
kultura 1

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Nr 283  listopad 2018

P
is

m
o 

be
zp

ła
tn

eBOG                                                        RIABOG                    R   RIA   

Powrócimy w grudniu
Mnogość wydarzeń związanych z obchodami stulecia niepodległości spowodowała, 
że zabrakło nam miejsca, by odnotować wszystkie aktywności na łamach „Bogorii”. 
Dlatego do listopadowych tematów powrócimy w grudniu. Przedświąteczny czas 
zapowiada się równie intensywnie – 24 listopada Centrum Kultury zaprasza do 
Mediateki na Dzień Misia Pluszowego, zaś 8 grudnia na Kiermasz Świąteczny 
do  Willi Niespodzianka oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem, który tradycyjnie 
pojawi się na placu przy ul. Spółdzielczej 9.
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Świętował i Grodzisk, gdzie obchody wieku nie-
podległości  miały charakter wielowątkowy i za-
pisały się w historii miasta szeregiem mniejszych 
i większych wydarzeń o jubileuszowej randze. 
Mieszkańcy jeszcze w sierpniu mieli okazje po-
dziwiać występy artystyczne, w tym zjawiskowy 
koncert zespołu Mazowsze, towarzyszyć uho-
norowaniu osób szczególne zasłużonych dla lo-
kalnej społeczności, uczestniczyć w działaniach 
organizowanych przez uczniów i harcerzy z gro-
dziskich szkół i szczepów ZHP. W świątecznym 
dniu 11 listopada nie zabrakło uroczystych litur-

gii, wspólnego śpiewania hymnu i cieszącej się 
rekordową frekwencją Rodzinnej Gry Historycz-
nej. Niepodległy Grodzisk doczekał się też swego 
orła w koronie, z Pomnika Wolności i Zwycięstwa 
spogląda na przedstawicieli różnych pokoleń 
i środowisk zjednoczonych miłością, która choć 
bywa trudna potrafiła sprawić, że mury runęły, 
kajdany zostały zerwane, a bat połamany. Oby na 
zawsze! I niech każdy dzień niepodległości upły-
wa tak jak 11 listopada w Grodzisku: radośnie, 
godnie i wspólnie (fotoreportaż na str. 28).

  Małgorzata Müldner

21 października odbyły się wybory samorządowe, w których mieszkańcy po raz ósmy głosowali na kandydatów  
do Rady Miejskiej, a także delegowali swoich przedstawicieli do Rady Powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Po raz 
piąty w wyborach bezpośrednich zdecydowali, kto zostanie burmistrzem.
W Grodzisku z ogromną przewagą zwycię-
żył kandydat Ziemi Grodziskiej Grzegorz 
Benedykciński, który skutecznie ubie-
gał się o reelekcję i dzięki głosom prawie 
85 proc. wyborców urząd burmistrza spra-

wować będzie siódmą kadencję z rzędu. 
Jego kontrkandydat, Łukasz Lewandowski 
z  Prawa i Sprawiedliwości, zdobył nieco 
ponad 15  proc. głosów. Sukces może rów-
nież świętować Ziemia Grodziska, którą 

w Radzie Miejskiej reprezentować będzie 
17 radnych. 3 mandaty zdobyli kandydaci 
PiS, a jeden mandat przypadł Koalicji Oby-
watelskiej. Więcej o wyborach samorządo-
wych piszemy na str. 10-13.    (kb)

Wszystkiego najlepszego, Polsko!  

Po wyborach samorządowych

11 listopada Niepodległa ponownie zaistniała na mapach świata. 
Na całym niemalże globie Polacy świętowali setną rocznicę 
odzyskania wolności i państwowości.
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Dzieci z Przedszkola nr 1 im. 
Krasnala Hałabały 5 listopa-
da w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury zaprezentowały 
program artystyczny „Przed-
szkolaki – dla Niepodległej”. 
Maluchy zabrały liczną pu-
bliczność w podróż po róż-
nych okresach historii Polski. 
Poważne recytacje w interpre-
tacji młodziutkich artystów 
wzruszały. Wersy „Kto ty 
jesteś? Polak mały” w  ustach 
dumnych przedszkolaków 
brzmiały jak wiążąca dekla-
racja polskiej tożsamości. 
Pieśni takie jak „Przybyli 

ułani”, „Wojenko, wojenko” 
czy „Rota” i „Mazurek Dą-
browskiego” w wykonaniu 
najmłodszych obywateli były 
nagradzane gromkimi okla-
skami. Układy choreograficz-
ne cieszyły oko. W strojach 
i rekwizytach dominowała 
biało-czerwona kolorystyka. 
W ubiorach przedszkolaków 
nie zabrakło także elementów 
regionalnych i rekonstrukcyj-
nych. Całość zróżnicowanego 
w formie i treści przedsię-
wzięcia dopełniało oświetle-
nie sceny w patriotycznych 
barwach.    (ar)

Zjeżdżalnie, różnego rodzaju 
bujawki, tradycyjne piaskow-
nice, a nawet siłownia zachęca-
ją do wyjścia z domu i korzy-
stania z uroków dzieciństwa. 
Najmłodsi mieszkańcy Osie-
dla Kopernika mogą cieszyć się 
nowymi placami zabaw przy 
ul. Dworskiej (na zdjęciu) oraz 
ul. Szkolnej. 14 października, 

podczas oficjalnego otwarcia 
nowych kolorowych obiek-
tów, dobrej zabawy wszystkim 
dzieciom życzyli przewodni-
cząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska, burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, staro-
sta grodziski Marek Wieżbicki 
oraz radni.    (mm)

Najmłodsi patrioci

w skrócie2
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Radosna jesień
Jesienią przypadają światowe 
i ogólnopolskie Dni Seniora, 
które tradycyjnie świętowano 
także w Grodzisku. 13 paź-
dziernika emeryci bawili się 
na balu w hali sportowej, zaś 
5 listopada spotkali się w Klu-
bie Seniora działającym przy 
Parafii Przemieniania Pań-
skiego w Łąkach. 

Radosnym obchodom to-
warzyszyły życzenia, a także 
serdeczności w postaci oko-
licznościowych wyróżnień 
przyznawanych przez władze 
miasta oraz PZERiI. O oprawę 
muzyczną tanecznego spotka-
nia zadbali grodziski zespól 
Dekret i śląski duet Karo. 
Świętowaniu w Łąkach towa-
rzyszyły natomiast występy 
dzieci z  tamtejszej świetlicy. 
Specjalny program artystycz-
ny przygotowali także Marian 
Stankiewicz i Adam Szczepa-
nik (na zdjęciu).      (miecz)

Grodziskie Stowarzyszenie Ro-
dzin Abstynenckich Familia 
28  października zorganizowało 
V Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o puchar prezesa Mazowiec-
kiego Związku Stowarzyszeń 
Abstynenckich w hali sportowej 
przy ul. Westfala.

– Naszym celem jest propago-
wanie zdrowego stylu życia po-
przez spędzanie wolnego czasu 
w fajnej, rodzinnej i sportowej 
atmosferze. W tym roku nie wy-
stawiliśmy własnej drużyny ze 
względu na wcześniejsze kontu-
zje i aby bardziej skupić na orga-
nizacji przedsięwzięcia – mówił 
Rafał Braniewicz, prezes Familii.

W turnieju wzięło udział 
około 60 zawodników. Zasięg 

wydarzenia wyszedł poza środo-
wiska abstynenckie. Po zaciętej 
rywalizacji zdobywcą pierwsze-
go miejsca został D.M.P. Serwis 
Radziejowice (na zdjęciu). Dru-
gie miejsce wywalczyło Serce 
Warszawa. Na podium, znalazł 
się też Lexus Jaktorów. W roz-
grywkach zagrały jeszcze dwie 
drużyny: Arka Raszyn oraz 
13 Grodzisk.

– Bardzo się cieszymy ze zwy-
cięstwa, ponieważ konkurencja 
była duża i był wysoki poziom 
gry. Na co dzień gramy w piłkę, 
uczestniczymy nawet w grodzi-
skiej lidze szóstek – mówił Da-
riusz Pokropek, właściciel firmy 
D.M.P. Serwis z Radziejowic.

  (ar)

W październiku działająca w Pu-
blicznym Ognisku Plastycznym 
galeria Popkolor zachęcała ko-
neserów sztuki  do odwiedzin 
kolejnymi dwiema ekspozycjami. 
Wystawa „Kościelec 2018” podsu-
mowująca plener zorganizowany 
dla ognisk plastycznych w Polsce 
została otwarta 29 września.

– Oprócz naszego ogniska 
przyjechali artyści z Warsza-
wy, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Malborka, Opola, Nysy i Ryduł-
tów. W sumie ok. 30 osób i prace 
tylu autorów prezentowaliśmy 
u nas. Warto dodać, że podczas 
pleneru zorganizowaliśmy we-
wnętrzny konkurs na najlepszą 
pracę i drugą nagrodę zdobyła 
Weronika Kocewiak z nasze-
go ogniska za pracę „Domek na 
zielonym niebie” (na zdjęciu) – 
mówi Agnieszka Antosik, zajmu-
jąca się galerią Popkolor.

13 października odbył się wer-
nisaż wystawy Justyny Frąckie-

wicz pt. „Ilustracje”. Na ekspozy-
cję składały się przede wszystkim 
plakaty, zrealizowane w grafice 
komputerowej, inspirowane fil-
mem, a także estetyką PRL-u, jak 
również twórczością dla dzieci.

By podtrzymać odpowiednią 
dynamikę, 10 listopada galeria 
przygotowała następną wystawę 
– w Popkolorze można oglądać 
prace Hanki Jankowskiej-Lek-
szyckiej, która jest wykładowcą 
pracowni ogólnoplastycznej, jak 
również prowadzi w grodziskim 
ognisku zajęcia dla najmłodszych 
słuchaczy.     (kb)

Serce drugie 

Nagroda dla domku

Zabawa na Kopernika 
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Olbrzym z Kad 
Jesień tego roku nie tylko jest 
piękna, lecz również obdarza 
hojnymi darami. Prawdziwka 
o wadze 1569 g i średnicy ka-
pelusza 37 cm znalazła w Ka-
dach nasza czytelniczka, pani 
Wanda Prusińska. Obok rósł 
mniejszy kapelusznik o  wa-
dze 500  g. Grzyby nie były 
robaczywe. Gratulujemy zna-
leziska!    (mm) fo
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miasto i gmina

REKLAMA

Czym jest WZW C?
Choroba ta jest uznawana za jedno z naj-
większych światowych zagrożeń epide-
miologicznych. Wieloletni, często bezobja-
wowy, przebieg zakażenia może prowadzić 
do zagrażających życiu powikłań, jak  
marskość wątroby czy rak wątrobowoko-
mórkowy. 

Jak mogło dojść do zakażenia?
Poprzez kontakt z zakażoną krwią. Zagro-
żone są więc osoby przyjmujące prepara-
ty krwiopochodne, przechodzące zabiegi 
medyczne, stomatologiczne, kosmetyczne 
(np. kolczyki) czy wykonujące tatuaże. Do 
zakażenia może dojść też np. podczas wi-
zyty fryzjerskiej, gdy mamy uszkodzony 
naskórek.

Objawy
Bardzo rzadko objawem jest spodziewane 
w  przypadku żółtaczki zażółcenie skóry 
i białek oczu. W przypadku WZW C może 
to być zmęczenie, trudności z koncentracją, 
niepokój, depresja, bóle stawowo-mięśniowe 
czy swędzenie skóry. Większość osób jednak 
nie czuje żadnych dolegliwości, dlatego cho-
roba nazywana jest „cichą epidemią”. 

Jak leczyć?
Nie ma jak dotąd szczepionki zabezpiecza-
jącej przed WZW C, ale wczesne rozpo-
znanie daje możliwość całkowitego wyle-
czenia. Najnowsze leki są skuteczne niemal 
w  100  proc. Dlatego osoba z potwierdzo-
nym podczas naszych badań rozpoznaniem 
zostanie skierowana na konsultację lekar-

ską, dalszą diagnostykę i specjalistyczne 
leczenie. Jest ono bezpłatne (refundacja 
NFZ) i niezwykle skuteczne. Trwa zazwy-
czaj 12  tygodni i nie wiąże się z istotnymi 
działaniami niepożądanymi.

W badaniach może wziąć udział każdy, 
również dzieci, pod warunkiem że przyjdą 
z dorosłym opiekunem. Badania są ano-
nimowe. Prosimy jednak o wcześniejszą 
telefoniczną rezerwację godziny badania. 
Zapisy prowadzone są pod nr. 22 755 55 
34 wew. 210 w godz. 9.00-15.00, do dnia  
22 listopada.

Projekt finansowany ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego. Gmi-
na Grodzisk Mazowiecki realizuje go wraz 
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Setna rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę to okazja, aby zastanowić się 
nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu. 
W obecnych czasach pojawia się pytanie – jak 
przejawia się miłość każdego nas do Ojczyzny.

Czynnikiem istotnym w rozwoju każdego 
narodu jest język ojczysty, pamięć historycz-
na tj. świadomość o dziejach własnego naro-
du. W wolnej Polsce powinniśmy tę pamięć 
przywoływać ku chwale tych, którzy na prze-
strzeni wieków walczyli o wolność Polski i tym 
którzy budowali fundamenty suwerennego 
państwa. Wspominamy wielkich przywódców 
i prostych żołnierzy. Wspominamy patriotów 
formacji walki i patriotów czasu budowania.

O miłości do Ojczyzny można mówić wiele. 
Patriotą nie jest się tylko od święta do święta 
czy podczas narodowych zrywów, ale jest się 
nim na co dzień. Wtedy, gdy szanuje się sym-
bole narodowe, kiedy dba się o język, kulturę, 
podtrzymuje pamięć, ale również angażuje 
się w rozwój państwa demokratycznego i oby-
watelskiego, chodzi na wybory, wspiera swoją 
społeczność, uczy i wychowuje przyszłe po-
kolenie Polaków. Patriotyzm przejawia się 
w każdej sferze naszego życia. 

Wolność Polski zawsze płynęła z miłości 
Polaków do Ojczyzny. Musimy tej miłości do 
Polski uczyć nasze dzieci, ale również my 
sami nie możemy o tej miłości zapominać.

100-lecie niepodległości – KINGA GAJEWSKA, poseł na Sejm RP

PROSTY KROK DO ZDROWIA – WARTO GO WYKONAĆ!
Bezpłatne badania na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C

Gmina Grodzisk Mazowiecki zaprasza na bezpłatne przesiewowe badania krwi w kierunku wirusowego zapalenia  
wątroby typu C (WZW C). 23 listopada br. w godz. 15.00-19.00 w Mediatece (wejście od ul. 3 Maja 57) czekają  
na mieszkańców wykwalifikowane pielęgniarki. Rezultaty testu będą znane w ciągu kilku minut. W przypadku  
pozytywnego wyniku zostanie wykonane powtórne badanie potwierdzające. 
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WIEŚCI Z RATUSZA

Więcej na drogi i szkoły
Nie obyło się na sesji bez zmian dokona-
nych w wieloletniej prognozie finanso-
wej. Skarbnik gminy Piotr Leśniewski 
zaproponował m.in. zmniejszenie docho-
dów i wydatków w wysokości 404 tysięcy 
zł na opiekę społeczną, natomiast duże 
zwiększenie środków w 2019 roku na re-
monty dróg (o 1 mln zł) oraz zwiększenie 
o  1,6  mln zł w 2019 i  2,6  mln zł w 2020 
roku środków na inwestycje oświatowe. 
Jak argumentował, po dokonaniu zmian 
będzie można jeszcze w  tym roku ogło-
sić przetargi na remonty dróg (m.in. cią-
gu Królicza-Drozda oraz skrzyżowania 
Warszawskiej i Nadarzyńskiej), by prace 
mogły ruszyć z początkiem 2019 roku, jak 
również kontynuować rozbudowę i mo-
dernizację w grodziskich szkołach nr 2 i 5 
oraz szkole w Izdebnie Kościelnym. Radni 
wyrazili zgodę na zmiany w WPF.
Wyjątkowa kadencja
Tak o VII kadencji wypowiedziała się 
przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 

Wróblewska dokonując podsumowania. 
W  trakcie kadencji 2014-18 odbyły się 
52 sesje, radni podjęli 804 uchwały. Szyb-
ko zmieniające się przepisy prawa zmusza-
ły również samorząd do dostosowywania 
prawa lokalnego. Duże środki własne, do-
finansowania unijne oraz krajowe pozwo-
liły na zmianę oblicza miasta i gminy. Pod-
czas swojego wystąpienia przewodnicząca 
RM mówiła także o wielu zrealizowanych 
inwestycjach, ale przypomniała także o za-
grożeniach, jakie dla Grodziska stanowiły 
planowana budowa linii wysokiego napię-
cia czy pomysł utworzenia wielkiej aglo-
meracji warszawskiej. Joanna Wróblewska 
podziękowała radnym za obowiązkowość 
i dobrą współpracę. Za owocną współpra-
cę podziękował radnym także burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

   (miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał oraz protoko-
łami z sesji można zapoznać się na stronie  
bip.grodzisk.pl.      
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    Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Elżbiety Piaseckiej
działaczki Związku 

Kombatantów
 i Osób Represjonowanych RP.

Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński
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Opowieści  
na stulecie

Z Dziadkiem przez płot
Do osób, które dopuszczone były 
do bliższych i częstszych kontak-
tów z Marszałkiem w okresie, gdy 
ów mieszkał w Belwederze, nale-
żeli z  pewnością żołnierze I Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. 
Pułk stacjonujący w koszarach na 
Ujazdowie sąsiadował z mieszkań-
cem Belwederu nieomal przez płot, 
zaś istniejący w jego strukturach 
Szwadron Przyboczny w latach 1927-
1939 pełnił funkcje reprezentacyjne 
i służbę wartowniczą w Belwederze. 
Warto dodać, że pułk – jako jedy-
ny w całym wojsku – miał na stanie 
konie o  umaszczeniu srokatym, co 
dodatkowo wyróżniało i tak wyjątko-
wych, bo niejako należących do Pił-
sudskiego ułanów. Wśród żołnierzy 
tej elitarnej formacji, „narażonych” 
na nieomal codzienne spotkania 
z  uwielbianym „Dziadkiem”, znaj-
dowali się także mieszkańcy gminy 
Grodzisk Maz.: Tadeusz Kopeć z Ko-
zerek, Konstanty Kosiński z Kłudna 
Starego, Franciszek Cabanowski 
i Franciszek Luzak (na zdjęciu) uro-
dzony w 1912 r. we wsi Chlewnia (dziś 
Chlebnia). Ostatni z nich, zdradzają-
cy talenty muzyczne, pełnił w pułku 
funkcję trębacza i hejnalisty. Przy-
szło mu również towarzyszyć Mar-
szałkowi w jego ostatniej drodze, gdy 
jechał konno obok lawety z trumną 
tego, który nazywany był wskrzesi-
cielem Państwa Polskiego, a pod-
czas pogrzebu żegnał „Dziadka” 
dźwiękami trąbki. n (now)

Pożegnanie
W dniu 26 października 2018 r. 
pożegnaliśmy wspaniałego lekarza 
i naszego Przyjaciela Adama Galew-
skiego. Odszedł Człowiek o wielkiej 
wiedzy i doświadczeniu medycznym, 
na którego pomoc zawsze mogliśmy 

liczyć. Był również wspaniałym 
Przyjacielem i towarzyszem co-
rocznych spotkań świątecznych 
w Willi Radonie.

Będzie nam Ciebie, Adasiu, 
bardzo brakowało!

Przyjaciele

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Adama Galewskiego
znakomitego pediatry, lekarza 

sportowego, zasłużonego 
Menedżera Opieki Zdrowotnej.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej oraz wystąpienie przewodniczącej 
Rady Miejskiej podsumowujące VII kaden-
cję – to główne tematy sesji, która odbyła 
się 16 października w  sali konferencyj-
nej grodziskiego magistratu. Ostatnia sesja 
kadencji rozpoczęła się od wręczenia stypendiów dzieciom 
i młodzieży za osiągnięcia edukacyjne i sportowe. 
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„Tudzież na pohybel rokowi mickie-
wiczowskiemu! Niech żyje Myszka 
Miki!” – tekst tegorocznego dyktanda 
był trudny i w niektórych momentach 
zdradziecki. Tym bardziej cieszy tytuł 
Pierwszego Wicemistrza Ortografii 
Polskiej, przyznany 14 października 
mieszkańcowi Grodziska. 

Kto szuka, ten znajdzie – 
rekordowe ponad tysiąc osiemset 
ofert pracy przygotowali dla 
odwiedzających XIV Grodziskie 
Targi Pracy przedsiębiorcy, firmy 
i instytucje.

miasto i gmina 5

Mrowna (nie)odkryta

Praca na rynku

– Zbłądziłem w pisowni 6 razy, miałem 
kilka momentów dekoncentracji, z in-
terpunkcją również zdarzają mi się le-
ciutkie dylematy, więc jestem zaskoczo-
ny, że zostałem wicemistrzem – mówił 
skromnie Adam Biniszewski, który jest 
absolwentem klasy o profilu matematycz-
no-fizycznym warszawskiego liceum im. 
K. Hoffmanowej,  trudną sztukę pisania 
opanował m.in. w grodziskiej SP nr 6, 
a  rozwinął w Gimnazjum nr 3. Lokalny 
znawca ortografii jest pasjonatem sza-
radziarstwa, regularnie poszerza zasób 
słownictwa udzielając się m.in. w grodzi-
skim stowarzyszeniu „Edyp”, zrzeszają-
cym miłośników rozrywek umysłowych. 

Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny 
organizowany jest przez Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucję Kultury im. Kry-
styny Bochenek, zaś patronem wydarzenia 
jest Rada Języka Polskiego przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk. Do sprawdzianu 
mogą przystąpić osoby powyżej 16 roku 
życia, a umiejętności ortograficzne i inter-
punkcyjne tegorocznych śmiałków oceniał 
m.in. prof. dr hab. Jerzy Bralczyk. 

Jako ciekawostkę warto dodać, iż 
Mistrz Ortografii Polskiej 2018 zrobił 
zaledwie dwa błędy mniej od Adama 
Biniszewskiego, który deklaruje, że nie 
powiedział, a  raczej nie napisał jeszcze 
ostatniego słowa, jeśli chodzi o zmagania 
z językiem polskim. 

   Małgorzata Müldner  

W maratonie jesiennych inuguracji róż-
nych obiektów warto wymienić dzień 
otwarty na budowie parku nad Mrowną. 
14 października udostępniono miesz-
kańcom nowe miejsce na mapie terenów 
zielonych znajdujące się za skatepar-
kiem, na końcu ul. Barbary Wolniewicz.

– Powierzchnia całego zagospodaro-
wania to ponad hektar. Założenie jest 
takie, aby krajobraz parku komponował 
się z całym otoczeniem naturalnym. Jed-
nym z najciekawszych elementów są po-
mosty. Stworzyliśmy tu ścieżkę eduka-

cyjną z tablicami o ekosystemie – mówił 
wykonawca Marek Brandys.

W parku, który ostatecznie otwarto 
w  październiku, znajdują się także si-
łownia plenerowa, sztuczna plaża, urzą-
dzenia zabawowe dla dzieci, m.in. pery-
skopy i gry edukacyjne.

– Będzie to jedno z moich ulubionych 
miejsc w mieście. Park usytuowany wśród 
wielu drzew nad rzeką jest idealny dla ca-
łych rodzin na piesze wędrówki – mówiła 
Elwira Studzińska, mieszkanka Grodziska.

  Anna Redel

– Głównie są to propozycje zatrudnienia 
w handlu, magazynach, na produkcji, 
ale są też oferty na stanowiska biurowe 
niewymagające wysokich kwalifikacji. 
Bardzo dużo jest miejsc pracy dla służb 
mundurowych. Policja przygotowała aż 
900 takich ofert – mówiła dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku 
Mazowieckim Hanna Wilamowska, któ-
ra wraz ze starostą grodziskim zaprosiła 
do spotkania podaży z popytem pod go-
ścinnym dachem ZS nr 1.

Podczas targów zorganizowanych 8 li-
stopada w ramach „Europejskich Dni 
Pracodawców 2018” na zainteresowanych 
czekało 27 wystawców, w tym przedsta-
wiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych czy Państwowej Inspekcji Pracy, 
którzy udzielali porad m.in. w zakresie 
prawa pracy.     (mm)

DZIĘKUJEMY
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296 tys. zł z funduszy unijnych otrzyma grodziski SOR. Umowę na 
dofinansowanie podpisali 10 października w Szpitalu Zachodnim dyrektor 
Krystyna Płukis oraz wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Sygnatariuszom 
towarzyszyli wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, dyrektor mazowieckiego 
oddziału NFZ Filip Nowak, a także ordynatorzy szpitalnych oddziałów.

Miejsca dla 296 samochodów oraz 116 rowerów pomieści 
czterokondygnacyjny parking usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
grodziskiej stacji PKP. Kierowcy i cykliści z bezpłatnego postoju swoich 
maszyn przy ul. Żydowskiej mogą korzystać od 15 października.

Sprzęt na ratunek

Opowieści  
na stulecie

Pomnik ze śmietnika
Ponieważ w życiu rzeczy trywialne 
i wzniosłe pozostają nierozłączne jak 
siostry syjamskie, nie od rzeczy bę-
dzie wspomnieć o okolicznościach 
powstania Pomnika Wolności wznie-
sionego wysiłkiem mieszkańców 
Grodziska „ku uczczeniu odrodzenia 
Polski”. Otóż genezy tego monumentu 
należy szukać na… śmietniku. Odlana 
z cementu kolumna „z wyobrażeniem 
gałęzi lauru i mieczy” została porzu-
cona na terenie fabryki „Octowej” 
przez wojska niemieckie, wycofujące 
się z miasta po 11 listopada 1918 r. 
Obelisk mający pierwotnie dowodzić 
panowania Niemiec w tej części Eu-
ropy, nie przedstawiający teraz żadnej 
wartości, przeciwnie –wzbudzający 
raczej wrogie odczucia, byłby z pew-
nością skazany na zniszczenie, gdy-
by nie zaskakująca decyzja zarządu 
miejskiego. Włodarze Grodziska wo-
bec braku środków w kasie miejskiej 
postanowili bowiem ocalić gotowy od-
lew i wykorzystać go do budowy no-
wego pomnika. Powołując się na go-
rące uczucia patriotyczne, ogłoszono 
zbiórkę funduszy i materiałów budow-
lanych, by po zebraniu składek i przy-
gotowaniu budulca w postaci kamieni 
z okolicznych pól przystąpić do dzieła. 
Do wzniesienia pomnika użyto znale-
zionej kolumny osadzonej na głazie 
wyciosanym z  granitu i podwyższo-
nym za pomocą postumentu z kamieni 
polnych. Na frontowej ścianie powsta-
łego monumentu umieszczony został 
uchodzący za proroczy cytat z „Ksiąg 
narodu polskiego i pielgrzymstwa pol-
skiego” Adama Mickiewicza: „I rzekła 
nakoniec Polska: Ktokolwiek przyjdzie 
do mnie, wolnym będzie, bo ja jestem 
Wolność.” Ukończony Pomnik Wolno-
ści, ulokowany pośrodku ówczesnego 
rynku, ukazany został oczom licznie 
zebranych mieszczan i okolicznych 
włościan „w rok po wskrzeszeniu Oj-
czyzny naszej”. n (now)

– Środki zostaną przeznaczone m.in. 
na zakup respiratora, przenośnego usg, 
pompy infuzyjnej, pulsoksymetrów czy 
kardiomonitorów niezbędnych do dia-
gnostyki i ratowania życia dzieci – mówiła 
Krystyna Płukis. Szef SOR-u Marek Janic-
ki z charakterystyczną dla tego miejsca 
asertywnością odmówił wypowiedzi, tłu-
macząc się brakiem czasu. 

Dofinansowanie realizowane jest w ra-
mach Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko, a wsparcie o łącznej wartości 
35,5 mln zł ze środków unijnych otrzyma 
100 szpitalnych oddziałów ratunkowych 
w całej Polsce, w tym 10 na terenie woje-
wództwa mazowieckiego.

– Przyjechałem podpisać umowę 
na niewielkie pieniądze, ale tu już jest 
wszystko, co potrzebne w nowoczesnym 
szpitalu – mówił wceminister Maciej Mił-
kowski. Innego zdania jest dyrektor Kry-
styna Płukis, która wśród naglących po-
trzeb placówki wymieniła lądowisko dla 
helikoptera oraz angiograf wykorzysty-
wany do badania tętnic, żył i komór serca. 

Na pytanie, czy kolejny sprzęt ratujący 
życie wyląduje w Szpitalu Zachodnim, 
konkretnej odpowiedzi wiceminister 
zdrowia jednak nie udzielił.

n   Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Dzień wcześniej uroczystego otwarcia 
obiektu dokonali burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński oraz przedstawiciele lokal-
nych władz samorządowych, zaś budynek 
poświęcił ks. Janusz Starosta, dziekan de-
kanatu grodziskiego.

– Zachęcam wszystkich do korzysta-
nia z parkingu. Budynek posiada system 
monitorowania, wasze pojazdy będą więc 
bezpieczne – mówił burmistrz. Oprócz 
ochrony w postaci monitoringu par-
king wyposażony jest również w system 
powiadamiania o dostępności wolnych 
miejsc oraz dwie stacje do ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Miłośników 
zdrowej energii ucieszy także kolejna 
stacja rowerów miejskich, która powstała 
tuż przy obiekcie. 

Jako pierwsi z parkingu przy ul. Żydow-
skiej skorzystali grodziscy motocykliści 
oraz rolkarze z UKS Sparta.

– Szukamy wszędzie możliwości jeż-
dżenia na rolkach. Jak się okazuje, ta na-

wierzchnia jest sprzyjająca, dzieciaki są 
zachwycone – mówił trener wrotkarzy 
Sławomir Chmura.  

O testy wytrzymałości budynku na gło-
śne dźwięki, zadbały natomiast formacje 
rockowe, których występy były dopeł-
nieniem uroczystości inauguracyjnych. 
W  takiej nietypowej scenerii wystąpił 
znany grodziskiej publiczności z koncer-
tów na rzecz bezdomnych zwierząt re-
welacyjny zespół 4 Szmery oraz lokalna 
kapela Swear The Empress z rockową na-
uczycielką Justyną Kawałko na czele. 

Inwestycja, która powinna odciążyć 
przestrzenie przewidziane do parkowania 
samochodów w centrum miasta, została 
zrealizowana w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych metropolii war-
szawskiej. Koszt budowy parkingu wy-
niósł prawie 15 mln zł, z czego 12 mln zł 
gmina otrzymała w formie dofinansowa-
nia z funduszy unijnych.

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Parkowanie pod ochroną
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Grodziska Mediateka została pomyślana jako obiekt integracji społecznej, który służyć ma aktywizacji seniorów, 
ale dobrze się tu mogą czuć zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy. Właśnie do nastolatków adresowana była 
impreza #FundayFriday, która odbyła się 19 października, kiedy to wszystkie pomieszczenia wypełnił radosny 
gwar, bowiem młodzież na zaproszenie odpowiedziała z entuzjazmem.

Energia  
młodości

Historia pisana w Mościskach
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Oferta Mediateki jest tak różnorodna, że 
każdy może znaleźć coś dla siebie – cieka-
we spotkania z pisarzami i ludźmi kultu-
ry, warsztaty dla młodzieży – poszerzające 
kompetencje, jak również rozrywkowe – 
wykorzystujące najnowocześniejsze tech-
nologie. Jednak tego dnia pracownicy 
Mediateki we współpracy z Młodzieżową 
Grupą Konsultacyjną przygotowali praw-
dziwą kumulację atrakcji. Młodzi mogli 
spróbować swoich sił podczas warsztatów 
tworzenia postaci corks oraz komiksów, 
rozwiązywania zagadek w przygotowa-
nym specjalnie na ten wieczór escape ro-

omie lub w sali TV, gdzie odbył się turniej 
FIFA 2019. Gośćmi specjalnymi byli znani 
youtuberzy – Zasia i Krystian „Radowity” 
Nguyen. Wzięli oni udział w panelu dys-
kusyjnym, a po nim z chęcią robili sobie 
wspólnie z fanami zdjęcia i rozdawali au-
tografy. Przeprowadzili także warsztaty, 
podczas których zdradzili trochę interne-
towych tajników, radzili, jak zacząć karierę 
z YouTubem w młodym wieku, dawali tzw. 
„życiowe” wskazówki oraz odpowiadali 
na licznie zadawane im pytania. Zasko-
czeniem był też fortepianowy minirecital 
Mateusza Chmielarka, który zagrał covery 

popularnych utworów we własnej interpre-
tacji. Tego wieczoru nie zabrakło również 
popcornu, fotobudki oraz automatu do gier 
rodem z lat 90. Imprezę zakończył seans 
filmu „Avengers: Wojna bez granic”.

#FundayFriday był wyjątkowy, ale obec-
ność młodzieży w Mediatece ma być czymś 
naturalnym. Jak przyznają pracownicy 
Mediateki, potrzeba w niej młodzieńczej 
energii, nowych pomysłów i inspiracji, aby 
razem stworzyć wspólne miejsce spotkań 
nastolatków.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

– Dziś zaczynamy pisać nową historię 
tego miejsca – powiedziała sołtys Mościsk 
Ewa Dąbrowska podczas zorganizowanej 
13  października uroczystości zawieszenia 
wiechy. I rzeczywiście, po kilku chwilach 

nastąpił moment, o którym jeszcze wnu-
kowie będą opowiadać – pani sołtys ze 
sprawnością godną akrobaty wspięła się 
na rusztowanie, by własnoręcznie zawiesić 
wiechę na szczycie budynku przy ul. Pa-
wiej. – Dużo zajęć odbywa się w Grodzi-
sku, trudno jest rodzicom dzieci zawieźć, 
przywieźć i połączyć to z pracą. Mam na-
dzieję, że takie zajęcia będą się odbywać 
tutaj – mówiła Ewa Dąbrowska, po szczę-
śliwym powrocie na ziemię. Jak dodawała 
o świetlicę zabiegała od 10 lat.

Jeszcze dłużej na taki obiekt czekał Stani-
sław Pietruczuk, radny miejski z Mościsk.

– W latach 70. mieliśmy tu Związek 
Młodzieży Wiejskiej i zrobiliśmy taką ak-
cję społeczną, żeby wybudować świetlicę. 
Sami na nią pracowaliśmy, mieliśmy już 
zakupione pustaki, ale zaczęła się budowa 

świetlicy w Kadach i nasze pustaki poszły 
tam – mówił radny, który w świetlicy upa-
truje szansy na integrację lokalnej społecz-
ności. – Jak ludzie nie mają gdzie się spo-
tkać, to nie są ze sobą zżyci – podkreślał. 

Z kolei burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński przypominał, że sama budowa to 
tylko połowa sukcesu. – Będziemy starali 
się przygotować tutaj ciekawy program, 
żebyście chcieli tu przychodzić i żebyście 
potraktowali tą świetlicę jako swój dom – 
mówił burmistrz. 

O ekspresowe tempo budowy zadbała 
firma Wig Dar ze Szczęsnego, która wy-
grała ogłoszony przez magistrat przetarg 
na realizację tego przedsięwzięcia. Zgod-
nie z planem obiekt powinien być gotowy 
w połowie przyszłego roku. Koszty budowy 
zamkną się w kwocie ok. 745 tys. zł. n  (kb)

Dziękuję Państwu za zaufanie 
okazane w wyborach do Rady 

Miejskiej. To zaszczyt pracować 
dla mieszkańców naszej Gminy.

Tomasz Jan Krupski

Podziękowania
Dziękuję wszystkim, którzy po raz kolej-
ny obdarzyli mnie zaufaniem powierzając 
mi mandat radnego Rady Powiatu Gro-
dziskiego.

Wojciech Hardt

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
oddali na mnie głos w wyborach do Rady 
Miejskiej. Dzięki Państwu otrzymałem 
mandat radnego.

Łukasz Nowacki

Serdecznie dziękuję 1126 wyborcom, któ-
rzy oddali na mnie swój głos w wyborach 
do Rady Powiatu Grodziskiego. Byliście 
wspaniali. Nie zawiodę Waszego zaufania.

Michał Śliwiński
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Pociąg do żony 
W mglisty i pochmurny niedzielny poranek 
10 listopada, o godzinie 7.30 na Dworzec 
Wiedeński w Warszawie wjechał pociąg po-
śpieszny z Berlina. Pociągiem tym przybyli 
do stolicy uwolnieni z więzienia w Magde-
burgu komendant Legionów Polskich Józef 
Piłsudski i pułkownik Kazimierz Sosnkow-
ski. Blady i zziębnięty komendant po ode-
braniu raportów złożonych przez dowódców 
P.O.W. i Zarządu Zrzeszenia b. Wojskowych 
Polskich przywitał się z obecnym na dwor-
cu księciem Zdzisławem Lubomirskim 
– członkiem Rady Regencyjnej, czyli ciała 
sprawującego władzę w imieniu okupanta 
niemieckiego, a następnie udał się wraz 
z nim na krótką „konferencję” w mieszka-
niu regenta. Przewieziony po tym spotkaniu 
do wynajętego pokoju w pensjonacie panien 
Romanówien mógł wreszcie zjeść pierw-
szy posiłek po podróży oraz zażyć kąpieli. 
Tymczasem jego podkomendni udali się na 
poszukiwanie bielizny, okazało się bowiem, 
że brygadier przywiózł ze sobą jeno przy-
bory toaletowe, nie mając na zmianę nawet 
koszuli. Gospodynie pensjonatu wzięły się 
zaś do czyszczenia munduru, także jedy-
nego, noszonego od lipca 1917 r. Po dokoń-
czeniu toalety i włożeniu czystego ubrania 
(kilka koszul trzeba było zwrócić do sklepu 
galanteryjnego na Nowym Świecie, bo ku-
pujący nie znali jeszcze rozmiarów gościa) 
Piłsudski zdecydował się na publiczne wy-
stąpienie, zwracając się do wiwatującego 
tłumu warszawiaków. W krótkich żołnier-
skich słowach wyznał, iż jest to jego trzecia 
wizyta w Warszawie i że zawsze gotów był 
służyć życiem ojczyźnie, nie może jednak 
mówić dłużej, gdyż jest przeziębiony, bolą 
go piersi i gardło. Dokładnie w tym miejscu 
zaczyna się legenda opowiadajaca o tym, 
że przed przybyciem do Warszawy Piłsud-
ski zatrzymał się na krótko w... Grodzisku, 
gdzie na stacji lub w zaprzyjaźnionym domu 
Snarskich miała oczekiwać na niego długo 
nie widziana żona. Jak to z legendami bywa, 
poza bujnym kwiatem fantazji posiadają 
one ziarno prawdy. Piłsudski rzeczywiście 
spotkał się tego dnia z wybranką swojego 
serca, a później żoną Aleksandrą Szczer-
bińską, która wszakże mieszkała na Pra-
dze. Prawdą jest także, że zarówno pierw-
sza, jak i druga pani Piłsudska mogła mieć 
znajomych w Grodzisku. Nie można w koń-
cu  wykluczyć, że na stację w Grodzisku 
komendant zawitał podczas poprzednich, 
jeszcze nie tak brzemiennych w skutki po-
dróży do Warszawy.  n (now)

Opowieści  
na stulecie

Uczniowie dziewięciu szkół podstawowych oraz jednego przedszkola 
wzięli udział w Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej 
„Piękna Niepodległa”, który 30 października w Centrum Kultury 
zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 4.

Sześć tygodni w piwnicy 

W sumie na scenie zaprezentowało się 24 
wykonawców, a w programie znalazły się 
utwory, które trafnie scharakteryzowała 
witając gości dyrektor SP nr 4 Elżbieta 
Stępień: – Zapraszam na koncert piose-
nek i pieśni, które towarzyszyły Polakom 
w ważnych momentach historycznych, 
zagrzewały do walki, dawały radość, 
nadzieję, budziły otuchę czy też sławiły 
piękno ziemi ojczystej.

Program został ułożony w sposób chro-
nologiczny, tworząc swego rodzaju po-
dróż po stuleciu polskiej niepodległości. 
Oprócz pieśni klasycznych i podniosłych, 
jak „Rota” czy „Rozkwitały pąki białych 
róż”, wykonawcy zdecydowali się rów-
nież na utwory bardziej współczesne, jak 
„Dziewczyna z granatem” czy poruszająca 
„Kolęda warszawska”.

Godny podkreślenia jest wysoki po-
ziom, jaki zaprezentowali wykonawcy. 
Gdyby nie to, że impreza miała charakter 
koncertu, a nie konkursu, na pewno nieła-

two byłoby (z powodu kłopotu bogactwa) 
wskazać laureatów. Drugim elementem 
zwracającym uwagę, była świadomość, 
z  jaką młodzi wokaliści wychodzili na 
scenę – starając się nie tylko poprawnie 
zaśpiewać dany utwór, lecz także zinter-
pretować go po swojemu. 

– Przegląd robimy już po raz czterna-
sty, ale z uwagi na tegoroczne stulecie 
niepodległości postanowiliśmy zamiast 
Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki 
zorganizować przegląd piosenki pa-
triotycznej w formie koncertu, a więc 
bez rywalizacji. Repertuar był dowolny, 
wspólnym mianownikiem była ojczyzna 
– mówiła Renata Gowin, która przegląd 
przygotowała razem z Martą Żółkiew-
ską. Obie panie nauczycielki po koncer-
cie przyjmowały zasłużone gratulacje, 
bo koncert, prowadzony przez Łukasza 
Nowackiego, był jak najbardziej godny 
stulecia niepodległości. 

n  (kb) 

„To wydarzyło się naprawdę…” – tak za-
czyna się książka pt. „Fajna ferajna” autor-
stwa Moniki Kowaleczko-Szumowskiej, 
opowiadająca o powstaniu warszawskim 
z perspektywy dzieci. Jedną z  bohaterek 
jest 13-letnia wówczas Basia. 19 paździer-
nika w CK uczniowie grodziskich szkół 
mieli okazję spotkać się zarówno z autor-
ką, jak i bohaterką, dziś 87-letnią Barbarą 
Rybeczko-Tarnowiecką.

– Chcielibyśmy przy okazji tego spo-
tkania porozmawiać o tym, co działo się 
ponad 70 lat temu w Warszawie, a także 
dlaczego warto o tym mówić – mówił Łu-
kasz Nowacki z Centrum Kultury, które 
na spotkanie zaprosiło wspólnie z wy-
dawnictwem BIS. 

Po obejrzeniu filmu, który powstał na 
podstawie książki, młodzi widzowie mie-
li okazję usłyszeć od naocznego świadka 
historii, jak wyglądała atmosfera oku-
powanej Warszawy, jak ogromne były 

trudności życia codziennego, choćby 
z powodu braku opału, jak wyglądało ży-
cie w cieniu grozy ulicznych łapanek i eg-
zekucji. Barbara Rybeczko-Tarnowiecka 
mówiła także o emocjach związanych 
z wybuchem powstania warszawskiego.  

– Jako dzieciak cieszyłam się niezmier-
nie, ale ta radość nie trwała długo, bo 
po kilku dniach okazało się, że jedzenia 
braknie, wody nie mamy i coraz rzadziej 
możemy wyjść z piwnicy do mieszkania, 
żeby zabrać potrzebne rzeczy. Miasto 
było ostrzeliwane z lądu i z powietrza, 
więc trzeba było siedzieć w piwnicy. I tak 
siedzieliśmy przez sześć tygodni. W szó-
stym tygodniu powstanie na Powiślu 
upadło – mówiła. 

Spotkanie było również okazją do pro-
mocji akcji „Wyślij kartkę do Powstań-
ca”, organizowanej w Grodzisku przez 
Młodzieżową Grupę Konsultacyjną. 

n  (kb) 

Ojczyzna ze zrozumieniem 
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kultura 9

    W dniu 21 października 2018 r. 
opuścił nagle Starszoharcerskie 

Grodziskie Środowisko 
„Hubalczycy”

Przyjaciel wielu
dh. Adam Galewski

Był jednym z tych, którzy tworzyli 
prawdziwe harcerstwo w mieście 

– po 1957. Przez całe swoje 
życie udowadniał, że ideały, 
które nam wtedy wpajano, 

były mu bliskie. Uczestniczył 
w obozach harcerskich, akcjach, 

spotkaniach i ogniskach. 
Ceniliśmy jego wiedzę, 

pracowitość, serdeczność.
Będzie nam Go bardzo 

brakowało.
Ale wiemy, że „…przy innym 

ogniu, w inną noc – do 
zobaczenia znów!”.

Czuwaj!
Starzy Instruktorzy ze 

środowiska „Hubalczyków”

9miasto i gmina

    Zasmuceni śmiercią
Bogumiły 

Wieczerzyńskiej
składamy wyrazy serdecznego 

współczucia
Mężowi Mirosławowi

i córkom:  
Małgorzacie i Annie

Przyjaciele: Edward, Zbigniew, 
Tadeusz, Jerzy z rodzinami

Dnia 2 listopada 2018 r.  
odeszła od nas nasza koleżanka 

Elżbieta Piasecka 
członek Związku Kombatantów 
i Osób Represjonowanych RP,  

kobieta o złotym sercu.
 Składamy wyrazy współczucia 

i kondolencje rodzinie.
Koleżanki i koledzy  

ze Związku Kombatantów

„Szare szeregi, w szarych mundu-
rach, harcerska brać” wybrzmiała 
z mocą pieśń szkoły podczas Święta 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 6. Uroczystość, która 
odbyła się 26 października, wprost 
nawiązywała do patrona szkoły, czyli 
Szarych Szeregów. 

Jak pokonywać zło

– W naszej szkole harcerski mundur to 
także strój galowy. Moim marzeniem jest 
zobaczyć, tak jak ok. 30 lat temu bywało, 
90 proc. uczniów w mundurach. Bo to 
z  przeszłości czerpiemy siły do rozwoju 
dla przyszłości. Święto szkoły to idealna 
okazja, by na żywym przykładzie poka-
zać, jak dobrem pokonywać zło – mówiła 
Agnieszka Rutecka, dyrektor szkoły.

Centrum  
w Centrum
Do końca roku w Centrum Kultury na 
pierwszym piętrze działa Grodziskie Cen-
trum Obywatelskie zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Europa i My w ramach 
programu „SPOŁECZlink” dofinansowa-
nego z budżetu Urzędu Marszałkowskie-
go. Placówka otwarta cztery dni w tygo-
dniu w różnych godzinach jest propozycją 
adresowaną przede wszystkim do przed-
stawicieli organizacji pozarządowych.

– Wspólne planowanie strategiczne, 
tworzenie kierunków działań na terenie 
powiatu, wymiana doświadczeń, szuka-
nie możliwości współpracy i tworzenia 
dobrych kontaktów z urzędami, to ważne 
elementy programu SPOŁECZlink. Ofe-
rujemy szereg szkoleń i doradztwa, które 
mam nadzieję wpłynie na rozwój lokal-
nych inicjatyw obywatelskich – mówi Da-
niel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia 
Europa i My.  n  (kb) 

Pamiętali i wysyłali
Za odwagę, heroizm i młodość zostawio-
ną pod gruzami miasta – każdy znalazł 
swój powód, by podziękować powstań-
com. W  ciągu dwudziestu październi-
kowych dni w Grodzisku mieszkańcy 
wysłali 1888 kartek do uczestników po-
wstania warszawskiego. W treści wyjąt-
kowych wiadomości znalazły się życze-
nia, wiersze, a nawet rysunki skreślone 
indywidualnie i zespołowo. Najmłodszy 
spośród nadawców miał 6 lat. W gronie 
pamiętających znaleźli się również świad-
kowie wydarzeń z 1944 roku. 

Akcję „Wyślij kartkę do Powstańca”, 
w ramach kampanii „BohaterON” zorga-

nizowała Młodzieżowa Grupa Konsulta-
cyjna w Grodzisku Mazowieckim.

n  (mm)

Historię konspiracyjnej organizacji opo-
wiadali zebranym harcerze w konwencji 
rozmowy prezentując przykłady współcze-
snego patriotyzmu.

– Nie chcieliśmy, aby przedstawienie 
było bardzo mocno nacechowane wojną 
i walką. Zależało nam na tym, by w bar-
dziej przystępny sposób pokazać dzie-
ciakom wzorce osobowościowe – mówiła 
Beata Michalak, która wraz z Izabelą Cho-
waniec i Andrzejem Siwikiem, przygoto-
wała program artystyczny.

Przeszłość osadzona w teraźniejszości 
bardzo przemawiała do obecnej na sali 
społeczności szkolnej. Pouczającą lekcję 
historii, tolerancji i szacunku dla symboli 
przeprowadzili przedstawiciele klas pią-
tych i szóstych oraz chór.   

n  Tekst i fot. Anna Redel

KO
ND

OL
EN

CJ
E



BOGORIA nr 283 listopad 2018

wybory 201810
 fo

t.a
rc

h.
 O

śr
od

ka
 K

ul
tu

ry

Legiony z rezerwą
Ogłoszony 5 listopada 1916 roku akt 
„usamowolnienia Polski”, odczytany 
na grodziskim rynku wobec licznie 
zebranych obywateli przez niemiec-
kiego generała von Kuphera i w tłu-
maczeniu na polski przez burmistrza 
Stanisława Szmidta, stał się uwertu-
rą do zjawienia się w naszym mieście 
żołnierzy Legionów Polskich. – Już 
przedtem chodziły wieści „przyjdą 
legioniści”. Utwierdziło nas w tem 
i to, że władze niemieckie szukały dla 
nich kwater. Czekaliśmy, aby zobaczyć 
to przyszłe wojsko polskie – notował 
ks. Mikołaj Bojanek, proboszcz i dzie-
jopis grodziski. Jakoż i 21 listopada 
1916 r. przyszli na kwatery legioniści 
„dla dopełnienia werbunku”. Żołnie-
rze osławionej już w bojach II Bryga-
dy zwanej „Karpacką” albo „Żelazną” 
początkowo traktowani byli z (nomen 
omen) rezerwą. Lud miejscowy z pew-
ną obawą patrzył na nich, zdawało się 
jednym, że im zaraz synów zabiorą, 
inni mówili: patrzeć na nich nie mogę, 
może mi brata lub syna zabili, lecz gdy 
zobaczyli ich modlących się w koście-
le, że są i w postępowaniu grzeczni, 
uprzejmi, i gdy jeszcze wdali się w ga-
wędki z nimi, powoli prysły nastroje 
przeciwne. Ostatecznie zjednali sobie 
jednak przychylność grodziszczan. 
Na Boże Narodzenie urządzono dla 
„lagunów”, jak tytułowali ich miesz-
kańcy wsi, gwiazdkę, na ostatki przy-
jęcie, zaś w styczniu 1917 r. odbyło się 
z udziałem legionistów i weteranów 
powstania styczniowego nabożeń-
stwo „na pamiątkę 1863 r.”. Wedle 
zachowanych przekazów, żołnierze 
Legionów, w których szeregach znaj-
dowali się i wykładowcy Uniwersytetu 
Lwowskiego, i  inżynierowie, nauczy-
ciele i urzędnicy bankowi, mieli na 
celu stworzenie pułku ziemi błońskiej. 
Przebywając w  Grodzisku założyli 
tymczasem koło narodowe, prowadzi-
li ćwiczenia dla młodzieży Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” i kursy 
dla „ochroniarek” oraz edukowali lud 
grodziski. n (now)

Opowieści  
na stulecie Obywatelskie werdykty

W odróżnieniu od wyborów ogólnokrajowych, których roz-
strzygnięcie można próbować wywróżyć wcześniej na pod-
stawie sondaży, rezultat wyborów samorządowych, zwłasz-
cza na poziomie lokalnym, pozostaje wielką niewiadomą aż 
do ogłoszenia wyników. Wszelkie spodziewania, rachuby 
i oczekiwania i tak zostają zweryfikowane przez wyborców. 
Jakie werdykty podjęli 21 października?

Frekwencja na plus
Na pewno warta podkreślenia jest stosun-
kowo wysoka frekwencja, która nigdy nie 
była specjalną wizytówką wyborów samo-
rządowych. Tym razem średnia krajowa 
wyniosła 54,90 proc., jeszcze wyższa była 
frekwencja na Mazowszu – 60,93 proc. Na 
tym tle mieszkańcy powiatu grodziskiego 
również mają powody do satysfakcji z do-
brze odrobionej lekcji demokracji – średnia 
powiatowa wyniosła 60,03 proc. Najwyż-
szą frekwencję zanotowano tradycyjnie 
w Podkowie Leśnej, gdzie do urn poszło 
70,96 proc. uprawnionych do głosowania, 
a najniższą w gminie Baranów – tu swój 
obywatelski obowiązek spełniło 55,33 proc. 
wyborców. Chociaż w gminie Grodzisk 
frekwencja była o niemal dziesięć punktów 
procentowych wyższa niż przed czterema 
laty i wyniosła 57,87 proc., to wśród sześciu 
samorządów tworzących powiat grodziski 
okazała się wystarczająca do zajęcia przed-
ostatniego miejsca pod tym względem. 

W samej gminie frekwencja również 
była zróżnicowana – aż 68,79 proc. upraw-
nionych do głosowania skorzystało z czyn-
nego prawa wyborczego w obwodzie nr 13 
z siedzibą w Przedszkolu nr 4, gdzie gło-
sowali mieszkańcy ulic znajdujących się w 
sąsiedztwie Okrężnej, Piaskowej, Na Laski 
i Nadarzyńskiej. Ponadsześćdziesięcio-
pięcioprocentową frekwencję zanotowano 
również w obwodzie nr 20, gdzie głosowali 
mieszkańcy Kad i Opyp, oraz w obwodzie 
nr 10 w SP nr 2, miejscu głosowania dla 
mieszkańców ulic położonych wzdłuż ul. 
3 Maja. Na przeciwległym biegunie znala-
zły się obwód nr 15, obejmujący Adamów, 
Chrzanów Mały, Kłudno Nowe, Kłudno 
Stare, Kłudzienko, Natolin, Tłuste i Żu-
ków, oraz obwód nr 16, gdzie głosowali 
mieszkańcy Chlebni, Chrzanowa Dużego, 
Izdebna Kościelnego i Zabłotni – w obu 
frekwencja nie przekroczyła 50 proc. 

Wybory burmistrza
O fotel burmistrza Grodziska tym razem 
ubiegało się dwóch kandydatów – sprawu-
jący ten urząd nieprzerwanie od 1994 roku 
Grzegorz Benedykciński zgłoszony przez 
Ziemię Grodziską oraz kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości Łukasz Lewandowski. 
Zdecydowanym faworytem był ten pierw-
szy, jednak wynik mógł zaskoczyć nie tylko 

zwolenników dotychczasowego burmistrza, 
ale i samego zainteresowanego. Grzegorz 
Benedykciński zdobył aż 16  828 głosów, 
co dało mu poparcie 84,78 proc. Najlepszy 
wynik zanotował w obwodzie nr 21, gdzie 
zagłosowało na niego ponad 90 proc. wy-
borców z Książenic, Urszulina i Marynina. 
Warto przypomnieć, że od kiedy wprowa-
dzono bezpośrednie wybory na burmistrza, 
Grzegorz Benedykciński co prawda zawsze 
zdecydowanie wygrywał w pierwszej turze, 
jednak jego poparcie, jakim się cieszył, było 
niższe – 79,43 proc. w 2002 roku, 77 proc. 
w 2006 r., 71,75 proc. w 2010 r. i 75,96 proc. 
cztery lata temu.

Łukasz Lewandowski zdobył 3020 gło-
sów, co przełożyło się na 15,22 proc. popar-
cia. Największy odsetek zwolenników jego 
kandydatury zanotowano w obwodzie nr 
16 z siedzibą w Chlebni, gdzie na kandydata 
PiS-u zagłosował co czwarty wyborca.

142 wyborców „zagłosowało” na obu kan-
dydatów, a 180 nie wybrało żadnego z nich, 
co w skali gminy dało 322 głosy nieważne. 

Rada Miejska
Powrót do ordynacji proporcjonalnej 
oznaczał likwidację okręgów jednoman-
datowych. Gmina została podzielona na 
trzy okręgi – dwa miejskie i jeden wiejski. 
W każdym z nich do zdobycia było 7 man-
datów. W okręgu nr 1 znalazła się cała pół-
nocna i zachodnia część miasta wraz z cen-
trum, w okręgu nr 2 – największe dzielnice 
mieszkaniowe: os. Kopernika, Piaskowa, 
Szczęsna. Ponieważ ordynacja nie wyklu-
cza jednoczesnego kandydowania na bur-
mistrza i ubiegania się o mandat radnego, 
obaj kandydaci z takiej możliwości skorzy-
stali, z pozytywnym zresztą skutkiem.

W wyborach zdecydowanie zwycięży-
ła Ziemia Grodziska, która dzięki głosom 
63,56 proc. wyborców zdobyła o jeden 
mandat więcej niż przez czterema laty, co 
oznacza, że aż 17 radnych w 21-osobowej 
Radzie Miejskiej będzie reprezentować 
właśnie to ugrupowanie. Swój stan posiada-
nia w Radzie Miejskiej odbudowało Prawo 
i Sprawiedliwość (17,17 proc.), które w po-
przedniej kadencji nie miało swoich przed-
stawicieli, a  tym razem zdobyło 3  man-
daty. Jeden mandat przypadł w udziale 
Koalicji Obywatelskiej (7,87  proc.). Mimo 
8,63  proc. poparcia ani jednego mandatu 
nie zdobyli Grodziszczanie, którzy w  po-
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Opowieści  
na stulecie

Kto tu właściwie rządzi
Wielka wojna europejska, nazwana 
potem pierwszą (któż mógł wówczas 
mniemać, że wybuchnie druga, jesz-
cze większa i bardziej mordercza) 
wprowadziła do Grodziska poza grozą 
bombardowań i walk frontowych wiel-
ce poważne zamieszanie w  zakresie 
administracji. Ponieważ od początku 
wojny Grodzisk stał się terenem ope-
racyjnym armii rosyjskiej i niemieckiej, 
przechodząc w wyniku zaciętych zma-
gań to w ręce Rosjan, to znów Niem-
ców, jego mieszkańcy w zależności od 
tego, kto i na jak długo zajmował mia-
sto, musieli znosić rządy wojenne jed-
nego lub drugiego okupanta. Leżący 
przed wojną w  guberni warszawskiej 
Grodzisk, zdegradowany w 1870  r. do 
rangi osady, ostatecznie znalazł się 
pod panowaniem Niemców, którzy 
8 września 1915 r. przywrócili mu pra-
wa miejskie w granicach zakreślonych 
przez inż. Zygmunta Białeckiego – 
mianowanego burmistrzem. W wyniku 
opracowanego przezeń planu miasto 
utworzono z osady Grodzisk oraz ze 
wsi Jordanowice, Wólka Grodziska 
i  Nowy Grodzisk. Oficjalne rozporzą-
dzenie niemieckich władz, zaliczające 
Grodzisk w poczet miast z ustalonymi 
granicami i prawami samorządowy-
mi, wiązało się z powołaniem nowego 
burmistrza, którym został Niemiec dr 
Oskar Müller. Inż. Białecki otrzymał 
funkcję zastępcy, atoli i z tego sta-
nowiska został usunięty i zastąpiony 
przez Stanisława Szmidta. Ten zaś 
sprawował swój urząd do końca woj-
ny, by po odzyskaniu niepodległości 
zostać burmistrzem aż do czasu wyło-
nienia w wyborach z 3 czerwca 1919 r. 
pierwszego w Polsce niepodległej ma-
gistratu, na którego czele stanął jako 
burmistrz Zygmunt Rembowski. 

 n (now)

Obywatelskie werdykty
przedniej kadencji mieli dwa mandaty. Bez 
sukcesu udział w wyborach zakończyło 
również nowe ugrupowanie, Stowarzysze-
nie Porozumienie Inicjatyw Społecznych, 
na które zagłosowało 2,78 proc. wyborców. 

21 października mandaty radnych 
zdobyli: w okręgu nr 1 – Grzegorz Bene-
dykciński, Irmina Dziekańska, Sylwester 
Stankiewicz, Łukasz Nowacki, Aleksandra 
Kapuściak i Wiesława Śliwińska (wszyscy 
Ziemia Grodziska) oraz Łukasz Lewan-
dowski (PiS); w okręgu nr 2 – Tomasz 
Krupski, Norbert Cegliński, Joanna Wró-
blewska, Robert Dziekański, Tomasz Su-
chożebrski i Andrzej Okurowski (wszyscy 
Ziemia Grodziska) oraz Janusz Okurowski 
(PiS); w okręgu nr 3 – Piotr Galiński, Jaro-
sław Józefowicz, Stanisław Kolasa, Dorota 
Pieniążek-Fibich i  Stanisław Pietruczuk 
(wszyscy Ziemia Grodziska) oraz Joanna 
Wiśniewska (PiS) i Bartłomiej Okurowski 
(Koalicja Obywatelska).

Ostateczny skład Rady Miejskiej ulegnie 
zmianie po wygaśnięciu mandatu radnego 
Grzegorza Benedykcińskiego w związku 
z objęciem przez niego urzędu burmistrza. 
Jego miejsce w Radzie Miejskiej przysłu-
giwać będzie kolejnej osobie z listy Ziemi 
Grodziskiej z największą liczbą głosów, 
czyli Dariuszowi Świderskiemu. Zmiany 
mogą również nastąpić, jeśli na stanowiska 
wiceburmistrzów zostaną powołane osoby 
z grona radnych, gdyż zgodnie z prawem 
tych funkcji nie można łączyć.

Warto wspomnieć o dotychczasowych 
radnych, którzy tym razem ubiegali się 
o  mandat bez sukcesu. W VIII kadencji 
zabraknie Alicji Pytlińskiej, przewodni-
czącej RM w latach 2002-2010, wieloletnie-
go wiceprzewodniczącego RM Mirosława 
Gajowniczka, który w radzie zasiadał od 
1994 roku, Krzysztofa Kowalczyka, radne-
go od 2006 roku, Ewy Górskiej i Jana Mor-
wińskiego, radnych od 2010 roku, oraz 
Katarzyny Curoł, radnej od 2014 roku. 
21  października mandatu nie zdobyła 
również Małgorzata Sobol, radna od 2010 
roku, która jednak wciąż ma szansę na ko-
lejną kadencję w przypadku powołania na 
wiceburmistrza któregoś z radnych Ziemi 
Grodziskiej kandydujących w okręgu nr 3. 
Sławomir Pietraszek, tym razem kandydo-
wał do Rady Powiatu.

Indywidualnie najwięcej głosów zdobyli 
kandydaci Ziemi Grodziskiej:  Grzegorz 
Benedykciński – 2062, Tomasz Krupski 
– 1302 i Norbert Cegliński – 984. Szcze-
gólnie godny podkreślenia jest wynik do-
tychczasowego wiceburmistrza, który jako 
jedyny z tej trójki kandydował nie z pierw-
szego, a z ostatniego miejsca na liście.  

Rada Powiatu
21 radnych powiatowych mieszkańcy 
wybierali w czterech okręgach: 10 man-

datów przypadło na gminę Grodzisk 
(okręg nr  1), po czterech reprezentan-
tów wyłoniono w okręgu nr 2 (Baranów, 
Podkowa Leśna, Żabia Wola) i okręgu nr 
3 (Milanówek), a  trzech w okręgu nr 4 
obejmującym gminę Jaktorów. Zwycięzcą 
okazała się Ziemia Grodziska, która choć 
kandydatów wystawiła tylko w okręgu 
nr 1, zdobyła w skali powiatu 27,75 proc. 
głosów i będzie dysponować siedmioma 
mandatami, co wraz z czterema zdoby-
tymi przez Wspólny Powiat (16,49 proc.), 
czyli jej pozagrodziski odpowiednik, po-
zwoli na samodzielną większość w Radzie 
Powiatu. Po pięciu przedstawicieli będą 
miały Koalicja Obywatelska (21,77 proc.) 
i PiS (19,36 proc.). Mimo niezłego wyniku 
(7,12 proc.) mandatu nie zdobyli kandyda-
ci Porozumienia Inicjatyw Społecznych. 
Ta sztuka nie udała się również Gro-
dziszczanom (3,31  proc.), Niezależnym 
– Jaktorów (3,12 proc.) i Sprawiedliwemu 
Powiatowi (1,08 proc.), ugrupowania te 
kandydatów zgłosiły tylko w  pojedyn-
czych okręgach.

Indywidualnie najwięcej głosów zdo-
byli Marek Wieżbicki z Ziemi Gro-
dziskiej (3152  głosy), Piotr Wiaderny 
z  PiS (2112  głosów) i Krzysztof Filipiak 
ze Wspólnego Powiatu (1928 głosów). 
Oprócz nich w  Radzie Powiatu zasiądą 
Paweł Pieniążek, Michał Śliwiński, Mał-
gorzata Sędzińska, Maria Grabowska, 
Wojciech Hardt i Danuta Pokropek z Zie-
mi Grodziskiej, Marzena Olszewska, Da-
riusz Dąbrowski, Maria Gałecka-Wolska 
i Marianna Banaszek z PiS, Małgorzata 
Zacny, Krzysztof Sankiewicz, Krzysztof 
Markowski, Sławomir Kamiński i Broni-
sław Świdlicki z KO oraz Zofia Owczarek, 
Aleksander Krzemiński i Andrzej Oliza-
rowicz ze Wspólnego Powiatu. 

Inauguracyjne posiedzenia Rady Miej-
skiej i Rady Powiatu kadencji 2018-23 od-
będą się już po wydaniu numeru listopado-
wego, więc o pierwszych decyzjach, takich 
jak wybór prezydiów obu rad oraz zarządu 
powiatu, poinformujemy w grudniu.   

Sejmik
Do sejmiku województwa mazowieckiego 
z okręgu nr 7, w którym znalazł się również 
powiat grodziski, wybrani zostali Konrad 
Rytel (Bezpartyjni Samorządowcy), Boże-
na Żelazowska (PSL), Marcin Podsędek, 
Maciej Lasek, Piotr Kandyba i Jadwiga 
Zakrzewska (KO) oraz Andrzej Bittel, 
Katarzyna Lubiak, Dominika Figurska, 
Damian Olszewski i Stefan Traczyk (PiS). 
Ogólnie w 51-osobowym zgromadzeniu 
24 mandaty przypadły w udziale przedsta-
wicielom PiS, 18 mandatów zdobyła KO, 
a 8 PSL. Jeden mandat zdobyli Bezpartyjni 
Samorządowcy. 

 n Krzysztof Bońkowski
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Gminę stać na bajery

Prawie 85 procent głosów otrzymał Pan 
w wyborach samorządowych. Spodziewał 
się Pan takiego wyniku? 

– Szczerze? Nie. Dotychczas zawsze mia-
łem powyżej 70 proc. poparcia, raz nawet 
było blisko 80 proc., ale nigdy tego progu 
nie osiągnąłem, więc marzyłem, że uda się 
to w moich ostatnich wyborach na burmi-
strza. Ale że będzie to prawie 85 proc. gło-
sów, tego się nie spodziewałem. Skromnie 
mogę powiedzieć, że w tych wyborach była 
wyjątkowo duża frekwencja i ona również 
zadziałała na moją korzyść. A nieskromnie 
myślę, że przez 24 lata, kiedy jestem burmi-
strzem, włożyłem spory wysiłek, żeby taki 
wynik osiągnąć. Jestem niezwykle wdzięcz-
ny mieszkańcom za tak piękny prezent.
Zatem podtrzymuje Pan deklarację, że 
będzie to Pana ostatnia kadencja jako bur-
mistrza?

– Nie wykluczam kandydowania do Rady 
Powiatu czy sejmiku, ale to był definitywnie 
mój ostatni start w wyborach na burmistrza. 
Ludzie w pewnym wieku powinni zejść ze 
sceny. Przeciąganie urzędowania o kolejną 
kadencję byłoby niedobre i dla miasta, i dla 
mojej rodziny. W Grodzisku musi nastąpić 
zmiana pokoleniowa we władzach. Jej ja-
skółki są już w nowej kadencji. Dzisiaj cieszę 
się każdym dniem pracy i tak będzie przez 
kolejne pięć lat, ale mam marzenie, żeby 
wsiąść w samochód i pojechać gdzieś, nie 
myśląc, czy w gminie wszystko w porządku, 
nie dostając alarmujących telefonów.
Najwyższy w historii wynik w wyborach 
do Rady Miejskiej uzyskała Ziemia Gro-
dziska, która zwyciężyła również w wybo-
rach powiatowych. Czuje Pan radość czy 
obawę, że gdyby pojawiły się problemy, 
to nie będzie z kim podzielić się odpowie-
dzialnością?

– Czuję się w pełni odpowiedzialny i rad-
ni Ziemi Grodziskiej – jak sądzę – również, 
więc nie mamy zamiaru na nikogo odpo-
wiedzialności zrzucać. To bardzo fajna gru-
pa ludzi, większość z nich była radnymi, 
więc wiedzą, na czym polega praca w samo-
rządzie. Ale tak wysokiego poparcia dla Zie-
mi Grodziskiej nie oczekiwałem w najśmiel-
szych snach. Obawiałem się o większość, ale 
realnie liczyłem na 12 mandatów, marzyłem 
o 14, a jest 17.
Przed czterema laty jako priorytety na ka-
dencję 2014-18 wskazał Pan poprawę ko-

munikacji, rewitalizację oraz budownic-
two komunalne i socjalne. Jak Pan ocenia 
stopień realizacji tych postulatów?

– Jeśli chodzi o budownictwo, to pełna 
satysfakcja. Wybudowaliśmy trzy bloki, od-
zyskaliśmy ok. 50 mieszkań, co dało nam 
prawie 200 lokali. Dzięki temu mogliśmy 
doprowadzić do likwidacji zdecydowanej 
większości komunalnych budynków miesz-
kalnych o bardzo złej jakości przy ul. Obroń-
ców Getta, 11 Listopada, pl. Króla Zyg-
munta Starego i w wielu innych miejscach. 
W przyszłym roku zaczniemy budowę jesz-
cze jednego budynku, bo mam zamiar zli-
kwidować mieszkania komunalne przy ul. 
Tylnej, Ułańskiej i te, które pozostały przy 
ul. Sienkiewicza. W pozostałych miejscach 
problem został rozwiązany: Harcerska – bez 
mieszkańców komunalnych,  Obrońców 
Getta – podobnie, deptak – wszystkie naj-
gorsze budynki rozebrane, budynki przy ul. 
Kowalskiej rozebrane, slumsy na Wioślar-
skiej – zlikwidowane.
A jak poszło z rewitalizacją?

– Również bardzo dobrze. Wystarczy wy-
mienić Szkołę Podstawową nr 1, czyli zabyt-
kowy Zakład Wodoleczniczy, Willę Niespo-
dzianka, dworzec, bo jako gmina mieliśmy 
udział w tej inwestycji, okolice dworca, Sta-
wy Walczewskiego. Ale rewitalizacja to pro-
ces, więc trudno mówić o jej zakończeniu. 
Może w takim razie ten proces dosięgnie 
również centrum miasta. Przed wybo-
rami zwracał Pan uwagę na konieczność 
ożywienia deptaka. Czy można już mówić 
o jakichś konkretach?

– Na pewno będziemy zajmowali się rewi-
talizacją kamienic miejskich przy pl. Króla 
Zygmunta. Bo oprócz budynków, które 
były w fatalnym stanie i zostały rozebrane, 
a  w    ich miejsce w przyszłości powstanie 
nowa siedziba szkoły muzycznej i  liceum 

miejskie, są jeszcze kamienice, które chce-
my odnowić. Natomiast my deptaka nie 
ożywimy, bo nie jesteśmy od tego. Jesteśmy 
od tego, by stworzyć odpowiednie warunki 
dla ludzi z inicjatywą. Dlatego musimy za-
dbać o poprawę estetyki, oświetlenie. Ma-
rzę, by rewitalizację deptaka połączyć z ul. 
Harcerską, która powinna wygenerować 
powstanie kafejek, restauracji. Będziemy 
starali się iść w tym kierunku, by ta ulica 
zachowała swój oryginalny, historyczny 
charakter i w takim duchu powinny być bu-
dowane nowe kamienice. 
Wróćmy zatem do priorytetów na minio-
ną kadencję – co z poprawą komunikacji?

– Komunikacja funkcjonowała po-
prawnie jak na trudności, które nam to-
warzyszyły – remont linii podmiejskiej 
PKP, wciąż trwająca modernizacja trasy 
katowickiej, przez co mieliśmy zwiększo-
ny ruch tranzytowy. Ale na pewno w tym 
obszarze nadal mamy dużo do zrobienia. 
Musimy szukać nowych rozwiązań, jeżeli 
chodzi o komunikację publiczną. Dlatego 
w tej sprawie przeprowadziliśmy wśród 
mieszkańców ankiety i mamy ok. 1000 
sugestii, więc to olbrzymi materiał do 
analizy. Korzystnym elementem jest nasz 
udział w konkursach o dofinansowanie au-
tobusów elektrycznych. Otrzymaliśmy już 
dotację na dwa takie pojazdy, a aplikujemy 
o dwa kolejne. Mamy sporo do zrobienia 
również w infrastrukturze drogowej. 
Jakie najważniejsze przedsięwzięcia są 
planowane w tym zakresie? 

– Połączenie ul. Chełmońskiego i Nada-
rzyńskiej – na odcinku od Chełmońskiego 
do Dalekiej ta droga już istnieje, musimy 
wykonać jeszcze przebicie do Montwiłła 
i dalej do Radońskiej, a istniejącą ul. War-
szawską i E. Plater będziemy modernizo-
wali. Ponadto powstanie prawoskręt z ul. 
3 Maja na wiadukt, rondo na skrzyżowaniu 
ul. 3 Maja i Teligi. Przebudowane zostanie 
skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Nada-
rzyńskiej, gdzie od strony Książenic będzie 
lewoskręt. W nieco dalszej perspektywie 
w śladzie planowanej wcześniej obwodnicy 
południowej powstanie droga łącząca Kałę-
czyn z ul. Nadarzyńską.
Cztery lata temu na początku kadencji 
zapowiadał Pan m.in. budowę nowego ra-
tusza, hali widowiskowo-sportowej oraz 
zakup i rewitalizację Wójtówki. Na razie 
te zamierzenia nie zostały zrealizowane. 

– Wójtówka to już nieaktualny pomysł. 
Rzeczywiście była taka koncepcja, bo obiekt 
coraz bardziej podupadał, a nic nie zapo-
wiadało, by to się miało zmienić. Ale jest 
już inwestor, który Wójtówkę wkrótce wy-
remontuje. Na ratusz mamy gotowy projekt, 
niebawem ogłosimy przetarg na budowę. 
Dlaczego dopiero teraz? Bo trafiliśmy na 

Z Grzegorzem Benedykcińskim, 
którego 21 października miesz-
kańcy wybrali po raz kolejny na 
urząd Burmistrza Grodziska Ma-
zowieckiego, rozmawiał Krzysz-
tof Bońkowski. 
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moment, kiedy pojawiła się silna koniunk-
tura i zaczęło brakować rąk do pracy. Podob-
nie jest z budową hali widowiskowej – dwu-
krotnie już ogłaszaliśmy przetarg, jednak 
za każdym razem ceny proponowane przez 
wykonawców były wyższe, niż tego ocze-
kiwaliśmy, i przetargi były unieważnione. 
Będziemy ten przetarg ponawiać za ok. 3-4 
miesiące. Zrobiliśmy pewne modyfikacje 
projektu, by budowa była nieco tańsza, więc 
mam nadzieję, że powiedzenie „do trzech 
razy sztuka” sprawdzi się w tym przypadku. 
Likwidacja dwuzmianowości, poprawa 
komunikacji publicznej i likwidacja smo-
gu – to priorytety, o których m.in. mówił 
Pan przed wyborami. Jak zamierza je Pan 
zrealizować?

– Jeżeli chodzi o likwidację dwuzmiano-
wości, to działania są już w toku, bo trwa 
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, po-
nadto powstanie szkoła w Szczęsnem oraz 
przedszkole przy ul. Okrężnej. Musimy 
również rozwiązać problem sporej liczby 
uczniów spoza naszej gminy, którzy uczęsz-
czają do naszych szkół, szczególnie w Ksią-
żenicach, Adamowiźnie i SP nr 2. Konieczny 
jest mechanizm, który spowoduje, że ogra-
niczymy ten napływ. 
Co ze smogiem?

– Działania w tym kierunku są już prowa-
dzone. Przeprowadziliśmy niedawno bada-
nia dronem i mogę z satysfakcją powiedzieć, 
że nie ma nigdzie zagrożeń najbardziej nie-
bezpiecznymi substancjami. Owszem, nadal 
mamy dużą liczbę kotłów, w których pali się 
węglem czy drewnem, ale to nie jest zabro-
nione. Natomiast musimy walczyć z  tymi, 
którzy palą w piecach śmieciami i  plasti-
kiem. Na stałe będziemy monitorowali po-
wietrze w Grodzisku. Mamy czujniki i ich 
odczyty będą podawane do wiadomości pu-
blicznej. Na pewno kontynuować będziemy 
program dopłat do wymiany pieców i z in-
formacją oraz pomocą proceduralną bę-
dziemy starali się dotrzeć również do osób 
starszych. W walkę ze smogiem wpisuje się 
również rozbiórka starego budownictwa ko-
munalnego – dzięki temu zlikwidowaliśmy 
ponad sto kominów węglowych. Do tych 
działań dojdą autobusy elektryczne, obwod-
nica, co wraz z olbrzymią liczbą nasadzeń 
zieleni spowoduje, że będziemy mogli spo-
kojnie odetchnąć. 
Budowa hali, szkoły muzycznej, nowego 
przedszkola i żłobka przy ul. Okrężnej, 
budowa szkoły i przedszkola w Szczęsnem, 
do tego szereg inwestycji drogowych – czy 
to aby możliwe, by ze wszystkim zdążyć 
w ciągu pięciu lat? Jakie są priorytety?

– Zamierzam zrealizować wszystkie te 
zapowiedzi, natomiast nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć, co będzie za 3-4 lata. W tej 
chwili trwa koniunktura, mamy środki unij-
ne, coraz większy budżet i nic nie wskazuje 
na to, żeby ta tendencja miała się zmienić. 
Gdyby okazało się, że z jakichś przyczyn 
nie uda się zrealizować wszystkich inwe-
stycji, to priorytetem jest budowa szko-
ły i przedszkola, następnie drogi i ratusz 

przy Willi Niespodzianka. Nowy budynek 
Urzędu Miejskiego jest o tyle ważny, że nie 
mamy odpowiedniego miejsca dla opieki 
społecznej. Dlatego po wybudowaniu ratu-
sza w obecnym budynku magistratu będzie 
właśnie OPS, Straż Miejska. To wszystko jest 
bardzo realne bez dodatkowego zadłużania 
gminy.
Zadłużenie gminy wskazywane jest przez 
krytyków jako jeden z argumentów do tezy 
o złym zarządzaniu gminą. Pana zadłuże-
nie gminy nie niepokoi?

– Jeżeli jakiś samorząd chwali się dziś, że 
nie jest zadłużony, to znaczy, że nie wyko-
rzystuje środków unijnych i nie inwestuje. 
A naprawdę nie ma na co czekać, bo po 2022 
roku taka skala środków unijnych będzie 
wspomnieniem. Gdybyśmy nie wykorzysta-
li środków na parki, parkingi, to Grodzisk 
wyglądałby znacznie gorzej. Wybudowali-
śmy nową oczyszczalnię ścieków, kanaliza-
cję, wodociągi, czyli mnóstwo rzeczy. Dzisiaj 
mamy zadłużenie rzędu 80 milionów przy 
budżecie 320 mln zł. To proszę to porównać 
do budżetu domowego, zachowując ska-
lę. Jeśli ktoś rocznie zarabia 50 tys. zł i ma 
12,5  tys. zł kredytu, to chyba nie jest jakoś 
przesadnie zadłużony.
Ostatnia kadencja obfitowała w nowe 
gminne obiekty przeznaczone na cele kul-
turalne – ostatnio Mediateka, wcześniej 
Willa Niespodzianka, świetlice. W najbliż-
szej przyszłości mają powstać kolejne – nie 
tylko na terenach wiejskich, lecz także przy 
ul. Górnej. Czy gminę stać na utrzymanie 
tylu placówek?

– Oczywiście. Decydując się na budowę 
tych obiektów mieliśmy świadomość kosz-
tów.  Jeśli chodzi o samo utrzymanie, one 
nie są duże, znacznie więcej kosztują zaję-
cia – opłacenie instruktorów, animatorów, 
lektorów, ale po to budujemy te świetlice, 
by tam się coś działo. W ostatnim czasie 
udało nam się sprowadzić sporo inwesto-
rów i z jednej tylko firmy gmina otrzymuje 
z tytułu podatku od nieruchomości taką 
kwotę, która w zupełności wystarcza na 
całoroczne utrzymanie świetlic. Za chwi-
lę będzie budowanych kolejnych kilka 
firm, które będą płaciły 3-4 mln zł podat-
ku rocznie. Udział w  podatkach od osób 
fizycznych w przyszłym roku przyniesie 
10 mln zł więcej niż w tym. A koszt utrzy-
mania wszystkich świetlic to nieco ponad 
1 mln zł. Gminę na to stać. 
Placówki te w dużej mierze zachęcają bez-
płatnymi zajęciami. Czy taki trend nie 
stoi w sprzeczności z wcześniejszą ideą, by 
obiekty publiczne również na siebie zara-
biały – jak pływalnia czy Centrum Kultury?

– To jest wyrównanie szans dla wszystkich, 
bo w świetlicach nie dzielimy na tych, któ-
rzy mają pieniądze, i tych, którzy nie mają. 
Nie czarujmy się, jeżeli wprowadzilibyśmy 
odpłatność, to byśmy wyeliminowali sporą 
gromadę dzieciaków, których po prostu na 
to nie stać, skreślilibyśmy dzieci z rodzin 
patologicznych i bez walki pozwolili, by 
z  patologii rodziła się patologia. Jeżeli my 

tej szansy nie stworzymy, to w części rodzin 
dzieci takiej szansy nie dostaną. Uważam, 
że taka dostępność do kultury, sztuki, kon-
takt z innymi ludźmi, technologiami, moż-
liwość dbania o zdrowie, bo przecież mamy 
tam profilaktykę, jest inwestycją, która się 
opłaca. Bo w dłuższej perspektywie przy-
niesie mniejszą liczbę zwolnień lekarskich, 
mniejszą liczbę uzależnień, mniejszą liczbę 
patologii. 
Przed wyborami wyrażał Pan nadzieję, że 
na terenach przy autostradzie pojawią się 
ciekawe inwestycje. Czy w związku z tym 
można spodziewać się jakichś rewolucyj-
nych zmian w planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy? 

– Wciąż nie wiemy jednej podstawowej 
rzeczy – czy będzie lotnisko, jak ono będzie 
usytuowane i jaki będzie miało wpływ na 
ten teren. Natomiast oczywiste jest, że je-
żeli zapadnie ostateczna decyzja o budowie 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, na 
pewno będzie miało to wpływ na zagospo-
darowanie terenów przy autostradzie. Dziś 
zainteresowanie jest jedno: magazyny, cen-
tra logistyczne. Ja nie chcę tu centrum lo-
gistycznego. Część terenów jest oczywiście 
wykorzystana pod magazyny, bo często nie 
kwalifikują się do innych inwestycji. Ale lot-
nisko może spowodować napływ zupełnie 
innych inwestorów. Może powstaną tutaj 
hotele, centra obliczeniowe, może powstaną 
biurowce, może wielkie centrum handlowe. 
Dlatego musimy jeszcze poczekać ze zmia-
nami w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Jedno jest pewne – decyzja o budowie lotni-
ska sprawi, że łatwiej będzie o odrolnienie 
gruntów w Izdebnie Kościelnym czy Kłud-
nie. I pamiętajmy o jednym: nie zrobimy nic 
bez opinii mieszkańców wsi położonych na 
tym terenie.  
Jak Pan wspomniał, strumień unijnych do-
tacji za kilka lat zostanie przykręcony. To 
będzie duży problem dla Grodziska?

– Liczymy, że środki unijne pozwolą na 
budowę drugiego toru WKD. Przy udziale 
środków unijnych będzie budowana droga 
do Radziejowic, podobnie jak obwodnica, 
więc w gminę Grodzisk będą zainwestowa-
ne olbrzymie pieniądze unijne na inwesty-
cje, realizowane wprawdzie nie przez gmi-
nę, ale dla naszych mieszkańców, którym 
– jak sądzę – jest obojętne, czy za budową 
stoi województwo, powiat czy gmina. Na-
tomiast nadal będą dostępne środki unijne 
na projekty miękkie – szkolenia, spotkania. 
Ale to nie jest powód do zmartwień, bo po 
wybudowaniu ratusza, szkół, przedszkola, 
hali sportowej, rozbudowie basenu i moder-
nizacji dróg, w Grodzisku już nie powinno 
się budować dużych obiektów publicznych, 
bo wszystko już jest albo niebawem będzie. 
I trzeba się będzie skupić na sprawnym za-
rządzaniu tymi obiektami i ich efektywnym 
wykorzystaniem. Chyba że pojawi się jakiś 
interesujący pomysł, bajer, który będziemy 
chcieli zrealizować. Bo gminę stać na bajery.
Dziękuję za rozmowę.   
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„My uczniowie klas pierwszych ślubujemy uczyć się pilnie, wzorowo się zachowywać, 
godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły” – obiecywały pierwszaki ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 podczas ceremonii pasowania, która odbyła się 12 października. 
Tego samego dnia uroczystość odbyła się również w Adamowiźnie (na zdjęciu).

Jak co roku Dzień Edukacji Narodowej był przyczynkiem do zorganizowania w sali widowiskowej Centrum 
Kultury uroczystości z okazji święta gminnej i powiatowej oświaty. 15 października ponad 60 osób z rąk 
burmistrza i starosty odebrało nagrody i wyróżnienia.

edukacja14

Z przedszkolaka na pierwszaka 

– Przysięga jest krótka, zwięzła i łatwa, by 
dziecko świadomie wypowiadało słowa, które 
potem będzie realizować każdego dnia – mó-
wiła Agnieszka Rutecka, dyrektor SP nr 6.

Publicznością bardzo ważnego w życiu ma-
luchów wydarzenia byli rodzice, najbliższa 
rodzina, a także  przedstawiciele grodziskiego 
samorządu: burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski i radny Sylwester Stankiewicz.

– Życzę wam, abyście tę szkołę bardzo ko-
chali, bo to miejsce z wielkimi tradycjami. 
Wielu wspaniałych ludzi skończyło tę szkołę, 
a to zobowiązuje – mówił burmistrz.

Tego samego dnia pasowanie klas pierw-
szych oraz Dzień Nauczyciela świętowała 
społeczność Szkoły Podstawowej im. dra 
Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie. 
Wychowankowie klas a, b i c swój pierw-

szy uczniowski egzamin zdali wyśmienicie 
przygotowując zabawne, ale nie pozbawione 
elementów patriotycznych przedstawienie. 
Występy dzieci oraz akt pasowania mieli 
przyjemność podziwiać, obok nauczycieli, 
rodziców i dziadków zaproszeni na uroczy-
stość goście, m.in. wiceburmistrz Piotr Galiń-
ski, sołtys wsi Adamowizna Jarosław Józefo-
wicz, sołtys wsi Czarny Las Ewa Błońska oraz 
zaprzyjaźnieni z placówką księża.

– Wszyscy zastanawiają się, co z was wy-
rośnie. Ja myślę, że dobrzy, wrażliwi, mądrzy, 
wartościowi ludzie. I to mi wystarczy – mó-
wił dyrektor szkoły Piotr Ciesielczyk, który 
za sprawą czerwonej kredki używanej do pa-
sowania, ostatecznie pożegnał przedszkolaka 
w osobie pierwszaka.

n   (ar, mm)

Spotkanie rozpoczął występ uczennicy 
Amelki Iwanowskiej, która śpiewała, że na-
uczycielom „szóstka się należy”. Młoda wy-
konawczyni nie była odosobniona w tym 
przeświadczeniu.

– Chciałbym, abyście z tej pracy, a raczej 
służby społeczeństwu czerpali wiele satysfak-
cji i radości. Życzę, aby wasi podopieczni byli 
osobami mądrymi i dobrymi. Szkoła to nie 
tylko przekazywanie wiedzy, lecz także wy-
chowywanie. Niejednokrotnie musicie wkra-
czać w kompetencje rodziców. To niezwykle 
trudne zadanie, ale radzicie sobie z tym do-
skonale – mówił starosta Marek Wieżbicki.

Nagrodę Burmistrza Grodziska otrzy-
mali: nauczyciele (fot.1) Karolina Barańska, 
Katarzyna Karpińska, Anna Rybak, Joanna 
Kozdrak, Patrycja Kochan, Anna Lipner, 
Barbara Pietruczuk-Godoń, Tadeusz Roba-
szyński-Janiec oraz pracownicy administra-
cji i obsługi Małgorzata Trepkowska, Anna 
Olejnik, Urszula Wacławek, Iwona Sobota 
i Agnieszka Kalkosińska.

Wśród tegorocznych laureatów Nagro-
dy Starosty znaleźli się dyrektorzy placó-
wek oświatowych – Agnieszka Klonowska, 
Agnieszka Zegarłowicz i Agnieszka Boczek, 
przedstawiciele kadry pedagogicznej – Jolan-
ta Parol, Robert Kwiatkowski, Adam Kossa-
kowski, Agnieszka Zdziech, Ewelina Jawor-

ska, Małgorzata Włodarska, Elżbieta Karolak, 
Hanna Jankowska-Lekszycka oraz pracownik 
administracyjny Aneta Misiak.

Na Wyróżnienia Burmistrza zasłużyli na-
uczyciele – Barbara Michalska, Olga Łubian-
ka, Magdalena Lewandowska, Iwona Słupek-
-Duda, Małgorzata Deć-Kucharczyk, Joanna 
Jabłońska, Grażyna Kaczorowska, Katarzyna 
Romańska, Anna Adamkiewicz, Agnieszka 
Stankiewicz, Magdalena Bagińska, Magda-
lena Badowska i Marzena Sowińska oraz 
pracownicy administracji Halina Kucharek, 
Dorota Sokołowska, Danuta Pindor, Maria 
Sochacka, Agnieszka Wierzbicka, Dorota Ka-
linowska i Leszek Sokołowski.

Wśród wyróżnionych przez starostę  (fot. 2)
przedstawicieli kadry pedagogicznej znalazły 
się Ewa Suska, Małgorzata Buczyńska, Lucy-
na Kucińska, Jolanta Jabłońska, Beata Waś, 
Katarzyna Wojtczak, Maria Błaszczyk, Beata 
Zalipska, Beata Stefańska-Wojtczak, Iwona 
Wronkowska, Anna Szymańczak, Magdalena 
Majewska, Magdalena Usiądek. Ponadto wy-
różniona została Agnieszka Antosik.

Tego dnia doceniono także przedstawicie-
li instytucji współpracujących z placówkami 
oświatowymi. Gminne wyróżnienia przypa-
dły w udziale Joannie Kowalewskiej ze Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, Sylwii Bąbik z  Bi-
blioteki Pedagogicznej, Milenie Kamińskiej 

z Państwowej Szkoły Muzycznej, Iwonie Cho-
rek z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Beacie 
Ubych-Bień ze Świetlicy w Chrzanowie Du-
żym. Powiatowe wyróżnienia (fot. 3) trafiły do 
redaktora naczelnego Radia Bogoria Marka 
Karczewskiego, technika scenicznego w gro-
dziskim Ośrodku Kultury Marcina Krupy, 
oficera prasowego Komendanta Powiatowego 
Policji Katarzyny Zych, kierownika Centrum 
Usług Wspólnych Kamila Węcławka, dyrek-
tora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji dra Pawła Poszytka, Sheraton War-
saw Hotel oraz UPEMI Unii Producentów 
i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Do wyróżnień dołączył także Zarząd 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Od-
dział w  Grodzisku wręczając dyplomy Lidii 
Abramczyk, Aleksandrze Kapuściak, Wiesła-
wie Śliwińskiej i Renacie Nowakowskiej.

– Jesteśmy gminą, która ma zupełnie inny 
problem niż reszta kraju. Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat mamy ponad 1600 dzieci więcej. 
W naszej oświacie pracuje ok. 800 osób. Bar-
dzo nam zależy, żeby dzisiaj był to dla was 
fajny, miły dzień i żebyście dobrze się bawili 
– mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński. 
Tak też się stało, ponieważ na zakończenie 
uroczystości wystąpił Kabaret Nowaki, który 
rozbawił zebraną publiczność do łez.

 n  Tekst i fot. Anna Redel

Oświata doceniona
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Otwarcie toru do treningów dla 
jednośladów, czyli pumptracku, 
stanowiącego największą atrak-
cję nowego kompleksu rekre-
acyjno-wypoczynkowego, zgro-
madziło przy ul. Dalekiej sporą 
liczbę fanów ewolucji na rowe-
rach i hulajnogach.  

15wydarzenia

Mistrzowski pumptrack na Dalekiej
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– Plac zabaw będzie skończony w przecią-
gu tygodnia-dwóch, ale nie mogliśmy już 
dłużej patrzeć na to, jak dzieciaki skaczą 
przez płot, żeby pojeździć na tym pump-
tracku. Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby 

Skomponowany przez Wojciecha Kilara po-
lonez z filmu „Pan Tadeusz”, niezapomniany 
motyw z serialu „Polskie drogi” oraz Polonez 
As-dur op. 53 Fryderyka Chopina zabrzmiały 
13 października na polanie u zbiegu ul. Wią-
zowej i Kalinowej w Czarnym Lesie. Koncert 
w wykonaniu Błażeja Dziomdziory, miesz-
kańca miejscowości, zwieńczył uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego pod świe-
tlicę, której budowa zostanie sfinansowana ze 

środków gminnych. Akt erekcyjny podpisali 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, radna 
Małgorzata Sobol, sołtys Czarnego Lasu Ewa 
Błońska, radna rady sołeckiej Elżbieta Klo-
nowska oraz mieszkańcy: Ewa Szelągowska-
-Kalman i dr Artur Obidziński.

– Ta świetlica ma być miejscem integracji, 
bo przecież Czarny Las był bardzo małą wio-
seczką, w której mieszkało 140 osób. Dziś to 
zupełnie inna miejscowość, państwo wszyscy 
się sprowadziliście tu jak do Ameryki. I trzeba 
zacząć się integrować, a żeby zacząć się inte-
grować, musi być takie miejsce – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Po uroczystości sołtys Ewa Błońska zapro-
siła zgromadzonych na ul. Choinową, gdzie 
na terenie placu zabaw odbył się piknik czar-
noleski, podczas którego zapłonęło ognisko, 
mieszkańcy częstowali sąsiadów swoimi wy-

robami kulinarnymi, a najmłodsi bawili się 
wspólnie z animatorami.  

– Pikniki sołeckie organizujemy co roku. 
Dotychczas tematyka była przeważnie ekolo-
giczna. W ubiegłym roku towarzyszyło nam 
hasło „Ratujmy pszczoły – sadzimy lipy i inne 
drzewa miododajne”, dwa lata temu – „Dzień 
niezapominajki”, a tematem była pamięć o bli-
skich i osobach samotnych. W tym roku ha-
sło pikniku brzmi „Poznaj swojego sąsiada” 
– mówiła pani sołtys, która ma już pomysł 
na kolejną po zapowiadanej świetlicy gmin-
ną inwestycję. – Wraz z budowanymi obec-
nie świetlicami wiejskimi powstają przy nich 
place zabaw i plenerowe siłownie. My takie 
miejsce już mamy przy ul. Choinowej, dlatego 
mieszkańcy wyrazili wolę, by przy świetlicy 
powstało boisko. Myślę, że to realne – przeko-
nuje Ewa Błońska.   n  (kb)
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wyrazy serdecznego 

współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa Redakcja

Niesforny przyjaciel 
Sto cisów pojawiło się pod koniec paździer-
nika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawo-
wej w Książenicach. Liczba sadzonek była 
oczywiście nieprzypadkowa i nawiązywała 
do stulecia niepodległości, a sama akcja zo-
stała zainicjowana przez Fundację Przyjacie-
le Szkoły w Książenicach w ramach projektu 
„Niepodległa inspiruje”, na którego realiza-
cję organizacja pozyskała dofinansowanie 
z Fundacji PZU. Pierwotnie całość prac 
ogrodniczych zaplanowano na 23 paździer-
nika, okazało się jednak, że chociaż deszcz 
jest przyjacielem ogrodników, to bywa nie-
sforny i gdy przybywa wraz z wiatrem i chło-
dem, może nawet największy entuzjazm za-
mienić w realizm. Ostatecznie w tym dniu 
zasadzono tylko część z przewidzianych stu 
roślin, a niezłomną wobec aury postawą 
oprócz przedstawicieli społeczności szkol-

nej i reprezentantek Fundacji wykazali się 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, jak rów-
nież lokalne media (na zdjęciu) w osobach 
Kamila Kubackiego z portalu obiektywna.
pl i niżej podpisanego redaktora naczelnego 
„Bogorii”. Pozostałe cisy zapuściły korzenie 
30 października.

n  Krzysztof Bońkowski

Jak do Ameryki 
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otwarcie zrobić już dziś – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Z racji lokalizacji obiekt na co dzień 
będzie służył przede wszystkim uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 6, ale nie tylko. 

– Ponieważ jest to park miejski, ale zlo-
kalizowany na terenie SP nr 6, więc dzieci 
z tej okolicy będą miały dostęp do trzech 
niezależnych stref – strefy związanej 
z pumptrackiem, z boiskiem do siatków-
ki lub badmintona i z placem zabaw oraz 
miejscem do wspinaczki. Od godz. 8 do 16 
strefy te będą wykorzystywane przez mło-
dzież szkolną, a od godz. 16 do 20 obiekt 
będzie ogólnodostępny, podobnie jak 

w soboty i niedziele – mówiła Agnieszka 
Rutecka, dyrektor SP nr 6.

Na to, że bezpieczne korzystanie 
z  pumptracku wymaga stosowania się 
pewnych zasad, zwracał uwagę Sławomir 
Chmura, grodziski olimpijczyk. 

– To jest urządzenie wysokiej jakości. 
W lipcu byłem na Mistrzostwach Świata 
w Arnhem i taki tor był ustawiony do tre-
ningu. Jest dobrze ustabilizowany, a two-
rzywo sprawia, że warunki atmosferyczne 
nie mają wpływu na funkcjonalność. Trze-
ba tylko dbać o czystość i pamiętać o kasku  
–  mówił znany przed laty panczenista, 
obecnie szkoleniowiec.   n  (kb)
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Bezwypadkowe żeglowanie
Rejsy, regaty, obozy, złazy, kursy, szkolenia i wiele, wiele innych aktywności wyróżnia Grodziski Klub Żeglarski 
Czysty Wiatr, który 26 października w sali widowiskowej Centrum Kultury obchodził swoje 15-lecie.

Plenerem fotograficznym z Marcinem Masalskim i miłośniczką ptaków 
Małgorzatą Jaszczołt rozpoczął się pierwszy Grodziski Dzień Ptaków, zor-
ganizowany 30 września przez Centrum Kultury. Grupa obserwatorów naj-
pierw wybrała się do Kraśniczej Woli, by na uroczysku Rozłogi podziwiać 
ostoję, jaką dla rzadkich gatunków flory i fauny stanowią tutejsze stawy.

Uroczystość prowadzili Mirosław Łysz-
kowski i Aleksandra Kapuściak, którzy 
przybliżyli zebranym barwną historię  
klubu.

– Mój pierwszy rejs był bardzo trudny, bo 
od razu na głębokie wody i duże wiatry. Do-
kładnie to pamiętam. Ludzie bardzo chęt-
nie korzystają ze spędzania czasu wolnego 
na wodzie. W naszym klubie zdobywają 
szlify, kończą kursy, a potem zaczynają sa-
modzielnie żeglować – mówiła Aleksandra 
Kapuściak.

Dyplom gratulacyjny dla klubu ze strony 
grodziskiego samorządu wręczyły Joanna 
Wróblewska, przewodnicząca Rady Miej-
skiej, oraz Maria Grabowska, sekretarz 
gminy. Na uroczystości nie zabrakło także 
burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego, 
który znany jest ze swojego zamiłowania 
do żeglowania.

– Tradycje żeglarskie w Grodzisku są 
od bardzo dawna. Klub ma sporo sukce-

sów, wiele wspaniałych akcji, bardzo dużo 
zwolenników, jednak najpiękniejsze jest to, 
że przez te wszystkie lata nie mieliśmy ani 
jednego wypadku. Zagrożenia bywały, ale 
nigdy nikomu nic się nie stało – mówił Mi-
rosław Łyszkowski, prezes klubu.

Spotkanie dla żeglarzy było okazją do re-
fleksji i zadumy nad minionym, wspólnie 
spędzonym czasem.

– Nasze wspomnienia sięgają lat 60., kiedy 
powstała wodna drużyna harcerska, z której 
klub się wywodzi. Ostatnie to odsłonięcie 
pomnika Leonida Teligi, grodziskie regaty 
żeglarskie, rejsy morskie i mazurskie. Cie-
szymy się, że jest sporo dzieci w organizacji, 
bo to one w przyszłości będą kontynuatora-
mi – mówił Romuald Wąsikowski. – Nasi 
wychowankowie już prowadzą obozy czy 
rejs dla młodzieży. Jednak my nie zwalnia-
my tempa – dodaje Robert Muchajer.

W części oficjalnej wręczono nagrody 
i podziękowania dla osób szczególnie za-

służonych dla grodziskich żeglarzy. Wśród 
wyróżnionych przez Czysty Wiatr znaleźli 
się Grzegorz Benedykciński, Małgorzata 
Okurowska, Grażyna Śledzińska, Sławo-
mir Araszkiewicz, Zbigniew Dubicki, Anna 
Pańczyk, Zbigniew Reluga, Michał Klonow-
ski, Piotr Dec, Joanna Kozdrak, Sławomir 
Kamiński, Tomasz Krupski, Krzysztof Ku-
lesza, Tomasz Sikorski, Julia Grudniewska, 
Kamil Badzioch, Bartłomiej Grzegorski 
i Aleksandra Łysuniak-Strauch. Warto do-
dać, że statuetkę otrzymała również nasza 
redakcyjna koleżanka Małgorzata Müldner.

Na zakończenie odbył się koncert kapeli 
szantowej Kamila Badziocha. Wybrzmiało 
wiele znanych i lubianych piosenek, m.in. 
„Przechyły”, „Eliza Jane”, „Transatlanty-
ki”, „Pożegnanie Liverpoolu”, „Baba ze 
stali”. A że wśród publiczności gros stano-
wili żeglarze, zespół miał potężne wsparcie 
z widowni.

n  Tekst i fot. Anna Redel 

Mieszkańcy Rozłogów

Pomimo ich niewielkiej powierzchni jest to 
niezmiernie ważne miejsce dla ptaków, pła-
zów i ryb.  Znajduje się tam też park z do-
brze zachowanym starodrzewem. W okre-
sie migracji, łączne zgromadzenie ptaków 
wodno-błotnych sięga aż 20 000 osobników. 
Spotkać tu można m.in. gęś białoczelną, gęś 
zbożową i siewkę złotą – w sumie zaobser-
wowano tu dotychczas ponad 130 gatunków, 
te najbardziej charakterystyczne dla Roz-
łogów zostały przedstawione na tablicach 
wzdłuż ścieżki edukacyjnej.

Dla najmłodszych miłośników przyrody 
przygotowano warsztaty plastyczne ekolo-
giczno-recyklingowe, które odbyły się w foy-
er kina. Dzieci mogły wykonać wizerunki 
różnych gatunków ptaków z materiałów 
nadających się do przetwórstwa wtórnego. 
Była to zabawa połączona z nauką o tym, jak 
świadomie dbać o środowisko naturalne.

Grodziski Dzień Ptaków zakończyło slaj-
dowisko poplenerowe. Wyświetlanym obra-
zom towarzyszyły opowieści przyrodnicze 
Małgorzaty Jaszczołt, która pasjonuje się 
ornitologią i szeroko rozumianą przyrodą. 

Podczas prezentacji przybliżyła słuchaczom 
charakterystyczne gatunki ptaków, które 
można spotkać w okolicach naszego miasta, 
a także w ogródkach działkowych. Przedsta-
wiła ich zachowania, tryb życia, anatomię, 
upierzenie oraz cechy indywidualne, np. 
drozda, sójki, raniuszka, jastrzębia, rudzi-
ka, szpaków czy gniazdującego w Kraśni-
czej Woli orła bielika. Odbyła się również 
dyskusja o tym, jak świadomie dokarmiać 
ptaki zimą, jaki pokarm wybierać i jak dbać 
o  ogród, aby był on terytorium lęgowym 
okolicznego ptactwa.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Bezpieczna  
jak wukadka
Warszawska Kolej Dojazdowa otrzymała 
nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Ko-
lejowego w III edycji konkursu „Kultura 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. 
Nagroda została przyznana w kategorii 
„rozwiązania techniczne” za kompleksowy 
program zabudowy urządzeń samoczynnej 
sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego 
systemu ostrzegania) w obrębie przejaz-
dów kategorii „D”. Nagrodę odebrał prezes 
zarządu WKD Michał Panfil podczas gali 
z okazji 15-lecia UTK. 

Podstawowymi elementami nagrodzo-
nego rozwiązania technicznego, wchodzą-
cymi w skład stworzonego przez WKD 
systemu ostrzegania, są tablice informacyj-
ne, które w czasie zbliżania się pociągu do 
przejazdu kolejowego wyświetlają komuni-
kat „Uwaga! Pociąg”. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Z Dorotą Olejnik, dyrektor grodziskiej Biblioteki Publicznej, któ-
ra w październiku przeniosła się do nowej siedziby w Mediatece  
przy ul. 3 Maja 57, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Książki w przyjaznej 
przestrzeni 

Dziesięć lat temu Biblioteka Publiczna 
przeniosła się do dopiero co wybudo-
wanego Centrum Kultury. Czy biblio-
tece rzeczywiście niezbędna była nowa  
siedziba?

– Do 2008 roku, przed przeprowadzką 
na ul. Spółdzielczą, biblioteka była rozpro-
szona po kilku punktach miasta, poszcze-
gólne placówki znajdowały się przeważnie 
w starych budynkach, jedynie adapto-
wanych na potrzeby biblioteczne. Kiedy 
wprowadziliśmy się na część drugiego pię-
tra Centrum Kultury, wydawało się nam, 
że to dla biblioteki wymarzone miejsce. 
Była odpowiednia powierzchnia, Centrum 
Kultury dysponowało salami wielofunk-
cyjnymi, z których mogliśmy korzystać. 
Jednak dość szybko praktyka pokazała, że 
przestrzeń biblioteczna była zaprojekto-
wana bez bibliotekarza, a w związku z tym 
jest mało przyjazna i dla pracowników, 
i dla czytelników.
Na czym ta nieprzyjazność polegała?

– Było wiele miejsc przechodnich, czy-
telnia była połączona z wypożyczalnią, 
co w codziennej pracy okazało się bardzo 
uciążliwe. W bibliotece, gdzie stoją książ-
ki, nie było fizycznie miejsca na prowadze-
nie działalności animacyjno-edukacyjnej, 
więc musieliśmy opanować trudną sztukę 
promocji czytelnictwa i książek bez ksią-
żek. Bo każde większe wydarzenie musie-
liśmy organizować poza biblioteką. Rok 
2008 rok zapoczątkował w bibliotekar-
stwie transformację – ruszył ogólnopolski 
Program Rozwoju Bibliotek, na czym sko-
rzystała również nasza biblioteka. Zaczęli-
śmy wychodzić poza strefę udostępniania 
książek organizując wiele działań spo-
łecznych, środowiskowych. Naszymi naj-
większymi imprezami są „Miasto kobiet” 
i „Dzień sąsiada”, ale mamy również masę 
wydarzeń mniejszych. Zmiana funkcji bi-
blioteki wymagała nowych przestrzeni. Tę 
konieczność dostrzegł również burmistrz 
i  kilka lat temu zaczęły się rozmowy na 
temat koncepcji nowej siedziby. W  2016 
roku powstał projekt stworzony pod 
konkretną lokalizację, a od października 
mamy nową siedzibę.
Z przestrzeniami przyjaznymi?

– W Polsce biblioteki zaczęły być wresz-
cie projektowane z udziałem biblioteka-
rzy, tak też było w przypadku Mediateki. 
Charakterystycznym elementem budynku 
są duże szklane powierzchnie ścian. I nie 
chodzi tylko o przezroczystą elewację, 
dzięki której z ulicy widać, co się dzieje 
w środku, co w sposób naturalny zaprasza 

do wejścia. Dużo przeszkleń jest również 
we wnętrzach, mamy otwarte przestrze-
nie ułatwiające kontakt, dające możliwość 
spotkania starszym i młodszym. Poszcze-
gólne strefy są wyodrębnione za pomocą 
odpowiedniej aranżacji wnętrza. Chodziło 
o to, by ludzie nie odgradzali się od siebie. 
Ta przestrzeń ma być przystosowana do 
potrzeb każdej grupy użytkowników. Je-
żeli chodzi o drugie piętro, czyli miejsce 
typowo biblioteczne, to przestrzeń jest po-
dzielona w ten sposób, że z jednej strony 
jest strefa dla dorosłych, z drugiej dla dzie-
ci, ale wszyscy się wzajemnie widzą, choć 
są w różnych częściach budynku.
Bardziej tradycyjni użytkownicy biblio-
teki pewnie marzą o czytelni naukowej. 

– Miejsce cichej pracy to jeden z elemen-
tów, którego najbardziej brakowało przy 
Spółdzielczej. W tej chwili takimi miej-
scami dysponujemy. Do czytelni nauko-
wej można przyjść, popracować w  ciszy, 
bo jest coraz więcej osób, które nie mają 
ku temu warunków w domu. W czytelni 
będą też odbywały się lekcje i spotkania 
biblioteczne.
Kto jeszcze znajdzie swoje miejsce w bi-
bliotece?

– Jest specjalne pomieszczenie dla dzie-
ci – z interaktywnym dywanem, kreatyw-
ną tablicą, klockami edukacyjnymi. Jest 
miejsce dla młodzieży, czyli youmedia, 
gdzie mamy drukarkę 3D, ekran doty-
kowy z programami dla młodzieży, bież-
nię VR, moduły edukacyjne, roboty. Jest 
oddzielna sala komputerowa, więc już 
nie musimy rozkładać komputerów, żeby 
przeprowadzić warsztaty. Nie będę też 
ukrywać, że bardzo cieszy mnie, że swoje 
miejsce mamy również my, bibliotekarze, 
bo zaprojektowane zostało odpowiednie 
zaplecze biurowe, czego w dotychczasowej 
siedzibie bardzo brakowało.
Opis przestrzeni wygląda zachęcająco. 
Czy czekają one na przyjście zaintere-
sowanych, czy też są wykorzystywane 
w zorganizowany sposób?

– Naszą pracę edukacyjno-animacyjną 
podzieliliśmy na trzy bloki zajęć. Pierw-
szy dotyczy wspierania edukacji szkolnej 
i  skierowany jest do zorganizowanych 
grup ze szkół średnich, podstawowych 
i  przedszkoli. Mamy również zajęcia 
otwarte, przeznaczone dla każdego prze-
działu wiekowego, np. moliki czy angiel-
ski na wesoło, i każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Trzeci blok zajęć to różnego 
rodzaju aktywności związane ze strefą 
aktywnego seniora. 

W poprzednich edycjach koordynatorem 
SAS była właśnie Biblioteka Publiczna. 
Jaka obecnie jest jej rola w tym przedsię-
wzięciu?

– Duża część zajęć odbywa się w Media-
tece, która jest nie tylko siedzibą biblioteki, 
lecz także stanowi centrum aktywizacji 
seniorów. Nie znaczy to jednak, że zaję-
cia są tylko tu. Obecnie koordynatorem 
działań adresowanych do seniorów jest 
Marcin Mazur, który zajmuje stanowisko 
głównego specjalisty ds. seniorów w Urzę-
dzie Miejskim. Realizacją poszczególnych 
zadań zajmują się trzy instytucje – oprócz 
Biblioteki Publicznej jest to Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji oraz Ośrodek Kultury. Bi-
blioteka jest odpowiedzialna za wszystkie 
zajęcia związane z edukacją oraz porady 
specjalistów – lekarzy i prawników.
Dla kogo jest Mediateka?

– Oczywiście dla wszystkich. Wykorzy-
stanie przestrzeni na parterze odbywa się 
w sposób naturalny – do wczesnych godzin 
popołudniowych propozycje ukierunko-
wane są przede wszystkim na potrzeby 
osób starszych – wiadomo, że seniorzy 
wolą podejmować aktywność wcześniej, 
gdy jest jasno. Natomiast popołudniami, 
wieczorami z tej części korzystają wszy-
scy zainteresowani, niezależnie od wieku. 
A biblioteka, znajdująca się na 2 piętrze, 
czynna jest w tygodniu w godzinach 10-20. 
Wyjątkiem jest czwartek, kiedy zaprasza-
my czytelników od 12 do 17. W soboty pra-
cujemy od 10 do 18.
Dziękuję za rozmowę. 
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 9.12.2018  r. 
(sezon 2018/2019) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów. 
W  odniesieniu do rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 
10.12.2018 r. (sezon 2017/2018) wprowadzone zostały następujące 
modyfikacje:
1. uruchomienie 4 dodatkowych pociągów kursujących w dni powszednie
l  nr 148 relacji: Grodzisk Maz. Radońska odj. 15:46 - Warszawa 

Śródmieście WKD przyj. 16:46
l  nr 371 relacji: Warszawa Śródmieście WKD odj. 17:00 – Podkowa 

Leśna Główna przyj. 17:41
l  nr 376 relacji: Podkowa Leśna Główna odj. 18:30 – Warszawa 

Śródmieście przyj. 19:11
l  nr 147 relacji: Warszawa Śródmieście WKD odj. 19:40 – Grodzisk 

Maz. Radońska przyj. 20:35
2. zmiana godzin odjazdów 9 pociągów ze stacji początkowych:
l  nr 360: Podkowa Leśna Główna (odj. 16:25) – Warszawa 

Śródmieście WKD (przyj. 17:06): +20 min. dla dotychczasowego 
poc. nr 358, w planie którego pojedzie nowy poc. nr 148 z Grodziska 
Maz.; dotychczasowy poc. nr 358 otrzymuje oznaczenie poc. nr 360 
uruchamianego w planie sobót, niedziel i świąt 

l  nr 362: Podkowa Leśna Główna (odj. 16:35) – Warszawa 
Śródmieście WKD (przyj. 17:16): +5 min

l  nr 373: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 17:10) – Podkowa Leśna 
Główna (przyj. 17:51): +5 min

l  nr 378: Podkowa Leśna Główna (odj. 18:45) – Warszawa 
Śródmieście WKD (przyj. 19:26): +10 min

l  nr 387: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:30) – Podkowa Leśna 
Główna (przyj. 20:11): -5 min

l  nr 164: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 19:36) – Warszawa 
Śródmieście WKD (przyj. 20:31): -5 min

l  nr 390: Podkowa Leśna Główna (odj. 20:35) – Warszawa 
Śródmieście WKD (przyj. 21:16): +5 min

l  nr 168: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 20:36) – Warszawa 

Śródmieście WKD (przyj. 21:31): +5 min dla dotychczasowego poc. 
nr 164, który otrzymuje nowe oznaczenie jako poc. nr 168

l  nr 392: Podkowa Leśna Główna (odj. 21:05) – Warszawa 
Śródmieście WKD (przyj. 21:46): +5 min

3. uzupełnienie w dni powszednie w godzinach wieczornych 
oferty przewozowej w relacji z Warszawy do Milanówka poprzez 
uruchomienie pociągu:
l  nr 265: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:35) – Milanówek 

Grudów (przyj. 23:23), który zastępuje zlikwidowany kurs w relacji 
Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:35) – Grodzisk Mazowiecki 
Radońska (przyj. 23:30)

l   nr 2206 relacji: Milanówek Grudów odj. 23:43 – Podkowa Leśna 
Główna przyj. 23:50

l  nr 2205 relacji: Podkowa Leśna Główna odj. 00:16 – Grodzisk Maz. 
Radońska przyj. 00:25

Ponadto dodatkowo w następujące dni: 
24.12.2018 r. (poniedziałek),    2.05.2019 r. (czwartek) oraz
24.12.2019 r. (wtorek) pociągi WKD będą kursowały wg organizacji 

ruchu, jak w soboty, niedziele i święta. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  

www.wkd.com.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23 

tel. 22 755 55 64, fax 22 755 20 85
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW

Jak uczcić stulecie niepodległości Polski? 
Przed takim pytaniem stanęła społeczność 
grodziskiej Czwórki w przeddzień tego waż-
nego jubileuszu. W całym kraju zaplanowa-
no tysiące wydarzeń, od wystaw, akademii, 
poprzez msze, koncerty, aż po rekonstruk-
cje i happeningi. Także Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Grodzisku Mazowieckim włączyła się 
w  obchody i świętowanie tej wyjątkowej dla 
Polaków rocznicy.

W roku szkolnym 2017/2018 poszczególne 
klasy rozpoczęły działania w ramach akcji 
„Rok dla Niepodległej”, do udziału w któ-
rej zaprosiło szkoły Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Z inicjatywy pani dyrektor Elż-
biety Stępień uczniowie podjęli się realizacji 
wielu zadań na rzecz innych ludzi, środowi-
ska, szkoły, miasta. Działania przewidziano 
w  okresie od 1 października 2017 roku do 
30  listopada 2018 roku. W sumie na 100-le-
cie wykonano 100 różnych zadań, z realizacji 
których każda klasa przygotowała dokumen-
tację w postaci krótkiego opisu ze zdjęciami.

Zadania były różnorodne, bo wyobraźnia 
dzieci nie zna granic. Uczniowie uczestni-
czyli w wycieczkach do miejsc pamięci na-

rodowej, poznawali historię 
oraz zabytki cenne dla na-
szej grodziskiej społeczności. 
Brali udział w lekcjach histo-
rycznych i muzealnych, or-
ganizowali wystawy, gazetki ścienne, apele 
i konkursy. Odbyli wizytę w Senacie RP i po-
znali modele oręża polskiego. Zorganizowali 
koncerty piosenek patriotycznych i opraco-
wali śpiewnik z piosenkami o Polsce. Pod-
czas Festynu Rodzinnego klasy gimnazjalne 
zaprezentowały stoiska przybliżające sztukę 
i kuchnię różnych regionów naszego kraju 
pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”. 
W czasie dnia otwartego nawet poczęstunek 
przygotowany dla rodziców był w biało-
-czerwonych barwach. Uczniowie posadzi-
li drzewa wokół szkoły oraz przygotowali 
wystawę eksponatów związanych z historią 
Polski, wypożyczonych na tę okoliczność od 
rodziców i dziadków. Poznali także sylwetki 
wielkich Polaków, uczestniczyli w spotka-
niach z kombatantami i stworzyli mapę 
Grodziska Mazowieckiego z nazwami ulic 
upamiętniających bohaterów walki o nie-
podległość.

Podsumowaniem było zorganizowanie 
międzyszkolnego przeglądu piosenki patrio-
tycznej „Piękna Niepodległa”, który odbył 
się 30 października w grodziskim Centrum 
Kultury. Uzupełnieniem akcji był uroczysty 
apel 9 listopada, podczas którego uczniowie 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, 
oraz udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” 
– o godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele wspól-
nie zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. 

Warto podkreślić, że w realizację projektu 
„Rok dla Niepodległej” włączyło się również 
Przedszkole nr 5, podejmując wiele cieka-
wych inicjatyw, np. opracowanie i wdroże-
nie ogólnopolskiego programu „Z Pszczółką 
Mają poznajemy Polskę”, zorganizowanie 
II edycji Festiwalu Piosenki Patriotycznej dla 
dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III czy 
też zorganizowanie konkursu „Palma wielka-
nocna w barwach narodowych”.
 n Renata Gowin i Marta Żółkiewska

Czwórka Niepodległej
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Piosenki z nastrojem

O Niepokornych

VI Fetting Festiwal odbył się 3 listopada 
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Ba-
ranowie. To właśnie na plebanii w Bara-
nowie, u swojego wujka, Edmund Fetting 
mieszkał w czasie wojny i kilka lat po jej 
zakończeniu. Wybitny aktor o smutnej twa-
rzy i niskim zmysłowym głosie, najbardziej 
znany jako wykonawca słynnej piosen-
ki z  serialu „Czterej pancerni i pies” oraz 
„Nim wstanie dzień”, w Baranowie rozpo-
czynał swoją karierę. Organizował kółka 
teatralne, wieczory poetyckie i muzyczne.  

W tym roku uczestnicy wykonywali 
piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Nagro-
dę publiczności otrzymał Kamil Kilian. 
Trzecie miejsce przypadło Julii Zarzeckiej 
za wykonanie piosenki „Zacznij od Bacha”, 

drugie miejsce Roksanie Tutaj za interpre-
tację utworu „Nie mam czasu żyć”, a pierw-
sze miejsce Mateuszowi Wiśniewskiemu za 
wykonanie „Z tobą chcę oglądać świat”. 

Gościem festiwalu była w tym roku Sta-
nisława Celińska – aktorka i piosenkarka, 
której płyty „Atramentowa” i „Malinowa” 
robią oszałamiającą karierę. Artystka dużą 
wagę przywiązuje do tekstów utworów. 
Śpiewa o normalnych ludziach, o braku 
miłości, o zmęczeniu życiem. Audrey Hep-
burn mawiała, że „dobra piosenka to nie 
tylko słowa, ale także nastrój” i Celińskiej, 
która w tym roku obchodzi 50-lecie pracy 
artystycznej, ten okołojazzowy nastrój uda-
je się stworzyć.    

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

kultura 19

– Czekałem aż 10 lat, by pokazać te zdjęcia światu. To moja impresja 
na temat gór. Z perspektywy czasu spojrzałem na nie świeżym okiem 
i wydobyłem z nich to, co najważniejsze – mówił Mariusz Gładysz, autor 
fotografii prezentowanych w Poczekalni PKP na wystawie „Solo Khum-
bu. Kraina u stóp dachu świata”. Wernisaż odbył się 19 października.

W czerni i bieli widać lepiej

Urodzony w Częstochowie fotograf, ta-
ternik i grafik od 30 lat mieszka i pracuje 
w Grodzisku. Dokładnie 10 lat temu wyru-
szył z naszej stacji kolejowej, by rozpocząć 
półtoramiesięczną wyprawę z Warszawy 
przez Moskwę, Delhi, Kathmandu i Lu-
klę do Solo Khumbu w Himalajach, czyli 
regionu położonego u stóp najwyższych 
gór świata. Właśnie stamtąd pochodzą 
fotografie, które uwieczniają m.in. szczyty 
Ama Dablam i Nuptse, wioskę Phakding 
czy karawanę w dolinie Dudh Kosi.

Wystawa przygotowana w Poczekalni 
PKP jest owocem połączenia dwóch pasji  
Mariusza Gładysza – fotografii i wspi-
naczki górskiej.

– Zrezygnowałem z koloru na moich 
fotografiach, ponieważ chciałem stwo-
rzyć abstrakcyjny klimat, który zostawia 
przestrzeń na własną interpretację. W mo-
nochromie zmienia się punkt widzenia, 
wyłaniają się rzeczy istotne, wcześniej 
niezwracające na siebie uwagi – kształty, 
perspektywy, formy lub kierunki. Za każ-
dym razem patrzę na te zdjęcia inaczej. 
Zdecydowanie wolę fotografię klasyczną, 
czarno-białą – opowiadał słuchaczom 
o historii swoich fotografii.

O oprawę muzyczną podczas wernisa-
żu zadbał Bart Pałyga, który zaczarował 
publiczność orientalnymi dźwiękami  
i śpiewem.

– Cisza to dla mnie najlepszy rodzaj 
oklasków. To właśnie ona w górach mnie 
zachwyca. Wbrew pozorom, w ciszy nigdy 
nie jest cicho, smutno, ponieważ ma swój in-
dywidualny wyraz. Trzeba ją odkryć w so-
bie. Muzyki uczyłem się w górach Ałtaj od 
tamtejszych guru. Podczas recitali zawsze 
staram się tam mentalnie być – mówił wio-
lonczelista i improwizator.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

W dniach 29 września – 2 października 
Fundacja Wdzięczności Niepokornym im. 
ks. Sylwestra Zycha, przy wsparciu finanso-
wym gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach 
zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób zasłużo-
nych w walce o wolność i niepodległość Pol-
ski”, zorganizowała wyjazd do Gdyni na 10. 
Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci. 
Uczestnicy wyjazdu, a wśród nich laureatka 
konkursu dla młodzieży gimnazjalnej Julia 
Paluch, brali udział w wydarzeniach Festi-
walu. Spotykaliśmy się z wieloma ludźmi, 
którzy walczyli o wolną Polskę, rozmawia-

liśmy z rodziną śp. pana Janusza Krupskie-
go, który corocznie jest centralną postacią 
Festiwalu. W ramach wyjazdu Fundacja na 
stoisku festiwalowym prezentowała materia-
ły związane z naszym patronem oraz folder 
przygotowany przez pana Łukasza Nowac-
kiego pt. „Nagrodą Twoją będzie zwycięstwo” 
w  opracowaniu graficznym Anny Woźniak, 
który przedstawia działania żołnierzy AK 
ośrodek „Gąbka” – „Osa” na naszym terenie. 
Na stoisku były materiały Komitetu Pamięć – 
Pamiętamy oraz materiały promujące naszą 
gminę, które cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili 
muzeum „Solidarności” i Muzeum II Wojny 
Światowej oraz gdańską starówkę. Mieliśmy 
rejs po porcie i na Westerplatte. Podczas wy-
jazdu mieliśmy wspaniałą pogodę, która sta-

nowiła dodatkowy atut bardzo udanego wg 
opinii uczestników wyjazdu.

Prezes Fundacji Wdzięczności  
Niepokornym im. ks. Sylwestra Zycha

Radosław Marek Gawroński
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Zderzenia kultur 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folko-
wej Grodzisk Folk Fest prezentuje ciekawe 
zjawiska muzyki świata. Drugiego dnia fe-
stiwalu, który odbywał się pod patronatem 
medialnym miesięcznika „Bogoria”, dużo 
było muzyki wokalnej. 12 października 
w  Przestrzeni Kulturze Przyjaznej na gro-
dziskim dworcu wystąpił zespół Carniacy 
(na zdjęciu), czyli męska grupa śpiewacza 
ze wsi Czarnia na Kurpiach. Artyści śpie-
wali w stylu archaicznym różnego rodzaju 
pieśni kurpiowskie: leśne, polne, weselne, 
przygodne, nabożne, pasyjne i pogrzebowe. 
Przy okazji można było sporo się dowie-
dzieć o kurpiowskich tradycjach i posłu-
chać tamtejszych dowcipów. 

Dworzec kolejowy tradycyjnie okazał się 
dobrym miejscem do tańca za sprawą Or-
kiestry Tanecznej Bonanza. Pomimo we-
sternowej nazwy nikt do nikogo nie strzelał 
ani stołów nie wywracał. Były za to polki, 
walczyki, fokstroty i tanga.

W tanecznej atmosferze odbywał się rów-
nież trzeci dzień festiwalu, który rozpoczął 
w Mediatece koncert zespołu Rube Świnÿe 
ze Śląska. Świnÿe – po Śląsku akordeony – 
były dwa, ale przede wszystkim były warsz-
taty taneczne poprowadzone przez muzy-
ków. Chętne pary mogły spróbować swoich 
sił w takich tańcach, jak chodzony, klapok, 
spacer-polka, a nawet zatańczyć z miotłą. 
Nie zabrakło oczywiście Karolinki, co po-
szła do Gogolina. 

Festiwal folkowy to także zderzenia 
kultur. Za takie należy uznać występ dzie-

cięcego chóru Fusió, który przyjechał do 
Grodziska z San Cugat w Hiszpanii na za-
proszenie szefa Grodziskiego Chóru Bo-
gorya Marcina Łukasza Mazura. Była to 
rewizyta, ponieważ młodzi wykonawcy 
grodziskiego chóru gościli w tym mieście 
w ubiegłym roku. Śpiewacy z Katalonii wy-
konują m.in. pieśni gospel, ale nie stronią 
też od współczesnego repertuaru. 

Tegoroczną edycję Grodzisk Folk Fest za-
kończył koncert zespołu Chwila Nieuwagi. 
Grupa wykonuje muzykę stanowiącą mie-
szankę folkloru śląskiego, jazzu, ballady 
i  piosenki poetyckiej. Muzycy zaprezento-
wali najnowszy program pochodzący z pły-
ty „Morawska Brama” – repertuar znanych 
czeskich bardów, takich jak Jaromír No-
havica i Karel Kryl. Jak przyznają muzycy, 
przez Morawską Bramę między Sudeta-
mi i  Karpatami obserwują braci Czechów 
i stamtąd „wyciągają” czeskie piosenki.

n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

„Poznańskie Słowiki Niepodległej” – taki tytuł nosił program, który 
13 października zaprezentował w kościele Miłosierdzia Bożego Chór 
Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej.
W pierwszej części uczty duchowej wy-
brzmiały hymn państwowy, „Rota”, „Bo-
gurodzica” i „Gaude Mater Polonia”. 
Następnie publiczność mogła wysłuchać 
w wykonaniu Poznańskich Słowików blo-
ku piosenek romantycznych, m.in. Fry-
deryka Chopina, Stanisława Moniuszki, 
Ignacego Jana Paderewskiego. Ostatnią 
część występu stanowiły pieśni patriotycz-
ne w opracowaniu Mirosława Gałęskiego, 
który zasiadał przy fortepianie.

– W koncercie wzięło udział 26 chłopców 
i 20 mężczyzn. Zespół chłopięcy ze wzglę-
du na mutację co kilka lat się zmienia i co 
roku przyjmujemy kolejnych 7-8-letnich 
maluchów. Większość po pół roku śpiewa-
nia łapie bakcyla – mówił Maciej Wieloch, 
dyrygent i dyrektor artystyczny zespołu. – 
Stulecie niepodległości to wyjątkowy rok. 

Dla nas, poznaniaków, to również stule-
cie powstania wielkopolskiego, jedynego 
w polskiej historii wygranego zrywu.

Perfekcyjna dykcja, elegancja wykona-
nia, harmonijność melodii, profesjonalizm 
śpiewu – to cechy, które z pewnością wy-
różniają Poznańskie Słowiki.

– O tym zespole uczyłem się jeszcze 
w szkole podstawowej, więc musiałem 
przyjść. Koncert był wspaniały, wzbudził 
mój podziw – mówił Mirosław Kopeć, 
mieszkaniec Grodziska.

Podczas występu poznańskiego chóru 
można było przenieść się w świat najczyst-
szych dźwięków różnorodnych barw mę-
skich głosów. Na zakończenie śpiewacy 
otrzymali od słuchaczy gromkie owacje 
na stojąco.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Różnorodne barwy głosów

„Ostatnie takie trio” to program, w któ-
rym kabaret Ani Mru-Mru mierzy się 
z odwiecznymi pytaniami: jak to? jak 
to powiedzieć? jak to możliwe? Mar-
cin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar 
Wilkołek 11 października odwiedzili 
Grodzisk, by w wypełnionej po brzegi 
sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry zaprezentować ponadstuminuto-
wy program, podczas którego artyści 
w twórczy i oryginalny sposób unikali 
odpowiedzi na wszystkie zadane na 
początku pytania, jednocześnie bawiąc 
widzów w każdym wieku. Jak przeko-
nują, tytuł programu pozornie zwia-
stujący zakończenie kariery jest jedynie 
zapowiedzią powiększenia dotychcza-
sowego składu o grupę brazylijskich 
tancerek, prestidigitatora i  kilku czo-
łowych piłkarzy. Wisienką na tym ka-
baretowym torcie były różnorodne kre-
acje aktorskie Waldemara Wilkołka, 
ponadto publiczność mogła zobaczyć 
nowe skecze przeplatane klasycznymi 
gagami, jak również piosenki najsłyn-
niejszego tria kabaretowego w Polsce. 
Stare żarty w  tak wybornym wyko-
naniu nie mogą się znudzić, a  nowe – 
z pewnością wejdą do kabaretowej kla-
syki i będą wspominane nie raz.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Nowe  
do klasyki 

Epitafium  
dla Leszka 
Stowarzyszenie Muzyków Zespołu Tra-
piści zaprasza na koncert poświęcony 
pamięci Leszka Kałuży – niedawno 
zmarłego animatora kultury i akusty-
ka zespołów: Trapiści, Latający Dywan 
i Bez Zgrzytu. Koncert odbędzie się 
2 grudnia o godz. 19.00 w Centrum Kul-
tury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. 
Świerkowej 1  w Podkowie Leśnej. Wy-
stąpią koledzy i przyjaciele z zespołów: 
Trapiści, Latający Dywan i Bez Zgrzytu, 
a gospodarzem spotkania będzie Jacek 
Łocz. Wstęp wolny. Koncert będzie po-
wtórzony 22 grudnia o godz. 19.00 w CK 
Śródmieście w Warszawie.
n Bardowie Zachodniego Mazowsza
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Ewa Nowak, ceniona pisarka, publicystka, 
autorka felietonów oraz pedagog terapeuta, 
w swojej bibliografii ma ponad pięćdziesiąt 
powieści dla dzieci i młodzieży, cieszących 
się dużą popularnością. 25 października 
odwiedziła Grodzisk, aby porozmawiać ze 
swoimi czytelnikami podczas spotkania 
autorskiego, które odbyło się w Mediatece, 
w  ramach projektu młodzieżowego „Idzie-
my po kulturę”. Opowiedziała młodym 
pisarzom i miłośnikom książek o zaletach 
i wadach pracy pisarza, swojej drodze do ka-
riery, dzieciństwie i pasji, a także zdradziła, 
jak pisać powieści, aby osiągnąć sukces.

– Kochani młodzi pisarze, bardzo łatwo 
wydać książkę w Polsce. Nie dajcie się ni-
gdy nikomu przekonać do złego myślenia, 
że trzeba mieć znajomości, że to niemożli-
we i już jest wielu dobrych pisarzy. Wasze 
pokolenie potrzebuje artystów. Wydacie 

książkę, tylko jest jeden warunek – naj-
pierw musicie ją napisać i nie poddać się 
po drodze. Zastanówcie się, co jest najważ-
niejsze w waszym życiu, zacznijcie realizo-
wać marzenia i dokończcie to, co robicie. 

To będzie sukces – radziła Ewa Nowak 
przekonując, że w życiu oprócz sukcesów 
są również porażki, które mają też pozy-
tywne znaczenie i są ogromną motywacją. 
Podczas spotkania poruszone zostały także 
ważne problemy, takie jak pokonywanie 
własnych słabości, niepełnosprawność czy 
przemoc psychiczna wśród nastolatków. 
Pisarka opowiedziała też o ogromnej roli 
dzieciństwa, relacji z rodziną i rówieśnika-
mi w dalszym dorosłym życiu.

Książki Ewy Nowak są pewnego rodzaju 
drogowskazami lub poradnikami ułatwia-
jącymi poszukiwanie najważniejszych war-
tości. Pedagogiczno-terapeutyczne spoj-
rzenie na pozornie błahe problemy i różne 
nietypowe, czasem trudne sytuacje jest 
niezwykle cenne, nie tylko dla dzieci, lecz 
także dla ich rodziców.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Literatura jak drogowskaz 

Zapis rodzinnej pamięci 

kultura

Więcej niż szkoła 

Publikacja powstała na pamiątkę 100-lecia 
Szkoły Podstawowej w Starem-Adamowiź-
nie. Autor w ten sposób chciał uczcić pa-
mięć swoich rodziców chrzestnych: Wandy 
Niemyskiej – kierowniczki szkoły do 1958 r. 
oraz dr. Mateusza Chełmońskiego – leka-
rza, społecznika, właściciela starej szkoły, 
ofiarodawcy gruntu pod nową szkołę i jej 
patrona. Na okładce znalazło się zdjęcie 
szkoły ze zbiorów ks. Mieczysława Nowaka.

Nie jest to książka tylko o szkole w Sta-
rem-Adamowiźnie, ale także o szkole, 
jaką jest życie. Ks. M. Nowak przyznaje, że 
tam narodził się jako Nowak. Zajmowa-
ła się nim siedem lat starsza siostra, a on 
siedem lat młodszym bratem. W szkole 

poznał wielką literaturę rosyjską, uczył 
się języków obcych, do czego również za-
chęca młodzież, namalował jeden obraz 
(choć jak stwierdza z uśmiechem, duch 
Chełmońskiego na niego nie zstąpił) oraz 
nauczył się słuchać muzyki. 

Po skończeniu szkoły w Starem, do 
Gimnazjum M. Nowak chodził 5 km. Nie-
raz zabierał go jadący bryczką do miasta 
dr. Chełmoński, a możliwość porozma-
wiania z nim była prawdziwą frajdą.

Liceum Pedagogicznego nie skoń-
czył, ale świadectwo maturalne uzyskał 
w  szkole przy ul. Żwirki i Wigury. Tam 
miał najlepszych katechetów i tam zrodzi-
ło się jego powołanie. 

Przyznam, że miałbym problem z wyliczeniem, ile książek napisał ks. Mieczy-
sław Nowak. Na szczęście w sukurs przyszedł mi sam autor, który w najnow-
szej książce pt. „Szkoła jaką jest życie” napisał, że to jego 74 wydawnictwo.

Na początku października 1928 roku Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie wprowadzili się do domu w Stawisku. 
Do tego wydarzenia nawiązywało spotkanie zorganizowane 27 października w tamtejszym muzeum. O prze-
prowadzce opowiadała ich prawnuczka Ludwika Włodek – autorka książki „Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów”. 

W tym kontek-
ście przypomina 
swoją homilię na 
mszy św. z okazji 
110-lecia grodzi-
skiej Dziesiątki 
w 2017 r. W bieżą-
cym roku ks. No-
wak otrzymał ty-
tuł „Zasłużony dla 
Gminy Grodzisk 
Mazowiecki”.  

W książce ks. M. Nowaka znalazło się 
miejsce na liczne cytaty poezji. Uzupeł-
niają ją również archiwalne fotografie 
szkoły i uczniów.

Podziwiać należy konsekwencję, z jaką 
autor kroczy wyznaczoną drogą. Gdzie 
mu tam do popularności dzisiejszych 
duszpasterzy-youtuberów, ale chyba nie 
o to księdzu Nowakowi chodzi. 

n  Sławomir Sadowski

Nie jest to kolejna biografia pisa-
rza, ale połączenie reportażu, oso-
bistych refleksji oraz gawęd. Au-
torka nie chciała być postrzegana 
jako „prawnusia” pisarza, ale – jak 
przyznała – trudno jej było od tego 
się uwolnić.

Książką chciała oddać hołd go-
spodarzom Stawiska, dokonać de-
konstrukcji mitów, jakimi obrósł 
dom, i obrośli ludzie, którzy w nim 
mieszkali. Iwaszkiewicz miał duży 
dystans do Stawiska, mówił o nim, 
że jest to najgorzej zaprojektowany 
dom, jaki zna. Budynek był raczej 
efektem aspiracji jego teścia, Sta-

nisława Lilpopa, do ziemiaństwa. 
Wyrazem tego są np. trofea my-
śliwskie na klatce schodowej, któ-
re nie podobały się pisarzowi, ale 
których – być może ze względu na 
szacunek do teścia – nie wyrzucił.

Ukoronowaniem tych aspira-
cji miało być małżeństwo Anny 
z Krzysztofem Radziwiłłem. Zwią-
zek ten, do którego nigdy nie do-
szło, nie spotkał się oczywiście 
z aprobatą sławnego rodu. Dom 
w Stawisku został wybudowany. 
Kręcone schody wewnątrz zostały 
określone, jako dobre do suszenia 
pieluch. Lilpopowie nie dowierzali, 

że biedny wówczas literat jest w sta-
nie zarobić na utrzymanie rodziny 
piórem. Gospodarzem domu mógł 
się poczuć Iwaszkiewicz dopiero 
wtedy, gdy udało mu się wydobyć 
majątek z długów.

Ludwika Włodek ciepło wypo-
wiada się o rodzinie Lilpopów. Pod-
kreśla, że niesłusznie pomijane są 
zasługi grupy społecznej, jaką byli 
kupcy i przemysłowcy, dla rozwoju 
gospodarczego Polski. Rozprawia 
się także z wielkopańskim wize-
runkiem Iwaszkiewiczów, którzy 
mieli raczej lewicowe przekonania. 
n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Muzyk, który chciał 
zostać pilotem
Covery znanych utworów, m.in. „Lubię wracać tam gdzie byłem” 
Zbigniewa Wodeckiego, a także własne przeboje zaśpiewał Mateusz 
Ziółko 6 października podczas uroczystego otwarcia grodziskiej 
Mediateki. Z wokalistą, pianistą oraz autorem muzyki i tekstów 
rozmawiała przed koncertem Katarzyna Mandes.

Pana doświadczenie z muzyką można po-
dzielić na kilka etapów – własny zespół 
w wieku 13 lat, udział w programach Mam 
Talent, Must Be The Music czy The Voice of 
Poland. Który z tych okresów był dla Pana 
najistotniejszy?

– Ważnych etapów było w moim życiu 
dosyć dużo, każdy był przełomowy, bo do-
prowadził mnie do miejsca, w którym jestem 
teraz. Począwszy od pierwszych lat moje-
go koncertowania, kiedy byłem skromnym 
chłopcem z równym przedziałkiem, który 
grał na fortepianie piosenki Eltona Johna 
i śpiewał, próbując tworzyć ważne, jak wtedy 
mi się wydawało, rzeczy. Dopiero później za-
łożyłem swój pierwszy zespół – nazywaliśmy 
się De Vils, graliśmy świetną muzę w trochę 
brytyjskim klimacie i poznawaliśmy magię 
koncertów. Następnie w moim życiu przy-
szedł etap krakowski. Długie lata miesz-
kałem w Krakowie, grałem w tamtejszych 
klubach i zespołach. Nawet pojawiałem się 
jako muzyk na weselach. Miło też wspomi-
nam przygodę z zespołem Detox, z którym 
nauczyłem się profesjonalnego, rockowego 
grania i koncertowania na dużych scenach. 
Potem znów zacząłem składać swój zespół 
na nowo, żeby już twardo stąpać po ziemi, 
jako autonomiczny artysta – Mateusz Ziół-
ko. Etap z telewizją i show-biznesem cały 
czas trwa. Nie zamierzam z niego na razie 
rezygnować. Cały czas uczę się i nabieram 
nowych doświadczeń.
Kto jest Pana największym autorytetem, 
a może też inspiracją do działania?

– Moim największym autorytetem są ro-
dzice. To oni pokazali mi najważniejsze, 
najprawdziwsze wartości w życiu – szacu-
nek, prawdę, miłość, pasję. Również moje 
zainteresowanie muzyką pochodzi właśnie z 
domu i dzieciństwa. Moja mama jest bardzo 
umuzykalniona, lubiłem, gdy mi śpiewała 
i to do jej przepięknych tekstów tworzyli-
śmy z moim pierwszym zespołem muzykę. 
Natomiast mój brat, który ukończył szkołę 
muzyczną i gra na akordeonie, zainspirował 
mnie do samodzielnego tworzenia, był moim 
nauczycielem. Gdyby nie on, to nie byłbym 
tym, kim jestem.
W Pana głosie słychać rockowy pazur, ale 
w repertuarze znajdują się różne utwory.

– Mam bardzo niespokojną naturę. Lu-
bię emocje, imprezy i dobrą rockową muzę, 
a przede wszystkim energię – staram się ją też 
dawać od siebie. Rockowe brzmienia z moim 
zespołem na scenie to jest to, co mnie kręci. 
A z drugiej strony jestem też nadwrażliwym 
facetem. Łatwo jest mnie wzruszyć. Właśnie 
te emocje przekazuję ludziom w  przepięk-
nych balladach, które uwielbiam śpiewać. 
Czasem są takie momenty, w których muszę 
się wyciszyć, wyłączyć – tak jak na przykład 
dzisiaj, kiedy zagramy recital z  fortepianem 
i gitarą dla mieszkańców Grodziska. No bo 
ileż można skakać na scenie…?
Jakie są Pana artystyczne plany w najbliż-
szym czasie?

– Planuję dużą trasę koncertową na przy-
szły rok. Szczegółów do końca nie mogę 
zdradzić, bo to będzie duże przedsięwzięcie 
realizowane wspólnie z dwoma moimi przy-
jaciółmi, wokalistami. Mam nadzieję, że fani 
przyjmą to z entuzjazmem. Aktualnie, po 
zakończeniu programu Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo, który mnie bardzo absorbuje, za-
cznę pracę w studio nad kolejnym albumem, 
który ukaże się w przyszłym roku. Będzie na 

nim również jeden ciekawy duet, który stwo-
rzę z moim starszym rockowym przyjacie-
lem. Mam mnóstwo pomysłów, nad którymi 
cały czas intensywnie pracuję. Niedługo się 
o nich dowiecie.
Czy fani mogą liczyć na dalszą współpracę 
z chórem Sound’n’Grace, czy był to jedno-
razowy projekt? 

– To był tylko jednorazowy epizod. Myślę, 
że gdybyśmy teraz zaczęli robić coś nowego, 
to musielibyśmy tworzyć na siłę. Wierzę, że 
gdy stworzyliśmy coś dobrego raz, to lepiej 
tego nie poprawiać. Jak to mówią „lepsze jest 
wrogiem dobrego”. Jednak muszę przyznać, 
że to była dla mnie ciekawa i bardzo warto-
ściowa współpraca.
Muzyka chyba nie jest jedyną Pana pasją...

– To prawda, czasami jeżdżę też na ko-
niach. W Zubrzycy, mojej rodzinnej miej-
scowości, sąsiad ma stadninę koni. Kontakt 
z naturą i zwierzętami jest dla mnie niesa-
mowicie ważny. Kiedyś marzyło mi się takie 
ciche miejsce, drewniany dom gdzieś na wsi. 
Teraz myślę o wybudowaniu swojego pry-
watnego małego lotniska – może się uda, jak 
napiszę i skomponuję więcej hitów. Nie wszy-
scy o tym wiedzą, ale zawsze chciałem zostać 
pilotem. Aktualnie realizuję jedną ze swych 
największych pasji, czyli lotnictwo. 
Co poradziłby Pan poczatkującym woka-
listom? Jakie czyhają na nich pułapki, a co 
może pomóc w zdobyciu wielkich scen?

– Niestety nie ma recepty na sukces. Po 
prostu należy robić i tworzyć wszystko z ser-
ca, z pasją, szczerze i nigdy się nie poddawać, 
nie zniechęcać. To sprawdzi się w każdej 
dziedzinie. Kariera to jednak nie wszystko. 
Trzeba uważać, aby w pędzie codziennego 
życia nie utracić rodziny i bliskich – to oni 
tak naprawdę są najważniejsi.
Dziękuję za rozmowę.

Koncertowa Mediateka
Urozmaicona oferta muzycznych recitali 
w  grodziskiej Mediatece przyniosła efekt 
w postaci szybkiego wykrystalizowania się 
grona wiernych fanów. Po występach Bohda-

na Łazuki i Mateusza Ziółki na inaugurację, 
Mediateka poszła za ciosem i zaprosiła na 
kolejne koncerty. Mieszkańcy tłumnie przy-
bywali na październikowe muzyczne spo-
tkania kolejno z Andrzejem Cierniewskim 
w  asyście muzyka, kompozytora i  aranże-
ra Janusza Piątkowskiego, z pochodzącym 
z Grodziska młodym śpiewakiem operowym 
Bartłomiejem Ficem, któremu przy fortepia-
nie towarzyszyła Alicja Pałka (na zdjęciu), 
oraz wirtuozem gitary Michałem Szubą 
z  wokalistką o niesamowitym głosie Martą 
Bujalską. W listopadzie na scenie pojawiła 

się Anna Żebrowska śpiewająca piosenki 
Anny Jantar. Zaplanowano również występy 
Agnieszki Grochowicz oraz lubianej w  na-
szym mieście Danuty Stankiewicz, która 
tym razem przybędzie z multimedialnym 
spektaklem „Warszawo ma”.

W grudniu do Mediateki będzie można 
wybrać się m.in. na koncert zespołu Latają-
cy Dywan, pastorałki i kolędy w wykonaniu 
Danuty Mizgalskiej oraz artystyczne poże-
gnanie z 2018 rokiem przygotowane przez 
Filipa Borowskiego wspólnie z kabaretem 
Filip z konopi. Koncerty odbywają się co 
niedziela o godz. 16. Wstęp jest wolny.
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Kto nie słyszał albo nie śpiewał takich pieśni jak  
„Hej strzelcy wraz” czy „Maszerują strzelcy, 
maszerują”? To tylko przykład bogatych tradycji 
strzeleckich w Polsce, które swoją genezę mają 
w wojsku. A jak obecnie wygląda sprawa sportu 
strzeleckiego? Docierają do nas informacje o 
sukcesach polskich sportowców w tej dyscyplinie, 
np. Renaty Mauer-Różańskiej czy Tomasza Bartnika, 
ale strzelectwo to nie skoki narciarskie, o piłce 
nożnej nie wspominając. 

Strzelanie 
na Piasta

Są jednak takie miejsca, gdzie można 
przyjść i nauczyć się strzelać. Jednym 
z nich jest Strzelnica Pneumatyczna w Mi-
lanówku, działająca przy liceum przy ulicy 
Piasta. W tym roku strzelnica obchodzi 
15-lecie istnienia. Wszystko zaczęło się od 
Zbigniewa Kubka, który rozkręcił strzelec-
ką koniunkturę. Łatwo nie miał. Pojawiły 
się plotki, że w Milanówku ludzie chodzą 
z  bronią po ulicach. Nawet dzisiaj trze-
ba niektórych rodziców przekonywać, że 
strzelectwo nie ma nic wspólnego z napa-
dami z bronią w ręku, a sport ten jest mniej 
urazowy niż szereg innych dyscyplin.

– Na dzisiejszą sytuację strzelectwa w na-
szym kraju cieniem rzucają się decyzje sięga-
jące jeszcze czasów komuny – mówi Tomasz 
Łastówka, który opiekuje się strzelcami. – 
Społeczeństwo wtedy skutecznie rozbrojono. 
Łatwo sobie wyobrazić, co by się mogło stać 
gdybyśmy np. w 1980 r. mieli powszechny 
dostęp do broni. Ale do czegoś, co było naszą 
dumą przed wojną, trudno wrócić – dodaje.

W Polsce na 100 mieszkańców przypada 
2,51 egzemplarza broni. Wielu posiadaczy 
broni ma jej kilka, a nawet kilkadziesiąt 
sztuk. Dlatego wskaźnik ten nie odpowia-

da liczbie osób posiadających broń. Dla po-
równania w Finlandii wskaźnik ten wynosi 
32,82, w Szwajcarii 27,58, na Litwie 13,59, a 
nawet w Czechach 12,53. Oczywiście otwiera 
to niekończącą się dyskusję na temat posia-
dania broni w społeczeństwie.

Milanowska strzelnica podlega pod 
Powiat Grodziski i działa również dzięki 
przychylności dyrektora szkoły Zbigniewa 
Relugi. Przez strzelnicę przewija się nawet 
kilkadziesiąt osób tygodniowo. Są cztery 
stanowiska strzeleckie. – Ten sport uczy 
walki, ale walki ze sobą, uczy pokory – 
mówi Katarzyna Sokołowska, która strzela 
od ponad 5 lat.

Przygodę ze strzelectwem warto roz-
począć już w wieku 10-12 lat i traktować 
jako zabawę. Z czasem instruktorzy wyła-
pują talenty. Dobrze jest łączyć strzelectwo 
z  innym sportem ogólnorozwojowym, np. 
z pływaniem. 

– Dzieci słuchają wskazówek bardzo chęt-
nie. Najgorzej jest z panami, którzy wiele lat 
temu byli w wojsku i przekonanie o swoich 
wysokich umiejętnościach strzeleckich pie-
lęgnują do dzisiaj. Im najtrudniej cokolwiek 
wytłumaczyć – podkreśla K.  Sokołowska.

Zaletą strzelania jest także to, że bardziej 
zaawansowany wiek zawodnika nie odgry-
wa tak dużej roli jak w innych dyscyplinach, 
zwłaszcza w przypadku strzelania z pistoletu. 

Jeśli ktoś chce potraktować strzelectwo na 
poważnie, to czekają go wydatki, choćby na 
zakup sprzętu. Do tego dochodzą wyjazdy na 
zawody, a tych potrafi być nawet kilkadzie-
siąt w ciągu roku.

Zawody rządzą się regułami. Na ręku, 
którym się strzela, nic nie może być. Kobie-
ty muszą być ubrane w strój sportowy i nie 
mogą mieć na sobie elementów usztywniają-
cych sylwetkę. W przeciwieństwie do męż-
czyzn, kobietom w strzelaniu z karabinka 
w  pozycji stojącej pomaga… biust. Od in-
struktorów można się dowiedzieć wielu cie-
kawych informacji, np. że Chińczycy strzela-
ją z dwoma oczami otwartymi.

Strzelanie poprzedzają ćwiczenia rozgrze-
wające, ale istotne są te pomagające w stabi-
lizacji sylwetki.

Najważniejsze to zrobić pierwszy krok. 
Strzelnica jest otwarta dla wszystkich chęt-
nych we wtorki i piątki między 17.00 a 20.00.

 n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

po sąsiedzku 23

Grecy w Podkowie
Na grodziskich scenach często występują 
muzycy o greckich korzeniach, by wymie-
nić Eleni i Jorgosa Skoliasa. A przecież ak-
tywnymi muzykami są i Konstanty Joriadis, 
i Apostolis Anthimos znany z grupy SBB. To 
pozytywny przykład akulturacji, gdzie na 
styku dwóch narodowości, wytworzyła się 
nowa, hybrydyczna jakość, przejawiająca się 
nie tylko w muzyce, ale także w sztuce czy li-
teraturze. Na przełomie lat 40. i 50. ubiegłe-
go wieku przybyło do Polski ok. 15 tysięcy 
uchodźców z Grecji. Z tej diaspory wywodzi 

się wielu artystów, którzy zapisali się w hi-
storii kultury polskiej.

Ta artystyczna aktywność zaowocowała 
organizowanym od 2012 roku Festiwalem 
Kultury Greków Polskich. W tym roku je-
den z festiwalowych koncertów odbył się 
26 października w Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. 
Wystąpił zespół MILO Ensemble założony 
i prowadzony przez Milo Kurtisa, muzyka 
znanego z takich zespołów jak Maanam, 
Osjan, Izrael czy Voo Voo. Jego rodzice tra-

fili do Polski wraz z falą greckich uchodźców. 
Przy niemieckiej granicy po polskiej stronie 
– w Zgorzelcu przyszedł na świat ich syn. 
Później rodzina przeniosła się do Warszawy. 
Cała grecka diaspora została rozrzucona po 
Śródmieściu. Wszyscy się znali i spotyka-
li. W najbliższej rodzinie Mila zawodowo 
muzyką zajmowała się matka (śpiewaczka 
operowa) i  siostra (skrzypaczka). Ojciec był 
profesorem filologii nowogreckiej. Opraco-
wywał podręczniki dla szkół, z których uczy-
ły się dzieci greckich imigrantów. 

Muzyka proponowana przez Milo Kurtisa 
chyba najbardziej zbliżona jest do greckiego 
kanonu, jest fuzją muzyki wschodniego re-
gionu Morza Śródziemnego i Tybetu. 

Festiwal Kultury Greków Polskich jest 
pierwszą i  jedyną tak wszechstronną pre-
zentacją kultury tej społeczności. Propaguje 
wielopokoleniowe, kulturowe więzi polsko-
-greckie i – jak przekonuje Milo Kurtis – jest 
robiony w podziękowaniu Polsce za wy-
kształcenie i warunki do asymilacji.

 n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Juniorzy Pogoni Grodzisk w wielkim 
stylu powrócili po 4 latach w szeregi 

Ekstraligi, w której występują najlepsze klu-
by z Mazowsza. Trener Maciej Przybylski 
zbudował świetny zespół, który mimo roli 
beniaminka nie dał żadnych szans rywalom, 
notując w trwających jeszcze rozgrywkach 
zaledwie jeden remis. Warto dodać, że więk-
szość  piłkarzy jednocześnie reprezentowała 
w lidze okręgowej rezerwy naszego klubu.

Wyniki: Agrykola W-wa (w) 3:1 (Kamil 
Przyżycki – 2, Mikołaj Czaplicki), Ząbkovia 
(d) 5:0 (Przyżycki – 3, Sebastian Dziewulski, 
Radosław Graczyk), Podlasie Sokołów (w) 
7:0 (Dziewulski – 3, Przyżycki – 2, Bartło-
miej Kuleta, Piotr Szymańczak), Warszawska 
Akademia Piłki Nożnej (d) 3:0 w.o., Energia 
Kozienice (d) 6:1 (Przyżycki – 2, Graczyk – 
2, Szymańczak, Kamil Przybysz).      (mś)

Występujące w A-klasie rezerwy Chleb-
ni wreszcie zaczęły punktować, notując 

w ostatnich 5 meczach 2 zwycięstwa i 2 re-
misy. Na jedną kolejkę przed końcem rundy 
jesiennej ekipa trenera Grzegorza Mamli 
z 11 pkt zajmuje ostatnie, 14 miejsce w tabeli, 
ale straty do wyprzedzających ją zespołów są 
tak nieznaczne, że istnieje realna szansa utrzy-
mania drużyny na tym poziomie rozgrywek.

Wyniki: Orzeł Kampinos (w) 1:1 (Michał 
Chojnacki), UKS Ołtarzew (d) 4:3 (Krzysz-
tof Wieczorek, Adrian Żakowski, Kamil 
Piórkowski, Chojnacki), Błękitni Korytów 
(d) 2:1 (Michał Małek, Marcel Omieciński), 
Zaborowianka (w) 3:3 (Damian Skalniak, 
Łukasz Wintmiller, Adam Laskowski), Ryś 
Laski (d) 0:4.     (mś)

u

u

u
u

u

u

Piłkarze czwartoligowej Pogoni Grodzisk na jedną kolejkę przed końcem rundy 
jesiennej z 39 pkt na koncie i bardzo dobrym bilansem bramkowym 49:9, 
zdecydowanie prowadzili w swej grupie, wyprzedzając wicelidera Pilicę Białobrzegi 
o 7 punktów. Tym samym zapewnili sobie tytuł mistrzów jesieni.

Nie jest to jednak nawet połowa dro-
gi do wytyczonego celu, którym jest 

awans do III ligi. Podopieczni trenera Rober-
ta Moskala zanotowali jak dotąd 13 wygra-
nych i jedną porażkę, ponosząc ją dość pe-
chowo w Kozienicach. W ostatnich meczach, 
oprócz wspomnianej przegranej z Energią, 
Pogoń odniosła 4 zwycięstwa, w tym nie-
zwykle cenne nad zgłaszającą trzecioligowe 
aspiracje Błonianką.

Nasz klub w tym sezonie walczy na dwóch 
frontach, bowiem obok rozgrywek ligowych, 

nie rezygnuje z walki o awans do Ligi Europy. 
Droga do niej wiedzie przez Puchar Polski, 
a w nim jak na razie Pogoń spisuje się bez za-
strzeżeń. W ćwierćfinale na szczeblu okręgu 
warszawskiego podopieczni trenera Moskala 
pokonali na wyjeździe Ząbkovię 3:1 (Jakub 
Kołaczek, Patryk Szymański, Michał Strzał-
kowski), a następnie w półfinale na własnym 
boisku w takich samych rozmiarach MKS 
Piaseczno (Daniel Pałuba, Jakub Łabęda, 
Szymański). Dzięki temu w listopadowym 
finale zmierzą się z Błonianką.

Ekstraliga  
dla Pogoni!

Chlebnia w kryzysie 

Mistrzowie jesieni

Zadyszka Mazovii

Zryw rezerw 

Szermierka po sąsiedzku

Ostatnie wyniki Chlebni potwierdzają, że 
drużyna jest w głębokim dołku. Dość po-
wiedzieć, że w pięciu ostatnich spotkaniach 
ligi okręgowej wywalczyła zaledwie punkt, 
a  liczba kolejnych porażek wzrosła do sze-
ściu. Przełożyło się to na miejsce w tabeli – 
nasz klub z 14 pkt zajmuje 14 miejsce. Słabe 
rezultaty i usadowienie się w strefie spad-
kowej spowodowały roszady personalne w 
sztabie szkoleniowym. Dotychczasowy tre-
ner Paweł Żegliński złożył rezygnację, a na 
stanowisku szkoleniowca zastąpił go Grze-
gorz Sitnicki. Pod jego wodzą Chlebnia zdo-

była pierwszy od 15 września punkt, ale czy 
remis na własnym boisku z Naprzodem Stare 
Babice należy traktować jako sukces?

Zimą można spodziewać się sporych ru-
chów kadrowych w zespole, aby wiosną wró-
cił on do grona solidnych średniaków z aspi-
racjami.

Wyniki: LKS Osuchów (w) 0:2, Żyrardo-
wianka (d) 1:3 (Kamil Pawlikowski), Laura 
Chylice (d) 1:5 (Krzysztof Mamla), KS Te-
resin (w) 0:1, Naprzód Stare Babice (d) 3:3 
(Marcel Omieciński, Damian Skalniak, Jakub 
Szczęsny).    (mś)

Po znakomitym początku i serii 6 zwy-
cięstw piłkarki grodziskiej Mazovii za-

notowały dwie porażki na własnym boisku, 
które zepchnęły je na 4 miejsce w tabeli III ligi 
mazowieckiej z 18 pkt w dorobku. Drużyna 
trenera Marcina Malinowskiego na jedną ko-
lejkę przed końcem rundy traci do liderujące-
go Zamłynia Radom 4 punkty, co, biorąc pod 
uwagę wiosenne rewanże, jest na pewno róż-
nicą do odrobienia. Grający w IV lidze drugi 
zespół Mazovii z 6 pkt jest na 6 pozycji.

Wyniki: Mazovia – Ostrovia (w) 3:2 (Wik-
toria Malinowska, Martyna Strasinska, Karoli-
na Czyż), Zamłynie Radom (d) 0:1, Królewscy 
Płock (d) 1:2 (Malinowska). Mazovia II – Vul-
can Wólka Mlądzka (d) 6:0 (Michalina Koza – 
3, Wiktoria Malinowska – 2, Natalia Świercz), 
Husarki Mochowo (w) 0:3, Fuks Pułtusk (d) 
1:0 (Czyż).     (mś)

Po serii 6 porażek i spadku na przedostat-
nie miejsce w tabeli piłkarze rezerw Pogoni 
Grodzisk w ostatnich 5 meczach zanotowali 
3 wygrane, dzięki czemu z 15 pkt awansowa-
li na 12 pozycję w tabeli ligi okręgowej i opu-
ścili strefę spadkową. Jednak przewaga nad 
nią jest minimalna, dlatego aby mieć w mia-
rę spokojną zimę, w ostatniej kolejce rundy 
jesiennej podopieczni trenera Roberta Bru-
dzińskiego muszą wygrać w derby powiatu 
z Milanem Milanówek.

Wyniki: KS Konstancin (d) 1:0 (Łukasz 
Gwardiak), Grom W-wa (w) 3:1 (Piotr Jaroń, 
Przemysław Marusiak, Gwardiak), Żyrardo-
wianka (w) 1:4 (Patryk Wojacik), Przyszłość 
Włochy (d) 5:1 (Michał Strzałkowski, Ma-
ciej Przybylski, Mariusz Baranowski, Kamil 
Przyżycki, Szymon Więckowski), SEMP Ur-
synów (w) 0:4.    (mś)
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Wyniki ligowe: LKS Promna (d) 7:1 (Da-
mian Jaroń – 2, Michał Strzałkowski – 2, Jakub 
Łabęda, Jakub Kołaczek, samobójcza), Energia 
Kozienice (w) 0:1, Błonianka (d) 1:0 (Jaroń – 
na zdjęciu), Wilga Garwolin (w) 7:0 (Szymań-
ski – 3, Jaroń – 2, Strzałkowski, Maciej Pietra-
szek), Perła Złotokłos (w) 6:0 (Szymański – 2, 
Szymon Więckowski, Jaroń, Łabęda, Strzał-
kowski).     Michał Śliwiński

Straty zmniejszone

9 medali wywalczyli zawodnicy Grodziskiego 
Klubu Szermierczego podczas turnieju „Mila-
nowska Szabla”. W kategorii dzieci złoto zdo-
była Emilie Leduc, srebro wywalczył Oskar 
Zantonowicz, a brąz – Franciszek Kossut 
i  Ignacy Banasiak. Z kolei wśród młodzików 
Maja Karlicka i Leon Leduc zajęli 2 miejsca, zaś 
Lidia Tabędzka – trzecie. Oprócz tego w tur-

nieju drużynowym na drugiej pozycji uplaso-
wał się zespół w składzie: Jan Ignasiak, Filip 
Anduła i Bartłomiej Kobylski, a na trzeciej 
– Michał Chrzanowski, Jan Engel i Stanisław 
Engel. Wcześniej nasi szermierze rywalizowali 
w „Podkowiańskiej Szabli” – również z sukce-
sami: trzecie lokaty w zmaganiach dzieci zajęli 
Emilie Leduc i Franciszek Kossut.    (mś)fo
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Zwycięska passa 
po Wichrze

Złoto z Kanady

Medale na welodromie

Budo na żniwach
Prawdziwe medalowe żniwa urządzi-
li sobie karatecy UKS Budo Grodzisk 

podczas Mistrzostw Polski rozgrywanych 
w Żarach. Przywieźli stamtąd aż 35 krążków, 
a indywidualny dorobek podopiecznych Ja-
kuba Malickiego, który okazał się najlepszy 
w  gronie seniorów, wygląda następująco: 
2 złota (kata i kumite) – Marta Pietrzak, Wik-
tor Koziński, Wojciech Ulewicz, 1 złoto 
i 1 brąz – Marat Kremniow, 1 złoto – Szymon 

Ograli faworyta!

We własnej hali pokonali 3:0 fawory-
ta grupy – niemiecki FC Saarbrucken. 

Cała trójka podopiecznych trenera Toma-
sza Redzimskiego zasłużyła na wielkie słowa 
uznania, ale chyba na największe Marek Ba-
dowski (nz zdjęciu), który zwyciężył multime-
dalistę Mistrzostw Europy Patricka Franziskę. 

Niestety, w trzecim spotkaniu, nasi zawodni-
cy mieli niewiele do powiedzenia w starciu z 
francuskim Angers, w którego szeregach wy-
stąpiło dwóch Szwedów oraz Portugalczyk. 
Gładka porażka 0:3 mocno skomplikowała sy-
tuację w grupie, bowiem 3 kluby, w tym nasz, 
mają po 5 pkt na koncie i jeśli żadna z drużyn 
nie zgubi ich w starciu z Roskilde, kluczowy 
w  kwestii awansu Dartomu Bogorii będzie 

pojedynek z Angers, który rozegrany zostanie 
w Grodzisku już po zamknięciu numeru.

Wyniki: FC Saarbrucken Tischtennis (d) 
3:0 (Panagiotis Gionis – Darko Jorgic 3:1, Ma-
rek Badowski – Patrick Franziska 3:2, Pavel Si-
rucek – Liao Cheng Ting 3:1), Vaillante Sports 
Angers TT (w) 0:3 (Gionis – Jon Persson 2:3, 
Sirucek – Jens Lindqvist 0:3, Badowski – Joao 
Geraldo 0:3).     (mś)

8 medali wywalczyli prowadzeni przez trene-
ra Krzysztofa Sadowskiego zawodnicy Gro-
dziskiego Klubu Kolarskiego Opty Mazowsze 
podczas rozegranych w Pruszkowie Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w ko-
larstwie torowym. Marek Kapela triumfował 
w sprincie na 250 m oraz w wyścigu punkto-
wym, ponadto na najwyższym stopniu podium 
stanął w wyścigu drużynowym, gdzie part-
nerowali mu: Antoni Świderski, Antoni Kida 
i Marcin Żak. Wspomniany Świderski wywal-
czył srebro w wyścigu punktowym, a także brąz 
w sprincie. Wśród dziewcząt taki sam rezultat 
osiągnęła Maria Chrzanowska, która dodatko-
wo swój trzeci krążek zdobyła w parze z Natalią 

Latko, zajmując 3 miejsce w wyścigu drużyno-
wym. Ponadto wysokie 4 miejsca zajęli: Latko 
(wyścig punktowy), Chrzanowska (1000 m na 
dochodzenie) i Kida (sprint).

Z kolei w rozegranych również w Pruszkowie 
Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w  ko-
larstwie torowym Bartosz Kucharski zdobył 
srebrny medal w wyścigu na 1000 m ze startu 
zatrzymanego, ponadto wraz z Danielem Kró-
lem i Jakubem Soszką stanął na drugim stop-
niu podium w sprincie drużynowym juniorów. 
Trzeci medal, tym razem brązowy, w tej samej 
konkurencji wywalczyła ekipa juniorów młod-
szych, jadąca w składzie: Mikołaj Wadecki, Mi-
kołaj Nowacki oraz Jakub Kozicki.    (mś)

Kroki do celu
Kolejne kroki do celu, jakim jest odzy-
skanie tytułu Drużynowego Mistrza 

Polski, stawiają tenisiści stołowi Dartomu 
Bogorii Grodzisk w krajowych rozgrywkach 
ligowych. W ostatnich meczach odnieśli dwa 
zwycięstwa, w tym niezwykle cenne nad De-
korglassem Działdowo. Jedyną porażkę nasi 
gracze zanotowali w dramatycznym starciu 
z silnym kadrowo klubem z Torunia, jednak 
nie przeszkodziło to w prowadzeniu w tabeli 
Lotto Superligi. Po sześciu kolejkach na kon-
cie naszej drużyny jest 15 pkt.

Wyniki: Dekorglass Działdowo (d) 3:0 
(Panagiotis Gionis – Jiri Vrablik 3:1, Marek 
Badowski – Wang Yang 3:0, Pavel Sirucek – 
Paweł Fertikowski 3:2); KT Energa Toruń 
(w) 2:3 (Badowski – Chuanxi Han 0:3, Si-
rucek – Abder Kader Salifou 3:1, Miłosz Re-
dzimski – Konrad Kulpa 0:3, Sirucek – Han 
2:0, Badowski – Salifou 0:2); ZKS Palmiarnia 
Zielona Góra (d) 3:0 (Sirucek – Kamil Na-
lepa 3:1, Gionis – Maciej Kołodziejczyk 3:0, 
Badowski – Łukasz Wachowiak 3:0).    (mś)

Młodzież przy stole 
l Wychowankowie Akademii Tenisa Stołowe-
go zdominowali II Wojewódzki Turniej Klasy-
fikacyjny, zdobywając 6 medali, w tym 4 złote. 
Wśród skrzatów najlepszy okazał się Jakub 
Dobosz. Co ciekawe, w każdym ze swych 
pojedynków wygrywał jednego seta 11:0. 
W  gronie młodziczek triumfowała Antonina 
Zembowicz, brązowy medal wywalczyła Mile-
na Mirecka. Finał młodzików był wewnętrzną 
rywalizacją naszych reprezentantów – Krzysz-
tof Stąporek pokonał Kamila Sadowskiego, 
tracąc w tym spotkaniu jedynego seta w całym 
turnieju. Wśród kadetek najlepsza okazała się 
Zofia Śliwka, która mimo tego, że za rywali 
miała zawodniczki o 3 lata starsze, wygrała 
wszystkie mecze po 3:0. Czwartą pozycję w tej 
kategorii zajęła Antonina Zembowicz. 
l Jakub Dobosz okazał się najlepszy podczas 
II Grand Prix Mazowsza skrzatów, z kolei 
Zofia Śliwka zajęła 3 lokatę w gronie kade-
tek pokonując w pojedynku o brąz Antoninę 
Zembowicz. Na najniższym stopniu podium 
stanął także Jacek Mitas.
l Wielki talent po raz kolejny potwierdził 
Miłosz Redzimski, który podczas rozegrane-

go w Krakowie I Grand Prix Polski kadetów, 
mimo rywalizacji z przeciwnikami o 2 lata 
starszymi stanął na najwyższym stopniu po-
dium. W rozegranym w Zielonej Górze GP 
Polski żaczek Aleksandra Oskiera stanęła na 
najniższym stopniu podium, a wysokie 5 miej-
sce w gronie żaków zajął Fabian Sprzączak. 
l Złożony z wychowanków klubowej Aka-
demii wspartych doświadczonym Jackiem 
Szachnowskim drugi zespół Dartomu Bo-
gorii poniósł w ostatnim czasie dwie poraż-
ki. Najpierw uległ u siebie Dekorglassowi II 
Działdowo 1:9 (Patryk Pyśk), a następnie 
przegrał na wyjeździe z KS AZS UWM En-
glish Perfect Olsztyn 4:6 (Miłosz Redzimski – 
2, Jacek Szachnowski – 1, Szachnowski/Pyśk 
– 1). W tabeli II ligi nasi rezerwiści z 2 pkt 
zajmują 8 miejsce. 
l Mimo rywalizacji z o wiele starszymi prze-
ciwnikami (zawody były rozgrywane w for-
mule open) wychowanek Dartomu Bogorii 
Marcin Zieliński znakomicie dał sobie radę, 
zajmując wysokie 5 miejsce, w Ogólnopol-
skim Grand Prix osób niepełnosprawnych, 
które odbyło się w Gdańsku.    (mś)
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Po wyjazdowym zwycięstwie nad duńskim 
Roskilde tenisiści stołowi Dartomu Bogorii 
Grodzisk w swoim drugim meczu w Lidze 
Mistrzów zanotowali jeden z najlepszych 
występów w ostatnich latach.

h

Na inaugurację trzecioligowych roz-
grywek siatkarskich zawodniczki 

Sparty Grodzisk pokonały 3:0 Astorię Pia-
seczno. Cztery mecze mają za to za sobą męż-
czyźni, którzy po przegranej w pierwszym 
spotkaniu z Wichrem Kobyłka w kolejnych 
zanotowali komplet zwycięstw: z  SPS Bell 
4CV Garwolin 3:0, Zawkrzem Mława 3:2 
i SPS GOSiR Mrozy 3:1. Na szczególne bra-
wa Spartiaci zasłużyli za wygraną w Mławie, 
gdzie po przegranych dwóch pierwszych se-
tach w kolejnych potrafili w świetnym stylu 
odwrócić losy spotkania.    (mś)

Instruktorka UKS Budo Grodzisk 
Alicja Zalecińska została Mistrzynią 
Świata w fukugo oraz kumite dru-

żynowym, zaś w kumite indywidualnym 
znalazła się w pierwszej ósemce podczas 
Mistrzostw Świata w Tradycyjnym Karate, 
które odbywały się w dniach 26-27 paź-
dziernika w St. John's w Kanadzie.    (kb)
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Budny, Aaron Stankiewicz, 2  srebrne – An-
tonina Zembowicz, Mateusz Kaczmarski, 
1  srebro i 1 brąz – Zuzanna Wiatr, Krzysz-
tof Sarba, Jakub Kwaczyński, 1  srebro –  
Weronika Dudek, Stefan Gozdek, Mateusz 
Wróbel, 2 brązowe – Aleksandra Łuszczyń-
ska, Julia Zwierzchowska, Aleksander Re-
dliński, Krzysztof Łazarz, 1 brąz – Zuzanna 
Piechucka, Wiktoria Bryk, Jagoda Skalimow-
ska, Michał Piechucki, Tomasz Wysoczań-
ski, Mikołaj Piotrowski, Ignacy Skalimowski 
i Maciej Zemlich.    (mś)

O wynikach drużyn młodzieżowych Po-
goni, które przysporzyły kibicom niemało 
radości szerzej w następnym numerze.
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Krzyżówka z Honorowym Obywatelem
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego utworzą litery 
z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 13.
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
5 grudnia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji. Nagrodą jest zaprosze-
nie dla dwóch osób do Kina Centrum Kul-
tury na dowolnie wybrany seans filmowy.

Poziomo:
7. figura akrobacji lotniczej; 8. najdłuż-
szy bieg w lekkoatletyce; 10. odgłos pra-
cy silnika; 11. Ferdynand, żeglarz por-
tugalski, dowodził pierwszą wyprawą 
dookoła świata; 12. ptak z rzędu wró-
blowatych uznawany za zwiastun wio-
sny; 13. jedna z elektrod; 15. chorobliwy 
lęk przed czymś; 17. zaleta; 21. najstar-
sze rolnicze narzędzie do orki; 22. anioł 
wyższego stopnia; 25. osoba pobierająca 
rentę; 26.  w  mitologii greckiej – piękny 
zakochany w sobie młodzieniec; 27. obok 
łyżki i  noża niezbędny przy obiedzie; 
28. brawa.

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

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria

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

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

Zastrzega się prawo skracania i redagowania 
tekstów oraz zmiany tytułów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść listów, ogłoszeń, reklam, podziękowań 

oraz materiałów UM.  
Skład i przygotowanie do druku: 

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

Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Maz. 

tel. 22 724 30 21, e-mail: ado@ado.com.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner (sekretarz redakcji), 
Anna Redel

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

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl
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Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem  
nagrody jest  

Pionowo:
1. ramka, nasadka; 2. dawna stolica Pol-
ski; 3. występowanie pierwiastka che-
micznego w kilku odmianach; 4. las 
z przewagą drzew iglastych; 5. śpiew zbli-
żony do deklamacji; 6. spis spraw sądo-
wych; 9. świerk podhalański; 14.  w  mi-
tologii greckiej – każda z towarzyszek 
Bachusa; 16. mała chmurka; 18. Mieczy-
sław – aktor znany jako Zbyszko z Bog-
dańca w filmie „Krzyżacy”; 19. grzbiet 
górski w Tatrach Zachodnich; 20. dzie-
cinne łóżeczko na biegunach; 23. duży 
ssak morski z rzędu waleni; 24. roślina 
ozdobna o fioletowych, niebieskich lub 
białych kwiatach.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 282:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Marek Cabanowski”. Zwyciężczynią  zo-
stała p. Renata Goljasz Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

Nowe stowarzyszenie
Uprzejmie informujemy Czytelników „Bo-
gorii” o założeniu nowej organizacji poza-
rządowej pod nazwą Stowarzyszenie 04-0. 

Być może nazwa ta wydaje się niezrozumiała, ale 
04-0 to symbol niepełnosprawności z tytułu utraty 
wzroku. Naszym głównym zadaniem jest zrzesze-
nie osób z dysfunkcją wzroku w celu ich integra-
cji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej, bez 
względu na stopień niepełnosprawności. Wszyst-
kich zainteresowanych zapraszamy do siedziby, 
która mieści się w Centrum Kultury w Grodzisku 
przy ul. Spółdzielczej 9. Prosimy o  kontakt tele-
foniczny pod nr.: 22 734 79 17 lub 502 768 160,  
e-mail: stowarzyszenie04.o@gmail.com.

Ze szczegółowymi informacjami można zapo-
znać się na naszej stronie internetowej: www.sto-
warzyszenie04-o.pl 

n  Jerzy Orzeł, prezes Stowarzyszenia „04-0”



BOGORIA nr 283 listopad 2018

reklama 27

Zatrudnimy pracowników  
produkcyjnych i magazynowych  

- gwarantujemy atrakcyjne  
warunki pracy.

Kontakt: tel. 605 122 024  
lub  biuro@terrarecycling.pl

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

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

n  KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD RĘKI!!!  
Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę najwięcej!!!  
Tel. 603 903 405.

n  Sprzedam segment w zabudowie szeregowej 
w Natolinie, 87 m². Tel. 606 214 540

n  Sprzedaż miodów z własnej pasieki – smaczne, ekolo-
giczne i pewne. Tel. 517 677 381

n  Antykwariat kupi: książki, komiksy, plakaty, zdjęcia, 
pocztówki, mapy, listy, płyty winylowe, monety, bank-
noty, znaczki pocztowe, medale, bagnety, szable, stare 
zabawki, platery, sztućce, zegarki oraz rzeczy z czasów 
PRL i wiele, wiele innych. Milanówek, ul. Piłsudskiego 16, 
róg Krzywej. Telefon: 791 132 916, www.kupujemystaro-
cie.pl Bezpłatnie dojeżdżamy do klienta

n  Działki budowlane – Adamów, wszystkie media, od 
50 tys. zł oraz działki rekreacyjne i siedlisko – Sokule – 
Puszcza Bolimowska, od 40 tys. zł, wszystkie media, 
blisko węzła autostrady. Tel. 607 869 775

n  Do wynajęcia lokal użytkowy – sklep 60 m², witryny,  
drugie wejście oraz działka 355 m², Żyrardów – ścisłe 
centrum, ul. Okrzei. Wszystkie media, faktura VAT.  
Tel. 601 372 140

n  Zatrudnimy osoby do sprzątania maszynowego hali 
magazynowej. Praca w godz. 7-15 pon.-pt. 
Tel. 510 011 347, 510 011 306 

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Podziękowania
Nie ma takich rzeczy, które 
moglibyśmy ofiarować, nie ma 
takich słów, które wyrażałyby 
moją wdzięczność.  Dziękuję 
Oddziałowi Kardiologicz-
nemu Szpitala Zachodniego 
w Grodzisku Mazowieckim: 
za profesjonalną i troskliwą 
opiekę oraz szczerą empa-
tię. Przede wszystkim leka-
rzom: dr. Łukaszowi Pastwie 

za wszczepienie stymulatora 
serca oraz dr. Pawłowi Ba-
siukiewiczowi, pielęgniarce 
Jolancie Tomaszewskiej oraz 
całemu zespołowi lekarzy na 
czele z Kierownikiem Oddzia-
łu Kardiologicznego – dr. n. 
med. Januszem Bednarskim. 

Wdzięczny pacjent  
Ireneusz Pruszkowski 

Strefa Aktywnego Senio-
ra zaprasza na zabawy an-
drzejkowe, które odbędą się 
w  Mediatece (ul. 3 Maja 57) 
28 i 29 listopada w  godz.  
18-22. Podczas zabawy prze-
boje z lat 60., 70. i 80. będzie 
grał na żywo 7-osobowy ze-
spół Mediateki, będą też wró-

żyły dwie wróżki. W  menu 
znajdzie się zupa, cztery da-
nia na zimno, ciepłe i zim-
ne napoje oraz ciasta. Bilety 
w cenie 40 zł za osobę można 
kupić w kasie kina w  Cen-
trum Kultury po uprzedniej 
rezerwacji pod numerem te-
lefonu 504 215 308.

Ogłoszenie



BOGORIA nr 283 listopad 2018

kultura28

Na trasę XX Rajdu Niepodległości i tradycyjny kominek 
zaprosili harcerze V Szczepu ZHP w Grodzisku Maz.  
Z kolei IV Szczep, wspomagany przez zespół Przemie-
nieni, przygotował patriotyczną wieczornicę w kościele 
Przemienienia Pańskiego.

O oprawę muzyczną mszy w intencji ojczyzny w ko-
ściele św. Anny oraz uroczystości miejskich na pl. 
Wolności zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Po 
raz pierwszy podczas obchodów święta narodowego 
orzeł na pomniku wystąpił w koronie.

Święto
Polaków

9 listopada, godz. 11.11. Uczniowie w szkołach, a przed-
szkolaki z ul. Zondka w plenerze – wszyscy śpiewali 
hymn w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”.

W przeddzień stulecia uroczystości przygotowały świetlice. W Łąkach odbyła się 
biesiada patriotyczna, a w Kozerkach na zaproszenie sołectwa i Stowarzyszenia 
Przyjaciół wsi Kozerki wystąpiła Orkiestra Wojskowej Akademii Technicznej pod 
dyrekcją Ryszarda Klechy oraz soliści Filharmonii Narodowej.

Uroczyste nabożeństwo w ko-
ściele Miłosierdzia Bożego 
z oprawą chóru Polonia z Nie-
miec i koncertem chóru Can-
tata rozpoczęło świętowanie 
11 listopada. Muzycy zespołów 
polonijnych z Kanady uświetni-
li natomiast liturgię w kościele 
św. Anny.

11 listopada w południe mieszkańcy w Mediatece odśpiewali 
jednym głosem Mazurka Dąbrowskiego włączając się do ogól-
nopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”

Hołd ojcom niepodległości oddali przedstawiciele 
grodziskich kombatantów (na zdjęciu), władz samo-
rządowych, służb mundurowych, szkół, zakładów 
oraz organizacji i instytucji.

W Centrum Kultury dla Niepodległej za-
śpiewała młodzież z PSM im. T. Bairda i  
Grodziskiego Chóru Bogorya.

Głos zabrali starosta grodziski Marek Wieżbicki oraz burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, który podczas uroczystości uhonorował Iwonę 
Mejsner, kierownika WTZ w Grodzisku tytułem „Zasłużony dla Gminy”. 

Pobór do wojska, wizyta w kon-
spiracyjnej drukarni czy na-
uka kaligrafii w polskiej szkole 
to atrakcje, które czekały na 
uczestników gry.

Frekwencja dopisała zarówno podczas 
Turnieju Szachowego w Poczekalni PKP, 
jaki i na trasie Rodzinnej Gry Historycznej 
„Niepodległy Grodzisk. fo
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