 7 pkt, czym mocno
poprawił swój dotychczasowy dorobek.
Dzięki temu, z 16 pkt zajmuje 11 miejsce.
Szczególny wymiar ma derbowe zwycięstwo nad Chlebnią, o którym piszemy powyżej. Cieszy, że trener Robert Brudziński
przy olbrzymim wsparciu swego grające-

u
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go asystenta, Macieja Przybylskiego, który
jest „sercem” drużyny, przygotował do gry
seniorskiej kilku 17-letnich wychowanków
klubu. Ich rola w zespole jest coraz większa. Godny uwagi jest też fakt, że Daniel
Pałuba odkrył w sobie wielki talent do skutecznego wykonywania rzutów wolnych,
co trzykrotnie udowodnił. Odwołanie reorganizacji IV ligi, która powodowałaby
także spadek połowy drużyn z „okręgów-

ki”, daje duże szanse naszemu młodemu
zespołowi na utrzymanie się wiosną na
tym szczeblu rozgrywkowym.
Wyniki: KS Raszyn (w) 1:2 (Daniel Pałuba), Naprzód Brwinów (w) 3:2 (Łukasz
Gwardiak – 2, Pałuba), LKS Chlebnia (d)
4:3 (Gwardiak – 2, Pałuba, Marcin Misiak),
Sparta II Jazgarzew (d) 3:3 (Sebastian
Szewczyk – 2, Gwardiak), Przyszłość Włochy W-wa (d) 0:2. (mś)

19

Smutna jesień Budo na medal
z promykiem nadziei

Runda jesienna już za nami. Na szczęście, bowiem tak słabego występu naszych
piłkarzy, którzy przed sezonem wymieniani byli w gronie głównych faworytów
do wygrania grupy i występu w barażach o III ligę, mało kto się spodziewał.
Dopiero 8 miejsce w tabeli, zaledwie 24 zdobyte punkty i strata
aż 11 do liderującej Pilicy Białobrzegi – to wynik daleki od powszechnych
oczekiwań, który raczej nie pozwala marzyć
o powrocie w szeregi trzecioligowców. Jedną z niewielu pozytywnych informacji tej
jesieni jest odwołanie reorganizacji IV ligi, co
powoduje, że nie musimy się martwić o lokatę w pierwszej szóstce i pozostanie na tym
szczeblu rozgrywkowym.
Szczególnie bolesne i kosztowne okazały
się 4 porażki na własnym boisku, jak choćby
ta z Błonianką, kiedy to nasi gracze zupełnie
nie przypominali samych siebie z poprzedniego sezonu. Szkoda też straconych w doliczonym czasie gry kompletów punktów
w wyjazdowych pojedynkach w Pruszkowie
i Garwolinie. Niby tylko kilkanaście sekund,
a gdyby nie one, sytuacja podopiecznych

u

trenera Mateusza Miłoszewskiego byłaby
znacznie lepsza.
Promykiem nadziei na lepsze jutro niech
będzie ostatnia kolejka i zwycięski mecz z silną Bronią Radom (na zdjęciu), z którą nasza
drużyna wreszcie zagrała tak jak potrafi i do
czego zdążyła przyzwyczaić kibiców – olbrzymia ambicja, mądra i skuteczna gra, mimo że
po czerwonej kartce przyszło przez ponad
godzinę rywalizować w osłabieniu. Radość na
twarzach po meczu daje nadzieję, że jeszcze
nie powiedzieliśmy ostatniego słowa i wiosną
pokażemy lwi pazur.
Wyniki: Energia Kozienice (w) 5:0 (Damian
Jaroń – 2, Michał Strzałkowski – 2, Tomasz Kołodziejski), Błonianka (d) 1:3 (Mariusz Baranowski), Znicz II Pruszków (w) 2:2 (Jakub Kołaczek,
Jaroń), Wilga Garwolin (w) 2:2 (Strzałkowski,
Krzysztof Kucharczyk), Broń Radom (d) 2:0
(Andrzej Krajewski, Strzałkowski). (mś)

Bardzo dobre występy w ostatnim
czasie zanotowali karatecy UKS
Budo Grodzisk. W V Pucharze Europy Dzieci 3 miejsce w kata zajęła Zuzanna
Wiatr. Z kolei w I Klubowych Mistrzostwach
Europy w zwycięskim zespole startowała
instruktorka UKS Budo – Alicja Zalecińska.
Ponadto w prestiżowych zawodach Japan
Karate Association Polska w Pucharze Polski
Dzieci Marta Pietrzak zajęła pierwsze miejsca
zarówno w kata, jak i w kumite. W jej ślady
poszedł Jakub Kwaczyński, triumfując w kumite. Miejsca na podium wywalczyli także:
Antonina Zembowicz (2 w kata, 3 w kumite),
Wojciech Ulewicz (3 w kumite) oraz Aaron
Stankiewicz (3 w kumite). Instruktorzy klubu
wzięli udział w rozegranych w ramach tego
turnieju Mistrzostwach Polski. Wielki sukces
zanotował Jakub Malicki, który wywalczył
złoto w kumite i 3 miejsce w kata, zaś brąz
w kumite zdobyła Weronika Dudek. (mś)

j

fot. arch. Budo Grodzisk

fot. T. Barczyński
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Piłkarska młodzież w akcji
Miniony sezon nie był specjalnie
udany dla młodzieżowych drużyn
grodziskich klubów. Rocznik 2002
trenera Kamila Grońskiego w dość pechowych okolicznościach spadł z I ligi mazowieckiej. Wydawało się, że o ten szczebel rozgrywkowy powalczą między sobą chłopcy
z 2006 Pogoni (Michał Witczak) oraz Chlebni
(Bartłomiej Gołębiewski), a jednak na samym finiszu obie nasze ekipy „pogodziła”
sochaczewska Unia Boryszew. Awanse jednak są. Obydwa zespoły rocznika 2005, prowadzone przez trenera Janusza Klimczewskiego, wywalczyły promocję, odpowiednio
do I oraz do II ligi. Z kolei w przyszłym sezonie w III lidze zagrają ekipy Pogoni 2005B
(Krzysztof Wyganowski) i 2009B (Rafał Kuś).
Oby w czerwcu, na zakończenie kolejnego
sezonu, informacji o awansach naszych drużyn było znacznie więcej.
Ostatnie wyniki. Pogoń: 2001 – GOSiR Stare Babice 5:0; 2002 – Błonianka 1:1,
MKS Piaseczno 0:1; 2003 – FC Płochocin 2:0,
UKS Nowa Wieś 2:1; 2004 – Orlęta Mroków

fot. A. Przyżycki
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1:0, AP Żyrardów 6:1; 2005 – Varsovia II 1:4;
2005B – Piast Feliksów 1:0; 2006 – Unia Boryszew 1:2; 2007 – Offensywa Książenice 3:14;
2007B – Mustangi Podkowa Leśna 3:5; 2008
– ATP W-wa 6:4; 2008B – UKS Stare Babice
10:3; 2009 – Legion Pruszków 6:2; 2009B –
Mszczonowianka 14:3; 2009C – Legia Soccer
School Brwinów 2:5. Chlebnia: 2005 – FC
Komorów 8:0; 2005B – Promyk Nowa Sucha
1:4; 2006 – Rakovia W-wa- 6:1; 2006B – Polonia II W-wa 1:2; 2007 – UKS Ołtarzew 5:1;
2008 – Błonianka 0:3; 2008B – Milan Milanówek 3:2; 2009 – UKS 81 Bemowo 6:8; 2009B
– FC Komorów 5:5; 2010 – Milan 5:1.
Michał Śliwiński

Złota Luiza Złotkowska
Bardzo dobre wieści napłynęły z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie na
nowo oddanym, nowoczesnym torze lodowym rozegrane zostały Mistrzostwa
Polski w łyżwiarstwie szybkim. Reprezentująca barwy grodziskiej Sparty Luiza Złotkowska
wywalczyła dwa medale: najpierw brązowy
na 1500 metrów, a w ostatnim dniu krajowego czempionatu – złoty w wyścigu ze startu
masowego. Ponadto nasza znakomita panczenistka zajęła 5 miejsce na 500 m oraz 6 na
3000 m, czym potwierdziła swoją wieloletnią

już przynależność do ścisłej czołówki polskich
łyżwiarek, co bardzo cieszy w perspektywie
zbliżających się wielkimi krokami Igrzysk w koreańskim Pjongczang. Wielkie brawa należą
się też debiutującej w imprezie tej rangi młodziutkiej Marcie Dobrowolskiej. W tomaszowskich mistrzostwach podopieczna trenera Sławomira Chmury we wszystkich swych startach
zajmowała miejsca w drugiej dziesiątce, dwa
razy plasując się na 12 pozycji (1000 m, wyścig
masowy), raz na 15 na 1500 m oraz dwukrotnie na 17, na 500 i 3000 m. (mś)

Tylko seniorzy
na plus
Po udanym poprzednim sezonie seniorki trzecioligowej Sparty Grodzisk
bieżący rozpoczęły dość słabo. Podopieczne
trenera Tomasza Lukowskiego w 4 meczach
zdołały odnieść tylko jedno zwycięstwo,
co powoduje, że z 3 pkt zajmują 7 miejsce.
Za to udanie marsz w kierunku powrotu na
trzecioligowe parkiety rozpoczęli seniorzy,
prowadzeni przez trenera Mateusza Mosura.
Dwa mecze i dwie wygrane, 5 pkt na koncie
i druga pozycja w tabeli, z takim samym bilansem jak liderujący Olimpijczyk Mszczonów – to pozwala z optymizmem czekać na
następne spotkania. Niewiele dobrego da się
niestety powiedzieć o dotychczasowych występach młodzieży Sparty, bowiem wszystkie
3 zespoły w swych drugoligowych grupach
zajmują ostatnie miejsca, mając na koncie zaledwie jeden wygrany mecz kadetek.
Wyniki. Kobiety: WSL W-wa 0:3 (-16,13,-12), UKS Esperanto W-wa (w) 3:1 (23,23,24,26), BRS UMKS MOS Wola W-wa (d)
1:3 (23,-8,-24,-16), MUKS Volley Płock (w)
0:3 (-14,-18,-20). Mężczyźni: Żyrardowskie
Stowarzyszenie Siatkówki „Len” (w) 3:2 (15,21,17,-14,15), SPS Konstancin-Jeziorna (d)
3:1 (-36,19,25,27). Juniorzy: Macovia Maków
Maz. 0:3 (-11,-16,-9), Huragan Wołomin 0:3
(-6,-11,-6). Kadeci: Iskra W-wa 0:3 (-19,-15,19), Wrzos Międzyborów- 0:3 (-15,-21,-6),
Astoria Piaseczno- 0:3 (-13,-12,-14) i 0:3
(-11,-13,-11), Jaguar Wolanów 0:3 (-12,-7,12). Kadetki: Iskra W-wa-0:3 (-22,-21,-25) i 3:2
(14,-13,-30,24,12), GLKS Nadarzyn 1:3 (24,8,-10,-16). (mś)
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u3 medale: złoty, srebrny i brązowy, wywalczyli młodzi tenisiści stołowi Akademii
Dartomu Bogorii Grodzisk podczas masowej imprezy, w której wzięło udział ponad
500 dzieci, zorganizowanej na Stadionie
Narodowym pod hasłem „Pingpongowy
Narodowy”. W kategorii młodzików najlepszy okazał się Miłosz Redzimski, natomiast
w gronie żaczek drugie miejsce zajęła Zofia
Śliwka, zaś trzecie – Milena Mirecka.
uUdany występ podczas rozegranego
w Siedlinie koło Płońska II Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego młodziczek
i młodzików zanotowali reprezentanci
naszego klubu. W rywalizacji młodziczek
bezkonkurencyjna okazała się Zofia Śliwka,
która dzięki zwycięstwu w tych zawodach
zapewniła sobie udział w Grand Prix Polski.
Wartość tego sukcesu podnosi dodatkowo
fakt, że Zosia rywalizowała z przeciwniczkami o 2 lata starszymi, podobnie jak sklasyfikowana na 5 miejscu Antonina Zembowicz.
Rok młodsza od nich Aleksandra Oskiera
uplasowała się na 8 pozycji. Blisko wywalczenia udziału w Grand Prix byli Krzysztof
Stąporek oraz Mikołaj Giereło. Obaj awansowali do półfinałów, gdzie jednak ponieśli porażki, co spowodowało, że przyszło im stoczyć „bratobójczy” pojedynek o 3 miejsce.
W nim lepszy okazał się Mikołaj, który zwyciężając 3:1 zapewnił sobie brązowy medal.
uPodczas rozegranego w Lidzbarku Warmińskim I Grand Prix Polski w kategorii żaków
z ośmiorga reprezentantów grodziskiego
klubu, prowadzonych przez trenerów Pawła
Szelińskiego i Adama Białka, najlepiej spisały
się Zofia Śliwka i Antonina Zembowicz, które
zajęły miejsca 5 i 6. Po ćwierćfinałowych porażkach, a następnie wygraniu pojedynków
w fazie 5-8, nasze dziewczęta stanęły do bezpośredniej walki o 5 pozycję, którą po zwycięstwie 3:2 ostatecznie zajęła Zosia.
opr. Michał Śliwiński
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Trzecia porażka w fazie grupowej
Ligi Mistrzów – 0:3 z francuskim AS
Pontoise Cergy – tym razem poniesiona przed własną publicznością, praktycznie
grzebie szanse Dartomu Bogorii na zajęcie
jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie,
dającego awans do fazy play off. Co więcej,
również wywalczenie trzeciej pozycji, dającej
prawo gry w Pucharze Federacji, wydaje się
raczej poza zasięgiem naszego klubu. Tylko
komplet zwycięstw w pozostałych trzech meczach daje jeszcze nadzieję na opuszczenie
ostatniego miejsca w tabeli i kontynuowanie

E

przygody w międzynarodowej rywalizacji.
Trudno jednak wyobrazić sobie wygraną u siebie z piekielnie mocnym Fakiełem Gazprom
Orenburg czy wyjazdowy triumf nad Francuzami, z którymi gładko przegrało się we własnej hali. Pozostaje portugalski Sporting, ale
on ma już dwa zwycięstwa na koncie. Sport
lubi jednak niespodzianki, a nadzieja umiera
jako ostatnia…
Wyniki: Dartom Bogoria Grodzisk – AS Pontoise Cergy 0:3 (Chuanxi Han – Can Akkuzu
0:3, Pavel Sirucek – Marcos Freitas 2:3, Daniel
Górak – Niagol Stojanov – 1:3). (mś)

W górę tabeli
W rozgrywkach rodzimej Superligi
tenisiści stołowi Dartomu Bogorii
Grodzisk powoli pną się w tabeli
i po 5 kolejkach z 9 pkt są na trzeciej pozycji. W ostatnich meczach nasi zawodnicy
najpierw nie dali rady nowej sile zgłaszającej
medalowe aspiracje, czyli ekipie rzeszowskiego AZS-u, ale później odnieśli dwa pewne zwycięstwa. O ile wygranej z outsiderem z
Bytomia (na zdjęciu) można było się spodziewać, o tyle wyjazdowy triumf z silną zielonogórską Palmiarnią musi budzić szacunek, co
dobrze wróży przed kolejnymi meczami.
Wyniki: Fibrain AZS Politechnika Rzeszów (w) 1:3 (Daniel Górak – Gustavo Tsuboi

fot. M. Masalski
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0:3, Chuanxi Han – Tomasz Lewandowski
3:1, Pavel Sirucek – Wasilij Lakiejew 0:3, HanTsuboi 1:2); Polonia Bytom (d) 3:0 (Han – Paweł Chmiel 3:0, Sirucek – Tomas Konecny
3:0, Górak – Robert Floras 3:1); ZKS Palmiarnia Zielona Góra (w) 3:0 (Sirucek – Ng Pak
Nam 3:1, Han – Lucjan Błaszczyk 3:0, Górak
– Miroslav Horejsi 3:1). (mś)

Śląskie sukcesy
3 medale, w tym dwa złote, wywalczyli seniorzy UKS Budo Grodzisk Maz. podczas rozegranego
w Katowicach I Śląskiego Otwartego Turnieju Ju-Jitsu Ne-Waza No Gi. Na najwyższym
stopniu podium stanęli: Jakub Cegiełko w kategorii do 69 kg oraz Ernest Pokropek w wadze do 94 kg. Ponadto srebro w tej ostatniej
wywalczył Adam Boniecki, zaś wysokie piąte
miejsce w wadze do 77 kg zajął Marcin Gromadowski. Wysoką formę nasi reprezentanci
potwierdzili później w Bytomiu, gdzie odbyły

fot. arch. Budo Grodzisk

fot. arch. KS Bogoria

uOparty na wychowankach drugi zespół
Dartomu Bogorii, w trzecioligowej tabeli
z 7 pkt zajmuje 3 miejsce, tracąc zaledwie
jeden do liderującej Tęczy Budki Piaseckie.
W dotychczasowych meczach ekipa grającego trenera Zbigniewa Grześlaka zremisowała
7:7 z UKS Imola Lupus Kabaty W-wa oraz pokonała: SCKiS HALS Wadwicz II W-wa 8:6, UKS
Alfę Gostynin 8:2 i Spójnię III W-wa 8:3.
uWielki sukces Szymona Wiśniewskiego –
podczas rozegranego w Bilczy II Grand Prix
Polski w kategorii młodzików, wywalczył
srebrny medal. To miła niespodzianka, biorąc
pod uwagę, że podopieczny trenera Zbigniewa Grześlaka był rozstawiony z nr 13, więc nie
należał do faworytów turnieju. W gronie młodziczek Zofia Śliwka zajęła 17 miejsce.

Bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów

j

się I Otwarte Mistrzostwa Polski. W nich Jakub Cegiełko wywalczył złoty medal w rywalizacji seniorów, zaś Ernest Pokropek srebrny
w gronie juniorów (U-21). Na bardzo dobrej,
choć nielubianej przez sportowców 4 pozycji,
uplasował się Adam Boniecki. (mś)

Sparta w Holandii

Srebra i brązy

Karatecy grodziskiej Sparty, prowadzeni przez sensei Tomasza
Basiaka, zdobyli 5 medali podczas
rozegranego w Józefowie XVIII Międzynarodowego Turnieju Kyokushin Karate, na starcie którego stanęło ponad 200 zawodniczek
i zawodników, rywalizujących w formie pełnokontaktowej. Srebrne medale wywalczyły:
Wiktoria Gajowniczek oraz Pola Krzysztoszek,
zaś brązowe krążki stały się udziałem Natalii
Kaczmarzyk, Filipa Bolewskiego i Bartłomieja
Balcerzaka. (mś)
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Waterpoort Cup, prestiżowy turniej
karate, rozgrywany w holenderskim
Sneek, 20 października zgromadził
na starcie 8 reprezentacji krajowych, blisko
300 zawodników. Pod Amsterdamem nie zabrakło sekcji shinkyokushinkai UKS Sparta
Grodzisk Mazowiecki, która z Kraju Tulipanów
przywiozła 2 medale – złoto wśród kadetów
zdobył Filip Bolewski, zaś startujący w kategorii U-13 Mateusz Aniszewski stanął na najniższym stopniu podium. W Holandii barwy UKS
Sparta Grodzisk Mazowiecki reprezentowali
ponadto: Paulina Jarczyk, Hania Milczarek, Julia Dobrowolska, sędzia Magdalena Kaczmarzyk i trener Tomasz Basiak. (kb)

j

fot. UKS Sparta

E Pingpongowa
młodzież w akcji

fot. UKS Sparta
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Informacja Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz.
WYROK
W IMIENIU RZERZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 29 maja 2015 r.
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowiecki
w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSR Rafał Paprzycki
Protokolant: Nina Mazurkiewicz
Prokurator: Andrzej Kusy
Po rozpoznaniu dnia: 26.03., 03.11.2014 r.
i 27.05.2015 r. sprawy
1. Pawła Rogowieckiego
ur. 21.05.1989 r. w Warszawie
syna Krzysztofa i Małgorzaty z d. Parchan
Oskarżonego o to, że:
I. w dniu 15 września 2013 r. w Grodzisku Maz. przy
ulicy Wólczyńskiej, na parkingu przy sklepie „Marcpol”, uderzając łokciem w splot słoneczny naruszył
nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji w osobie
Konrada Szymańskiego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych, a następnie stosował
wobec w/w funkcjonariusza przemoc w postaci przytrzymywania za szyję i szarpania, w celu zmuszenia go
do zaniechania przez niego prawnej czynności służbowej w postaci interwencji podjętej wobec Pauliny
Rybińskiej
tj. o czyn z art. 222 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zw.
z art. 11 § 2 kk
II. w dniu 15 września 2013 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. groził napisaniem
skargi w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji
w osobach Mariusza Bęczkowskiego i Konrada
Szymańskiego do zaniechania prawnej czynności
służbowej w postaci jego zatrzymania w związku
z popełnionym przestępstwem
tj. o czyn z art. 224 § 2 kk
2. Pauliny Iwanowskiej z d. Rybińska
ur. 26.06.1989 r. w Warszawie
córki Edwarda i Jolanty z d. Płachetko
Oskarżonej o to, że:
III. w dniu 15 września 2013 r. w Grodzisku Maz. przy
ulicy Wólczyńskiej, na parkingu przy sklepie „Marcpol”,
uderzając ręką naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji w osobie Mariusza Bęczkowskiego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych
tj. o czyn z art. 222 § 1 kk
IV. w dniu 15 września 2013 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. groziła napisaniem
skargi w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji
w osobach Mariusza Bęczkowskiego i Konrada
Szymańskiego do zaniechania prawnej czynności
służbowej w postaci jego zatrzymania w związku z
popełnionym przestępstwem
tj. o czyn z art. 224 § 2 kk
3. Kamila Rózio
ur. 29.01.1987 r. w Ełku
syna Antoniego i Anny z d. Borkowska
Oskarżonego o to, że:
V. w dniu 15 września 2013 r. w Grodzisku Maz. przy
ulicy Wólczyńskiej, na parkingu przy sklepie „Marcpol”, stosował wobec funkcjonariusza Policji w osobie
Konrada Szymańskiego przemoc w postaci przytrzymywania za szyję i ciągnięcia za szyję, w celu zmuszenia go do zaniechania przez niego prawnej czynności
służbowej w postaci interwencji podjętej wobec Pawła Rogowieckiego
tj. o czyn z art. 224 § 2 kk
VI. w dniu 15 września 2013 r. w Komendzie Powiatowej
Policji w Grodzisku Maz. groził napisaniem skargi w celu
zmuszenia funkcjonariuszy policji w osobach Mariusza
Bęczkowskiego i Konrada Szymańskiego do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci jego zatrzymania w związku z popełnionym przestępstwem
tj. o czyn z art. 224 § 2 kk
VII. w tym samym miejscu i czasie jak w pkt II, wyzywając słowami powszechnie uznanymi za wulgarne
i obelżywe, znieważył funkcjonariusza policji w osobie
Konrada Szymańskiego, podczas i w związku z pełnie-

niem przez niego obowiązków służbowych
tj. o czyn z art. 226 § 1 kk
orzeka:
1. oskarżonego Pawła Rogowieckiego uznaje za
winnego popełnienia obu zarzuconych mu czynów za
czyn opisany w pkt I. z mocy art. 222 § 1 kk w zw. z art.
224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, a z mocy
art. 222 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę
8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej
pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu)
godzin miesięcznie, a za czyn opisany w pkt II. z mocy
art. 224 § 2 kk w z zw. z art. 58 § 3 kk wymierza mu
karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności wraz
z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie;
2. z mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk wymierza oskarżonemu wymierza karę łączną 12 (dwunastu) miesięcy
ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie;
3. oskarżoną Paulinę Iwanowską z d. Rybińska
uznaje za winną popełnienia obu zarzucanych jej
czynów zaczyn opisany w pkt III. z mocy art. 222 § 1
kk wymierza jej krę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia
wolności wraz z obowiązkiem Świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie, a za czyn opisany w pkt IV. z mocy art. 224 § 2 kk w z zw. z art. 58 § 3
kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia
wolności wraz z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie;
4. z mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk wymierza oskarżonej
wymierza karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem świadczenia
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie;
5. oskarżonego Kamila Rózio uznaje za winnego popełnienia wszystkich trzech zarzucanych mu czynów
za czyny opisane w pkt V. i VI. z mocy art. 224 § 1 kk
w zw. z art. 58 § 3 kk wymierza mu kary po 6 (sześć)
miesięcy ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem
świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin
miesięcznie, a za czyn opisany w pkt VII. z mocy art.
226 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy
ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie;
6. z mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk wymierza oskarżonemu wymierza karę łączną 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności wraz z obowiązkiem świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy
na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie;
7. z mocy art. 36 § 2 kk w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 kk zobowiązuje oskarżonych do pisemnego przeproszenia
pokrzywdzonych Mariusza Bęczkowskiego i Konrada
Szymańskiego;
8. z mocy art. 36 § 2 kk w zw. z art. 72 § 2 kk zobowiązuje wszystkich oskarżonych do zapłaty nawiązki w wysokości 500 (pięciuset) złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach;
9. z mocy art. 50 kk podaje wyrok do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego sentencji w lokalnej prasie miasta Grodzisk Mazowiecki;
10. z mocy art. 618 § 1 pkt 11 kpk zasądza z zasobów Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackich adw. Elżbiety Paderewskiej, adw. Małgorzaty
Gozdawy Litwińskiej i adw. Izabeli Wąż kwoty po 720
(siedemset dwadzieścia) złotych powiększone o wysokość podatku VAT tytułem kosztów nieopłaconej
obrony z urzędu;
11. z mocy art. 627 kpk zasądza na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych Pawła Rogowieckiego i Pauliny
Iwanowskiej z d. Rybińska kwoty po 990 (dziewięćset

dziewięćdziesiąt) tytułem kosztów postępowania, w
tym kwoty po 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem
opłaty, a od Kamila Rózio kwotę 1.110 zł (jednego
tysiąca stu dziesięciu) złotych tytułem kosztów postępowania, w tym, kwotę 300 (trzystu) złotych tytułem
opłaty.

WYROK
W IMIENIU RZERZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 3 listopada 2016 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie IX Wydział Karny – Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący: SSO Marek Sobkowicz (spr.)
Sędziowie: S O Agnieszka Techman
SO Remigiusz Wehner
Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Dzięcioł
przy udziale Prokuratora Kariny Sobków
po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r.
sprawy Pauliny Iwanowskiej córki Edwarda i Jolanty, urodz. 26 czerwca 1989 roku w Warszawie
oskarżonej o czyny z art. 222 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k
Pawła Rogowieckiego syna Krzysztofa i Małgorzaty, urodz. 21 maja 1989 roku w Warszawie
oskarżonego o czyny z art. 222 § 1.k.k. w zb. z art.
224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k i art. 224 § 2 k.k
Kamila Rózio syna Antoniego i Anny,
urodz. 29 stycznia 1987 roku w Ełku
oskarżonego o czyny z art. Art. 224 § 2 k.k. i art.
226 § 1 k.k.
na skutek apelacji wniesionych przez obrońców
oskarżonych
od wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 maja 2015 r., sygnatura akt IIK 1041/13
orzeka
I. zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że:
1) uchyla orzeczenia zawarte w punktach 2,4 i 6 o karach łącznych ograniczenia wolności;
2) uniewinnia oskarżonych Pawła Rogowieckiego,
Paulinę Iwanowską i Kamila Rózio od popełnienia czynów zarzucanych w punktach II, IV i VI; koszty postępowania w sprawie w tej części ponosi Skarb Państwa;
3) w ramach czynu zarzucanego w punkcie V ustala,
że przemoc zastosowana przez oskarżonego Kamila Rózio wobec funkcjonariusza policji Konrada
Szymańskiego polegała na dociskaniu leżącego pokrzywdzonego do podłoża;
4) za podstawę prawną wymiaru kary orzeczonej wobec oskarżonego Kamila Rózio w punkcie 5 za czyn zarzucany w punkcie V przyjmuje przepis art. 224 § 2 k.k.
w związku z art. 58 § 3 k.k. w brzmieniu obowiązujący
przed dniem 1 lipca 2015 r.;
5) uchyla orzeczenie zawarte w punkcie 8 o nawiązkach;
II. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązujący przed dniem 1 lipca 2015 r. za czyny
z art. 224 § 2 k.k. i z art. 226 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu Kamilowi Rózio karę łączną 9 (dziewięć) miesięcy ograniczenia wolności;
III. na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 2 k.k.
w brzmieniu obowiązujący przed dniem 1 lipca 2015 r.
warunkowo zawiesza wszystkim oskarżonym wykonanie orzeczonych kar ograniczenia wolności na okres
2 (dwóch) lat próby;
IV. w pozostałym zakresie wyrok utrzymuje w mocy;
V. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Małgorzaty Gozdawy-Litwińskiej kwotę 588 (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych oraz na rzecz adw. Elżbiety
Paderewskiej i adw. Izabeli Wąż kwoty po 672 (sześćset siedemdziesiąt dwa) złote podwyższone o stawkę
podatku od towarów i usług za obronę oskarżonych
z urzędu w instancji odwoławczej;
VI. zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych postępowania odwoławczego, w tym oskarżonego
Kamila Rózio od opłaty za obie instancje, przejmując
wydatki na rachunek Skarbu Państwa.
BOGORIA nr 273 listopad 2017
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Krzyżówka z patronem

Rozwiązanie, zawierające nazwisko patrona jednej z grodziskich ulic, utworzą litery z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 19.

Rozwiązanie
krzyżówki
z nr. 272:
W krzyżówce zaszyfrowane
było hasło: „Zygmunt Stary”. Zwyciężczynią został
p. Ryszard Jaroszewski. Po
odbiór nagrody zapraszamy do siedziby redakcji:
Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro.

Uwaga,

krzyżówkowicze!
Bolesław Stępniewski

Na rozwiązania krzyżówki
czekamy do 6 grudnia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać
na adres redakcji. Nagrodą
jest zaproszenie dla dwóch
osób do Kina Centrum Kultury na dowolnie wybrany
seans filmowy.
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Poziomo:

9

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19

3. gra na bębnie w orkiestrze wojskowej; 9. przeciwieństwo strachu; 10. jeden z gatunków tradycyjnego jazzu;
11. Leonid – doczekał się pomnika nad
Stawami Goliana; 12. najpiękniejsza Marilyn; 13. kamizelka ratunkowa; 15. ogół
zwierząt hodowlanych; 20. największy
półwysep w Ameryce Płn.; 21. coś, co zachęca do czegoś; 23. odgłos dochodzący
ze stajni; 24. pot. pieniądze; 29. sztuczna
nawierzchnia na bieżni lekkoatletycznej;
30. kombinezon ochronny; 31. powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania; 32. stan całkowitego zobojętnienia; 33. w mit. ukochany Afrodyty.

BOG

RIA

Pionowo:

1. zwrot właściwy tylko jednemu językowi; 2. ognisko góralskie; 3. ofiara na tacę; 4. leń, próżniak; 5. kotlet
z mięsa wołowego, pokrojonego
w plastry; 6. dyletant; 7. Jerzy – zwany lwowiakiem z gitarą; 8. legendarny
potwór morski; 14. atak szału; 16. gotowość do poświeceń; 17. soczewka
w przyrządzie optycznym; 18. japoński pilot – samobójca; 19. cześć tułowia; 22. hiszpański taniec ludowy;
25. zbiór map; 26. nawałnica, huragan; 27. samica jelenia; 28. roślina,
z której nasion otrzymuje się olej.

Fundatorem
nagrody jest

Aktualne informacje
na temat repertuaru na:
www.centrumkultury.eu
Grodziski Klub Filmowy
– czwartki, godz. 20.15

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE elewacji, kostki, parkanów, dachów. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd w cenie usługi. Tel. 604 408 618; 22 662 30 20.
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a.
Tel. 692 465 581
n Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych i meblowych. Usługi u klienta. Tel. 727 605 505
n Pranie dywanów/wykładzin, tapicerek meblowych
(kanapy, fotele, krzesła) oraz samochodowych! Pranie
profesjonalnymi maszynami oraz środkami chemicznymi
KARCHER. Tel. 516 631 728
n KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD RĘKI!!!
Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę najwięcej!!!
Tel. 603 903 405.
n Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.
Tel. 574 137 958
n Zatrudnię do pracy. Zatrudnię osoby do pracy biurowej. Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu
zaawansowanym. Zainteresowanych prosimy o składnie
aplikacji drogą e-mailową: magda@krowki.waw.pl. lub kontakt telefoniczny 508 508 205
n Wynajmę kosmetyczce stanowisko do pracy przy salonie fryzjerskim w Grodzisku Maz. Tel. 608 188 150.
n Wynajmę lokal o pow. 34 m² w Grodzisku Maz. pod
działalność gospodarczą – przy działającym salonie fryzjerskim. Tel. 605 122 024
n Nauka języka włoskiego. Zapraszam dzieci, młodzież,
dorosłych na zajęcia z języka włoskiego. Tel. 605 354 487

Zaprasza na zakupy
do swoich sklepów

Szanowna Redakcjo,
serdecznie dziękuję za wydrukowanie w Waszym miesięczniku
wspomnień o życiu i śmierci mojej
Pani Profesor Ady Obłękowskiej.
Choć minęło już wiele czasu, zaglądam często i wspominam te
moje wspaniałe czasy, kiedy pod
Jej kierunkiem zdobywałem szlify
nauczyciela. Za to całej Waszej Redakcji z serca dziękuję.
Teraz, choć też minęło trochę
czasu, chciałbym za Waszym
pośrednictwem
podziękować
lekarzom Szpitala Zachodniego
w Grodzisku Maz. Jednak na początku swoją serdeczną wdzięczność pragnę okazać Pani Dyrektor
Krystynie Płukis za Jej ogromne
serce, które mi okazała. W szpitalu znalazłem się z bradykardią
i pourazami w mechanizmie zahamowania zatokowego, czego

skutkiem był upadek i połamane
żebro. Znalazłem się na Oddziale
Kardiologicznym. Obserwowałem
lekarzy i pielęgniarki i ich ciężką
pracę. Wykazywali wielki szacunek i cierpliwość w stosunku do
chorych. Poddany zostałem zabiegowi wszczepienia stymulatora.
Dokonał tego wspaniały lekarz,
p. dr Łukasz Pastwa wraz ze swoim zespołem. Jak każdy człowiek,
tak i ja bałem się tego zabiegu.
W przełamaniu tego lęku pomogli
mi ci, którzy towarzyszyli p. dr. Łukaszowi Pastwie. Dziś wspominam
tę miłą atmosferę, która wówczas
panowała w sali operacyjnej.
Z całego serca dziękuję całemu
zespołowi i jako kapłan przyrzekam swoją modlitwą wspierać ich
ciężką pracę. Bóg zapłać.
ks. Waldemar Okurowski

Konkurs „Spotkania pokoleń”
Stowarzyszenie Promocji Twórczości Villa Foksal
organizuje pod patronatem Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego konkurs „Spotkania pokoleń”.
Celem konkursu jest utrwalenie wspomnień związanych
z historią Grodziska Maz. Zapraszamy uczniów w wieku
13-16 lat, mieszkających na
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, do spisania relacji
osób starszych (dziadków
i rodziców), którzy mogą podzielić się swoimi refleksjami
na temat wydarzeń w życiu
miasta, ludzi tu mieszkających, wyglądu Grodziska
w czasach ich młodości,
a także pamiątek rodzinnych
związanych z historią miasta.
Relacje te mogą mieć formę
wywiadu, artykułu itp.
Praca zgłoszona do konkursu powinna być nie dłuż-

sza niż 10 000 znaków (ze
spacjami).
Termin nadsyłania prac
upływa 31 grudnia 2017 r.
Prace należy przesyłać na:
kontakt.villafoksal@gmail.
com z dopiskiem „Spotkania
pokoleń” wraz z oświadczeniem dostępnym na stronie
internetowej organizatora
Laureaci najlepszych prac
otrzymają nagrody rzeczowe
– czytniki Kindle
Najlepsze prace zostaną
również opublikowane na
stronie internetowej Stowarzyszenia Promocji Twórczości Villa Foksal:
http://villafoksal.org.
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Willa Haeberlego znajdująca się na terenie dawnej fabryki
Wyrobów Szmerglowych i Tarcz Szlifierskich

Jeden z najbardziej znanyc
h i zasłużonych ewangelik
ów: dyr. gimnazjum
Witold Westfal (w środku
) wśród uczniów, 1950 r.

Czy niemiecki mnich Marcin Luter, wieszając swoje słynne tezy na drzwiach kościoła zamkowego
w Wittenberdze 31 października 1517 roku, przewidywał, że jego postulaty staną się zaczynem religijnej
doktryny, która trwale zmieni historię świata i wpłynie także na dzieje Grodziska? Z okazji jubileuszu
500-lecia Reformacji warto przypomnieć zasługi i losy grodziskich protestantów.

Grodziskie dzieci Lutra
Najstarsze wzmianki dotyczące obecności
protestantów w Grodzisku pochodzą z końca XVI wieku, gdy – jak pisze ks. Mikołaj Bojanek, proboszcz i dziejopis grodziski korzystający z zapisków swego poprzednika ks.
Franciszka Rogowskiego – w parafii „dogasała herezja”. Okazało się, że jeden ze szlachetnie urodzonych kolatorów, czyli opiekunów
kościoła, imć Chlewiński, właściciel Chlewni,
Kraśniczej Woli i Milanowa, odstąpił od wiary przodków i przeszedł na kalwinizm. Jakby
tego było mało, ów „wielki heretyk”, który
miał prześladować kapłanów katolickich,
pozbawiając ich poddanych i odbierając należące do proboszcza grunty, ukradł i przypuszczalnie spalił akt potwierdzający założenie świątyni w Grodzisku.
Do takich wniosków doprowadziło śledztwo, które w 1590 roku podjął bp Jakub Brzeźnicki, powołany do wyjaśnienia okoliczności
utraty dokumentu fundacyjnego i wynikających z niego darowizn. Przesłuchiwany w tej
sprawie właściciel miasta Krzysztof Okuń obciążył w swoich zeznaniach właśnie Chlewińskiego, a winę innowiercy potwierdził jego
rodzony syn Krzysztof, również kalwin, który
przy tej okazji obiecał w niedługim czasie powrócić na łono Kościoła katolickiego.
Na marginesie należy dodać, że wywodzący się z Niemiec luteranizm nie zdobył popularności wśród mazowieckiej szlachty, która
swoją szansę na uniezależnienie się od władzy
kościelnej dostrzegała raczej w pochodzącym
ze Szwajcarii nurcie kalwinizmu, przyjmując
wraz z zasadami wiary protestanckiej towarzyszące jej prądy kulturalne, w tym preferowanie języka ojczystego zamiast łaciny.

Szwed jak ojciec

Kolejną okazję do spotkania z wyznawcami
religii protestanckiej przyniósł wiek XVII,
gdy na zachodnim Mazowszu poczęli swoje
kolonie zakładać „holendrzy”, sprowadzani
z Niemiec ze względu na umiejętności rzeBOGORIA nr 273 listopad 2017

mieślnicze i wprawę w gospodarowaniu na
trudnym, podmokłym terenie.
Jeszcze liczniej protestanci zaczęli przybywać tu w II poł. XVIII wieku (jakkolwiek
w samym mieście reprezentowani byli nader
skromnie – w 1767 r. na terenie miasta przebywało dwóch ewangelików, siodlarz i kołodziej),
z wolna wtapiając się w lokalną społeczność.
Ze względu na brak parafii ewangelickiej, korzystali z sakramentów w miejscowym kościele, nierzadko dokonując konwersji na katolicyzm. Pochodzące z epoki stanisławowskiej
zapisy w księdze chrztów zawierają „sporą
przymieszkę obcych nazwisk, przeważnie
niemieckich, wyczuwa się emigrację do Polski, która musiała spolszczyć ten świeży, jak
historia pokazała dodatni napływ obcokrajowców, którzy przeważnie wsiąkali w element mieszczański np. Famati, Petrychowie,
Milerowie, Holczowie, Gedichowie, Kleyterowie, Paraha, Juran, Faber, Eneman, Rejcher,
Lurman, Nikiel” – notował ks. Bojanek.
Ciepłe uczucia okazywane protestantom
doszły do głosu już wcześniej, w okresie wojny północnej, gdy aspirujące do honorów
rody szlacheckie z okolic Grodziska wchodziły z powodów praktycznych w rozliczne
zażyłości ze stacjonującymi tu żołnierzami
szwedzkimi, prosząc ich na ojców chrzestnych swych dzieci.

Niemieckie rodowody
polskich patriotów

Na początku wieku XIX liczba grodziskich
ewangelików musiała być znaczna, skoro
wytyczono dla nich kwaterę na cmentarzu
parafialnym. Pomimo dalszego rozwoju
wspólnoty protestanckiej, liczącej w 1909 r.
420 członków, luteranie grodziscy udawali
się na nabożeństwa do Żyrardowa, gdzie
od 1900 r. funkcjonowała parafia przeniesiona z Wiskitek, lub też gromadzili się
w halach fabryki Wyrobów Szmerglowych
i Tarcz Szlifierskich należącej do Jana Ha-

eberle, przemysłowca pochodzenia niemieckiego, znanego filantropa, członka
parafii ewangelickiej.
Warto zauważyć, że niemal wszystkie
miejscowe zakłady miały rodowód niemiecki – zakładane przez fabrykantów z regionu Saksonii, posiadające niemiecką kadrę
kierowniczą i lokale dla sprowadzanych razem ze specjalistami rodzin o nazwiskach
Querfurth, Hauptmann, Prescher, Sommer,
Foland, Ohnesorge. Notabene wielu pracowników wyższego szczebla pozostało na
stanowiskach także po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, a ich potomkowie zasłynęli w Grodzisku jako nauczyciele, prawnicy czy lekarze, których przywiązania do
polskości nikt nie kwestionował.

Światła pamięci

W 1936 r. na terenie miasta mieszkało
91 ewangelików. Dowodem obecności wiernych kościoła ewangelickiego jest cmentarz założony w 1930 r. przy ul. Żytniej, być
może na parceli podarowanej wspólnocie
przez rodzinę Haeberle. Do wybuchu wojny odbyło się na nim blisko 50 pochówków.
Dziś zrujnowany i pozbawiony nagrobków
pozostaje świadkiem represji, jakie w latach powojennych dotykały przedstawicieli
tej mniejszości wyznaniowej, oskarżanych
o zdradę i kolaborację z okupantem, a także
przynależność do narodu niemieckiego.
Od kilku lat pieczę nad terenem cmentarza sprawują wierni Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie. W tym roku,
dzięki uprzejmości gospodarzy nekropolii,
1 listopada brama cmentarza została otwarta, a pośród mogił zapłonęły znicze. Mówiąc o luteranach, nie wypada zapomnieć
o innych dzieciach reformacji tworzących
współcześnie duchowy pejzaż naszego miasta, należących do Kościoła Ewangelicznych
Chrześcijan i Kościoła Chrześcijan Baptystów.
n Łukasz Nowacki

