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Grodziska Orkiestra Rozrywkowa!
Centrum Kultury zaprasza na świąteczno-karnawałowy 
koncert! Niepowtarzalny, inauguracyjny występ Gro-
dziskiej Orkiestry Rozrywkowej pod batutą Tomasza 
Kirszlinga, z udziałem solistów Judyty Nowak-Labuń 
i Arkadiusza Lenarcika odbędzie się 5 stycznia o godz. 
18.00, w sali widowiskowej przy ul. Spółdzielczej 9.
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Sygnałem do pojawienia się gościa 
z Laponii było uroczyste rozpale-
nie światełek na kilkunastome-
trowej choince. Zanim doszło do 
spotkania z przybyszem z koła 
podbiegunowego, który wysłuchi-
wał prezentowych życzeń i chętnie 
dawał się fotografować, w CK na 
dzieci czekało moc atrakcji. Od-
były się warsztaty świąteczne, na 
których można było stworzyć np. 
zawieszki choinkowe.

– Jesteśmy stałymi bywalcami. 
To wspaniałe spędzanie czasu wol-

nego dla całych rodzin. Wszystkie 
stoiska są bardzo atrakcyjne, a za 
sprawą profesjonalnych animato-
rów wydobywają z dziecka ekspre-
sję twórczą. Dzięki temu ozdoby 
są oryginalne, zrobione z sercem, 
a  nie kupione – mówiła Joanna 
Domagała, mama 9-letniej Nikoli 
i 11-letniego Kamila.

W malowaniu buziek najwięk-
szą popularnością cieszyły się 
renifery i bałwanki. Jednak to 
zainteresowanie przedstawieniem 
„Ognik i choinkowe marzenie” 

w wykonaniu Teatru Kulturka 
przerosło najśmielsze oczekiwania 
organizatorów i możliwości sali 
widowiskowej.

Uzupełnieniem grodziskich mi-
kołajek był kiermasz rękodzielni-
czy w Willi Niespodzianka.

– Są tutaj niepowtarzalne ręcz-
nie robione rzeczy wykonane m.in. 
z gliny, ceramiki, filcu, dziergane 
na drutach, na szydełku. Mamy 
25 stoisk lokalnych twórców – mó-
wiła Monika Chrzanowska, pra-
cownik Centrum Kultury.   (ar)

A nawet na dwóch 
dachach – bloku przy 
ul. Kilińskiego oraz 
pobliskiej galerii. 
Te miejsca upodobał 
sobie św. Mikołaj zanim 
tirem w asyście dwóch 
wozów strażackich 
zajechał 8 grudnia  
na plac przed  
Centrum Kultury. 

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
dających radość i odpoczynek,  
oraz nadzieję na Nowy Rok

 życzy 

Paweł Twardoch
Dyrektor Centrum Kultury w Grodzisku Maz.

wraz z pracownikami
Joanna Wróblewska

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz 

Grodziska Mazowieckiego

Drodzy Czytelnicy,
życzymy Świąt Bożego Narodzenia otulonych 
białym puchem, dalekich od codzienności, pełnych 
miłości oraz obfitujących w niespodziewane 
dary, które przyniosą radość i pomyślność 
w nadchodzącym Nowym Roku!

Redakcja

Święty na dachu
fo

t. 
M

. M
as

al
sk

i (
4)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych miłości i pokoju, 

spędzonych w gronie najbliższych
oraz by nadchodzący  
Nowy Rok 2019 

przyniósł zdrowie, szczęście,  
pomyślność i spełnienie marzeń

życzą
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To tytuł lirycznego koncertu 
w wykonaniu tria Maryna C, 
który odbył się 17 listopada 
w  Poczekalni PKP. Skład ze-
społu tworzą Paula Kinaszew-
ska, Bartek Woźniak i Hipolit 
Woźniak. Artyści swą nazwę 
zawdzięczają rosyjskiej poet-
ce Marinie Cwietajewej, któ-
rej wiersze stały się słowami 
ich piosenek.

– Poczekalnia PKP to ide-
alne miejsce do śpiewania 
tekstów Cwietajewej. Postać 
ta była podróżniczką, emi-
grantką, często nie była tam, 
gdzie chciała. Żyła w czasach 
terroru stalinowskiego. Ona, 
ze swoją wybujałą uczuciowo-
ścią i bezkompromisowością, 
była takim listkiem miotanym 

przez historię. Ale to, co było 
w niej piękne i silne, zostało 
w  jej poezji – mówiła Paula 
Kinaszewska przybliżając ze-
branym biografię poetki.

Założeniem zespołu jest 
pokazanie, że poezja nie musi 
być retro. Słowa wierszy łączą 
ze skomponowaną przez sie-
bie melodią czerpiąc z szeroko 
pojętej muzyki rozrywkowej, 
od bluesa, przez pop aż do jaz-
zu. Cwietajewa nie jest jednak 
ich jedyną inspiracją. Trio wy-
konało także utwory do wier-
szy Anny Świrszczyńskiej, 
a  na swój muzyczny warsztat 
artyści biorą również poezję 
Władysława Broniewskiego 
i Jana Kochanowskiego.

   Tekst i fot. Anna Redel 

Grafiki Tomasza Drezlera moż-
na było oglądać w Galerii Po-
pkolor na przełomie listopada 

i grudnia. Artysta jest absol-
wentem Akademii Sztuk Pięk-
nych w Łodzi i właśnie z okresu 
studenckiego pochodzi ponad 
30  prac zaprezentowanych na 
ekspozycji w Ognisku Plastycz-
nym przy ul. Żyrardowskiej.

– Prace są bardzo ciekawe 
od strony technicznej. Prezen-
tują różne typy grafik, różne 
technologie, w dużej mierze si-
todruk, a głównie techniki mie-
szane łączone z malarstwem. 
Myślę, że wystawa ciekawa jest 
również pod kątem historycz-
nym, bo prace mają już ponad 
20 lat – mówi Agnieszka Anto-
sik z Galerii Popkolor.     (kb)

Tańczę jak ptak ognia

w skrócie2

     
O szukaniu drogi
„Filip i dar tęczy”, „Ocalić mi-
łość”, „Autostrada marzeń”, 
„Dziewczynka z marzenia-
mi” oraz „Droga światła” to 
musicale, które znalazły się 
w  dorobku artystycznym na-
stoletnich absolwentów grodzi-
skiego przedszkola prowadzo-
nego przez Siostry Opatrzności 
Bożej. 23 listopada w Centrum 
Kultury publiczność miała 

okazję podziwiać premierę 
kolejnego spektaklu. Tym ra-
zem młodzi aktorzy z Teatru 
Metamorfoza, przygotowy-
wani przez s. Kasjanę Szalich 
przedstawili opowieść o  szu-
kaniu własnej drogi życia. 
Musical pt. „My way” będzie 
można ponownie zobaczyć na 
scenie widowiskowej Centrum 
Kultury 23 lutego.   (mm)

Ubrania, środki czystości, 
a  także zabawki, książki i ar-
tykuły spożywcze przekazała 
społeczność Szkoły Podstawo-
wej w Książenicach do czterech 
rodzinnych domów dziecka. 
Inicjatorkami szlachetnej akcji 
były uczennice klasy piątej Ju-
lia Pacocha i Weronika Wójcik, 

które pod opieką nauczycielek 
Katarzyny Wójcik oraz Moniki 
Fitas-Durki przy bezcennym 
zaangażowaniu wszystkich 
osób dobrej woli sprawiły, że 
dzieci z placówek w Krakowie, 
Łodzi, Tarnowie i Gniewie 
otrzymały  pomoc.

  (mm)

Stawy Walczewskiego stano-
wią scenerię nowego teledysku 
grodziskiej grupy T.T Band, 
w  składzie której występują 
Tomasz Tarczyński (perkusja), 
Krzysztof Domański (gitara), 
Witalik Zbierzchowski (gita-
ra basowa). Premiera obrazu 

zrealizowanego do utworu 
„Intro” miała miejsce 13 listo-
pada. W teledysku promują-
cym płytę EP grupy wystąpili 
Julia i Filip Grudniewscy oraz 
muzycy zespołu. Produkcję  
można zobaczyć na kanale 
youtube.    (kb)

Dzieci dzieciom

Intro na stawach

Techniki mieszane
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
chciałem Państwa poinformować, że 
rozpoczyna się modernizacja drogi 
nr  579. Kompleksowy remont trasy na 
odcinku od Grodziska Mazowieckie-
go do Radziejowic przeprowadzi firma 
Skanska SA. Równocześnie przystępuje-
my do realizacji kolejnych ważnych in-
westycji prowadzących do usprawnienia 
komunikacji na terenie miasta i gminy. 
Podpisaliśmy umowę na przebudowę ul. 
Warszawskiej i rozbudowę skrzyżowa-
nia ul. Nadarzyńskiej z ul. Warszawską. 
Istotnym elementem rozbudowy skrzy-
żowania jest wykonanie lewoskrętu 
z  ul. Nadarzyńskiej w ul. Warszawską. 
W  celu poprawienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w tym rejonie, ogło-
siliśmy także przetarg na przebudowę 
ul. Emilii Plater oraz ul. Wioślarskiej. 
Aktualnie kończymy projektowanie po-
łączenia drogowego między ul. Daleką, 
Montwiłła i Radońską. Przedsięwzięcie 
wpłynie na zmniejszenie uciążliwego 
natężenia ruchu m.in. na ul. Waryńskie-
go, przy której znajduje się przedszkole 
oraz żłobek. Przetarg na realizację po-
wyższych inwestycji planujemy ogłosić 
z początkiem 2019 roku. Wkrótce ogło-
simy także przetarg na wykonanie mo-
dernizacji ciągu ulic Króliczej i Drozda 

w Adamowiźnie. Inwestycja ta nie tylko 
usprawni ruch drogowy w okolicy, lecz 
także zapewni dogodny dojazd do szko-
ły, która powstanie w Szczęsnem. 

Remonty dróg należą do naszych 
priorytetów, podobnie jak walka z za-
nieczyszczeniem powietrza. Dlatego też 
podjąłem decyzję, że w budynku Cen-
trum Kultury znajdzie się miejsce, w któ-
rym specjaliści będą udzielali wskazówek 
związanych z  wymianą kotłów grzew-
czych oraz podzielą się informacjami 
dot. odnawialnych źródeł energii m.in. 
fotowoltaiki, pomp ciepła. Spotkanie po-
święcone tej tematyce zostanie zorgani-
zowane na początku stycznia w Centrum 
Kultury przy ul. Spółdzielczej 9. Korzy-
stając ze sposobności kolejny raz apeluję 
do wszystkich osób, które palą w piecach 
węglowych, by dołączyły do grona pra-
wie 400 rodzin, które skorzystały z  do-
płaty 6 tys. zł oferowanej przez Gminę, 
i wymieniły szkodliwe urządzenia.

W budynku Centrum Kultury zapla-
nowaliśmy również miejsce dla młodych 
przedsiębiorców, którym będziemy ofero-
wali profesjonalne doradztwo w ważnych 
dla nich dziedzinach. Kolejna przestrzeń 
dla biznesu pojawi się także na terenie 
Gminy. Swoją siedzibę otworzy niebawem 
nowa firma, a mieszkańcy Grodziska 
Maz. uzyskają dodatkowe miejsca pracy.

Wstępniak od Burmistrza

Chciałem również poinformować, 
że wkrótce ogłosimy przetarg na budo-
wę ratusza. W przyszłości do obecnej 
siedziby magistratu przeniosą się pra-
cownicy grodziskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Straży Miejskiej. Zapla-
nowane zmiany wpłyną na podwyższe-
nie jakości oferowanych Państwu usług 
urzędniczych. 

Drodzy Państwo, u progu zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia życzę, 
by w Waszych domach zagościły szczę-
ście i miłość, a Nowy Rok przyniósł 
spełnienie najskrytszych marzeń!

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Jarmark Świąteczny  
w Książenicach

8 grudnia na terenie OSP Książenice odbył 
się po raz drugi Jarmark Świąteczny pod 
honorowym patronatem Burmistrza Gro-
dziska Mazowieckiego – p. Grzegorza Bene-
dykcińskiego.

Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawo-
wa im. Fryderyka Chopina wspólnie z Radą 
Rodziców. Jej celem była integracja społecz-
ności szkolnej, środowiska lokalnego, miesz-
kańców okolicznych wsi.

Podczas Jarmarku bardzo dużym zainte-
resowaniem cieszyły się kiermasz z ozdoba-
mi wykonanymi przez uczniów i rodziców 
oraz przez wystawców zewnętrznych. Dla 
gości organizatorzy przygotowali kawia-
renkę z gorącymi napojami i domowymi 
ciastami, karkówkę z grilla, barszczyk, bi-
gos, chleb ze smalcem, no i grzańca. Przez 
cały czas trwania Jarmarku dzieci miały 

możliwość przejażdżki na kucykach z Klubu 
Jeździeckiego Kuclandia oraz brały udział 
w  rozgrywkach w Zimowym Miasteczku 
Sportowym prowadzonym przez Strefę Ru-
chu Książenice i szkolnych nauczycieli WF-
u. Świąteczny nastrój dopełnił występ Lau-
reatów Szkolnego Konkursu Kolęd i zespołu 
wokalnego, 2 ogniska, nad którymi czuwali 
druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej oraz niespodziankowy koncert kapeli 
prosto ze Szczyrku „Góralska Hora”

Dochód uzyskany z Jarmarku przezna-
czony będzie na uzupełnienie podstawo-
wego szkolnego sprzętu sportowego o spe-
cjalistyczny do treningów indywidualnych 
i zespołowych oraz na kontynuację akcji 
charytatywnej „Adopcja na odległość”. Za-
praszamy za rok!

   Kinga Stradomska, Agata Tomczak 

22 minuty  
i 17 sekund
Tyle czasu średnio ko-
rzystali użytkownicy 
Grodziskiego Roweru 
Miejskiego podczas 
jednego wypożyczenia 
jednośladu. A w sumie 
od marca do listopa-
da, kiedy zakończył się 
kolejny sezon GRM, 
tych wypożyczeń było 
ok. 25  tys., co ozna-
cza nowy rekord. Naj-
większą popularnością 
cieszyły się stacje przy hali sportowej 
przy ul. Westfala, przy północnym 
wylocie deptaka oraz przy Parku 
Skarbków. Tutaj też rozpoczynała się 
najchętniej uczęszczana trasa – cykli-
ści na pożyczonych rowerach kierowa-
li się najczęściej na Osiedle Kopernika, 
by pojazd zostawić przy ul. Westfala. 
W sumie do dyspozycji na 12 stacjach 
były 92 rowery, a liczba użytkowników 
wyniosła ponad 5000 osób. Kolejny re-
kord może paść już za rok – miejskie 
rowery do wypożyczalni powrócą 
w marcu.    (kb)
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WIEŚCI Z RATUSZA

Komisje powołane
Podczas obrad powołano i ustalono składy 
osobowe komisji problemowych, a także 
określono przedmiot działania komisji sta-
łych. Podobnie jak w poprzednich kaden-
cjach powstały cztery stałe komisje proble-
mowe:  Komisja Oświaty, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Sportu, Komisja Polityki Spo-
łecznej, Komisja Gospodarki Gminnej oraz 
Komisja Rozwoju i Budżetu. Radni powo-
łali również trzy komisje doraźne: Komisję 
ds. Honorowego Obywatelstwa, Komisję 
Inwentaryzacyjną oraz Komisję ds. Statu-
towo-Regulaminowych. Ponadto powołano 
Komisję Rewizyjną oraz – co jest nowością 
– Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Wynagrodzenie jednogłośnie
Jednogłośnie radni uchwalili wynagro-
dzenie dla burmistrza, które decyzją Rady 
Miejskiej wyniesie nieco ponad 10 tys. zł 
brutto. Na tę kwotę składają się: pensja 
zasadnicza (4800 zł), dodatek funkcyjny 
(2100 zł), dodatek specjalny (2760 zł) oraz 
dodatek za wysługę lat (960 zł).

Pensja burmistrza ustalana jest na pod-
stawie rozporządzenia z maja 2018 r. 
w  sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.

Korekta podatków
Radni postanowili, że wysokość stawek 
podatku od środków transportowych oraz 
podstawa naliczenia podatku rolnego 
w przyszłym roku będą na tym samym po-
ziomie. Wzrosną nieco stawki podatku od 
nieruchomości. Są to wzrosty o 1-1,5 proc. 
od gruntów i budynków dla osób indywidu-
alnych. Trochę wyższy jest wzrost dla firm, 
ale także oscyluje w granicach 1,5 proc.

Pomoc dla powiatu
Odpowiednią uchwałą radni wyrazili zgodę 
na pomoc finansową dla powiatu grodziskie-
go na realizację przebudowy ul. Nałkowskiej 
i Centralnej w Radoniach i Adamowiźnie 
oraz inwestycje związane z działaniem Szpi-
tala Zachodniego – modernizacja pomiesz-
czeń szpitalnych, zakup sprzętu informa-
tycznego, medycznego i oprogramowania. 
W sumie w związku z tymi dwoma zadania-
mi gmina Grodzisk wspomoże powiatowy 
budżet kwotą 2,45 mln zł.

Współpraca z organizacjami
Radni jednomyślni byli w sprawie progra-
mu współpracy gminy z organizacjami po- KO
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    Podziękowania
Wszystkim Przyjaciołom  
i Znajomym, którzy tak  
pięknie pożegnali  
śp. dr. Adama Galewskiego, 
składamy serdeczne  
podziękowania.

Żona, córka, syn

    Pani Reginie Lipskiej
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Grodzisku 
Mazowieckim

Bogusi Dyrek
wyrazy serdecznego 

współczucia
z powodu śmierci

Taty
składa

Załoga Grodziskiego  
Klubu Żeglarskiego  

„Czysty Wiatr”

Powołanie komisji problemowych, nada-
nie statutu Bibliotece Publicznej oraz 
przyjęcie programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi – to zagadnienia, 

którymi radni ósmej kadencji zajmowali się podczas 
drugiej sesji, zwołanej na 27 listopada. 

Wyrazy głębokiego 
współczucia

Pani Grażynie Kopeć
wieloletniemu pracownikowi

Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim

z powodu śmierci
Męża

składają 
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

oraz pracownicy UM

zarządowymi w 2019 roku. Na realizację 
programu w budżecie przewidziane są 
środki w wysokości 3,2 mln zł. W 2019 
roku organizacje pozarządowe będą mo-
gły ubiegać się o dofinansowanie reali-
zacji zadań m.in. z zakresu pomocy spo-
łecznej, działalności na rzecz integracji 
osób zagrożonych wykluczeniem, pod-
trzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, ochrony i promocji zdrowia, 
działalności na rzecz seniorów, eduka-
cji publicznej, kultury i sztuki, sportu, 
działalności na rzecz rodziny oraz prze-
ciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

Zgoda na zakup
Do porządku sesji wprowadzono uchwały 
pozwalające na kupno działek w Chlebni 
i  Wólce Grodziskiej, zagrożonych spad-
kiem wartości w związku z budową pla-
nowanej obwodnicy zachodniej.

 – Decyzja ta jest wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, właścicieli 
działek – powiedział burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. 

Radni w klubie
Radny Łukasz Lewandowski zgłosił 
powołanie klubu Prawo i Sprawiedli-
wość, którego został przewodniczącym. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Grodzisk 
klub może stworzyć co najmniej trzech 
radnych, a  tylu właśnie reprezentantów 
w Radzie Miejskiej ma PiS. 

   (ag, kb)

Relacja z uroczystej sesji inauguracyjnej 
znajduje się na str. 10.

Z treścią wszystkich uchwał, protokołami 
z sesji oraz imiennymi wynikami głosowań 
jawnych można zapoznać się na stronie  
bip.grodzisk.pl



BOGORIA nr 284 grudzień 2018

Konstytucja nie jest dokumentem 
abstrakcyjnym, a Unia Europejska 
to nie tylko źródło czerpania 
profitów – przekonywali uczniów 
grodziskiej Szkoły Podstawowej 
nr 4 praktycy.
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Wykryć zawczasu

Nowe powiatowe

Nie ta świetlica 

Warszawska ze ścieżką, 
Nadarzyńska z pasem

Prawo  
praktyczne

Przebudowa ul. Warszawskiej i rozbudo-
wa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. 
Warszawską – to zadanie, które do końca 
2019 roku powinno zostać zrealizowane 
przez firmę Mabau. Umowa na wykona-
nie tego przedsięwzięcia została podpisa-
na 27 listopada. Oprócz remontu jezdni 
ul. Warszawskiej oraz budowy wzdłuż 
drogi ciągu pieszo-rowerowego o  długo-
ści 350 m, zakres prac obejmie również 
wybudowanie na ul. Nadarzyńskiej (od 
strony Książenic) pasa dla pojazdów skrę-
cających w lewo, w ul. Warszawską. 

– To nie jest docelowe rozwiązanie, my-
ślimy o wykupie niektórych nieruchomo-
ści i bezpośrednim połączeniu ul. War-
szawskiej z ul. Piaskową. Natomiast bez 
wątpienia to rozwiązanie poprawi organi-
zację ruchu na tym skrzyżowaniu – mówił 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

W związku z planowanymi robotami 
drogowymi z utrudnieniami będą musieli 
liczyć się kierowcy, jednak jak zapowiada 
przedstawicielka Mabau Monika Kozera, 
firma dołoży wszelkich starań, by te nie-
dogodności zminimalizować.

– Na pewno jakieś utrudnienia się po-
jawią, bo nie da się zrobić tak dużej inwe-
stycji dla miasta zupełnie bez utrudnień, 
ale zaproponujemy takie etapowanie 
tej inwestycji, by była ona jak najmniej 
uciążliwa dla mieszkańców – zapewniała 
podczas podpisania umowy.

Koszt całej inwestycji, obejmującej 
również przebudowę skrzyżowania ulic 
Wioślarskiej, Warszawskiej i Robotniczej 
oraz budowę sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu 
ul. Warszawskiej i Tarnowskiej, wyniesie 
nieco ponad 3,3 mln zł.     (kb)

Z bezpłatnych badań przesiewowych 
krwi w kierunku wirusowego zapalenia 
wątroby typu C, które zostały zorgani-
zowane 23 listopada w Mediatece, sko-
rzystało ponad 800 osób. Wśród odważ-
nych znalazły się również dzieci, które 
przyszły wraz z rodzicami. Badaniom 
towarzyszyła prelekcja dr Olgi Troniny 
z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, 
Nefrologii i  Chorób Wewnętrznych In-
stytutu Transplantologii WUM na temat 
WZW C, które określane jest „cichą epi-

demią”, gdyż bardzo często rozwija się 
bezobjawowo, a jego skutki mogą być 
bardzo poważne. Dlatego istotne w pro-
cesie leczenia jest jak najwcześniejsze 
wykrycie zagrożenia. Osoby, u  których 
podczas badania stwierdzono zakaże-
nie, zostały objęte opieką lekarską i skie-
rowane na dalszą diagnostykę i specjali-
styczne leczenie. Trwa ono zazwyczaj ok. 
12 tygodni. Badania finansowane były 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.     (kb)

W ramach tegorocznej edycji ogólno-
polskiego programu „Tydzień Konsty-
tucyjny” od 19 do 23 listopada młodzież 
uczestniczyła w warsztatach prowadzo-
nych przez specjalistów w dziedzinie 
prawa, wśród których znaleźli się: Prezes 
Sadu Rejonowego w Grodzisku Michał 
Sokół, Asystent Sędziego Andrzej Sobót-
ka, prokurator Krystyna Paszek, adwokat 
Maciej Kubiak, a także absolwent szkoły 
mecenas Bartłomiej Okurowski. 

– Do projektu przystąpiliśmy po raz 
piąty. W tej edycji nie tylko zwracamy 
uwagę na praktyczny wymiar Konsty-
tucji, lecz także poruszamy zagadnienia 
konsekwencji prawnych członkostwa 
w Unii Europejskiej – mówiła nauczyciel-
ka historii Małgorzata Soczewicz, która 
zadbała, by młodzi ludzie w majestacie 
prawa poszerzali wiedzę na temat zasto-
sowania przepisów w życiu codziennym.

Organizatorem „Tygodnia Konstytu-
cyjnego” jest Stowarzyszenie im. profeso-
ra Zbigniewa Hołdy, a akcja odbywa się 
pod patronatem Rzecznika Praw Obywa-
telskich dr. Adama Bodnara. 

  Tekst i fot. Małgorzata Müldner 
    Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy w tak bolesnych dla 
nas chwilach dzielili z nami 
smutek oraz uczestniczyli w uro-
czystościach pogrzebowych na-
szego ukochanego Męża i Taty  
śp. Krzysztofa Kopcia.

Składamy z głębi serca płynące 
podziękowania wszystkim, którzy 
bezinteresownie i z wielką życzliwo-
ścią zaangażowali się w walkę o Jego 
życie, a teraz nieustannie okazują 
nam pomoc i wsparcie, obdarowu-
ją wspomnieniami, które choć na 
chwilę koją ból. Dziękujemy.  

Grażyna i Paweł Kopeć

Ukonstytuowały się władze powiatu 
grodziskiego kadencji 2018-23. Sta-
rostą pozostanie Marek Wieżbicki, 
który funkcję tę piastuje od 2006 
roku. Jego zastępcą został Krzysztof 
Filipiak, a do zarządu radni delego-
wali ponadto Krzysztofa Markow-
skiego, Zofię Owczarek i Michała Śli-
wińskiego. Przewodniczącym Rady 
Powiatu został Sławomir Kamiński, 
zaś na wiceprzewodniczących rad-
ni wybrali Pawła Pieniążka i Piotra 
Wiadernego.    (kb)

W listopadowym wydaniu „Bogorii” 
(nr  283) do tekstu pt. „Radosna jesień”, 
poświęconego aktywności Klubu Senio-
ra działającego w Łąkach, podczas re-
dakcji wkradła się nieścisłość – program 
artystyczny dla seniorów przygotowały 
dzieci, ale nie z tamtejszej świetlicy, jak 
napisaliśmy, lecz ze świetlicy w Zabłotni. 
Aby nie było wątpliwości, prezentujemy 
zdjęcie małych artystów nadesłane przez 
p. Danutę Dubielecką, opiekuna Klubu 
Seniora. A za nieścisłość przepraszamy. 

Redakcja
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Uczniowie Jedynki dla seniorów

„Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczyn-
ką fajną i chłopakiem, kochamy Polskę z 
całych sił, chcemy byś również kochał ją 
i ty” – śpiewały dzieci podczas przedsta-
wienia, które przypominało historię Pol-
ski od początków państwowości po drogę 
do wolności.

– Wychodzimy do ludzi starszych, by 
zaprezentować to, co potrafią dzieci. Nie 
każdy ma wnuki i może doświadczać ta-
kich przeżyć. Cieszymy się, że seniorzy 
tak licznie przybyli na nasze wydarzenie 
– mówiła dyrektor Ewa Błahuta.

Podczas koncertu wybrzmiała wiązanka 
pieśni patriotycznych, a mali artyści przy-
bliżali genezę powstawania poszczegól-
nych utworów.

– Niesamowite wzruszenie. Płakałam 
od początku do końca. Najbardziej poru-
szyła mnie piosenka „Pierwsza Brygada”. 
Pracowałam jako nauczycielka i  pamię-
tam czasy, kiedy śpiewało się ją po kry-
jomu, a Święta Niepodległości nie ob-
chodziło się w szkole – mówiła Barbara 
Bonikowska, wieloletnia dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5.

Na scenie wystąpili uczniowie klas od 
zero do ósmej pod kierunkiem: Joanny 
Osiadacz, Ewy Jachimskiej, Agnieszki 
Rynkowskiej, Izabeli Otręby, Joanny Sob-
czak i Anny Gutkowskiej. W rolę kon-
feransjera wcielił się absolwent szkoły 
Wojciech Szczęsny. W związku z tym, że 
występ odbywał się podczas Ogólnopol-
skiego Dnia Seniora na zakończenie mali 
artyści zaśpiewali widzom sto lat.

n   Tekst i fot. Anna Redel

„Jedynka i Przyjaciele dla Niepodległej” – na przedstawienie i koncert pod takim tytułem zaprosiła 14 listopada 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 do Mediateki uczestników Strefy Aktywnego Seniora.

STACJA BENZYNOWA

Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy Naszym Klientom  
zdrowia,  spokoju i radości

Świąt białych, 
pachnących choinką,  

spędzonych  
w rodzinnym gronie

 życzy 

 
Porozumienie  
Samorządowe  

„Ziemia Grodziska”

Z okazji Świąt  
Bożego Narodzenia  
Wytrwałości i radości  

oraz błogosławieństwa Bożego  
w każdym dniu  

nadchodzącego Roku
życzy

radna Powiatu Grodziskiego
Małgorzata Sędzińska
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W sobotnie przedpołudnie wokół metalo-
wego regału ze skrytkami z logo Mediate-
ki, który stanął przy wejściu do Poczekalni 
PKP, zgromadzili się grodziscy biblioteka-
rze i zaproszeni goście.

– Jest to pierwszy w Polsce książkomat 
znajdujący się w przestrzeni publicznej. 
Wprawdzie wcześniej były Tychy, Kraków 
Warszawa, ale tamte książkomaty stoją 
przy bibliotekach – mówiła dyrektor Bi-
blioteki Publicznej Dorota Olejnik.

By skorzystać z urządzenia, potrzebna 
jest karta biblioteczna. Jej posiadacz może 
przez internet zalogować się na swoje kon-

to, znaleźć interesującą go książkę w kata-
logu i jako miejsce odbioru wskazać książ-
komat. Jego obsługa jest bardzo prosta, 
intuicyjna i przypomina działanie paczko-
matu. Jak informuje Biblioteka Publiczna, 
do książkomatu można zamówić maksy-
malnie trzy egzemplarze książek z wypoży-
czalni dla dorosłych, woluminy do boksów 
będą trafiały od poniedziałku do piątku. 
Odbierać je można o dowolnej porze, nie-
zależnie od godzin otwarcia biblioteki.

Pierwszą osobą, która z nowego urzą-
dzenia skorzystała, była sekretarz gminy 
Maria Grabowska. 

– Jestem osobą, która nie wierzy 
w  zmierzch książki papierowej, i sądzę, 
że jest cała grupa ludzi, dla których wer-
sja papierowa jest niezastąpiona. A książ-
komat to wspaniałe urządzenie – mówiła 
Maria Grabowska. 

Urządzenie, za pomocą którego można 
również dokonać zwrotu książek, zostało 
zakupione w ramach projektu pn. „Pociąg 
do kultury. Europejska strefa kulturalno-
-edukacyjna w Grodzisku Mazowiec-
kim” współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko. n (kb)

Jak pod Wielką Krokwią 

miasto i gmina

Nocne 
pierniki  

Do tego, że Mediateka szybko zdobyła po-
pularność wśród mieszkańców i co dzień 
tętni życiem, zdążyliśmy się przyzwyczaić. 
7  grudnia aktywność przeniosła się nawet 
na godziny nocne. Z okazji mikołajek wo-
lontariusze i pracownicy Galerii Młodych 
oraz Biblioteki Publicznej zaprosili dwu-
dziestoosobową grupę dzieci od 8 do 12 lat 
na wspólną nocną zabawę w Mediatece.

Od początku wieczoru czekało na nich 
mnóstwo atrakcji, a na nudę nie było ani 
chwili. Pieczenie i ozdabianie pierniczków 
cieszyło się największym zainteresowaniem. 
Powstał wachlarz smacznych, lukrowych 

reniferów, mikołajów, bombek, gwiazdek, 
bałwanów i serduszek pokolorowanych 
w różnorodne wzory. Potem mali cukierni-
cy z uśmiechem i apetytem schrupali swoje 
dzieła. Nie zabrakło także zabaw mikołajko-
wych i wieczornych przekąsek. Uczestnicy 
„Nocy, że ho, ho, ho” wzięli też udział w spe-
cjalnie przygotowanym na tę okazję escape 

roomie, w którym rozwiązywali zagadki 
i łamigłówki. Ten wyjątkowo długi wieczór 
zakończył się seansem świątecznego filmu 
pt. „Ekspres polarny”.

Fani nocy wśród książek nie muszą długo 
czekać, ponieważ organizatorzy zapewni-
li, że nie było to ostatnie takie wydarzenie 
w Mediatece.                n Katarzyna Mandes

Pierwszy polski mistrz świata w biegach narciarskich Józef Łuszczek 
6 grudnia odwiedził dwie grodziskie szkoły – najpierw spotkał się z ucznia-
mi Jedynki, a później udał się do Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie.

– Bardzo mi się podoba ten pomysł. Człowiek może zamówić książkę, przyjść na stację, odebrać 
książkę i do pociągu wsiąść już z lekturą – mówi Igor Dmowski, który 1 grudnia znalazł się na dwor-
cu PKP jako pasażer, a trafił na otwarcie książkomatu, czyli samoobsługowej biblioteki.

– Nigdy nie myślałem, że będę sportowcem, 
ale doszedłem na szczyt i pokazałem, że 
Polak potrafi. Żałuję, że nie urodziłem się 
później. Za moich czasów nie było serwi-
smenów, nie miał kto nasmarować nart, dać 
pić i jeść. Jednak starałem się jak mogłem. 
Wydolność fizyczną miałem jedną z najlep-
szych na świecie – mówił Józef Łuszczek.

Sportowiec w 1978 roku podczas mi-
strzostw świata w Lahti zdobył złoty me-
dal w biegu na dystansie 15 km i brązo-
wy – na 30 km. Podczas tych mistrzostw 
został uznany za najlepszego zawodnika. 
W 1980 roku na igrzyskach w Lake Placid 

zajął 5.  miejsce na 30 km i 6. na 15 km. 
Ponadto 39 razy został mistrzem Polski – 
2 razy w juniorach i 37 razy w seniorach.

Spotkanie odbyło się w ramach progra-
mu Doskonałe Mleko w Szkole prowa-
dzonego przez Fundację Mleko dla Szkół, 
Mleko dla Zdrowia.

– Celem jest propagowanie wśród dzie-
ci i młodzieży szkolnej picia świeżego 
mleka. Sportowcy, nasi ambasadorzy, są 
przykładem tego, jak dobra dieta może 
przełożyć się na świetną kondycję fi-
zyczną – mówiła Katarzyna Rutkowska, 
przedstawicielka fundacji.

Ponadto uczniowie mogli posłuchać 
Józefa Jarząbka, trenera TS Wisła Zako-
pane, pierwszego szkoleniowca Dawida 
Kubackiego. Trener pokazał dzieciom 
sprzęt skoczków, opowiedział o trenin-
gu oraz wraz z dwoma juniorami i piąt-
ką wybranych uczniów przeprowadził  
lekcję pokazową podstawowych ćwiczeń 
zawodników.

n   Tekst i fot. Anna Redel

Po lekturę na dworzec
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W mikołajki pacjentów oddziału 
pediatrycznego w Szpitalu Zachodnim 
odwiedził niezwykły gość – przyjechał 
wozem strażackim, a za swoich 
pomocników miał strażaków z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP Książenice, ale 
strój i cel nie pozostawiały wątpliwości: 
gościem był sam święty Mikołaj. 

– Postanowiliśmy pomóc św. Mikołajowi, 
ponieważ chcemy umilić czas dzieciom w 
szpitalu – mówił strażak Hubert Majewski. 
Druhów w niełatwej, ale bardzo przyjem-
nej pracy wspierała Gabrysia Raczyńska, 
znana z roli Basi w serialu „M. jak miłość”.

Każde dziecko przebywające na oddziale 
otrzymało dużego pluszowego misia. Ra-

dości i uśmiechom na twarzach maluchów 
i ich rodziców nie było końca.

– Bardzo miło, że jest taka inicjatywa 
i dzieciom obniża się poziom stresu. Mój 
syn od rana nie mógł się doczekać – mó-
wiła pani Anna, mama 4-letniego Leosia.

O zbawiennym wpływie spotkania ze 
św. Mikołajem na zdrowie najmłodszych 

pacjentów przekonywał ordynator oddzia-
łu pediatrycznego.

– Takie wydarzenie jest oderwaniem się 
od przykrej rzeczywistości, jaką jest przy-
jęcie do szpitala i hospitalizacja. Pozwala 
to zapomnieć o bólu, dzięki czemu dziec-
ko szybciej się leczy – mówił lek. Radosław 
Suchner.  n (ar)

Pluszaki  
jak lekarstwo

Harcerze Hufca ZHP im. Leonida Teligi 25 listopada w kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy na Piaskowej zorganizowali „Śpiewanki pieśni 
patriotycznych”. Każdy uczestnik po przestąpieniu progu świątyni otrzymał 
specjalnie wydrukowany na tę okazję śpiewnik.

Dzięki tej kilkunastostronicowej ksią-
żeczce wszyscy razem – harcerze i licznie 
zebrani mieszkańcy – mogli zaśpiewać 
takie utwory jak „Marsz I Brygady”, „Bia-
łe róże”, „Ostatni mazur” czy „Warszaw-
skie dzieci”. Po wykonaniu 15 pieśni wy-
brzmiał hymn państwowy. Jak co roku 
akompaniatorem był Robert Dziekański.

Na zakończenie za inicjatywę podzię-
kowała harcerzom przewodnicząca Rady 

Miejskiej Joanna Wróblewska, która swoje 
wystąpienie skróciła do minimum. – Tak 
się dałam porwać śpiewaniu, że aż ochry-
płam – wyjaśniła. 

Wspólne śpiewanie nie było jednak je-
dynym elementem wydarzenia.

– W tym roku podjęliśmy współpracę 
z najmłodszymi radiowcami Mazowsza 
Zachodniego. Grupa radiowa ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w przerwach pomiędzy 
piosenkami prezentowała fragmenty ob-
szernej audycji „W hołdzie Niepodległej”, 
która została wyemitowana na falach Ra-
dia Bogoria 11 listopada. Chodziło nam 

o ubogacenie naszej uroczystości – mówił 
hm. Sylwester Stankiewicz, komendant 
grodziskiego hufca.

Harcerze sięgnęli również do muzyki 
Fryderyka Chopina, Michała Ogińskiego, 
Wojciecha Kilara, która była podkładem 
do zaprezentowanych tekstów i tańców.

Śpiewanki odbywały się już po raz dzie-
wiąty w ramach programu współpracy 
organizacji pozarządowych z gminą Gro-
dzisk Mazowiecki w projekcie pod hasłem 
„Kultywowanie tradycji polskich i patrio-
tyzmu wśród dzieci i młodzieży”.

  n Tekst i fot. Anna Redel

Śpiewanki po raz dziewiąty 

Problem z postojem 
Do redakcji zgłosił się czytelnik, 
który twierdzi, że opiekunowie 
dzieci uczęszczających do ZS im. 
Hipolita Szczerkowskiego nie mogą 
korzystać ze szkolnego parkingu. 
Zdaniem czytelnika przestrzeń 
przeznaczona jest tylko dla grona 
pedagogicznego. Nasz rozmówca 
zwraca również uwagę na fakt, iż w 
bezpośrednim sąsiedztwie placówki 
obowiązują zakazy parkowania. 

O ustosunkowanie się do powyższych 
kwestii poprosiliśmy dyrektor szkoły 
Agnieszkę Klonowską i otrzymaliśmy 
wyczerpujące temat wyjaśnienie:

„Informuję, że parking szkolny dostęp-
ny jest dla wszystkich jego użytkowni-
ków: pracowników, rodziców, opiekunów 
i przewoźników naszych uczniów. Problem 
natomiast stanowi jego wielkość – 8 miejsc 
parkingowych i wyznaczone miejsce dla 
autobusu szkolnego.  

W godzinach rozpoczynania i kończe-
nia zajęć ruch pojazdów na parkingu jest 
bardzo duży. Na teren wokół szkoły wjeż-
dżają rodzice/opiekunowie, przewoźnicy 
i szkolny autobus. Dodatkowo, 2 razy w   
ciągu dnia musimy zapewnić wjazd dla 
samochodu, dostarczającego posiłki dla 
uczniów. Wobec powyższego skorzystanie 
z parkingu w określonych porach rzeczywi-
ście jest utrudnione. Zdajemy sobie sprawę 

z wagi problemu i podejmujemy działania 
w celu jego rozwiązania. Z inicjatywy ro-
dziców do władz miasta skierowany został 
wniosek o wyznaczenie w pobliżu szkoły 
miejsc parkingowych dla osób z niepełno-
sprawnością. Obecnie jesteśmy w trakcie 
rozmów i czekamy na decyzję. Ponadto 
na parkingu szkolnym wydzielone zostało 
miejsce postoju, przeznaczone tylko dla 
rodziców/opiekunów i przewoźników na-
szych uczniów.”  n  (mm)
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Działająca od kilku lat jako ciało doradcze dla grodziskiego samorządu Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna 
26 listopada spotkała się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/19. – Doświadczenie wskazuje, że 
współpraca najefektywniej układa się od jesieni do kwietnia. Wcześniej dopiero wchodzicie w rok szkolny, 
a później rozpoczyna się czas egzaminów – mówił wiceburmistrz Tomasz Krupski.
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Członkami Młodzieżowej Grupy Konsul-
tacyjnej są uczniowie grodziskich szkół 
wydelegowani przez dyrektorów jako naj-
aktywniejsze osoby w społeczności szkol-
nej. Dlatego co roku następuje naturalna 
rotacja – członków, którzy kończą szkolny 
etap edukacji zastępują przedstawiciele 
najstarszych klas podstawówek.

– Jesteśmy tu nie po to, by mówić wam 
co i jak macie robić, tylko po to, by wy-
ciągnąć wasz potencjał – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, który opiekuje 
się MGK. Na spotkaniu młodzież miała 
okazję pokrótce zapoznać się z możliwo-

ściami, jakie dają im gminne jednostki 
takie jak Biblioteka Publiczna, która od 
niedawna mieści się w Mediatece, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Biuro Oświaty 
i  Centrum Kultury z Willą Radogoszcz, 
gdzie realizowany jest projekt Galeria 
Młodych, oraz mediami: miesięcznikiem 
„Bogoria” i Radiem Bogoria.

Młodzież w głosowaniu na przewodni-
czącego grupy wybrała Macieja Ostasz-
kiewicza, który w MGK zasiada od po-
czątku istnienia tego gremium, wcześniej 
pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego 
grupy wolontariatu, a ostatnio wiceprze-

wodniczącego. Jego zastępcami zostali 
Oliwia Kobus i Karol Matuszczak.

– Macie duże możliwości i nasze peł-
ne wsparcie. Przychodzicie tu po to, żeby 
wnieść to, o czym my nie wiemy. Bo na 
pewno myślicie inaczej niż my, nie wiem, 
co wam się podoba, czym byście chcieli 
się zajmować. Oczekuję, że wy mi o tym 
powiecie. I dacie pomysł na zrobienie 
czegoś fajnego. I nie bójcie się swoich 
pomysłów, bo najgorsze gdy ograni-
czamy własną kreatywność – przeko-
nywał młodzież burmistrz Grzegorz  
Benedykciński.  n (kb)

Neapol na Mazowszu?
Brak uporządkowania systemu gospodarki odpadami, możliwości pełnego 
zagospodarowania nieczystości stałych oraz rosnące ceny dyktowane 
przez odbiorców – to tematy, które omawiano podczas Konwentu Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego. Spotkaniu, które 
odbyło się 19 listopada w Mediatece, przewodniczyli burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński oraz burmistrz Mszczonowa Józef Kurek.
– W całym regionie są ogromne trudności 
z oddawaniem śmieci do składowisk, fir-
my nie mają gdzie wywozić nieczystości. 
Nasza gmina znalazła czasowe rozwią-
zanie problemu, ale będziemy zmuszeni 
podnieść ceny za odbiór odpadów komu-
nalnych. Spotkanie ma na celu zmuszenie 
zarówno władz wojewódzkich, jak i rządo-
wych do podjęcia szybkich, skutecznych 

działań, które pomogą rozwiązać ten bar-
dzo duży gospodarczo i społecznie pro-
blem – mówił Grzegorz Benedykciński.

Kilka lat temu świat obiegły zdjęcia 
Neapolu tonącego w śmieciach, niestety 
podobnego scenariusza na ulicach miast 
województwa mazowieckiego nie wyklu-
czył dyrektor Departamentu Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowa-

nych Marcin Podgórski, który na konwen-
cie reprezentował Urząd Marszałkowski. 
Póki co nadzieja na zażegnanie kryzysu 
pokładana jest w spotkaniu z ministrem 
środowiska, o które w trybie pilnym wy-
stąpili uczestnicy konwentu. n (mm)

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego  
Narodzenia, odpoczynku i rodzinnej  

atmosfery, a także pomyślności, 
 pogody ducha i wspaniałych możliwości  

w nadchodzącym roku 2019
życzą     

Starosta Grodziski
Marek Wieżbicki

Przewodniczący Rady  
Powiatu Grodziskiego 
Sławomir Kamiński
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Licznie zgromadzonych mieszkańców przy-
witał gospodarz obiektu, dyrektor Centrum 
Kultury Paweł Twardoch, który poinformo-
wał, że zgodnie z prawem obrady poprowa-
dzi radna senior Wiesława Śliwińska, jako 
najstarsza spośród radnych ósmej kadencji. 

Po odebraniu zaświadczeń o wyborze, 
które wręczyła przewodnicząca Miejskiej 
Komisji Wyborczej Mirosława Ceglińska, 
radni złożyli ślubowanie.  

– Wobec przyjęcia przez nowo wybranych 
radnych – panów Piotra Galińskiego i Toma-
sza Krupskiego – propozycji objęcia funkcji 
zastępców burmistrza, nastąpiło zrzeczenie 
się przez nich mandatów ze względu na za-
chowanie ciągłości wykonywania pełnio-
nych funkcji – wyjaśniła pełniąca honory 
przewodniczącej Wiesława Śliwińska, która 
odczytała tekst roty: „Wierny konstytucji 
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
Następnie każdy z radnych indywidualnie 
wypowiadał słowo „ślubuję”. Również każdy 
skorzystał z możliwości rozwinięcia przy-
rzeczenia o słowa „tak mi dopomóż Bóg”.

Słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” 
padły również z ust burmistrza Grzegorza 
Benedykcińskiego, który tym samym zo-
bowiązał się dochować wierności prawu, 
a  powierzony mu urząd sprawować dla 
dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców Gminy Grodzisk Mazowiecki – 
jak głosiła rota przysięgi odczytana przez 
Wiesławę Śliwińską. 

– W sali mamy tych, którzy na co dzień 
kreują życie naszych mieszkańców. Mam na 
myśli dyrektorów szkół, honorowych oby-
wateli, służby, naszych wspaniałych księży. 
Bardzo dziękuję za waszą obecność. Chciał-
bym podziękować wszystkim tym, którzy 
działają w różnego rodzaju organizacjach, 
firmach, za to, że tak nam pięknie poma-
gacie, za to, że rozumiecie nasze intencje. 
Zrobimy wszystko, żeby ta pięcioletnia ka-
dencja była wypełnieniem wszystkich na-
szych zobowiązań. Zobowiązań, które mają 

poprawić warunki życia naszych mieszkań-
ców, uatrakcyjnić ich życie, spowodować, 
że życie w Grodzisku i w tej gminie będzie 
ciekawsze. Gratuluję radnym, liczę na dobrą 
współpracę z wszystkimi radnymi. Będę 
szanował wasze stanowisko, wasze pomysły 
i będę starał się je realizować – mówił po za-
przysiężeniu burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński, który za obecność i współpracę po-
dziękował również sołtysom, urzędnikom, 
a przede wszystkim swojej rodzinie.

W celu wyboru przewodniczącego Rady 
Miejskiej, co było kolejnym punktem se-
sji, radni wyłonili ze swego grona komisję 
skrutacyjną.

– Ponieważ jesteśmy chyba ewenemen-
tem w skali kraju, że dzięki państwa głosom 
w Radzie Miejskiej znalazły się trzy osoby o 
tym samym nazwisku reprezentujące różne 
ugrupowania, proponuję komisję skruta-
cyjną w składzie: Bartłomiej Okurowski, 
Janusz Okurowski i moja skromna osoba – 
zaproponował radny Andrzej Okurowski, 
a jego wniosek radni poparli jednogłośnie. 

Jedyną kandydatką na funkcję przewod-
niczącego Rady Miejskiej była Joanna Wró-
blewska. Jej kandydatura została zgłoszona 
przez radnego Roberta Dziekańskiego.

– Jest człowiekiem o bardzo bogatym do-
świadczeniu samorządowym. Przez ostatnie 
dwie kadencje pełniła funkcję przewodni-
czącej Rady Miejskiej i dała się poznać jako 
kobieta wielkiej kultury osobistej, wiedzy 
i merytorycznego podejścia do pełnionej 
przez siebie funkcji – argumentował swój 
wniosek radny Dziekański.

Opinię tę podzielili pozostali radni, 
bowiem Joanna Wróblewska na przewod-
niczącą Rady Miejskiej została wybrana 
jednogłośnie. 

– Bardzo serdecznie dziękuję za powierze-
nie mi funkcji przewodniczącej Rady Miej-
skiej. Jeszcze raz chcę serdecznie podzięko-
wać moim wyborcom, którzy po raz kolejny 
poparli mnie w wyborach samorządowych. 
Dołożę wszelkich starań, aby mandat radnej 
i funkcję przewodniczącej pełnić z wielką 
godnością, pracowitością, odpowiedzialno-

ścią i zaangażowaniem – powiedziała prze-
wodnicząca Joanna Wróblewska, której po-
gratulowała również radna senior Wiesława 
Śliwińska przekazując prowadzenie obrad. 

Radni podjęli decyzję, że w tej kadencji 
w prezydium zasiądzie trzech wiceprzewod-
niczących. Przewodnicząca Joanna Wró-
blewska na te stanowiska zaproponowała 
trzech radnych Ziemi Grodziskiej, którzy 
następnie zostali wybrani w głosowaniu taj-
nym. Norbert Cegliński otrzymał 15 głosów 
przy trzech wstrzymujących się, Jarosław 
Józefowicz – 16 głosów przy dwóch wstrzy-
mujących się oraz Stanisław Kolasa – 15 gło-
sów, przy dwóch głosach sprzeciwu i jednym 
wstrzymującym się. Bezwzględnej większo-
ści głosów nie uzyskała Joanna Wiśniewska, 
zgłoszona na funkcję wiceprzewodniczące-
go przez Łukasza Lewandowskiego. Jej kan-
dydaturę poparło czworo radnych, tyle samo 
głosów było przeciw, a dziesięć osób wstrzy-
mało się od głosu.  

Dodatkowym akcentem, podkreślają-
cym uroczysty charakter sesji, była oprawa 
muzyczna w wykonaniu opromienione-
go sukcesem na festiwalu w Łodzi chóru 
Cantata (więcej na ten temat na str. 21). 
Artystycznym finałem był występ utalen-
towanej skrzypaczki z PSM im. Tadeusza 
Bairda w Grodzisku Weroniki Kuty, która 
przygotowała na tę okazję Kaprys polski 
Grażyny Bacewicz.

Godnym podsumowaniem inauguracyj-
nej sesji były słowa dziekana dekanatu gro-
dziskiego ks. Janusza Starosty, który znalazł 
się w gronie solenizantów, przyjmujących 
tego dnia życzenia.

– Słowa, które wypowiadamy, mają 
ogromną wagę. Nie ma słów, które dałyby 
się cofnąć. Słowo jest jak znak. Chciałbym 
prosić o to, byście pamiętali, że wybiera-
li was nie tylko ludzie wierzący. Musimy 
pamiętać o ludziach innych poglądów, 
o ludziach niewierzących, o których mu-
simy się troszczyć – powiedział ks. Janusz 
Starosta. 

n  Krzysztof Bońkowski
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Równo miesiąc po wyborach samorządowych zainaugurowała działalność grodziska Rada Miejska ósmej 
kadencji. Podobnie jak przed czterema laty pierwsza sesja miała uroczysty charakter i odbyła się w sali 
widowiskowej Centrum Kultury. 21 listopada radni wybrani przez mieszkańców na kadencję 2018-2023 
spotkali się, by złożyć ślubowanie, wybrać prezydium oraz uczestniczyć w zaprzysiężeniu  
Grzegorza Benedykcińskiego na urząd Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.  
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Jak się Pani czuje ze świadomością, że 
jako pierwsza w historii Grodziska spra-
wuje Pani funkcję przewodniczącej Rady 
Miejskiej trzecią kadencję z rzędu?

– Szczęśliwa, ponieważ praca w samo-
rządzie przynosi mi ogrom satysfakcji, 
i doceniona, ponieważ radni wybrali mnie 
na przewodniczącą Rady Miejskiej jedno-
głośnie. Co ważne, w głosowaniu tajnym. 
Myślę, że decydujące było moje doświad-
czenie – przez dwie ostatnie kadencje 
byłam przewodniczącą Rady Miejskiej 
i funkcję tę starałam się sprawować godnie 
i z ogromnym zaangażowaniem, dbając, by 
sesje przebiegały merytorycznie. Poza tym 
zawsze staram się do każdego podchodzić 
z  uśmiechem i życzliwością, nie lubię in-
tryg, nieporozumień.
W obecnej kadencji jest trzech wiceprze-
wodniczących. Na te funkcje zapropono-
wała Pani przedstawicieli Ziemi Grodzi-
skiej. Tym samym w prezydium ponownie 
zabrakło reprezentanta mniejszościowej 
grupy radnych.

– Ponieważ wszyscy czterej radni spo-
za Ziemi Grodziskiej zdobyli mandaty po 
raz pierwszy, nie wydaje mi się to błędem, 
że zaproponowałam osoby, które mają 
większe doświadczenie. Ale życzę radnym 
opozycyjnym jak najlepiej i jestem pewna, 
że po doświadczeniu zdobytym przez pięć 
lat pracy w samorządzie, mają duże szanse 
zostać wiceprzewodniczącymi w kolejnej 
kadencji.
Cztery lata temu radnych wybieraliśmy 
w okręgach jednomandatowych, teraz po-
wróciły okręgi wielomandatowe.

– Bardziej czytelna dla wyborców była 
ordynacja większościowa, gdyż każdy rad-
ny reprezentował swój mały okręg, ludzie 
wiedzieli, kto jest „ich” radnym, monito-
rowali realizację obietnic i wiedzieli komu 
zgłosić problem. Teraz okręgi są duże i każ-
dy z nich reprezentowany jest przez siedem 
osób. Ponieważ w tych wyborach Ziemia 
Grodziska zdobyła aż 17 mandatów, więc 
myślę, że choć okręgi są duże, to z uwagi na 
taką liczbę radnych nadal będziemy mieć 
dobry kontakt z mieszkańcami i będziemy 
mogli spełniać ich oczekiwania. 
Zagłosowały na Panią aż 732 osoby, co 
było piątym najlepszym wynikiem wśród 
kandydatów, a po wygaśnięciu mandatów 

burmistrza i jego zastępców daje drugi 
wynik wśród radnych. Liczyła Pani na tak 
wysokie poparcie?

– Prawdę mówiąc do wyborów podcho-
dziłam z dużym dystansem. Nie czułam się 
komfortowo startując z drugiego miejsca 
na liście, do tej pory zawsze byłam „jedyn-
ką” i wydawało mi się naturalne, że jako 
przewodnicząca Rady Miejskiej powin-
nam startować z pierwszego miejsca. Ale 
wybory są grą zespołową i taką decyzję 
musiałam uszanować. Na pewno ten wy-
nik bardzo mnie ucieszył i dał mnóstwo sa-
tysfakcji, bo to znaczy, że ludzie doceniają 
mnie i jako samorządowca, i jako lekarza. 
Po dwudziestu latach pracy w Radzie 
Miejskiej nie odczuwa Pani znużenia?
– Nawet jeśli pewne tematy się powtarzają 
w pracy na komisjach, to jednak otaczająca 
nas rzeczywistość wciąż się zmienia, więc 
kontekst zawsze jest inny. Poza tym w Gro-
dzisku tyle się dzieje, że nie ma czasu na 
rutynę. Jest siła, moc i energia, by podej-
mować wyzwania.
Na czym zatem szczególnie będzie zależa-
ło Pani w tej kadencji?

– Oczywiście bliskie są mi sprawy Osie-
dla Kopernika i mojego okręgu wybor-
czego. Dołożę starań, by komfort życia 
systematycznie się tu podnosił. W skali 
gminy przede wszystkim zależy mi na in-
westycjach oświatowych. Społeczeństwo 
Grodziska jest coraz młodsze, sprowadza 
się dużo młodych ludzi, zwiększa się liczba 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 
w związku z tym musimy zapewnić im od-
powiednią bazę edukacyjną. I ten proces 
trwa – rozbudowujemy Szkołę Podstawo-
wą nr 2, SP nr 5, SP w Izdebnie Kościel-
nym. Przy ul. Okrężnej będziemy budować 
przedszkole i żłobek. Drugim obszarem, 
na którym mi szczególnie zależy, jest pro-
filaktyka zdrowotna. Jeszcze w listopadzie 
odbyły się badania w kierunku nosicielstwa 
wirusa C, który powoduje WZW. Skorzy-
stało z nich blisko 1000 osób. Tego rodzaju 
badania profilaktyczne pod kątem różnych 
schorzeń będziemy promować. Ważne 
jest dla mnie również, by gmina wspierała 
Szpital Zachodni, bo placówka potrzebuje 
nowego sprzętu, bieżących modernizacji. 
A choć jest jednostką powiatową, służy 
przede wszystkim naszym mieszkańcom. 

Co by Pani odpowiedziała jako samorzą-
dowiec i lekarz, gdybym zapytał, czy gro-
dziskie społeczeństwo jest zdrowe?

– Choroby cywilizacyjne, takie jak oty-
łość, cukrzyca, nadciśnienie i inne choroby 
układu krążenia dotykają również miesz-
kańców Grodziska. Przed tym nie uciek-
niemy. Ale jako samorząd robimy dużo, 
by te zagrożenia minimalizować – gmina 
prowadzi program dopłat do wymiany 
pieców węglowych na kotły gazowe, co ma 
przełożenie na poprawę jakości powietrza. 
Inwestujemy w publiczne obiekty spor-
towe, gdzie młodzież może grać w piłkę, 
siatkówkę, koszykówkę, wspieramy dzia-
łalność klubów sportowych w aktywizacji 
dzieci i młodzieży. Swoje miejsce w Media-
tece mają seniorzy, którzy również mogą 
aktywnie spędzać czas. Powstało mnóstwo 
siłowni plenerowych, które cieszą się dużą 
popularnością. Pamiętajmy, że sport to 
zdrowie.
Co roku zasiada Pani w jury konkursów 
na psie piękności organizowanych przez 
Straż Zwierząt podczas Pikniku z psem.

– Bardzo lubię psy i uważam, że miarą 
człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt. 
Jeżeli kochasz zwierzęta, kochasz ludzi. 
Sama mam trzy koty: Kicię, Klementynkę 
i Jadzię. A Piknik z psem jest bardzo udaną 
i sympatyczną imprezą, na którą przycho-
dzą całe rodziny ze swoimi pupilami. 
Ponieważ rozmawiamy na początku grud-
nia, nie mogę nie zapytać, jak ocenia Pani 
wprowadzenie obowiązkowych zwolnień 
elektronicznych.

– Sam pomysł, by były wyłącznie zwol-
nienia elektroniczne, jest dobry, bo wszyst-
ko trwa krócej, jest czytelne. Tylko jest je-
den warunek: system nie może zawodzić, 
a niestety już po dwóch dniach była awaria 
i nie wypisałam żadnego zwolnienia. Na 
szczęście nazajutrz wszystko wróciło do 
normy, system działał i oby tak już pozo-
stało.
Dziękuję za rozmowę.

– Ja również dziękuję, a z okazji zbliża-
jących się świąt życzę Czytelnikom wszyst-
kiego najlepszego, pięknego Bożego Naro-
dzenia i dobrego Nowego Roku.

  n  Rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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OKRĘG nr 1

OKRĘG nr 3
7 mandatów

7 mandatów

OKRĘG nr 2

Joanna Wróblewska, lekarz rodzinny. W Radzie Miej-
skiej od 1998 roku. W latach 2002-10 wiceprzewodni-
cząca, a od 2010 roku przewodnicząca Rady Miejskiej. 
Kandydowała w okręgu nr 2 z KWW Ziemia Grodziska. 

Jeżeli kochasz 
zwierzęta,  
kochasz ludzi
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Laureaci międzynarodowego konkursu „Náboj” muszą być 
szybcy i precyzyjni w obliczeniach niczym pocisk. 23 listopa-
da w poligon zmagań matematyczno-fizycznych przemieniła 
się grodziska Szkoła Podstawowa nr 5.
– Z inicjatywy naszego absolwenta Radka 
Kusaka, który jest studentem matematy-
ki na Uniwersytecie Jagiellońskim, przy-
stąpiliśmy do konkursu organizowanego 
równocześnie w Czechach i na Słowacji. 
Cieszymy się, że obok Warszawy jesteśmy 
jego organizatorem na terenie Mazowsza. 
W murach naszej szkoły do rywalizacji 
stanęły czteroosobowe drużyny m.in. z So-
chaczewa, Garwolina, Pruszkowa czy Mila-
nówka. Grodzisk Mazowiecki reprezentują 
nasi uczniowie oraz umysły ścisłe z SP nr 
1. Konkurs polega na rozwiązaniu popraw-
nie jak największej liczby zadań w  cią-
gu 120  minut – mówiła dyrektor SP nr  5 
Małgorzata Okurowska, która może być 
szczególnie dumna, bowiem to właśnie jej 
wychowankowie, przygotowywani przez 
nauczycielkę matematyki Izabelę Engel, za-
jęli pierwsze miejsce w rankingu lokalnym, 
12 w kraju i 51 w klasyfikacji międzynaro-
dowej. Drużyna w składzie Jakub Izdebski, 

Władysław Rydzewski, Agnieszka Engel 
oraz Klaudia Jankowska rozwiązała prawi-
dłowo 27  zadań. Na pozycji drugiej upla-
sowali się uczniowie ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej MTE w Milanówku (22 miej-
sce w kraju i 127 w klas. międzynarodowej), 
zaś na trzecim stopniu matematycznego 
podium stanęła młodzież z SP nr 1 w Gro-
dzisku Mazowieckim (95 miejsce w kraju, 
496 w  klas. międzynarodowej). W tego-
rocznej edycji konkursu wzięło udział 987 
drużyn, w tym 197 z Polski. Młodzi mate-
matycy z naszego kraju do międzynarodo-
wych zawodów przystąpili po raz drugi.

– Zwycięzcami jesteście wszyscy, bo-
wiem zdecydowaliście się przystąpić do 
konkursu, w którym ćwiczycie nie tylko 
zdolności matematyczne, lecz także po-
przez pracę drużynową pielęgnujecie tzw. 
umiejętności miękkie, które zaprocentują 
wam w życiu dorosłym – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski. n (mm)

OD DNIA 1 GRUDNIA 2018 r. WKD WPROWADZIŁA 
NOWĄ OFERTĘ DLA MIESZKAŃCÓW PODKOWY LEŚNEJ

Warszawska Kolej Dojazdowa rozwija współpracę z lokalnymi samorządami 
i poszerza ofertę przewozową dla mieszkańców okolicznych osiedli. Tym razem 
zyskali mieszkańcy Podkowy Leśnej, którzy od 1 grudnia br. mogą skorzystać 
z nowej oferty WKD, przygotowanej we współpracy z Burmistrzem tego miasta, 
Panem Arturem Tusińskim.

Od dnia 1 grudnia 2018 roku wprowadzona została nowa oferta przewozowa 
Bilet SENIOR 65+ oraz bilet DZIECI i MŁODZIEŻ dla mieszkańców miasta 
Podkowa Leśna – z ulgą handlową w cenie 0,00 zł. Nabycie biletu w ramach 
tej oferty uprawnia każdą osobę posiadającą Kartę Mieszkańca Podkowy Leśnej 
do jednorazowego przejazdu pociągami na linii WKD w tzw. strefie miejskiej” na 
terenie miasta Podkowa Leśna, obejmującej stację i przystanki osobowe: Podkowa 
Leśna Zachodnia – Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Wschodnia.

Bilet w cenie 0,00 zł nieodpłatnie w ramach nowej oferty może nabyć każdy 
mieszkaniec miasta Podkowa Leśna, posiadający Kartę Mieszkańca Podkowy 
Leśnej. Bilet pozostaje ważny od momentu skasowania – w danym pociągu, 

tylko w obrębie miasta Podkowa Leśna. Bilet „SENIOR 65 miasta Podkowa 
Leśna” może nabyć osoba, która ukończyła 65. rok życia i jest mieszkańcem 
miasta Podkowa Leśna, natomiast bilet „DZIECI i MŁODZIEŻ miasta Podkowa 
Leśna” mogą nabyć dzieci oraz młodzież ucząca się do 26. roku życia, które są 
mieszkańcami miasta Podkowa Leśna.

W dniu 30 listopada 2018 r. umowę w sprawie wprowadzenia nowej oferty 
przewozowej WKD dla mieszkańców miasta Podkowa Leśna podpisali: Michał 
Panfil – Prezes Zarządu WKD oraz Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

– Zawarta umowa stanowi istotny element rozbudowy oferty przewozowej 
WKD i wpisuje się w całokształt działań podejmowanych zarówno przez 
przewoźnika, jak i lokalne władze samorządowe, na rzecz rozwoju transportu 
zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. Warto przypomnieć, że od 
1 lipca br. obowiązuje porozumienie o podobnym charakterze dla mieszkańców 
miasta Pruszkowa – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

– Dążymy do wzrostu konkurencyjności kolei względem transportu 
indywidualnego, mając na uwadze zachęcenie mieszkańców Podkowy Leśnej 
do odbywania jak największej liczby podróży z wykorzystaniem pociągów 
WKD – także na krótkich relacjach wewnątrzmiejskich – podkreślił Artur 
Tusiński, Burmistrz miasta Podkowa Leśna.

Umowa została zawarta na okres 4 lat z możliwością przedłużenia.
Wdrażane działanie w szerszym ujęciu stanowi kolejny etap kompleksowej 

modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego, stanowiącej jeden 
z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Bilety w ramach nowej oferty w początkowym okresie dostępne są jedynie 
w  kasach biletowych WKD. Przypominamy, że dokumentem uprawniającym 
do nabycia biletu „SENIOR 65 miasta Podkowa Leśna” lub „DZIECI i MŁODZIEŻ 
miasta Podkowa Leśna” jest Karta Mieszkańca Podkowa Leśna.       

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

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

Matematyka na czas

Historia  
w przedmiocie

Na wystawę wyeksponowaną w salach 
lekcyjnych złożyły się pamiątki rodzin-
ne, portrety, fotografie, świadectwa 
szkolne, zeszyty, a  nawet pamiętnik 
młodej nauczycielki. Nie zabrakło też 
elementów wyposażenia wnętrz cha-
rakterystycznych dla okresu, jego oby-
czajowości i panującej mody. Atrakcję 
stanowiły Księgi protokołów posiedzeń 
Urzędów Starszych Zgromadzenia 
Kunsztu Ślusarsko-Kowalskiego i Kra-
wieckiego w Grodzisku prowadzone od 
roku 1922, a pochodzące z prywatnej 
kolekcji. Wystawa zorganizowana w li-
stopadzie przez nauczycielki Małgorza-
tę Soczewicz oraz Marię Faliszewską 
była elementem szkolnych obchodów 
setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 

n Małgorzata Müldner

Przy pomocy artefaktów co-
dzienne życie polskich miaste-
czek i wsi okresu międzywo-
jennego postanowiła przybliżyć 
społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Grodzisku. 
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Gdzie była fabryka tasiemek i wytwórnia cukier-
ków, czym zasłużyli się dla miasta jego sławni 
mieszkańcy – te i wiele innych ciekawostek pozna-
ły dzieci, które wzięły udział w jesiennym projekcie 
„Poznaj Grodzisk z jeżem Igłasiem”. 
– Kompletowałam bibliografię 
lokalnych publikacji i zorien-
towałam się, że brakuje ksią-
żek dla dzieci. Pomyślałam, że 
warto uzupełnić tę lukę i opo-
wiedzieć w formie zabawy 
o  historii miasta, o ludziach, 
którzy zostawili nam taki Gro-
dzisk, jaki znamy dziś. Ponie-
waż projekt adresowany jest do 
dzieci w wieku od 4 do 10  lat, 
sympatyczny jeż doskonale 
sprawdził się w roli bohatera 
opowiadającego o lokalnym 
świecie – mówiła inicjatorka 
edukacyjnej zabawy, miesz-
kanka Grodziska Agnieszka 
Szurek, która lokalną histo-
rią okolic podwarszawskich 
zajmuje się naukowo, a na co 
dzień uczy studentów w Zakła-
dzie Retoryki i Mediów UW. 

W tak nietypowy sposób 
dzieje miasta miały okazję po-
znać dzieci z SP nr 1, z którymi 
wspomnieniami podzielili się 
także seniorzy zaangażowani 
do projektu, m.in. Alina Ja-
błońska, zaproszona na paź-
dziernikowy spacer nad Stawa-
mi Goliana, gdzie opowiedziała 
o „swoim” Grodzisku sprzed 
ponad pół wieku. W listopa-
dzie uczniowie ponownie po-
dążyli tropem historii, by przy 
Pomniku Wolności i Zwycię-
stwa porozmawiać o stuleciu 
niepodległości z perspektywy 
życia codziennego zwykłych 
ludzi różnych narodowości 
i  wyznań, którzy niegdyś żyli 

w mieście. Spacerom eduka-
cyjnym towarzyszyło rozwią-
zywanie łamigłówek, rebusów, 
kolorowanie specjalnie przygo-
towanych kart, a także rekwi-
zyty związane z dawnym Gro-
dziskiem, pachnącym octem 
i słynącym z najstarszej fabryki 
tarcz ściernych w Polsce.

Projekt „Poznaj Grodzisk z je-
żem Igłasiem” otrzymał grant 
z programu „Działaj Lokalnie”, 
realizowanego w  powiecie gro-
dziskim przez Stowarzyszenie 
Europa i My. Działania nie-
formalnej grupy „Grodziskich 
przyjaciół jeża Igłasia” można 
śledzić w przestrzeni wirtual-
nej. Tam też pozostał ostatni 
ślad tytułowego Igłasia, który 
jest postacią prawdziwą i do 
projektu trafił wprost z ogródka 
Agnieszki Szurek.

n Małgorzata Müldner

W sobotę poprzedzającą Dzień Plu-
szowego Misia, obchodzony od 2002 
roku 25 listopada, Centrum Kultu-
ry w gościnnych progach Mediateki 
przygotowało imprezę dla najmłod-
szych na cześć ukochanej dziecię-
cej przytulanki. Nader prosty sce-
nariusz imprezy w postaci siedmiu 
warsztatów, malowania buziek, moż-
liwości zrobienia sobie pamiątkowe-
go zdjęcia z misiem oraz konsumpcji 
„misiowego” tortu przygotowanego 
przez cukiernię Edwarda Błaszczyka, 
sprawdził się znakomicie. Dzieciaki 
z zapałem tworzyły misie z magne-
sem na lodówkę, misiowe pocztówki, 
portrety, maski i figurki na spręży-
nach z papieru. Zarówno po tort, jak 
i do stanowisk, gdzie wprawne ma-
kijażystki malowały najmłodszym 
różne misiowe wzory na twarzach, 
ustawiały się długie kolejki.

– Po raz pierwszy Dzień Misia 
Pluszowego robimy w Mediatece. 
Jest tu duża przestrzeń, dzieci mogą 
swobodnie usiąść, tworzyć swoje 
rękodzieła, a przy okazji zwiedzić 
budynek – mówiła Justyna Puchała 
z Centrum Kultury.  n (kb)

wydarzenia

Lokalnie  
i niebanalnie 

Miś w Mediatece

Pełnych miłości i rodzinnego ciepła  
Świąt Bożego Narodzenia 

 oraz wszystkiego co najlepsze  
w Nowym 2019 Roku 

życzy
Zarząd wraz z pracownikami Spółki
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Młodość rządzi się 
swoimi książkami 
– Nie wzorowaliśmy się na nikim, to był pomysł autorski 
naszych wolontariuszy, którzy wymyślili, że chcą mieć fe-
stiwal książki młodzieżowej, bo w Polsce takiego dotąd nie 
było – mówi Magdalena Żerek, która koordynowała zorga-
nizowany przez Mediatekę dwudniowy Festbook Młodych.

Ponieważ miano pierwszego w Polsce fe-
stiwalu książki młodzieżowej zobowiązu-
je, impreza została przygotowana z należy-
tym rozmachem. 30 listopada w programie 
były spotkania z podróżnikiem Arturem 
Gorzelakiem, vlogerem Marcinem Ry-
szardem Okoniewskim, znanym z kanału 
„Okoń w sieci”, pisarką Agnieszką Tyszką 
oraz twórcami książki „Wszyscy jesteśmy 
dziwni” Karoliną Sulej i Mateuszem Kubi-
kiem. Na zakończenie dla młodzieży od-
były się warsztaty psychologiczne, których 
tematem była przemoc rówieśnicza.

– Festiwal został pomyślany jako finał 
projektu „Idziemy po kulturę. Jest miejsce 
w kulturze dla młodych” przez samych 
wolontariuszy. Od czerwca spotykaliśmy 
się z ludźmi, którzy pracują w biurach 
promocji, z pisarzami, z organizatorami 
targów i festiwali i uczyliśmy się, jak to ro-
bić – mówi Magdalena Żerek.

I nauka nie poszła w las – organizatorzy 
zadbali o rozmaitość, a festiwalowi towa-
rzyszyły otwarcie książkomatu, a także tar-
gi książki. Wśród stoisk uwagę przykuwał 
rzadko widziany w księgarniach komiks.

– Sytuacja polskiego komiksu jest słaba. 
Tytuły stricte polskich autorów stanowią 
niewielką część rynku. Mamy konkuren-
cję w postaci internetu, filmów – mówi 
rysownik Hubert Czajkowski, współau-

tor osadzonej w czasach piastowskich se-
rii „Lux in tenebris”, do której scenariusz 
stworzył mieszkaniec Grodziska Sławomir 
Zajączkowski, redaktor naczelny magazy-
nu „Komiks i My” oraz scenarzysta komik-
sów historycznych wydawanych przez IPN. 
Czasy, gdy komiksy były dostępne niemal 
w  każdym kiosku, należą do przeszłości. 
Fani tego rodzaju twórczości muszą zdać 
się na festiwale komiksowe, internet albo 
liczyć na takie okazje jak ta w Mediatece, 
gdzie można było komiks nie tylko kupić, 
lecz także o  jego kondycji porozmawiać 
z autorami.

Drugi dzień Festbooka upłynął pod zna-
kiem konferencji „Jest miejsce w kulturze 
dla młodych”. Uczestników przywitali dy-
rektor Biblioteki Publicznej Dorota Olejnik 
i burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

– Sprawia mi dużą radość chwalenie 
się tym budynkiem. Pomysł zrodził się 
w wyniku podróży – taką bibliotekę wi-
działem w Danii, była imponująca, inna, 
żywa. Musimy mieć świadomość, że jeżeli 
nie postawimy na kulturę, jeżeli ludzie nie 
będą mieli kontaktu z kulturą, to nie bę-
dziemy wielu rzeczy rozumieć. Względem 
Europy Zachodniej mamy wielką prze-
paść do odrobienia – mówił burmistrz, 
gratulując Bibliotece Publicznej pomysłu 
i realizacji festiwalu. 

Kolejnymi grodziskimi akcentami były 
krótkie prelekcje wolontariuszek uczestni-
czących w programie „Idziemy po kulturę” 
Amelii Replińskiej i Katarzyny Mandes, 
które podzieliły się swoimi doświadczenia-
mi ze współpracy z Biblioteką Publiczną.

– Dzięki temu projektowi możemy roz-
wijać swoje pasje, możemy znaleźć swoje 
miejsce w kulturze teraz, a nie kiedy bę-
dziemy dorośli – mówiła Amelia Repliń-
ska. – Biblioteka jest dla mnie jednym 
z najważniejszych miejsc. To tutaj poznaję 
ciekawych ludzi, z którymi tworzymy pro-
jekty, to właśnie ludzie tworzą to miejsce 
– wtórowała jej Katarzyna Mandes.

Wśród prelegentów zaproszonych na 
konferencję były m.in. Dorota Lipińska, 
która przybliżyła Konkurs Książka Roku 
Polskiej Sekcji IBBY, międzynarodowej or-
ganizacji zajmującej się promocją literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, i Marta Lipczyń-
ska, wydawca kwartalnika „Ryms”, która 
zaprezentowała subiektywną listę siedmiu 
książek dla młodzieży charakteryzujących 
się uniwersalnością, pozwalającą na zaist-
nienie również na rynku zagranicznym.  

Niemal seryjnym zdobywcą głównej 
nagrody w konkursie IBBY jest Marcin 
Szczygielski (na zdjęciu), autor takich po-
wieści dla młodzieży, jak „Czarownica 
piętro niżej”, „Za niebieskimi drzwiami” 
czy najnowszej publikacji „Leo i czerwony 
automat, którego – a jakże! – można było 
spotkać również w Mediatece. 

– Pierwsza próba literacka, jaką podją-
łem, to była książka dla dzieci. Napisałem 
kilkanaście stron i uświadomiłem sobie, że 
jest to potwornie nieodpowiedzialne z mo-
jej strony. Byłem kompletnie zielony, nie 
miałem żadnego warsztatu i uświadomiłem 
sobie, że pisząc złą książkę dla młodego 
człowieka mogę komuś zrobić krzywdę. Pi-
sząc złą książkę dla dorosłych, mogę się naj-
wyżej ośmieszyć. Dlatego zacząłem pisać 
dla dorosłych i dopiero po dwunastu latach 
wróciłem do tego rozpoczętego kawałka, 
który napisałem w 2000 roku, i  zacząłem 
pisać go dalej. W ten sposób powstała 
„Czarownica piętro niżej” – mówił Marcin 
Szczygielski w rozmowie z Beatą Krupiń-
ską. Wśród literatów obecnych na Festbo-
oku była również pisarka Paulina Hendel. 

W drugiej części konferencji Anna Bu-
kowska z wydawnictwa Zielona Sowa mó-
wiła o „Literaturze mocnej jak życie”, zaś 
o tym, jak zbudować kanał książkowy od 
podstaw, opowiadała Maja Kłodawska. 
Znana jako Maja K. vlogerka początku-
jącym youtuberom udzieliła mnóstwa 
cennych rad, choćby jak w prosty sposób 
zadbać o oświetlenie nagrania, że warto pa-
miętać o estetycznym tle, a przede wszyst-
kim własnym wyglądzie. Jednak zawsze 
najważniejsza jest treść, więc przed przystą-
pieniem do nagrania warto zastanowić się 
nad tym, co się ma do powiedzenia.

– Młodzieży nie można nic narzucić, oni 
się interesują wieloma rzeczami i też tego 
szukają w kulturze i literaturze, sięgają 
po bardzo różną tematykę, czytają bardzo 
różne książki. Zależało mi przede wszyst-
kim na tym, żeby pokazać, że swoją pasję 
można zamieniać w zawód, stąd taki dobór 
gości. Chciałabym, by każdy, kto wyjdzie 
z Festbooka, poczuł się zmotywowany do 
tego, by zacząć realizować swoje cele już te-
raz – mówiła Magdalena Żerek.

Czy to się udało, zapewne czas pokaże, 
ale na pewno z Festbooka czytelnicy wy-
chodzili bogatsi o wiedzę, nowe doświad-
czenia i pozytywną energię do działania. 

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski
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Dzieci, młodzież oraz seniorów połączył „Taniec pokoleń”. Powarsztatowy pokaz pracy 
uczniów ZS nr 1 w Grodzisku, SP nr 2 w Milanówku oraz grupy dzieci i aktywnych seniorów z gro-
dziskiej Biblioteki Publicznej odbył się w andrzejkowy wieczór i oczarował publiczność.

29 listopada na scenie Centrum Kul-
tury uczestnicy zaprezentowali swe 
umiejętności w sześciu choreografiach 
przygotowanych pod okiem tancerek ze-
społu Mazowsze Joanny Płonki i Magda-
leny Wacowskiej.

– Idea projektu zrodziła się z chęci zaan-
gażowania uczestników w różnym wieku 

ul. Żydowska 17,
Grodzisk Mazowiecki

736 093 205

Przyjdź na BEZPŁATNĄ
konsultację u dietetyka.

I ODCHUDZANIU

NR 1
w dietetyce

Mirela
-23 kg

Klub Seniora w Łąkach dziękuje pań-
stwu Piotrowi Ciesielczykowi i Joannie 
Ciesielczyk oraz dzieciom ze Szkoły Pod-
stawowej w Adamowiźnie i opiekunom 
za piękny wieczór poezji. 

Opiekun Klubu Seniora w Łąkach
Danuta Dubielecka

Podziękowania

do działań związanych z tańcem. Celem 
jest budowanie widowni dla spektaklów ta-
necznych oraz szerzenie wiedzy praktycz-
nej i teoretycznej o tańcu. W czasie projek-
tu wszystkie grupy miały zajęcia z różnych 
technik i stylów tanecznych, takich jak 
taniec ludowy, klasyczny, współczesny, 
jazzowy czy hip hop. Odbyły się także wy-
kłady z historii tańca, a  także wyjazdy do 
Matecznika Mazowsze na spektakl „Ro-
manca à  la kujawiak”, do teatru Buffo na 
musical „Metro” oraz do Teatru Wielkiego, 
gdzie podziwialiśmy balet „Jezioro łabę-
dzie” – mówiła Małgorzata Abramczyk- 
-Maglakelidze, autorka i  koordynator me-
rytoryczny projektu „Taniec pokoleń”, zor-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Insty-
tut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw 
Społecznych we współpracy z  Instytutem 

Muzyki i Tańca w ramach programu „Myśl 
w ruchu 2018”.

Podczas finałowego występu publiczność 
podziwiała nie tylko różnorodne etiudy ta-
neczne, lecz także pracę nad każdym kro-
kiem zarejestrowaną kamerą towarzyszącą 
warsztatom, poznała również wrażenia, 
jakie towarzyszyły uczestnikom i instruk-
torom podczas trwającego od września do 
końca listopada projektu.

n Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Kultura tańca 
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Po raz ósmy Zespół Szkół Licealnych 
i  Technicznych nr 2 zaprosił utalento-
waną wokalnie młodzież z okolicznych 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych do artystycznej rywalizacji w Kon-
kursie Poezji Śpiewanej „Śpiewać każdy 
może…”. 6  grudnia w auli szkoły przy 
ul. Kilińskiego młodych bardów ocenia-
ło jury pod przewodnictwem dyrektor 
PSM im. T. Bairda Wioletty Hajdus, którą 
wspomagali dyrektor ZSTiL nr 2 Andrzej 
Chojnacki, szefowa powiatowej oświaty 
Barbara Madzelan-Sadoś, dyrektor Ban-
ku Pekao SA w Grodzisku Halina Olszew-
ska i Maria Barańska z Radia Bogoria. 

– Poziom tegorocznego konkursu jest 
zaskakujący o tyle, że szkoły gimnazjalne 
i podstawówki uzyskały znacznie wyższe 
wyniki niż szkoły średnie. Jest to oczywi-
ście spowodowane tym, że są to młodsze 
dzieci, mają wsparcie w swoich pedago-
gach, a w planie zajęć lekcje muzyki – mó-
wiła Wioletta Hajdus.

Zgodnie z werdyktem jury laureatami 
w kategorii uczniów klas gimnazjalnych 
zostali: Zuzanna Kajka z SP nr 6 w Gro-
dzisku (I miejsce – na zdjęciu), Yuryna 
Fedysh i Krystian Embradora z  SP nr 2 
w  Grodzisku (II miejsce), Aleksandra 
Szmajkowska i  Sandra Sielska z ZSP 

w  Międzyborowie (III miejsce) oraz 
wyróżnione Karolina Krośnia, Moni-
ka Marek (ZS im. H. Szczerkowskiego 
w Grodzisku), Izabela Wawer (ZSP w Jak-
torowie) i Julia Woźniak (ZSP w Między-
borowie). Wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych największe wrażenie na 
jurorach zrobił występ Julii Kucharskiej 
z LO im. T. Kościuszki w  Pruszkowie. 
Drugie miejsce zajęła Marta Żak ze Spo-
łecznego LO STO w Milanówku, trzecie 
– reprezentantka gospodarzy Zuzanna 
Kozioł, a laureatką wyróżnienia została 
Emilia Kowalska z ZS nr 1 w Grodzisku. 

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Mag-
daleny Marii Gozdek „Tam gdzie słońce…” 
odbył się 30 listopada w foyer kina Centrum 
Kultury.

– To profesjonalistka. Ukończyła ASP 
w  Warszawie. Szczególną miłością artystki 
jest grafika. Za swojego mistrza w tym kie-
runku podaje Józefa Gielniaka. Można do-
strzec pewne analogie warsztatowe, ponie-
waż u obojga twórców grafiki są organiczne, 
prawie wyczuwa się tkankę, która jest tam 
narysowana – mówił Krzysztof Wasilewski, 
kurator wystawy.

Przygodę z malarstwem obrazującym przy-
rodę artystka rozpoczęła jeszcze w dzieciń-
stwie. Gdy mieszkała w Krynicy Górskiej, za-
chwyciła się obrazami Nikifora Krynickiego.

– Uwielbiam naturę. Inspirację czerpię 
głównie z Sycylii, gdzie jest bogactwo kwia-
tów, nieprawdopodobny błękit nieba i morza. 
Malarstwo tworzę w kolorze, grafiki czarno-
-białe. Grafiki robię na linoleum artystycz-
nym podbitym lnem wydłubując rysunek 
dłutkami, potem nakładam farbę wałecz-
kiem, by odbić obraz na bibule japońskiej 
kostką z rogu. To bardzo precyzyjna praca – 
mówiła Magdalena Maria Gozdek.

Artystka ma na swoim koncie ponad sto wy-
staw w kraju i za granicą – najwięcej we Wło-
szech. Ekspozycję prezentowaną w grodziskim 
CK można oglądać do końca roku. n  (ar)

Bardowie przy Kilińskiego

Inspiracje 
z Sycylii

Z rozmachem rozpoczęły nowy sezon 
zespoły taneczne działające przy Cen-
trum Kultury. 18 listopada podczas 
XVII Konkursu „Taneczne Wiktorie 
2018”, organizowanego przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Głownie, drugie 
miejsce w kategorii wiekowej 12-16 
lat zajął prowadzony przez Magdale-
nę Wójcik zespół Flex. Wyróżnienie 
w kategorii powyżej 16 lat wytańczy-
ła za to Miniformacja Puls ćwicząca 

na co dzień pod kierunkiem Eweliny 
Reczulskiej. Zarówno Flex, jak i Puls 
miały okazję swoje umiejętności za-
prezentować również 30 listopada na 
Torwarze podczas koncertu charyta-
tywnego „Pięć minut ratujących ży-
cie”, organizowanego przez Fundację 
Prometeusz. Ponadto wystąpiła rów-
nież przygotowana przez Ewelinę Re-
czulską formacja Flex – Dorośli.  

n  (kb)

Tańczą z rozmachem 
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– Bardzo dużo eksperymentowałam ze sztuką i teraz 
wykorzystuję to w zajęciach z dziećmi. Ale prawda jest taka, że 
dzieci bardzo inspirują i zaskakują – mówi Hanna Jankowska-
Lekszycka, która na co dzień prowadzi w Ognisku Plastycznym 
m.in. zajęcia dla najmłodszych adeptów sztuki plastycznej.
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10 listopada w Galerii Popkolor odbył się 
wernisaż wystawy pt. „Malarstwo i nie 
tylko”, prezentującej prace Hanny Jan-
kowskiej-Lekszyckiej, stworzone w więk-
szości podczas ogniskowych plenerów, ale 
nie tylko. Jej ulubionym środkiem wyrazu 
jest malarstwo olejne i kolaże ilustracyjne.

– Na tych obrazach wyczuwa się pe-
wien element bajkowości, realizmu ma-
gicznego. Postanowiliśmy zaprezentować 
przekrój jej prac malarskich z ostatnich 
paru lat, bo zwykle mogliśmy oglądać jej 
twórczość na wystawach poplenerowych, 

co pokazywało tylko niewielką część do-
robku. A to artystka wszechstronna, któ-
ra w ostatnich latach niezwykle rozwinęła 
się kolorystycznie. Stosowane przez nią 
gamy są bardzo wysmakowane i widać, że 
to świadomy zabieg. Wszyscy podkreślali 
wysoką estetykę prac, aż miło na nie po-
patrzeć – mówi Agnieszka Antosik z Ga-
lerii Popkolor.

Na ekspozycję złożyło się ponad 
70 prac, z których połowę stanowiły obra-
zy olejne w dużych formatach, a pozostałą 
część – szkice, rysunki i grafiki.  n  (kb)

– Warunkiem udanych świąt jest wia-
ra w świętego Mikołaja – powiedział sam 
biskup Miry, który 1 grudnia odwie-
dził najmłodszych w Szczęsnem, gdzie  
Centrum Kultury zainaugurowało cykl 
mikołajek w  świetlicach sołeckich. W ko-
lejnych dniach na szlaku podróży hojne-
go świętego znalazły się również Żuków, 
Chrzanów Duży, Izdebno Kościelne, Kady 
i Kłudno Stare.

– Podczas mikołajek zaprosiliśmy dzieci 
na różnego rodzaju warsztaty, na których 
mogły własnoręcznie przygotować prezen-
ty, ozdoby świąteczne, upominki dla rodzi-
ców. Oczywiście nie zabrakło spotkania ze 
św. Mikołajem oraz zabaw z animatorami – 
mówi Agnieszka Wąsik z Centrum Kultury. 

Św. Mikołaj zawitał także do Kozerek, Kra-
śniczej Woli i Chlebni, gdzie sołectwa miko-
łajki przygotowały własnymi siłami.   n  (kb)

– To co nas czyni ludźmi, to nie strój – 
zaśpiewała Grażyna Łobaszewska, któ-
ra 9 listopada wraz z zespołem Ajagore 
wystąpiła w Mediatece. Dochód z kon-

certu dedykowanego pamięci przyjaciół 
artystki został przekazany na grodziskie 
bezdomniaki. Licznie zgromadzeni wi-
dzowie obdarzeni wrażliwością nie tyl-
ko na sztukę wysłuchali utworów m.in. 
Marka Grechuty, Czesława Niemena oraz  
Andrzeja Zauchy.

– Tradycyjnie zbieramy fundusze na 
karmę i  leczenie weterynaryjne. Nasze 
potrzeby w zimie są większe, bo reak-
cja musi być natychmiastowa. Warunki 
pogodowe nie sprzyjają zaniedbanym 
zwierzakom – mówiła Marta Łapińska 
z grodziskiej Straży Zwierząt. Za sprawą 
zaduszkowego koncertu zorganizowane-
go w ramach cyklu Dog Rock udało się 
uzbierać ponad 9 tys. zł.    n  (mm)

wydarzenia 17

Kolory wysmakowane

Świetlice na szlaku 

Dla przyjaciół
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Z Marcinem Mazurem, głównym 
specjalistą do spraw seniorów 
w Urzędzie Miejskim, rozmawiał 
Krzysztof Bońkowski.

Samodzielne stanowisko ds. seniorów, 
którym Pan kieruje, istnieje od niedawna.

– Funkcja jest nowa, nowy jest zespół, 
którym kieruję, i nowy jest budynek, w któ-
rym pracujemy. Natomiast fundamenty pro-
gramu działań powstały wcześniej – w opar-
ciu o Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji, z którymi na-
dal ściśle współpracujemy, odbyły się trzy 
edycje Strefy Aktywnego Seniora, teraz – już 
w Mediatece – prowadzimy czwartą. 
Strefa Aktywnego Seniora została zorga-
nizowana właśnie z myślą o powstającej 
wówczas Mediatece. Jak wygląda realizacja 
programu, gdy seniorzy mają już „swój” 
obiekt?

– W tej chwili mamy zapisanych ponad 
550 osób, które regularnie uczestniczą w za-
jęciach. Tematycznie można je podzielić na 
trzy grupy: zajęcia zdrowotno-rehabilita-
cyjno-ruchowe, druga grupa to zajęcia in-
telektualne, trzecią grupę stanowią zajęcia 
artystyczne. 
Które cieszą się największą popularnością 
wśród seniorów?

– Chętnych na zajęcia rehabilitacyjno-
-ruchowe było tak wielu, że stworzyliśmy 
aż 11 grup gimnastyki. Mamy ćwiczenia 
odmładzające, rozciągające, wzmacniające. 
Wszystkie zestawy ćwiczeń są dostosowane 
do potrzeb osób starszych i pozwalają im 
zachować dobre samopoczucie i sprawność 
fizyczną. Mamy też grupy nordic walking 
– spacerujących z kijkami można spotkać 
w  okolicach Parku Skarbków lub Stawów 
Walczewskiego. Od niedawna w programie 
znajdują się zajęcia tai chi, które również 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 
Propozycje zajęć ruchowych uzupełniają 
dwa rodzaje zajęć tanecznych, które są połą-
czeniem aktywności fizycznej i artystycznej 
– tańce w kręgu, które mają również duże 
znaczenie w kontekście pokonywania barier, 
nabywania umiejętności otwarcia na drugie-
go człowieka, oraz tańce towarzyskie. 
Oprócz tańców seniorzy mają inne możli-
wości rozwijania swoich talentów?

– Wśród zajęć artystycznych mamy ma-
larstwo, rękodzieło, robótki ręczne i bar-
dzo zaangażowaną grupę teatralną, więc 
jest w  czym wybierać. Sporo możliwości 
jest również dla osób, które chcą posze-
rzać swoje kompetencje – działa 10 grup 
treningu pamięci, 8 grup zajęć komputero-
wych, tyle samo grup języka angielskiego. 
W najbliższym czasie planujemy utworzyć 
kolejne lektoraty: z niemieckiego, hiszpań-
skiego i  francuskiego. Oprócz zajęć stałych 
uczestnicy mogą korzystać z innych propo-
zycji – wycieczek, które są w dużej mierze 

sponsorowane przez Urząd Miejski, orga-
nizowanych w Centrum Kultury seansów 
kinowych, koncertów, a także spotkań ku-
linarnych. W Mediatece odbywają się rów-
nież spotkania ze specjalistami – lekarzami, 
prawnikami.
Jak wygląda nabór do Strefy Aktywnego 
Seniora? 

– Duży nabór prowadziliśmy we wrze-
śniu, ale jesteśmy bardzo otwarci również 
na osoby, które chcą się zapisać w później-
szym terminie. Podstawowym kryterium 
możliwości skorzystania z zajęć w ramach 
Strefy Aktywnego Seniora jest posiadanie 
Grodziskiej Karty Mieszkańca, gdyż jest to 
program wyłącznie dla seniorów zamieszka-
łych w naszej gminie. Najlepiej zgłaszać się 
bezpośrednio do Mediateki, gdzie w recepcji 
zawsze jest osoba, która przyjmie takie zgło-
szenie i udzieli wszelkich informacji.
Wspominał Pan, że zespół, którym Pan 
kieruje, również jest nowy.

– W zespole koordynującym Strefę Ak-
tywnego Seniora jest pięć osób. Oprócz 
mnie Anna Asińska, zajmująca się organiza-
cją zajęć artystycznych, Katarzyna Kilańska, 
odpowiedzialna za zajęcia intelektualno-
-naukowe, Joanna Kitlińska-Stępień, któ-
ra zajmuje się działaniami dodatkowymi, 
jak prelekcje, spotkania czy kluby seniora, 
Mirosław Mazurek, który zajmuje się ko-
ordynacją zajęć rehabilitacyjno-ruchowo-
-zdrowotnych, oraz Krzysztof Urtate, który 
koordynuje pracę znajdującego się w Media-
tece studia prób i nagrań oraz zajmuje się or-
ganizacją imprez integrujących społeczność 
seniorów.
Jak sprawdza się budynek Mediateki?

– Mediateka jest gmachem nowocze-
snym, futurystycznym, zaprojektowanym 
z myślą o szeroko pojętej użyteczności pu-
blicznej. O uniwersalności może świadczyć 
choćby niedawna akcja badań profilaktycz-
nych pod kątem WZW typu C, kiedy to cały 
parter zmienił się w poczekalnię, a z  ba-

Jesteśmy otwarci
wywiad18

dań w  sprawny sposób skorzystało ponad 
800  osób. Obiekt dzieli się na dwie strefy 
– drugie piętro przeznaczone jest na biblio-
tekę i jej działania, zaś na parterze są trzy 
duże sale, gdzie w dużej mierze ogniskuje 
się działalność Strefy Aktywnego Seniora. 
Największym pomieszczeniem jest widocz-
na z ul. Bartniaka i 3 Maja sala wielofunk-
cyjna, zawierająca aneks kuchenny i  salę 
telewizyjną. Drugim przestronnym po-
mieszczeniem jest sala koncertowo-konfe-
rencyjna na 200 miejsc i oddzielona od niej 
składaną ścianą sala fitness, gdzie mamy 
bardzo nowoczesne urządzenia do trenin-
gu. Codziennie od 10 do 19 do dyspozycji 
osób zainteresowanych ćwiczeniami jest 
instruktor, który pomoże dopasować tre-
ning do predyspozycji indywidualnych. Ze 
względu na liczne imprezy, które odbywają 
się w sali koncertowej i wielofunkcyjnej, 
zdarza się, że godziny funkcjonowania sali 
fitness mogą być nieco krótsze. Ponadto na 
pierwszym piętrze znajdują się przestrzenie 
biurowe oraz studio, w którym małe zespoły 
mogą robić próby bądź realizować nagrania.
Kto może korzystać z sali fitness?

– Podobnie jak cały budynek sala fitness 
jest dla wszystkich mieszkańców. Oczy-
wiście dostępność poszczególnych sal jest 
uzależniona od grafiku zajęć zorganizowa-
nych. Ale osoby, które są zainteresowane 
ćwiczeniami indywidualnymi, powinny 
bez problemu znaleźć dogodny dla siebie 
termin. 
Gdy Mediateka powstawała, jednym z po-
mysłów było zorganizowanie tu jadłodaj-
ni. Czy zostanie ona otwarta?

– Z koncepcji zorganizowania tutaj ja-
dłodajni zrezygnowano na długo przed 
otwarciem budynku. Natomiast niebawem 
powinna ruszyć kawiarnia, która została 
wynajęta na zasadach komercyjnych.
Dotychczas w lokalnej przestrzeni pu-
blicznej kojarzony był Pan z Grodziskim 
Chórem Bogorya, którego jest Pan zało-
życielem i dyrygentem. Czy nowa funk-
cja nie będzie kolidowała z aktywnością 
związaną z działaniami chóru? 

– Nie ma takiej obawy. Sam fakt, że moje 
życie zawodowe skoncentrowałem na Gro-
dzisku i nie dzielę go już między Grodzisk 
i Warszawę, pozwala mi na głębsze wniknię-
cie w lokalną społeczność i lepsze wyczucie 
jej potrzeb. Grodziski Chór Bogorya nadal 
aktywnie działa i prezentuje urozmaicony 
program, W listopadzie ukazała się czwar-
ta już płyta CD, zawierająca nagrania z lat 
2016-2018, a z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości chór przygotował ponad 
półgodzinny program pieśni legionów. Te-
raz pracujemy nad kolędami, które zapre-
zentujemy m.in. podczas IX  Grodziskiego 
Kolędowania, które odbędzie się 20 stycznia 
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. Serdecznie zapraszam na koncerty.
Dziękuję za rozmowę. 
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Życie w prozie

Będzie jazz w willi

Ma 22 lata, wydała już trzyczęściową serię 
książek „The Last Regret”, a jej czwarta po-
wieść ukaże się w następnym roku. Dzięki 
bardzo znanemu, zwłaszcza wśród mło-
dzieży, Wattpadowi, czyli stronie interneto-
wej umożliwiającej publikację poezji i prozy 
przez nieodkrytych pisarzy, nieprzeciętnie 
szybko zaczęła robić karierę. Wśród 12 ty-
sięcy jej fanów, znaleźli się też przedstawi-
ciele grodziskiej młodzieży, z którą młoda 
pisarka Anna Bellon spotkała się 16 listopa-
da w Mediatece. Dyskusja toczyła się wokół 
trzech książek – „Uratuj mnie”, „Nie zapo-

Koncert grupy Jarek Michaluk Trio 23  li-
stopada zainaugurował działalność sceny 
jazzowej w Willi Niespodzianka. Na reper-
tuar zespołu, który wystąpił w składzie: Jarek 
Michaluk (kontrabas), Piotr Wrombel (for-
tepian) i Marcin Jahr (perkusja), złożyły się 
niezwykle pogodne, ciepłe kompozycje li-
dera zespołu, takie jak „Sentimental ballad”, 
która znalazła się na płycie „Polish Smoth 
Jazz”, czy „Wspomnienia z Parnasu” – nawią-

zujące do nazwy akademika Wydziału Jazzu 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Ma-
gnesem, który przyciągnął do Niespodzianki 
publiczność, były na pewno bardzo dobrzy 
muzycy od wielu lat aktywni na polskiej sce-
nie jazzowej. Jak zapowiedziała Aldona Józe-
fowicz, szefowa Niespodzianki, w przyszłym 
roku w willi ponownie usłyszymy jazz. Kto 
wystąpi? A to już niespodzianka.

  n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

„Młody poeta w roku 1918” – to tytuł 
wystawy otwartej w Muzeum Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku 
11 listopada, w setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Na 
ekspozycję składają się listy, fotografie 
i czasopisma ze zbiorów muzeum, uka-
zujące losy pisarza w tym historycz-
nym dla naszego kraju momencie. Był 
to również czas wielu zmian w życiu 
pisarza. Do roku 1918 toczyło się ono 
głównie na Ukrainie. W 1912 r. zdał 
maturę i zapisał się na Wydział Prawa 
Uniwersytetu Kijowskiego. W 1915 r. 
debiutował wierszem „Lilith” w jedy-
nym numerze pisma „Pióro”. W 1918 r. 
związał się z Teatrem Studya Stanisła-
wy Wysockiej, gdzie pełnił funkcję se-
kretarza i kogoś w rodzaju kierownika 
literackiego. Wiosną 1918 r. Iwaszkie-
wicz wstąpił do III Korpusu Polskiego 
i brał udział w kilku jego potyczkach, 
a wczesnym latem, po rozbrojeniu Kor-
pusu przez Austriaków, powrócił do 
Kijowa. W październiku 1918 r. podjął 
decyzję o wyjeździe do Warszawy. Wy-
stawa ukazuje pierwsze miesiące poety 
w stolicy.

  n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Dwa dni po liturgicznym wspomnieniu 
św. Cecylii, patronki śpiewaków, w kościele 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy 
Piaskowej odbył się koncert muzyki polskiej. 
Trudno o bardziej odpowiedni moment 
na tego rodzaju wydarzenie. Ekumeniczny 
Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego w Warszawie pod dyrekcją 
Pawła Hruszwickiego wykonał mało znany, 
ale piękny utwór Feliksa Nowowiejskiego 
„Bogurodzica”. W chórze tym gościnnie za-
śpiewali członkowie chóru Sursum Corda 
z warszawskiej bazyliki św. Krzyża. 

W drugiej części koncertu zaprezento-
wała się orkiestra smyczkowa grodziskiej 
PSM I stopnia im. T. Bairda. Młodzi mu-

zycy pod dyrekcją Mileny Kamińskiej wy-
konali utwory patriotyczne oraz tematy 
z muzyki filmowej. 

Natomiast Grodziski Chór Bogorya pod 
batutą Marcina Łukasza Mazura wykonał 
cykl 14 pieśni legionowych. Po raz pierw-
szy w osiemnastoletniej historii chóru mło-
dzi artyści śpiewali do muzyki odtwarzanej 
z  playbacku, ponieważ jest to repertuar 
przygotowany na płytę. Z inicjatywą jej na-
grania wystąpił znawca muzyki chóralnej 
Włodzimierz Matysik. Taki rodzaj akom-
paniamentu nie stanowił jednak przeszko-
dy dla zespołu, który został nagrodzony 
gromkimi brawami.

  n Sławomir Sadowski

Pierwsze  
kroki  
w stolicy

mnij o mnie” i „Zaufaj mi”, które są opowie-
ścią o losach licealistów, przyjaciół, których 
połączyła miłość do muzyki. Bohaterowie 
na co dzień muszą mierzyć się z takimi pro-
blemami jak odrzucenie, wyśmiewanie, sa-
motność, agresja, kłopoty rodzinne, śmierć. 
I czasem na te potyczki z losem nie są goto-
wi. Uczestnicy spotkania, zarówno ci, którzy 
znali wcześniej twórczość Anny Bellon, jak i 
ci, którzy zetknęli się z nią po raz pierwszy, 
w jej prozie bez trudu odnajdywali cząstkę 
samych siebie i swojego życia. To spowo-
dowało, że między autorką a słuchaczami 

powstał rzadko spotykany, bliski kontakt. 
Profile psychologiczne postaci, ich historie 
życiowe i współczesne problemy młodzieży 
oraz codzienne pułapki i zagrożenia – te-
matów podczas spotkania, zorganizowane-
go w ramach projektu „Idziemy po kulturę”, 
było mnóstwo. Pisarka opowiedziała także 
o swoim doświadczeniu w świecie literatury.

  n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Święta Cecylia 
byłaby dumna 
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Wernisażowi, który odbył się 16 listopada, 
towarzyszyło spotkanie z ludźmi tworzą-
cymi współcześnie zespół znany w  kraju 
i za granicą – gośćmi Łukasza Nowackiego 
byli kierownik baletu Wioletta Milczuk, 
kierownik chóru i dyrygent Mirosław Zio-
mek oraz kierownik działu koordynacji ar-
tystycznej, reżyser Zbigniew Kułagowski. 
Opowiadali oni o barwnej historii zespo-
łu, która rozpoczęła się w 1948 roku, oraz 
o jego założycielach.

– To efekt wielkiej miłości dwojga ludzi 
do tradycji polskiej. Prof. Tadeusz Sygietyń-
ski jako znakomity kompozytor, świetny 
dyrygent jeździł po wsiach mazowieckich, 
kurpiowskich, pod Opoczno, po domach, 
kościołach, by spisywać melodie. Jego żona 
Mira Zimińska-Sygietyńska, z którą mia-

łam zaszczyt pracować, ogromną wagę 
przywiązywała do strojów. Zastosowała 
wiele zabiegów, aby zespół wyglądał auten-
tycznie, ale też ładnie prezentował się na 
scenie, np. zmieniła proporcje kostiumu ło-
wickiego ważącego 14 kg, zastosowała cyr-
kiel, co sprawia, że bez względu na wzrost 
wszystkie tancerki mają równej długości 
spódnice – mówiła Wioletta Milczuk.

Jak mówił Zbigniew Kułagowski, zespół 
aktualnie zajmuje się m.in. realizacją nie-
zwykłego widowiska opartego na dramacie 
Lucjana Rydla „Betlejem Polskie”.

Skład artystyczny tworzą trzy działy: 
chór, balet i orkiestra. Na tournée jeździ 
około 130 osób. Ostatnio zespół gościł 
w  Hamburgu w Niemczech, w Irkucku, 
w Rosji oraz w Wilnie na Litwie. Tradycją 

jest, że Mazowsze przygotowuje piosenkę 
w języku odwiedzanego kraju. 

– Mamy na swoim koncie utwory śpie-
wane m.in. po chińsku, arabsku, bułgar-
sku, rumuńsku, portugalsku, hiszpańsku. 
Choć litewski był dla nas wielkim wyzwa-
niem, okazało się, że hymn wykonaliśmy 
lepiej niż rodzimi artyści – mówił Miro-
sław Ziomek.

Na jubileuszową wystawę złożyły się 
plansze pokazujące pełen przegląd historii 
Mazowsza od pomysłu, który zrodził się 
w czasie powstania warszawskiego, po ko-
lejnych twórców, wspomnienia m.in. pierw-
szego naboru i pierwszej premiery, aż po 
aktualny repertuar. Wystawę można było 
oglądać do 13 grudnia.

n  Anna Redel

Oglądając wystawę „Mazowsze 
70  lat. Historia Państwowego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tańca Ma-
zowsze im. Tadeusza Sygietyńskie-
go w  Karolinie” w Poczekalni PKP 
można było zbliżyć się do fenomenu 
zespołu, który przez Jerzego Wal-
dorffa został nazwany „perłą w ko-
ronie Rzeczpospolitej Polskiej”.

Szlachetny 
folklor 

Zdrowych i Szczęśliwych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz wszelkiego dobra
 składa Mieszkańcom 

 zasobów Społdzielczych  
Grodziska Maz. i Milanówka

Rada Nadzorcza 
 i Zarząd Grodziskiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej

RE
KL

AM
A

fo
t. 

Po
cz

ek
al

ni
a 

PK
P



BOGORIA nr 284 grudzień 2018

21

 

kultura

Wystarczy oddać dwa dobre skoki – odpowiadał skromnie Adam Małysz pytany 
w dniach swoich największych triumfów o tajemnicę sukcesu. Wystarczy zaśpiewać 
dobrze cztery utwory – mogliby powiedzieć chórzyści Cantaty, którzy 18 listopada wy-
brali się na XXI Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis. Przygotowane kompozycje 
wykonali brawurowo i zdobyli I miejsce w swojej kategorii konkursowej. 

Mistrzowska 
forma 

Zespół osobowości

Lechowi na pożegnanie

Do Łodzi przyjechały wraz z Cantatą 24 
chóry i zespoły wokalne z Warszawy, Po-
znania, Sosnowca, Tych, Gdyni, Wrocławia 
i Lublina oraz z samego województwa łódz-
kiego, by walczyć „na głosy” w kategoriach 
chórów akademickich, młodzieżowych, 
szkół muzycznych oraz chórów stowarzy-
szeń i towarzystw muzycznych. Grodziski 
Chór Kameralny Cantata występujący pod 
dyrekcją Barbary Paszkiewicz triumfował 
w tej ostatniej kategorii, prezentując swój 
kunszt wokalny w interpretacji utworów: 
Bogoroditse Djevo estońskiego kompozy-
tora Arvo Parta, Alleluja autorstwa Ralpha 
Manuela, Cantate Domino, pod którym 
podpisał się Vytautas Miskinis, kompozy-
tor litewski, oraz wykorzystującego per-
kusyjne właściwości ciała Bring me little 
water, Sylvie w aranżacji Grega Gilpina. Jak 
się okazało, ten mistrzowski zestaw, pro-
wadzący słuchacza od mistycznych unie-

sień do pełnego werwy i humoru przeboju 
należącego do gatunku negro spirituals, 
zapewnił artystom z Grodziska uznanie 
jurorów i ostateczne zwycięstwo. Warto 
wspomnieć, że werdykt wydało jury, w któ-
rym zasiedli wybitni znawcy muzyki chó-
ralnej, profesorowie uczelni muzycznych: 
Aleksandra Paszek-Trefon z Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, Dariusz Dyczewski  
z Akademii Sztuki w Szczecinie oraz repre-
zentujący Akademię Muzyczną w Łodzi 
Anna Domańska i Sławomir Kaczorowski. 
O poziomie zmagań świadczy również fakt 
przyznania Grand Prix Festiwalu Chórowi 
Kameralnemu Uniwersytetu Muzycznego 
F. Chopina w Warszawie (dyr. Krzysztof 
Kusiel-Moroz). 

Tytułem przypomnienia trzeba dodać, 
że profesjonalizm grodziskiego chóru zo-
stał doceniony już wcześniej, gdy Cantata 
otrzymała propozycję, by razem z trzema 

innymi chórami wziąć udział w wykona-
niu Requiem Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta. W dżdżysty wieczór 19 października 
pod rozświetloną kopułą ursynowskiego 
kościoła pod wezwaniem bł. Władysława 
z Gielniowa ponad 130 artystów zmierzyło 
się ze skomponowaną w 1791 r. mszą ża-
łobną, pozostającą jednym z największych 
utworów sakralnych Mozarta, a zarazem 
jego ostatnim, niedokończonym dziełem. 
W interpretacji czterech chórów – obok 
Cantaty wystąpiły Ursynowski Chór Iuve-
nis, Zespół Wokalny Ars Chori i Warszaw-
ski Chór Papieski – i czwórki znakomitych 
solistów, którym towarzyszyła orkiestra 
symfoniczna Universal Orchestra pod ba-
tutą Jakuba Kaczmarka monumentalny 
utwór Mozarta wybrzmiał nad wyraz głę-
boko i przejmująco, zaś wysiłki artystów 
nagrodzone zostały zasłużonymi owacja-
mi na stojąco. n  (now)

Swing, blues, jazz, akustyczne 
brzmienia, profesjonalizm, impro-
wizacja, wirtuozeria i niekończące 
się owacje na stojąco – tak w naj-
większym skrócie można opisać 
koncert Loud Jazz Band, zorgani-
zowany 16 listopada przez Centrum 
Kultury w restauracji Babie Lato. Za 
sprawą artystów lokal zamienił się 
w nowoorleański klub muzyczny, 
a magii dodała kameralna atmosfe-
ra – była to prawdziwa uczta dla ko-
neserów i znawców gatunku. Znany 

i ceniony w całej Europie polsko-
-norweski zespół Loud Jazz Band 
wystąpił w Grodzisku już po raz 
drugi, tym razem w składzie: Miro-
sław „Carlos” Kaczmarczyk (gitara), 
Øyvind Brække (puzon), Wojtek 
Staroniewicz (saksofon), gość spe-
cjalny Paweł Kaczmarczyk, który 
uznawany jest za objawienie pol-
skiej i europejskiej sceny muzycz-
nej (fortepian), Kristian Edvardsen 
(gitara basowa), Ivan Makedonov 
(perkusja), Maciej Ostromecki 

(instrumenty perkusyjne) i Jonas 
Cambien (syntezator). Fenomenem 
zespołu jest różnorodność, ponie-
waż każdy z muzyków stanowi od-
rębną, silną osobowość sceniczną, 
która tworzy swoją własną kom-
pozycję. Efektem jest inspirujący 
artjazz łączący różnorodne style 
jazzowe. Artyści na scenie zapre-
zentowali swój jedenasty, a zara-
zem najnowszy album w  dysko-
grafii „The Giant Against the Girl”.

 n Katarzyna Mandes

O tym, jakim luksusem jest własny aku-
styk, wiedzą bardzo dobrze wszyscy mu-
zycy. Lech Kałuża był bardzo dobrym 

akustykiem, elektronikiem, radiowcem, 
a przede wszystkim akustykiem zespołu 
Trapiści, który odnosił sukcesy w kraju i za 
granicą na przełomie lat 60. i 70. Wystarczy 
przypomnieć, że muzycy z Podkowy Le-
śnej i Milanówka w listopadzie 1969 r. za-
grali u dominikanów w Krakowie, a mszę 
św. celebrował wówczas kardynał Karol 
Wojtyła. Trapiści nie tylko przecierali szla-
ki dla takich zespołów jak Arka Noego, lecz 
także chcieli trochę zmienić rzeczywistość.

Zmarłemu niedawno Lechowi Kałuży 
poświęcony był koncert „Przyjacielowi 
na pożegnanie”, zorganizowany 2 grud-

nia w  Podkowie Leśnej. Wystąpiły trzy 
zespoły, z którymi był związany: Latający 
Dywan, Trapiści i Bez Zgrzytu. Przyjacie-
la wspominał Jacek Łocz oraz inni muzy-
cy. Podkreślali, że Lech Kałuża miał dwie 
ojczyzny: tę milanowsko-podkowiańską 
oraz Bieszczady. Stąd na repertuar kon-
certu złożyły się piosenki „Łemkowyna”, 
„W  drodze do Łopienki” czy „Boczne 
drogi”, ale nie zabrakło także „Truskawek 
w Milanówku” czy utworów z repertuaru 
Trapistów: „Panno pszeniczna” i „Credo” 
z „Mszy beatowej”. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Biały kruk w szkolnym archiwum
Kilka lat temu odkryłam, że w bogatych 
zbiorach izby pamięci dotyczących przede 
wszystkim patrona placówki – sławnego że-
glarza Leonida Teligi – oraz historii Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowiec-
kim i Gimnazjum nr 3, które przestało dzia-
łać w ubiegłym roku szkolnym, znajduje się 
prawdziwy biały kruk. To Kronika szkoły 
im. Marji w Chlewni, prowadzona przez 
nauczycieli tej szkoły – pana Aleksandra 
Makarewicza i panią Wandę Pieśniewską, 
a  po wojnie przez innych nauczycieli. My-
ślę, że była pisana w latach 1916-1952, choć 
retrospekcje sięgają 1902 roku. To duży bru-
lion w jedną linię z pięknym kaligraficznym 
pismem, bogaty w zdjęcia, rachunki i  wy-
cinki prasowe. Dla mieszkańców dzisiejszej 
Chlebni jest na pewno źródłem informacji 
o historii ich miejscowości. 

Aby dać próbkę treści tej kroniki, przyto-
czę wstępny fragment:

Początkowa szkoła w Chlewni formalnie 
istnieje od 1 października 1915 r. Początko-
wo była tu ochrona od chwili, kiedy właści-
ciel majątku Chlewnia p. Antoni Wieniaw-
ski, wydzieliwszy ze swych posiadłości [tu 
brak określenia liczby] prętów kw. placu, 
wystawił swoim kosztem ładny z czerwonej 
cegły dom, kryty dachówką, a mieszczą-
cy w  sobie salę szkolną, 2 izby mieszkalne 
i  kuchnię na dole i 2 izby na górze. Plac 
dookoła obsadzony świerkami. Część placu 
przeznaczona na zagonki dla dzieci, część 
na boisko. Przed domem murowana studnia 
żórawiana. W roku 1902 podobno postawio-
no budynek szkolny, w roku 1916 dobudowa-
no przed domem piwnicę, a obok chlewika 
ogrodnika postawiono takiż chlewik dla 
użytku szkoły. Choć za czasów rosyjskich 
zakład wychowawczy w  Chlewni nosił na-
zwę ochrony, jednak zawsze tu była nauka 
czytania, pisania i rachunku; młodzież chle-
wińska uczęszczała wieczorami na naukę, 
w ochronie urządzano też przedstawienia 
amatorskie. W  roku 1905 obok ochrony 
prowadzono przez pewien czas szkółkę po-
czątkową. Zresztą przez cały czas nauka 
w ochronie prowadzona była w tajemnicy 
przed władzami rosyjskiemi. Ochrona była 
dobrze zaopatrzona w pomoce naukowe, 

Przedszkolaki dla Niepodległej
24 października w Przedszkolu 

nr 1 im. Krasnala Hałabały w Grodzisku 
Maz. w grupie dzieci 4-letnich odbyło się pa-
triotyczne spotkanie dzieci z rodzicami, na 
którym wychowankowie i ich rodzice mogli 
wysłuchać wierszy i piosenek polskich auto-
rów o naszej ojczyźnie. Honorowym gościem 
tego spotkania była kierownik biblioteki 
pedagogicznej w Grodzisku Maz. p. Sylwia 
Bąbik, która w przepiękny sposób przybli-
żyła dzieciom i ich rodzicom wątki patrio-
tyczne. Celem spotkania było budowanie 
świadomości przynależności do ojczyzny, 
rozwój wyobraźni i wrażliwości artystycznej 

wychowanków i ich rodziców. Podczas spo-
tkania dzieci wraz z bohaterem utworów dla 
dzieci Krasnalem Hałabałą „podróżowały” 
po Polsce i poznawały jej różne regiony, tra-
dycje i kulturę naszej ojczyzny. Na zakoń-
czenie montażu słowno-muzycznego dzieci 
wraz z rodzicami wykonały kotyliony dla 
wszystkich przedszkolaków.

Wieczorek ten zainaugurował w naszej 
placówce obchody 100. Rocznicy Niepod-
ległości, które miały swój kulminacyjny 
punkt w Centrum Kultury 5 listopada. 
Na wielkiej scenie przedszkolaki wystąpi-
ły w  programie artystycznym pt. „Przed-

szkolaki dla Niepodległej”. (…) 9 listopada 
włączając się w akcję K.O. „Rekord dla 
Niepodległej” o godz. 11.11 na Placu Wol-
ności przedszkolaki z Przedszkola nr 1 im. 
Krasnala Hałabały wraz z wychowawczy-
niami grup i dyr. Agnieszką Michałowską 
zaśpiewały hymn narodowy oddając hołd 
tym, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. 
Przez swój udział i zaangażowanie utrwa-
liły sobie wartości, które mają już od przed-
szkola być priorytetem w ich życiu, a mia-
nowicie Bóg – Honor – Ojczyzna.

Katarzyna Łyżwa
dyr. Agnieszka Michałowska

było sporo tablic do przyrody, jako też po-
kaźna bibljoteczka ochroniarska z działem 
książek naukowych i powieściowych dla 
starszych. Wojna w 1914 r. przerwała pracę 
wychowawczą w Chlewni. Wojska rosyjskie 
(tabory wojskowe) zajęły wieś, a we dwo-
rze i  ochronie ulokował się wywiadowczy 
oddział lotniczy, na placu należącym do 
ochrony ustawiono kuchnię i urządzono po-
stój koni wojskowych. Wskutek tego ochro-
na bardzo ucierpiała: drzewka w znacznej 
części zostały zniszczone, oparkowanie, jak 
zresztą w całej wsi, poszło na opał, a sam bu-
dynek wewnątrz także ucierpiał. Ale najbar-
dziej ucierpiała ochrona przez stratę książek 
i cennych tablic pogląd. oraz innych pomocy 
naukowych. 

W tym roku obchodzimy setną rocznicę 
odzyskania niepodległości. Zaciekawi pew-
nie czytelników „Bogorii” opis roku szkol-
nego 1918-1919: 

Zapisy nie odbyły się z początkiem wrze-
śnia, ponieważ we wsi grasowała „hiszpan-
ka” i dużo dzieci chorowało. Lekcje rozpo-
częły się 1\X – dzieci zapisało się 63. Rozkład 
lekcyj został zmieniony w tym roku: III i IV 
od. uczy się przed południem – I i II po po-
łudniu. Zmianę tę zaprowadziłam, zauwa-
żywszy, iż starsze dzieci przychodzą dziwnie 
rozluźnione, i dużo czasu trzeba stracić nim 
potrafią się skupić. Przychodząc rano są 
uważniejsze i pilniejsze – po południu – po 
odrobieniu lekcyj – mają wolne. Młodsze 
natomiast mogą rano wyspać się.

5 listopada wybuchł w szkole pożar – od 
wadliwej budowy komina zapalił się sufit, 

co spowodowało takie zniszczenie i koniecz-
ność gruntownej przeróbki, że szkoła zosta-
ła unieruchomiona w przeciągu 2 miesięcy. 
W tym okresie były dwie wycieczki do War-
szawy, oraz młodzież dorosła przygotowy-
wała sztuczki teatralne. 

W dniu 11 listopada zostaliśmy uwolnie-
ni od okupantów i z tej racji odbyły się różne 
uroczystości. 

Po wznowieniu lekcyj od Nowego Roku cały 
wysiłek trzeba było skupić na powetowanie 
straconego czasu. Z dniem 1 kwietnia znów 
zaczęło się opuszczanie lekcyj, a nawet i szko-
ły, tak, że koniec roku nie mógł dać należytych 
rezultatów – kończących znów nie było…

Dzieci były coraz starsze i w następnych la-
tach przeszkadzać będą, bo na zimę zaczną 
cisnąć się do szkoły, by ją z wiosną opuścić. 

Zakończenie roku odbyło się jak i lat po-
przednich; podczas wakacyj już dzieci przy-
chodzić nie mogły, bo w szkole rozkwatero-
wały się wojska jen. Hallera. 

Kronika szkoły w Chlewni zafascyno-
wała mnie. Opis lekcji, zajęć dodatkowych, 
działalności oświatowej wśród wszystkich 
mieszkańców wsi jest bardzo zajmują-
cy i  dostarcza ogromnej wiedzy na temat 
szkolnictwa na naszych terenach w tam-
tych czasach. Na podziw zasługuje zaan-
gażowanie pani Pieśniewskiej, jej determi-
nacja we wzorowym prowadzeniu szkoły 
oraz ogromna miłość do dzieci.

n Wiesława Śleszyńska,
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 5 
im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim 

listy
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Z mieszkanką Grodziska Maz., triathlonistką Martą Otto, która jako pierwsza Polka w historii ukończyła dystans 
podwójnego ironmana wygrywając trwające ponad 27 godzin zawody, rozmawiała Małgorzata Müldner.
Ostatnie lato było dla Pani bardzo  
intensywne.

– Rzeczywiście takie było. W poło-
wie czerwca przepłynęłam samodzielnie 
z Gdyni na Hel. To był etap przygotowań 
do pokonania Bałtyku wpław. W lipcu po-
konaliśmy w sztafecie sześcioosobowej dy-
stans z Kołobrzegu do szwedzkiej Kaseber-
gi. Choć Bałtyk nie jest łatwym akwenem 
do pływania, nam udało się pokonać trasę 
w 55 godzin. Neptun nam sprzyjał, tafla 
była spokojna, a temperatura wody przy-
jemna. Śmialiśmy się momentami, że na 
basenach olimpijskich w Warszawie bywa 
większe falowanie niż na morzu. Miałam 
takie poczucie, że ktoś nad nami czuwał. 
Pomyślałam, że to dobry czas, by siłą roz-
pędu wziąć udział w podwójnym ironma-
nie. Dodatkowo podpuścili mnie koledzy 
i stanęłam na starcie zawodów rozgrywa-
nych w Poniewieżu na Litwie. Podsumo-
wując cały zeszły sezon chciałabym bardzo 
podziękować trenerom z Kuźni Triathlonu, 
przede wszystkim Rafałowi Pierścieniako-
wi, który uwierzył we mnie. Słowa podzię-
kowania kieruję również do władz gminy 
Grodzisk Mazowiecki, dzięki którym mo-
głam zrealizować swoje sportowe plany. 
Na starcie jest Pani nastawiona bojowo. 
Jakie emocje towarzyszą Pani na mecie?

– W pierwszej kolejności przychodzi 
ulga, że skończył się ogromny wysiłek, 
nikt mnie nie goni, przed nikim nie trzeba 
już uciekać. Z czasem, jak już ustabilizują 
się wskaźniki życiowe i można złapać od-
dech, pojawia się euforia. Przez moment 
jest szczęście, a później… niedosyt, który 
zawsze mnie zaskakuje. 
Podwójny ironman polega na przepły-
nięciu dystansu 7,6 km, przejechaniu 
360 km na rowerze i przebiegnięciu po-
nad 84 km. Który element triathlonu lubi 
Pani najbardziej?

– Rower mam najsłabszy, aczkolwiek nie 
powiedziałbym, że go nie lubię. Po 300 km 
na siodełku każdy odczuje dyskomfort 
i będzie miał dosyć jazdy na rowerze. Kie-

dyś, jak nie umiałam przepłynąć delfinem 
basenu, mój trener powiedział magiczne 
słowa: „Musisz pokochać delfina – wtedy 
ci wyjdzie”. I w pewnym momencie coś za-
skoczyło. Teraz staram się pokochać rower. 

Czy zasada „delfina” obowiązuje także 
poza sportem?

– O tak! Sprawdziła się w sporcie i pró-
buję ją przekładać na życie codzienne. 
Zdarza się Pani dzień bez aktywności fi-
zycznej?

– Tak, ale jest to dzień wymuszony, spo-
wodowany wyższymi okolicznościami, np. 
załatwieniem ważnej sprawy, wyjazdem 
na drugi koniec Polski. Jak nie trenuję, 
okropnie źle się z tym czuję, czegoś mi bra-
kuje, organizm krzyczy: „zrób coś więcej, 
rusz się”. Aktywność fizyczna towarzyszy 
mi od dziecka, moja pierwsza przygoda ze 
sportem przydarzyła się w zerówce, kiedy 
mama zapisała mnie i brata na jujitsu. Tre-
nowałam chyba 5 lat, a później zaczęłam 
uczęszczać na zajęcia do Magdaleny Wój-
cik i zakochałam się w tańcu. Naturalnie 
pojawiło się pływanie, przez całą podsta-
wówkę basen pozostawał w tle. Pływanie 
tak naprawdę pokochałam w szkole śred-
niej. Wówczas byłam podekscytowana, 
że pokonuję 40 basenów o długości 25 m. 
Z perspektywy czasu wszystko się zmienia.
Jakie jest pani hobby poza sportem?

– Lubię przeczytać książkę, niekoniecz-
nie musi być bardzo dobra, bowiem trze-
ba poznawać różne zagadnienia. Uwiel-
biam pójść ze znajomymi do kina, spędzać 
z nimi czas na „nicnierobieniu”. Doceniam 
życie rodzinne, ciepły koc i kubek gorącej 
czekolady, ale z drugiej strony nie potra-
fię wyobrazić sobie spędzania tak każdego 
wieczoru. Nie lubię pustych przebiegów, 
każdy dzień mam zaplanowany. Znajomi 
się ze mnie śmieją, że powinnam zwolnić, 
i zatrzymuję się, na momencik. Moją co-
dzienną przestrzeń wypełniają praca i tre-
ningi, ale staram się oczywiście dbać o rela-
cje z bliskimi i mam ogromną wdzięczność 
dla tych kilku osób, które są cierpliwe i wy-

baczają mi wpadki towarzyskie, przyja-
cielskie. Bardzo dziękuję oczywiście mojej 
wyrozumiałej i kochającej rodzinie, która 
wspiera mnie na każdym kroku.
Sport to sposób życia, bo…

– Bo oczyszcza złe myśli, złą atmosferę 
i sprawia, że inaczej patrzymy na błahost-
ki, które niekiedy wydają się nam ogrom-
ne. Sport przynosi katharsis. 
W sporcie nie ma dla Pani rzeczy nie-
możliwych. A w życiu prywatnym?
– Mam ogromną świadomość swoich nie-
dostatków i pokorę wobec osiągnięć innych 
ludzi. Kondycję fizyczną można wyćwi-
czyć, gorzej jest z psychiczną. W  sporcie 
jest dużo łatwiej zacisnąć zęby i pokonać 
przeciwieństwa. Sport uratował niejedno-
krotnie moje zdrowie psychiczne, bo prze-
cież różne rzeczy dzieją się w naszym życiu. 
Przyniósł mi poczucie, że „dałam radę”. Ci, 
którzy mnie znają, mówią, że jestem silna. 
Ja mam czasem wątpliwości.

Pędzi Pani w sporcie i w życiu prywat-
nym, czy nie obawia się Pani, że coś waż-
nego nieodwracalnie pozostanie w tyle?

– Weszłam w triathlon w takiej relacji 
życiowej, kiedy aktywność fizyczna była 
lekarstwem na wolny czas, pewne nie-
powodzenia. Są oczywiście jakieś ważne 
sprawy, których jeszcze nie przerobiłam, 
ale nie można skupiać się na rozpaczy. 
Jeśli coś ma się wydarzyć w moim życiu, 
to się wydarzy niezależnie od tego, czy 
będę na basenie, czy na rowerze. Nie mam 
własnych dzieci, ale jestem nauczycielką 
edukacji wczesnoszkolnej w warszawskiej 
podstawówce i gromadka, którą mam pod 
swoimi skrzydłami, wypełnia w pewnym 
stopniu moje kobiece potrzeby. 
Jakie jest Pani sportowe marzenie?

– Sport to plany, nie marzenia. Trze-
ba coś sobie zaplanować i to zrealizować. 
Jak każdy triathlonista chciałabym wziąć 
udział w mistrzostwach na Hawajach. 
A w życiu prywatnym… wolę nie zapeszać. 
Dziękuję za rozmowę.

Trzeba pokochać delfina
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iNa ścieżce awansu, 

ale bez pucharu 

Wciąż bramkostrzelne

Medale w Hamburgu

Wiosną trzeba odrobić 

Grodziska Pogoń ma za sobą pół drogi 
do III ligi. W ostatnim meczu rundy je-

siennej podopieczni trenera Roberta Moskala 
po dwóch bramkach Jakuba Łabędy i Michała 
Strzałkowskiego oraz golach Macieja Pietrasz-
ka i Macieja Pieczyńskiego pokonali na wła-
snym boisku 6:0 rezerwy Radomiaka. Wyko-
rzystując sprzyjającą aurę, MZPN postanowił 
rozegrać jeszcze w listopadzie pierwszą kolej-
kę rundy wiosennej. I nasz zespół rozpoczął ją 
od zdobycia kompletu punktów – szkoda, że 
przy zielonym stoliku, a nie na zielonej mu-
rawie, bowiem Orzeł Unin oddał ten mecz 
walkowerem. Podsumowując występy Pogoni 
jesienią, trzeba powiedzieć, że nasza drużyna 
była absolutnym dominatorem w swej grupie, 
notując w 16 meczach 15 zwycięstw i jedną 
porażkę, legitymując się stosunkiem bramek 
58:9, co plasuje ją na 2 miejscu w kraju (za 
Concordią Elbląg) wśród 318 czwartoligow-
ców. Dzięki tak znakomitej postawie nasz klub 
wypracował sobie bardzo wyraźną, 10-punk-
tową przewagę nad Błonianką i Pilicą Biało-
brzegi. Jeśli w 14 wiosennych meczach nie na-
stąpi jakaś katastrofa, a na razie nic na to nie 
wskazuje, to nasi piłkarze w czerwcu zmierzą 
się w pojedynkach barażowych o  awans do 
III ligi z mistrzem grupy północnej. I oby tym 
razem z dobrym skutkiem.

Niestety, zakończyła się przygoda naszego 
klubu z rozgrywkami Pucharu Polski, bo-
wiem w finale na szczeblu okręgu warszaw-
skiego Pogoń uległa u siebie Błoniance 0:2 
(na zdjęciu).     (mś)

W ostatnim spotkaniu rundy jesien-
nej trzecioligowe piłkarki Mazovii 

Grodzisk pokonały na wyjeździe Orlęta 
Baboszewo 4:0 (Karolina Czyż – 3, Wikto-
ria Malinowska), dzięki czemu z dorobkiem 
21 pkt zakończyły rozgrywki na 3 miejscu ze 
stratą czterech oczek do liderującego Zamły-
nia Radom. Czy wiosną najbardziej bramko-
strzelna (48 goli!) drużyna w lidze włączy się 
do walki o awans? Miejmy nadzieję, że tak, 
bowiem dystans do radomianek wydaje się 
jak najbardziej do odrobienia.

Występujący w IV lidze drugi zespół Ma-
zovii po porażce u siebie 0:12 ze stołecznym 
klubem o nazwie Zły W-wa zakończył rundę 
na 7 pozycji z 6 pkt.     (mś)

24

Minorowe nastroje muszą panować w LKS 
Chlebnia, bowiem obydwa klubowe zespo-
ły zakończyły rundę jesienną w strefach 
spadkowych. Pierwsza drużyna, prowa-
dzona przez trenera Grzegorza Sitnickiego, 
w dwóch ostatnich spotkaniach, czyli ostat-
nim jesiennym i pierwszym z wiosny, ponio-
sła wyjazdowe porażki: 0:3 z Józefovią i 0:1 
z  rezerwami Ursusa, co spowodowało, że 
przerwę zimową spędzi z 14 pkt na przed-
ostatnim miejscu w  tabeli ligi okręgowej. 
Z kolei rezerwy Chlebni, prowadzone przez 
trenera Grzegorza Mamlę, w ostatnim me-

czu uległy na wyjeździe 0:5 Piastowi Felik-
sów i z 11 pkt zajmują ostatnie, 14 miejsce w 
tabeli A-klasy. Spore roszady kadrowe zimą 
wydają się nieuniknione, bowiem sytuacja 
zrobiła się dramatyczna, ale nie beznadziej-
na. Straty obydwu drużyn do bezpiecznych 
miejsc w  tabeli są na szczęście nieznaczne 
i wiosną można je z łatwością odrobić, tyle 
tylko, że piłkarska kadra musi być na tyle 
silna i liczna, aby mogła osiągnąć obydwa 
wyznaczone cele. Bo organizacyjnie klub na-
leży do ścisłej czołówki ligi. Wystarczy tylko 
potwierdzić to na boisku.    (mś)

Oto nasi młodzi wspaniali:
2000 – Michał Borychowski, Mikołaj 

Czaplicki, Mateusz Dziarkowski, Sebastian 
Dziewulski, Kacper Godlewski, Radosław 
Graczyk, Adrian Gruzd, Adam Kaniewski, 
Bartosz Kuleta, Paweł Latocha, Szymon 
Leszczyński, Marcin Misiak, Damian Mły-
narski, Kajetan Mordaka, Piotr Piaskowski, 
Kamil Przybysz, Kamil Przyżycki, Piotr Szy-
mańczak, Dawid Śliwowski, Michał Zygier. 

2004 – Piotr Zieliński, Jakub Chechłacz, 
Hayk Markosyan, Jakub Kocbuch, Roland 
Chrzanowski, Mateusz Bogucki, Michał 
Pindor, Mateusz Bugalski, Emil Niemejski, 
Szczepan Łoś, Oskar Romańczuk, Kacper 
Fajkus, Maciej Pilis, Kacper Przyżycki, Ja-
kub Malec. 

2006 – Filip Bielak, Antoni Danilewicz, 
Jakub Dołężka, Karol Grygiel, Aleksander 
Jarosz, Maciej Jastrzębski, Maciej Kaczma-

rek, Jakub Kępka, Adam Konopka, Jan Kru-
pa, Mikołaj Maciejewski, Dawid Małolepszy, 
Jakub Miazgowski, Julian Miścierewicz, Bła-
żej Pomiankowski, Igor Powierża, Michał 
Przybytniak, Karol Siemiątkowski, Damian 
Soszyński, Jan Wileński, Mateusz Żukowski. 

2007 – Jakub Mądrzycki, Bartłomiej 
Stróżyk, Kamil Domagała, Marcel Modze-
lewski, Bartłomiej Kacprzyk, Jakub Jaranow-
ski, Szymon Kłos, Michał Mazur, Grzegorz 
Nyk, Marceli Makowski, Adrian Kisiel, Da-
wid Jakubowski, Szymon Kolak, Kacper 
Ostrowski, Igor Zawistowski, Michał Żacz-
kiewicz, Antoni Danilewicz, Jan Wileński.

2010 – Krystian Szymaniak, Jakub Pyl, 
Jan Jakubczak, Antoni Kaler, Mateusz Palar-
czyk, Mateusz Osiadacz, Grzegorz Wykrę-
towicz, Filip Fałek, Konrad Ramsden, Jakub 
Skrzecz, Filip Strasiński, Nataniel Kleister. 

Piłkarskie promocje

Udany występ podczas rozegranego 
w  Hamburgu 6 Międzynarodowego 

Turnieju „Sabre Cup Lutjensee” zanotowali 
reprezentanci Grodziskiego Klubu Szermier-
czego. Podopieczni trenera Krzysztofa Karlic-
kiego wywalczyli w tych zawodach 6 medali: 
złoty – Krzysztofa Bolejko, srebrne – Lidii Ta-
będzkiej i Filipa Syperka oraz brązowe – Emi-
lie Leduc i Makarego Mosaka.     (mś)

u
W swym ostatnim meczu na poziomie 
I  ligi mazowieckiej juniorzy Pogoni 

Grodzisk pokonali na wyjeździe SEMP Ursy-
nów 2:0 (Piotr Szymańczak, Mateusz Dziar-
kowski), kończąc tym samym tak udany dla 
siebie sezon. W przyszłym podopieczni tre-
nera Macieja Przybylskiego zmierzą się z elitą 
naszego województwa w ramach Ekstraligi.

Bardzo dobre występy zanotowały inne 
zespoły Pogoni, z których aż 4 wywalczyły 
awanse, co pokazuje siłę klubowej Akademii, 
prowadzonej przez świetny sztab szkoleniowy 
pod okiem koordynatora Jakuba Dębca.

Zajmujący od wielu lat drugie miejsca 
trener Piotr Kapuściński wreszcie dopiął 
swego i wraz z rocznikiem 2004 w cuglach 
zdobył promocję do I ligi na szczeblu okręgu 
warszawskiego. Na ten sam poziom, który 
w tym wypadku jest najwyższy, awans wy-
walczyły również rocznik 2006, prowadzo-
ny przez trenera Michała Witczaka, oraz 
2010, za który odpowiada trener Michał 
Zientala. Dodatkowo w przyszłym sezonie 
na szczeblu II ligi zagrają chłopcy z roczni-
ka 2007, szkoleni przez trenera Krzysztofa  
Wyganowskiego.    (mś)
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Domowe zwycięstwa

Ależ debiuty! 

Narodziny gwiazdy? Zgodnie z planem

Dwie passy

W rodzimej Lotto Superlidze 
wszystko idzie zgodnie z planem, 

bowiem tenisiści stołowi Dartomu Bogo-
ria z dorobkiem 21 pkt prowadzą w tabeli, 
wyprzedzając o punkt inny nasz „ekspor-
towy” klub, czyli Dekorglass Działdowo, 
w dodatku mając jeden mecz rozegrany 
mniej. W ostatnich spotkaniach nasz klub 
zanotował dwa gładkie wyjazdowe zwycię-
stwa, w tym bardzo cenne nad silną Unią 
AZS Gdańsk.

Wyniki: Unia AZS Gdańsk (w) 3:0 
(Pavel Sirućek – Michaił Pajkow 3:1, Kaii 
Konishi – Patryk Chojnowski 3:2, Ma-
rek Badowski – Wei Shihao 3:1); Morliny 
Ostróda (w) 3:0 (Badowski – Kamil Dzia-
dek 3:1, Panagiotis Gionis – Marco Golla 
3:0, Sirućek – Kacper Petaś 3:0).    (mś)

Marzący o awansie do II ligi siatkarze 
grodziskiej Sparty kontynuują zwy-

cięska passę. Kolejno z kwitkiem odpra-
wili na wyjeździe Jaguara Wolanów (3:1), 
u siebie UKS Olimp Skaryszew (3:0) i po-
nownie w meczu wyjazdowym UKS Iskra 
Warszawa (3:0). Dzięki temu z dorobkiem 
17 pkt są wiceliderem, ze stratą 4 do lidera, 
którym jest Wicher Kobyłka.

Dużo gorzej wygląda sytuacja trzecioli-
gowej drużyny kobiecej, która ponosi po-
rażkę za porażką. Bez choćby zwycięskiego 
seta nasze siatkarki przegrały kolejno u sie-
bie z GLKS Nadarzyn, a następnie na wy-
jeździe z UKS SMS W-wa i MUKS Volley 
PWSZ Płock. Wyniki mają odzwierciedle-
nie w tabeli, w której Sparta z 3 pkt zajmuje 
przedostatnie, 10 miejsce.    (mś)

Jesteśmy w ćwierćfinale! 
Najpierw ekipa trenera Tomasza Redzim-
skiego wzięła rewanż na późniejszym trium-
fatorze naszej grupy francuskim Angers, 
pokonując go 3:2 po pełnym dramaturgii po-
jedynku w Grodzisku. Następnie nasi gracze 
zafundowali kibicom niemiłą niespodzian-
kę, przegrywając u siebie 1:3 z outsiderem, 
duńskim Roskilde, dla którego była to jedy-
na wygrana w tegorocznej Lidze Mistrzów. 
Porażka ta mocno skomplikowała sytuację 
grodziskiego klubu, bowiem w ostatniej ko-
lejce musiał on pokonać na wyjeździe fawo-
ryta naszej grupy FC Saarbrücken, mającego 
w składzie wielokrotnego medalistę najwięk-
szych imprez Patricka Franziskę. Jednak Ko-
nishi, Gionis, Sirućek i Badowski spisali się 
doskonale, zwyciężając po niezwykle zacię-

tym spotkaniu 3:2. Na wielkie brawa zasłużył 
również grodziski szkoleniowiec, który zna-
komicie ustawił taktycznie swoich zawodni-
ków do tego meczu. 

Wyniki. Vaillante Sports Angers TT (d) 
3:2 (Panagiotis Gionis – Jens Lundqvist 3:1, 
Pavel Sirućek – Jon Persson 1:3, Kaii Konishi 
– Joao Geraldo 3:2, Gionis – Persson 2:3, Si-
rućek – Lindqvist 3:1). Roskilde Bordtennis 
BTK 61 (d) 1:3 (Gionis – Michael Maze 2:3, 
Sirućek – Zhai Yujia 1:3, Marek Badowski – 
Tamas Lakatos 3:2, Gionis – Yujia 1:3). FC 
Saarbrücken Tischtennis (w) 3:2 (Konishi – 
Patrick Franziska 2:3, Gionis – Darko Jorgić 
3:1, Sirućek – Tomas Polansky 3:0, Marek Ba-
dowski – Franziska 0:3, Konishi – Jorgić 3:1).  

  Michał Śliwiński

Życiowy sukces zanotowała repre-
zentantka grodziskiej Sparty Pauli-
na Jarczyk. Zawodniczka trenująca 

pod okiem sensei Tomasza Basiaka podczas 
rozgrywanych w Solcu Kujawskim Mi-
strzostw Polski Juniorów w Shinkyokushin 
Karate wywalczyła tytuł mistrzowski w wa-
dze do 65 kg, w kategorii do lat 18. Wagę suk-
cesu podnosi fakt, że Paulinie przyszło rywa-
lizować z przeciwniczkami o 3 lata starszymi. 
Kto wie, być może jesteśmy świadkami naro-
dzin przyszłej gwiazdy tej dyscypliny.   (mś)

Zima nie będzie 
spokojna

Młodzi wysoko w Grand Prix 
Mimo rywalizacji z przeciwnikami o 5  lat 
starszymi Miłosz Redzimski zwyciężył 
w  rozegranym w Nadarzynie Grand Prix 
Mazowsza w kategorii juniorów, uzyskując 
tym samym awans do GP Polski w Ostró-
dzie. Warto dodać, że nasz reprezentant 
w całych zawodach stracił zaledwie seta. 
W  przedziale miejsc 5-8 sklasyfikowano 
Jakuba Lisa, zaś wśród juniorek na 4 pozy-
cji uplasowała się Katarzyna Trochimiuk. 

W  turnieju żaków, na drugim stopniu po-
dium stanął Jakub Dobosz, na trzecim – To-
masz Fabisiak, a Zuzanna Gutkowska zo-
stała sklasyfikowana na miejscach 5-8. We 
wspomnianym GP w Ostródzie Trochimiuk 
była 6, Redzimski – 9, zaś Patryk Pyśk – 13. 
Z kolei przynależność do krajowej czołówki 
w kategorii młodziczek potwierdziła Zofia 
Śliwka, zajmując 10 miejsce w gdańskim 
Grand Prix Polski.     (mś)
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Na prawdziwą próbę nerwów 
wystawili swoich sympatyków 

walczący o ćwierćfinał Ligi Mistrzów 
tenisiści stołowi Dartomu Bogorii 
Grodzisk. Na szczęście wszystko zakończyło 
się happy endem w postaci awansu do 
najlepszej ósemki na Starym Kontynencie.
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Występujący w II lidze drugi zespół 
Dartomu Bogorii w dwóch ostatnich 

meczach zanotował dwa domowe zwycię-
stwa, dzięki którym po 5 kolejkach z 6 pkt 
zajmuje 6 miejsce.

Wyniki: Artengo IRKTS Józefów (d) 
9:1 (Jacek Szachnowski, Patryk Pyśk, Szy-
mon Wiśniewski – po 2, Miłosz Redzim-
ski – 1, Szachnowski/Pyśk – 1, Wiśniew-
ski/Redzimski – 1), UKS Sanniki (d) 7:3 
(Redzimski – 2, Wiśniewski, Szachnowski, 
Majchrzak – po 1, Redzimski/Wiśniewski, 
Szachnowski/Pyśk – po 1).    (mś)

Aż osiem medali przywiozła ze stoli-
cy młodzieżowa reprezentacja kara-

teków UKS Sparta. Złote krążki w kumite 
zdobyli Lenka Vedral, Marysia Gawarska, 
Kamil Rasztawicki i Julka Dobrowolska, 
srebrne medale stały się udziałem Ma-
teusza Aniszewskiego, Zosi Gawarskiej 
i  Pawła Zajglicza, a brąz zdobyła Karolina 
Grędzińska. 2 grudnia w Warszawie pod-
czas Pucharu Smoka nie zabrakło nie tylko 
Spartiackich medali, lecz także udanych de-
biutów, bowiem podczas zawodów pierw-
sze kroki na tatami w formule sportowego 
kumite stawiali Marysia i Zosia Gawerskie, 
Karolina Grędzińska, Kamil Rasztawicki 
i Lenka Vedral.     (kb)

Występujące w lidze okręgowej re-
zerwy Pogoni w dwóch ostatnich 

meczach – kończącym rundę jesienną 
i rozpoczynającym wiosenną – zanotowały 
dwa remisy na własnym boisku: bezbram-
kowy z Milanem Milanówek oraz 1:1 z MKS 
II Piaseczno (Maciej Przybylski). Biorąc 
pod uwagę, że były to pojedynki z bezpo-
średnimi rywalami w walce o utrzymanie, 
należy ich wyniki potraktować jako stratę 
czterech punktów, a nie zdobycie dwóch. 
Przerwa zimowa nie będzie więc spokoj-
na, bowiem nasz zespół z 17 pkt zajmuje 
12  miejsce w tabeli z przewagą zaledwie 
2 nad strefą spadkową.    (mś)
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Krzyżówka świąteczna
Rozwiązanie utworzą litery z poł ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 14.
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czeka-
my do 14 stycznia. Odpowiedzi 
prosimy nadsyłać na adres redakcji. 
Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch 
osób do Kina Centrum Kultury na 
dowolnie wybrany seans filmowy.

Pionowo:
1. przeciwieństwo pionu; 2. stulecie; 3. Enrico (zm. 1921), 
słynny śpiewak włoski; 4. zamknięta grupa społeczna; 
5.  sposób bycia, ogłada towarzyska; 6. najbardziej znany 
to Niagara; 7. pismo dla szaradzistów; 13. niezgodne z du-
chem czasu przestarzałe poglądy; 14. kobieta pracująca 
fizycznie; 15. opancerzony i silnie uzbrojony samolot my-
śliwski; 17. zniżka, opust; 20. Agnieszka – najwybitniejsza 
polska tenisistka; 21. uczeń szkoły wojskowej; 22. rywal; 
24. pojęcie oderwane od rzeczywistości; 32. uroczystości 
weselne; 33. włosy nad oczami. 

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

BOG                                                        RIABOG                    R  
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Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  

Poziomo:
4. przedstawiciel firmy podróżujący w celu przyjmowania 
zamówień; 8. największa wyspa japońska w archipelagu 
Riuku; 9. zjazd duchowieństwa; 10. dawniej – atrament; 
12.  marynarz; 16. niedochowanie wierności małżeń-
skiej; 18. manewr znany szachistom; 19. krótki, lekki sen; 
23. skała silnie zabarwiona na kolor żółty; 25. pojedyncza 
zagroda wiejska w dawnej Rosji; 26. miasto w Niemczech 
nad Łabą; 27. potomek białego mężczyzny i Indianki; 
28. pustynia w Mongolii; 29. schodki na statek; 30. tłuszcz 
wypełniający kości; 31. energia, żywotność; 34. korsarze; 
35. urządzenie do pochłaniania gazu; 36. narodowy demo-
krata; 37. najlepszy do smażenia pączków; 38. tytuł opery 
Giuseppe Verdiego. 

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 283:
W krzyżówce zaszyfrowane było 
hasło „Janina Soporek”. Zwycięż-
czynią  została p.  Zofia Włodyńska 
Po odbiór nagrody zapraszamy do 
siedziby redakcji: Centrum Kultury, 
ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz 

MYCIE elewacji, kostki, parkanów, dachów. Usługi 
świadczymy u klienta. Dojazd w cenie usługi.  
Tel. 604 408 618; 22 662 30 20. 

n  Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używa-
nych (holenderki, górale, inne), Grodzisk,  
ul. Gimnazjalna 16a. Tel. 692 465 581

n  Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłod-
niczych. 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

Andrzejki w Łąkach
„Gdzie jest ta ulica, gdzie jest 
ten dom” – tak śpiewaliśmy przy 
akompaniamencie naszego kole-
gi Mariana. Ta ulica to Łączna 
1, a ten dom to świetlica przy 
kościele w Łąkach. Bo tu czuje-
my się jak w domu pod troskliwą 
opieką księdza dziekana. Świę-
towaliśmy imieniny ks. Janusza 
i Andrzejki, ale przede wszyst-
kim cieszyliśmy się z wyremon-
towanej świetlicy, w której już 
u siebie będziemy mogli częściej 
się spotykać i realizować różno-
rodne projekty. Ksiądz Janusz 

Starosta wyjątkową troskliwo-
ścią otacza najstarsze pokolenie, 
a Urząd Miejski, którego przed-
stawicielem na spotkaniu był 
wiceburmistrz Piotr Galiński, 
dokłada wszelkich  starań, aby 
było nam wygodnie. Dziękuje-
my! Wspólne śpiewanie, tańce 
i degustacja ciast wykonanych 
przez panie z naszej niezawod-
nej sekcji kulinarnej – wszystko 
to wytworzyło wesołą, rodzinną 
atmosferę. 

n  Danuta Dubielecka 
Opiekun Klubu Seniora w Łąkach

Konkurs „Historia jednej  
fotografii z Grodziskiem w tle”
W domowych szufladach, 
w wytartych albumach, gdzieś 
zakurzone pomiędzy innymi 
szpargałami, spoczywają stare 
zdjęcia – nasz rodzinny kod. 
Zapisane na fotografii obrazy 
pamięci mówią wiele o nas, 
opowiadają skąd się wzięliśmy. 
Możemy sprawić, że twarze 
postaci z tych fotografii ożyją, 
niezależenie od tego, jaki był 
ich los. A może nawet wbrew 
tragediom i burzom dziejo-
wym, które miotały pokole-
niami naszych pradziadków, 
dziadków i rodziców.

Zapraszamy do podziele-
nia się Waszymi rodzinnymi 
historiami. Przejrzyjcie do-
mowe archiwa, z pewnością 
znajdziecie coś ciekawego, 
nie zmarnujcie szansy po-
dzielenia się tym z innymi.

Wszak, historia, dzieje na-
szych przodków, to nasze dzie-
dzictwo, bez którego z trudem 

budowalibyśmy naszą teraź-
niejszość oraz przyszłość.

Opowiedzcie innym o bli-
skich Wam ludziach, o ich 
zmaganiach i dokonaniach.

Konkurs trwa do 31 grudnia 
2018 r.

Czekamy na opowiedzenie 
rodzinnej historii, osnutej wo-
kół ważnej dla Was fotogra-
fii przedstawiającej Grodzisk 
w latach minionych. Opowieść 
nie powinna być dłuższa niż 
5000 znaków.

Prace (zdjęcie i opis) pro-
simy przesyłać pod adresem  
e-mailowym: kontakt.villa-
foksal@gmail.com

Dla laureatów przewi-
dziano nagrody książkowe. 
Nagrodzone zdjęcia z opi-
sami zostaną opublikowa-
ne na stronie organizatora 
Stowarzyszenia Promocji 
Twórczości VILLA FOKSAL  
http://villafoksal.org/

Wszystkim naszym  
klientom i czytelnikom  

gazety Bogoria  zdrowych 
i pogodnych  Świąt Bożego 

Narodzenia oraz  
Szczęśliwego Nowego 

Roku 
życzy   
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Orzeł na wyżynach
– W związku z tym, że obchodzimy setną 
rocznicę odzyskania niepodległości, posta-
nowiliśmy się zaprezentować właśnie w tej 
konwencji. Wielu nauczycieli i bardzo wie-
lu uczniów zaangażowało się w to przed-
sięwzięcie. Na scenie zobaczyliśmy około 
60 osób z klas od czwartej szkoły podstawo-
wej do trzeciej gimnazjum – mówiła Danu-
ta Pokropek, dyrektor szkoły.

„Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, 
Orzeł Biały jeszcze raz skrzydła rozwinie” 
– śpiewali uczniowie. Każdym słowem 
i każdym gestem składali hołd tym, którzy 
oddawali życie za ojczyznę na przestrzeni 
dziesięciu wieków.

– Odkąd pracuję w szkole, marzyło mi 
się, by takie przedstawienie zrealizować. 
Kiedyś sam w podobnym brałem udział. 
Jestem bardzo szczęśliwy – mówił Robert 

Dziekański, który wcielił się nie tylko w rolę 
akompaniatora, lecz także reżysera.

Spektakl osadzony był w różnych okre-
sach historycznych – prezentację zaczęto od 
średniowiecza, a zakończono na współcze-
sności. W godzinnym programie ucznio-
wie postarali się przedstawić jak najwięcej 
szczegółów z przeszłości. Zachwycały bar-
dzo realistyczne stroje, np. kosynierów Ko-
ściuszki czy legionistów Piłsudskiego.

– To było coś niesamowitego. To nie może 
skończyć się tylko na jednym pokazie. Tyle 
pracy zostało w to przedsięwzięcie włożone, 
że koniecznie trzeba to upowszechnić – mó-
wiła Ewa Burzyk, dyrektor gminnego Biura 
Oświaty.

W organizację występu zaangażowali się 
m.in. Anna Rybak (teksty), Beata Rosińska 
(choreografia baletu), Monika Piotrowska 

(taniec z szarfami), Katarzyna Zduńczyk 
(rekwizyty), Piotr Makijenko i Łukasz Py-
tlakowski (prezentacja).

– Wielkie przeżycie, bardzo się wzru-
szyłem. Momentami program był smutny, 
zgodnie z losami Polski. Chcę jednak przy-
pomnieć, że od ponad 70 lat jesteśmy bez 
wojny, a od pokolenia jesteśmy naprawdę 
wolni i to jest najpiękniejsze wydarzenie w 
historii naszego kraju – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Występ stał się również przyczynkiem 
do przyznania wieloletniemu proboszczowi 
parafii Miłosierdzia Bożego ks. Adamowi 
Szczygielskiemu tytułu Przyjaciela Szkoły 
Podstawowej nr 2 za bezinteresowną pomoc 
i angażowanie się w realizację zadań wy-
chowawczych. 

g Anna Redel

Barwny spektakl pod hasłem „Orzeł Biały” zaprezentowała na deskach Centrum Kultury  
społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Grodziskiej Sceny Szkolnych Talentów,  
której kolejna odsłona miała miejsce 28 listopada.
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