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Wszystkie odcienie Wschodu 
„Światło ze Wschodu” – to motyw przewodni tegorocznych Splotów. 
Willa Radogoszcz zaprasza na Grodziskie Spotkania Wielokulturowe 
już po raz szósty. Dwuipółtygodniowy cykl wydarzeń edukacyjnych 
i kulturalnych rozpocznie się 15 lutego o godz. 17.30 Marszem Pamięci. O 18.00 w Centrum Kultury 
wystąpi gwiazda gatunku etno – zespół Dikanda, dzięki któremu będzie można usłyszeć muzykę „czterech 
stron Wschodu”. Szczegółowy program Splotów znajduje się na str. 15. 

Wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy zagrała również w Grodzisku. Mimo 
niesprzyjającej aury i szarości poranka 
na ulice miasta wyszli wolontariusze, 
a od godz. 10.00 w Centrum Kultu-
ry rozpoczęły się: loteria fantowa, 
tradycyjne pokazy tańca i wystę-
py formacji muzycznych przepla-
tane licytacjami najrozmaitszych 
atrakcji przekazanych przez dar-
czyńców. Aukcje odbywały się 
także na falach Radia Bogoria. Bywają dary, które ze względu 
na swą wartość, licytacji nie podlegają. O wolności zdobytej 
przez miłość, porzuceniu gniewu i wszelkiej złości oraz drodze 
do szczęścia prowadzącej przez dobroć opowiadało przedstawie-
nie pt. „Dobra Nowina Niepodległej”, które publiczność miała 

Nikt nie spodziewał się takiego finału. 
Został zamordowany prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz, a dyrygent 
największej charytatywnej orkiestry 
Jurek Owsiak ogłosił dymisję. 
W dźwięku ciszy, która przerwała nagle 
radość pomagania, słychać było jedno 
pytanie – czy to już koniec świata?

przyjemność podziwiać w sali widowisko-
wej Centrum Kultury. Jasełka przygotowywane 

przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 są stałym 
elementem finałowego grodziskiego dnia i zawsze niosą 

ważny, uniwersalny przekaz.
Tradycją WOŚP-u są również koncerty rockowe, obecność harce-

rzy, sportowców, strażaków, motocyklistów, drużyny rekonstruk-
torów historycznych, a także animacje i zabawy dla dzieci. Do gro-
na wielkiej rodziny dołączyły w tej edycji instruktorki jogi, pilatesu 
oraz dietetycy, a swe podwoje dla nich otworzyła Mediateka. Punk-
tualnie o godzinie 20.00 nad grodziskim niebem i głowami wszyst-
kich ludzi dobrej woli w podziękowaniu za hojność rozbłysło sym-
boliczne światełko.

Nie taka miała być relacja z 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Celowo brakuje w niej nazwisk, bo dla sławy 
i osobistych korzyści ta orkiestra nigdy nie grała.

– Pomagam, bo chcę mieć czyste serce – powiedział niespełna 
siedmioletni Olek, który wraz z rodzicami i młodszą siostrą kwe-
stował na zakup sprzętu do specjalistycznych szpitali pediatrycz-
nych. Dopóki pomaganie jest tak dziecinnie proste, a na rozlicze-
niu grodziskiego sztabu widnieje suma ponad 147 tys. zł, chociaż 
wydawało się, że puszki szybciej rozmiękają na deszczu, niż się za-
pełniają, koniec świata nie nastąpi, a Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy nadal będzie grała.

   Małgorzata Müldner

Orkiestra w ciszy
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Z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka w grodziskim Cen-
trum Kultury 20 stycznia 
tanecznie i wokalnie zapre-
zentowały się dzieci uczest-
niczące w zajęciach Studia 
Tańca MW, Szkoły Tańca 
Jaremi, Szkoły Musicalowej 

Animato oraz w zajęciach 
muzycznych Piotra Gąs-
sowskiego. W foyer kina 
odbyły się warsztaty upo-
minków – dzieci z pomocą 
instruktorów przygotowały 
drobne upominki dla swoich  
dziadków.    (ar)

Wnuki tanecznie i wokalnie

w skrócie2
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Jak wiadomo, Boże Narodze-
nie  oznajmiły światu  chóry 
anielskie, które wyśpiewywały 
chwałę Bogu na wysokości, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej 
woli. W uroczystym dniu Ob-
jawienia Pańskiego, potocznie 
zwanym Świętem Trzech Króli, 
w rolę posłańców nieba wcieli-
li się z doskonałym skutkiem 
chórzyści Cantaty, którzy pod 
dyrekcją Barbary Paszkiewicz 
wystąpili 6 stycznia w koście-
le Przemienienia Pańskiego 
z koncertem kolęd i pastorałek. 
Nieziemska harmonia, aniel-

skie głosy, skrzydlate słowa, 
a  przede wszystkim dobór re-
pertuaru, na który złożyły się 
zarówno kolędy znane, jak „Ci-
cha noc”, jak i utwory współcze-
sne, a także kolędy czeskie czy 
hiszpańskie, sprawiły, że licznie 
zgromadzeni słuchacze kilka 
razy zrywali się do owacji. Nie 
obyło się bez bisów, a chórzy-
ści Cantaty, którzy uświetnili 
swym śpiewem także liturgię 
mszy św., zapewnili, że w przy-
szłości również będą zstępować 
na grodziską ziemię nie tylko 
przy okazji świąt.   (now)

W ramach cyklu Koncertowa 
Mediateka 20 stycznia dzieci 
ze świetlicy w Łąkach wysta-
wiły pastorałkę „Gwiazdka 
w lesie”. Mali aktorzy przygo-
towani przez Elżbietę Wykry-
towicz, Annę Banaszek i Ka-
tarzynę Nowacką dali popis 

swoich umiejętności. Ponadto 
wokalnie i muzycznie zapre-
zentowali się Kinga Rutkow-
ska i Kuba Lipiński. Na zebra-
nych czekał również taneczny 
występ zespołu cheerleaderek 
pod kierunkiem Kingi Ban-
kiewicz.     (ar)

Henryk Arctowski i Antoni 
Dobrowolski byli bohaterami 
kolejnego spotkania z cyklu 
Śladami Polskich Pionierów, 
które odbyło się w Poczekal-
ni PKP 19  stycznia. Warszta-
ty skierowane były do dzieci 
w  wieku 6-12 lat, a młodzi 
odkrywcy mieli okazję poznać 
historię pierwszych Polaków, 
którzy dotarli na Antarktydę 
i  wraz z pozostałymi członka-
mi ekspedycji naukowej prze-
bywali tam uwięzieni przez 
13 miesięcy. Jednak największą 

frajdę sprawiło uczestnikom 
lepienie Antarktydy z masy sol-
nej.     (kb)

Członkowie Światowe-
go Związku Żołnierzy AK 
Ośrodka „Gąbka” – „Osa”, 
jak co roku oddali hołd ofia-
rom bombardowania Gro-
dziska, którego dokonała 
Armia Czerwona 16 stycznia 
1945 roku, w przededniu 
opuszczenia miasta przez 
Niemców. W  74. rocznicę 

tego tragicznego wydarzenia 
kombatanci wraz z przedsta-
wicielami władz samorządo-
wych wiceburmistrzem To-
maszem Krupskim i radnym 
Łukaszem Nowackim złożyli 
kwiaty przed tablicą pamiąt-
kową znajdującą się na po-
mniku Miejsce Straceń.   

  (kb)

Nieziemska harmonia,  
skrzydlate słowa

Gwiazdka w Mediatece

Antarktyda z masy

W rocznicę bombardowania

W Poczekalni PKP 20 stycznia od-
był się wernisaż wystawy malarstwa 
Janusza Borowskiego. Jest to pierw-
sza wystawa artysty, który tworzy 
zaledwie od trzech lat. Malarz eks-
perymentuje z tematami, technika-
mi i  kolorami. Miłośnicy nie tylko 
sztuki, ale także tańca mogli być usa-
tysfakcjonowani, ponieważ wernisaż 
uświetnił pokaz flamenco w  wyko-
naniu Amatorskiego Zespołu Tańca 
Amaya pod kierownictwem Agaty 
Teodorczyk. Wystawa potrwa do 
22 lutego.   (ar)

Flamenco na wernisażu
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
wielokrotnie zapowiadałem, że walka 
z zanieczyszczeniem powietrza będzie 
jednym z głównych zadań w tej kaden-
cji. Dlatego pragnę poinformować, że 
zgodnie z wymogami obowiązującymi 
na terenie województwa mazowieckie-
go kończymy opracowanie Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), 
dzięki któremu wskażemy rejony miasta 
o największym zagęszczeniu budynków 
ogrzewanych węglem. Program ułatwi 
także pozyskanie przez Gminę dodatko-
wych funduszy zewnętrznych na walkę ze 
smogiem. Podejmujemy też szereg innych 
działań zmierzających do wyeliminowa-
nia z naszego otoczenia źródeł skażenia 
atmosfery. Straż Miejska przy pomocy 
drona wyposażonego w specjalistyczne 
urządzenia dokonuje systematycznych 
pomiarów czystości spalin kominowych 
i jakości powietrza. Aktualnie na terenie 
Gminy prowadzimy akcję informacyjną 
skierowaną do użytkowników starych 
pieców. Szanowni Państwo, ponownie 
apeluję, abyście z szacunku do sąsiadów 
i w trosce o własne zdrowie nie spalali 
śmieci w domowych kotłowniach, ko-
minkach, a także skorzystali z dotacji na 
wymianę szkodliwych urządzeń. Dopłata 
z Gminy stanowi 70 proc. kosztów zaku-
pu nowego pieca, jednak nie więcej niż 
6 tys. zł. Kolejny raz proszę także o zwró-
cenie uwagi na estetykę naszego najbliż-
szego otoczenia. Unikajmy banerów re-
klamowych, które zniszczone, porwane 
przez wiatr szpecą ogrodzenia posesji 
i  wpływają niekorzystnie na wizerunek 
całego miasta, a przecież nam wszyst-
kim zależy, by żyć w ładnym, zadbanym 
i przyjaznym miejscu. 

Kontynuując temat zdrowia i estetyki 
otoczenia, chciałem Państwa poinfor-
mować, że w odpowiedzi na zgłaszane 
zapotrzebowania mieszkańców planuje-
my wybudować tężnię. Obiekt powsta-
nie w  Parku Skarbków i mam nadzieję, 
że inwestycję uda się zrealizować jeszcze 
w tym roku. Dobre wiadomości pragnę 

przekazać grodziskim cyklistom. Sta-
rostwo Powiatowe projektuje ścieżkę 
rowerową w kierunku Kraśniczej Woli 
i Henrykowa. Budowa tras, w której bę-
dzie partycypowała Gmina, powinna 
ruszyć również jeszcze w tym roku. Jed-
nocześnie wracamy do pomysłu ścież-
ki rowerowej wzdłuż rzeczki Mrownej 
w  kierunku Adamowizny. Ścieżka przy 
ul. Niedźwiedziej połączona zostanie 
z  ciągiem rowerowym wzdłuż remonto-
wanej drogi DW 579. Przebudowy i mo-
dernizacje czekają też ważne ulice, m.in. 
Akwarelową oraz Okrężną. 

W związku z faktem, że kolejne fir-
my zadecydowały o otworzeniu swoich 
siedzib na terenie Gminy, jeszcze w tym 
roku spodziewamy się budowy nowych 
biznesowych obiektów zlokalizowanych 
na północ od autostrady. Natomiast 
młodzi piłkarze oraz lokalni kibice Legii 
Warszawa ucieszą się zapewne z wiado-
mości, że klub wybrał wykonawcę siedzi-
by Akademii Piłkarskiej, która powsta-
nie w  Urszulinie. Rozpoczęcie budowy 
ośrodka treningowo-szkoleniowego za-
planowane jest na wiosnę 2019 r. 

Szanowni Państwo, niebawem roz-
pocznie się nabór uczniów do przedszko-
li i szkół. Chciałem poinformować, że 
w tym roku będziemy bardzo restrykcyj-
nie przestrzegać zasad rejonizacji i spraw-
dzać, czy ktoś nie zameldował dziecka 
czasowo, na potrzeby rekrutacji. Bardzo 
cieszymy się, że rodzice spoza Gminy 
Grodzisk Mazowieckich chcą, by ich 
dzieci uczęszczały do naszych szkół, ale 
niestety przez taką sytuację placówki są 
przepełnione, lekcje odbywają się w  try-
bie zmianowym, na czym cierpią nasi 
uczniowie. Jednocześnie namawiam, by 
osoby, które mieszkają na terenie Gminy 
zameldowały się. Ułatwi nam to osza-
cowanie liczby dzieci przypisanych do 
danej placówki, a budżet Gminy zasilą 
wpływy z podatków, z których finanso-
wane są m.in. budowy nowych szkół dla 
Państwa dzieci.

Z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach miasta i okolic poszerzamy ofertę 
Mediateki. W naszych działaniach będą 

Wstępniak od Burmistrza

wspierały nas lokalne kluby sportowe 
i organizacje pozarządowe, tym bardziej 
zachęcam do śledzenia harmonogramu 
wydarzeń, które zapowiadają się bardzo 
atrakcyjnie. Właśnie w Mediatece mia-
łem okazję podziwiać 20 stycznia spek-
takl przygotowany przez dzieci ze świe-
tlicy w Łąkach, zaś w kościele pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy z  ogromną 
przyjemnością wysłuchałem Grodzi-
skiego kolędowania. Wszystkim arty-
stom gratuluję wspaniałych występów 
i dziękuję za dostarczone wrażenia.

Drodzy Państwo, na koniec chciałbym 
podzielić się swoją refleksją i wspomnie-
niem tragicznie zmarłego Prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza. Nie tylko 
byłem w gronie samorządowców, którzy 
brali udział w uroczystościach pogrze-
bowych, lecz także miałem przyjemność 
znać Pana Pawła Adamowicza osobiście. 
Odbyliśmy wiele dyskusji, podczas któ-
rych wymienialiśmy się doświadczenia-
mi. Niekiedy miewaliśmy inne poglądy, 
ale zawsze były to niezwykle ciekawe, 
żywiołowe rozmowy prowadzone z wza-
jemnym szacunkiem. Jest mi niezmier-
nie przykro z powodu tej śmierci, która 
mam nadzieję przyczyni się do podnie-
sienia poziomu debaty i zmiany retoryki, 
która w sposób niedopuszczalny podsy-
ca nasze nastroje.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

    Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Wojciecha Jankowskiego
Prezesa i Założyciela Grodziskiego Stowarzyszenia 13,

oddanego działacza społecznego,
Człowieka, który zawsze był gotów nieść pomoc innym.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska

Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

    Pani  
Iwonie Kurowickiej

wyrazy serdecznego 
współczucia z powodu 

śmierci
Ojczyma

składają
Dyrektor i pracownicy  

Biura Oświaty
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Młodzi zdolni
Rozpoczęcie obrad poprzedziło wręczenie 
stypendiów szczególnie utalentowanym 
uczniom z gminy Grodzisk. Tym razem 
wśród wyróżnionych znaleźli się uzdolnie-
ni sportowcy: Weronika Godlewska, Jan 
Antoni Szelągowski, Mateusz Godlewski, 
Karolina Godlewska, Maria Dobosz, Wik-
toria Malinowska, Otylia Olszuk, Karolina 
Krośnia, Kacper Jarzębowski, Amelia Steć, 
Mateusz Śliwka, Marta Zuzanna Dobro-
wolska, Rafał Skrzydlewski i Katarzyna 
Sobczak. 
Mandat objęty
Na sesji ślubowanie złożył Stanisław Pietru-
czuk, który wcześniej z powodów zdrowot-
nych nie mógł dopełnić obowiązku koniecz-
nego do objęcia mandatu radnego. Stanisław 
Pietruczuk jest reprezentantem okręgu nr 3 i 
w Radzie Miejskiej zasiada po raz trzeci. 
Budżet uchwalony
16 głosami za przy dwóch głosach sprzeciwu 
Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na 
2019 rok. Dochody wyniosą 307 088  402 zł, 
zaś kwota wydatków została ustalona na 
312  499  274 zł. Deficyt budżetowy w wy-
sokości 5 410 872 zł zostanie sfinansowany 
przychodami z tytuły kredytu w kwocie 
4 500 000 zł oraz wolnych środków w kwo-
cie 910  872 zł. 13 mln zł przewidziano na 
budowę dróg z uzbrojeniem, inwestycje 
oświatowe pochłoną ok. 15 mln zł, zarezer-
wowano również środki m.in. na rozpoczę-
cie budowy ratusza oraz hali widowiskowej, 
a także budowę świetlic wiejskich i placów 
zabaw. Ogółem na inwestycje zostało prze-
znaczone blisko 85 mln zł, z czego prawie 
20 mln zł stanowią środki pochodzące z do-
tacji, a 4,5 mln zł z kredytu. 
Śmieci na pięć frakcji
Rada Miejska 15 głosami za, przy trzech 
przeciwnych i jednym wstrzymującym się 
podjęła uchwałę w sprawie metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty. Od lutego opłata za odbiór 
odpadów segregowanych będzie wynosiła 
19 zł od osoby, a za odbiór odpadów niese-
gregowanych 29 zł od osoby. Zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Środowiska z 2016 
roku będą także obowiązywały nowe zasa-
dy segregacji odpadów. Dotychczas odpady 
segregowaliśmy na 3 frakcje. Obecnie  nało-
żono wymóg segregacji na 5 frakcji. KO
ND
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Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Grodzisk 
Maz. na lata 2019-2022, ustalenie strefy płatnego parkowania 
oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie, 
zaciągnięcie w 2019 roku kredytu długoterminowego na spła-
tę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu – to 
niektóre z tematów, którymi radni zajmowali się podczas 
sesji Rady Miejskiej zwołanej na 17 grudnia. 

Szersza strefa z wyjątkami
Decyzją Rady Miejskiej poszerzona zosta-
ła strefa płatnego parkowania w centrum 
miasta. Obszar ten ograniczony jest ulica-
mi: 1 Maja, Bartniaka, 3 Maja, Lutniana, 
Okulickiego, Kierlańczyków, Kilińskiego, 
Sienkiewicza, pl. Króla Zygmunta Starego, 
Obrońców Getta, Żwirki i Wigury oraz 
Konspiracji. Stawki w strefie wynoszą: za 
pół godziny 50 gr, za pierwszą godzinę 
2  zł, za drugą 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł, 
a za każdą kolejną 2 zł. Wyjątkiem jest ul. 
Bartniaka, Spółdzielcza oraz miejsca obok 
Centrum Kultury. Tu przez trzy pierw-
sze godziny postój jest darmowy. Celem 
uchwały jest wprowadzenie większej rota-
cji aut na parkingach. Za uchwałą głoso-
wało 16 radnych, trzech było przeciw.
Nowe diety
Radni ustalili wysokość swoich diet. Rad-
ny otrzyma 1744 zł, przewodniczący ko-
misji 1870 zł, wiceprzewodniczący  rady 
1878 zł, przewodnicząca rady 2013 zł. 
Poinformowała o tym na prośbę radnego 
Janusza Okurowskiego przewodnicząca 
RM Joanna Wróblewska. Są to kwoty bez 
podatku. Nieobecność nieusprawiedli-
wiona radnego na sesji i komisji powodu-
je obniżenie diety. Za uchwałą głosowało 
15  radnych, dwóch się wstrzymało od 
głosu, jedna osoba była przeciw, a jedna 
radna nie wzięła udziału w głosowaniu.
Bez BM
Od stycznia przestała działać autobusowa 
bezpłatna linia BM (Makówka – Dworzec 
PKP). Linia ta była uruchomiona czaso-
wo, by odciążyć miasto z parkujących 
samochodów w trakcie remontu pod-
miejskiej linii kolejowej. Teraz na odcin-
ku dotychczasowej trasy linii BM będzie 
prowadzony remont drogi 579. Autobusy 
linii BK (Dworzec PKP – Bairda/Koper-
nika) cały czas kursują do marca na do-
tychczasowych warunkach.      
Minuta ciszy
Na wniosek radnego Andrzeja Okurow-
skiego Rada Miejska uczciła chwilą ciszy 
zmarłego 16 grudnia aktora i dziennikarza 
Radia Bogoria – Jerzego Fijałkowskiego.

   (ag, kb)
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami 

i transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań jawnych można zapoznać się 
na stronie bip.grodzisk.pl

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Jerzego 
Fijałkowskiego

aktora, publicysty  
i współautora audycji  

w Radiu Bogoria.
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy  
głębokiego współczucia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim

Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Z wielkim smutkiem 
informujemy,

że 16 grudnia naszą radiową 
rodzinę opuścił na zawsze
 Jerzy Fijałkowski

wieloletni dziennikarz, 
publicysta, autor m.in. takich 

audycji jak „I co Wy na to?”  
oraz „To był tydzień”.

Żegnaj, Kolego!
Redaktor naczelny  

Radia Bogoria  
Marek Karczewski z zespołem

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy

wiadomość o śmierci
Jerzego Fijałkowskiego

wieloletniego dziennikarza 
i publicysty Radia Bogoria.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
składają

Dyrektor Paweł Twardoch 
i pracownicy Ośrodka Kultury

WIEŚCI Z RATUSZA

Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci
Redaktora Jerzego 

Fijałkowskiego
W Zmarłym tracimy Kolegę  

i Przyjaciela.
Pozostanie w naszej pamięci.

Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych
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Wiosną  
się zazielenią

Maratończycy  
X muzy

Uczniowie klasy VIB ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 zostali zaproszeni przez Lu-
izę Złotkowską do Centralnego Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich w Spale oraz 
Areny Lodowej w Tomaszowie Mazo-
wieckim, gdzie w dniach 22-23 grudnia 
odbywały się mistrzostwa Polski łyżwia-
rzy szybkich w wieloboju sprinterskim. 
Wycieczka była nagrodą za zwycięstwo 
w konkursie „Lubię łyżwy” na logo mi-
strzostw Polski w  łyżwiarstwie szybkim, 
zorganizowanym przez naszą pancze-
nistkę. Uczniowie mieli okazję m.in. 
wziąć udział w warsztatach jazdy na łyż-
wach poprowadzonych przez samą Luizę 
Złotkowską, a także zasiąść na trybu-
nach podczas mistrzostw. Dodatkowym 
przeżyciem były spotkania z medalista-
mi olimpijskimi – Zbigniewem Bródką 
i Konradem Niedźwiedzkim. n (kb)

W połowie grudnia do redakcji zadzwonił 
mieszkaniec ul. Weneckiej, by zasygnali-
zować bardzo zły stan nawierzchni ulicy 
i wyrazić obawę, że lada dzień droga stanie 
się zupełnie nieprzejezdna. Jak twierdził, 
informował już odpowiedzialną za drogi 
gminne komórkę Urzędu Miejskiego, ale 
dotychczas nie doczekał się reakcji.

W celu wyjaśnienia sprawy skontak-
towaliśmy się z wydziałem zarządzania 
drogami gminnymi, skąd następnego 
dnia otrzymaliśmy budującą informację, 
że owszem, takie zgłoszenie do wydziału 
dotarło, w dniu jego wpłynięcia Zakład 
Gospodarki Komunalnej zadysponował 
sprzęt i materiał do doraźnej naprawy na-
wierzchni ul. Weneckiej, a do wiadomo-
ści załączone było zdjęcie z efektów tych 
działań. – Dodatkowo w trybie pilnym zo-
stanie  umieszczony słupek z nazwą ulicy 
celem ułatwienia dojazdu dla służb miej-
skich i ratunkowych – poinformował nas 
Leszek Szczepaniak, szef wydziału.

Niedługo potem nasz Czytelnik, po-
nownie skontaktował się z redakcją. 

– Jestem pod wrażeniem. Nie spodzie-
wałem się, że tak szybko zadziałają – po-
wiedział usatysfakcjonowany.  n (kb)
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Podziękowanie
Pogrążeni w głębokim smutku skła-
damy serdeczne podziękowania za 
uczestnictwo w pogrzebie naszej cór-
ki i mamy Ewy Marii Kapuścińskiej 
– zastępcy burmistrza Panu Toma-
szowi Krupskiemu, instruktorom, 
harcerzom, nauczy cielom, uczniom 
oraz licznie przybyłej społeczności 

miasta i  okolic Grodziska 
Mazo wieckiego. 

Rodzice Krystyna 
i Zdzisław Sadowscy,  

córka Katarzyna i syn 
Tomasz z rodzinami

Pożegnanie
Ewuniu, taką Cię 
zapamiętamy… 
Byłaś z nami wiele lat. Nasza szkoła była 
dla Ciebie bardzo ważna. Lubiłaś praco-
wać, pomagać innym. Dla Ciebie każdy 
miał w sobie wielką wartość. Żyłaś za-

równo radościa-
mi, jak i proble-
mami innych, 
oddając im 

swój czas 
i  ener-

gię.

Przez wiele lat tworzyłaś atmosferę 
w pracy – Twoja siła, radość i szczery 
uśmiech pomagały przetrwać trudne 
chwile, zarówno uczniom, jak i nauczy-
cielom.

Wiele pięknych występów, wspania-
łe nagrody zdobywane przez uczniów 
w  licznych konkursach, odkrywanie 
i  rozwijanie talentów wokalnych i ta-
necznych wśród dzieci – to Twoja zasłu-
ga. W pracy z dziećmi i młodzieżą reali-
zowałaś swoje życiowe pasje.

Byłaś radosna, kolorowa i wciąż tak 
samo młodzieńcza jak wtedy, przed laty, 
gdy się poznaliśmy. I taką Cię zapamię-
tamy. Żegnaj, Ewuniu!

Zatopieni w smutku i refleksjach nad 
kruchością i ulotnością życia 

Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Hipolita Szczerkowskiego 

w Grodzisku Mazowieckim     

Nagroda 
za logo

Około 250 osób zgromadził III Grodziski 
Gwiazdkowy Maraton Filmowy, zorgani-
zowany w Kinie Centrum Kultury przez 
Młodzieżową Grupę Konsultacyjną. Mło-
dzi wielbiciele X muzy mieli okazję obej-
rzeć „Narodziny gwiazdy” Bradleya Co-
opera, „Planetę Singli 2” w reżyserii Sama 
Akina oraz film Michała Kwiecińskiego 
pt. „Miłość jest wszystkim”. O  to, by at-
mosfera podczas maratonu była prawdzi-
wie gwiazdkowa, zadbała Młodzieżowa 
Grupa Konsultacyjna, rozdając przy wej-
ściu czapki św.  Mikołaja.  n (kb)

Przy ulicy Sienkiewicza zostały zamon-
towane elementy małej architektury. 
26  nowych pergol ma na wiosnę pięknie 
się zazielenić, ponieważ zostaną posadzo-
ne przy nich pnącza najprawdopodobniej 
winobluszczu, clematis i bluszczu. Pergole 
wykonane są ze stali ocynkowanej ognio-
wo oraz drewna świerkowego warstwowo 
klejonego.  n (ar)

Wenecka 
nie utonie
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Tour de Grodzisk dla młodzieży

Nauczyciele to potęga! 

Pływalnia Miejska Wodnik 2000, Willa Niespodzianka, Mediateka – to 
niektóre z obiektów użyteczności publicznej, które 16 stycznia odwiedzili 
członkowie Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej, uczestniczący w objeździe 
gminy zorganizowanym przez Urząd Miejski.

Chór Viva la Musica oraz kabaretowe trio Old Spice Girls wystąpiły podczas 
dorocznego spotkania emerytowanych pracowników oświaty, zorganizowanego 
przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe 21 stycznia w Centrum Kultury. 

Metą tego tournée, mającego walory eduka-
cyjno-poznawcze, była Willa Radogoszcz, 
gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami władz samorządowych oraz gminnych 
placówek i jednostek, stanowiące okazję do 
zeprezentowania przez przewodniczącego 
MGK Macieja Ostaszkiewicza sprawozda-
nia z dotychczasowych aktywności mło-
dzieży, a także przybliżenia planu działań 
na najbliższe miesiące.

– Wykonaliśmy dla osób samotnych 170 
kartek świątecznych, które rozdaliśmy na 
spotkaniu opłatkowym, pomogliśmy w zor-
ganizowaniu w Mediatece nocowania dla 
dzieciaków, przygotowaliśmy III  Gwiazd-
kowy Maraton Filmowy, na który przyszło 
250 osób, konsultowaliśmy wystrój Galerii 
Młodych, zaangażowaliśmy się w organiza-
cję koncertu charytatywnego i silent disco – 
wyliczał Maciej Ostaszkiewicz. Interesująco 
brzmiały również propozycje i  zapowiedzi 
kolejnych działań – w marcu po raz trzeci 
odbędzie się Grodziski Dzień Młodzieży, 
którego tematem przewodnim mają być spo-
soby wykorzystania technologii i elektroni-
ki, ponadto MGK planuje zorganizować 

m.in. wykłady dla maturzystów, dyskoteki 
oraz imprezę na Stawach Walczewskiego. – 
Pomysłów mamy mnóstwo! – przekonywał 
Maciej Ostaszkiewicz.

Jak zapewnił burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński, młodzież może liczyć na wsparcie 
gminnych jednostek. 

– Słuchałem was z przyjemnością. Pomysł 
wykładów uważam za kapitalny i  mamy 
możliwości, by go sfinansować – mówił bur-
mistrz, który powiedział też kilka słów na 
temat przyszłości Willi Radogoszcz, gdzie 
realizowany jest program Galeria Młodych. 
– Najcenniejsze eksponaty trafią do Willi 
Niespodzianka, pozostałe elementy zosta-
ną zmagazynowane. Przygotujemy dla was 
obiekt do zagospodarowania. O tym, co tu 
będzie, zdecydujecie wy, oczywiście przy 
współudziale szefostwa Willi Radogoszcz 
i Centrum Kultury. Ale to ma być wasza 
koncepcja, to ma być wasz pomysł, bo chcę, 
żebyście tu chcieli przychodzić – mówił 
burmistrz, zapewniając, że w przyszłości 
dotychczasowe eksponaty Willi Radogoszcz 
będą fundamentem zbiorów planowanego 
muzeum miejskiego.    (kb)
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Z wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci naszej Koleżanki
Ewy Marii 

Kapuścińskiej
Szczere kondolencje i wyrazy 

głębokiego współczucia
Rodzinie

składają
Dyrekcja i pracownicy  

Zespołu Szkół Specjalnych 
im. H. Szczerkowskiego 

w Grodzisku Mazowieckim

Wyrazy głębokiego 
współczucia i szczerego żalu

Panu Zdzisławowi 
Sadowskiemu

naszemu Harcmistrzowi 
służącemu bezinteresownie 

od kilkudziesięciu lat dzieciom 
i młodzieży, Honorowemu 

Obywatelowi i Zasłużonemu 
dla gminy Grodzisk 

Mazowiecki,  
z powodu śmierci

Córki
Ewy Kapuścińskiej
w imieniu mieszkańców 

gminy Grodzisk Mazowiecki 
składają 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim
Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Odeszła
Ewa Kapuścińska

Zapamiętamy Twoją 
życzliwość, mądrość i uśmiech.

Rodzinie
wyrazy współczucia

Przyjaciele ze Stowarzyszenia 
Rodzin i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych

– Cieszę się niezmiernie, że wśród osób obec-
nych są moi pedagodzy, dzięki którym jestem 
tu, gdzie jestem – powitał przybyłych starosta 
Marek Wieżbicki. Z kolei burmistrz Grzegorz 
Benedykciński przypomniał, że wielu nauczy-
cieli to aktualni lub byli radni. – Nauczyciele 
to potęga! Bardzo dziękuję państwu za ak-
tywność, bo mimo że jesteście seniorami, to 
większość z was udziela się czy to w chórze, 
czy to w różnego rodzaju zajęciach, które pro-
wadzimy w Mediatece i świetlicach – mówił 
burmistrz. 

Wyjątkowo uroczysty był początek koncer-
tu chóru Viva la Musica, złożonego z emery-
towanych nauczycieli. Zespół pod dyrekcją 

Stanisława Wiśniewskiego wykonał „Kolędę 
dla nieobecnych” z fortepianowym akompa-
niamentem i partią solową Elżbiety Bartosiak, 
a utwór został tak zaaranżowany, że podczas 
części instrumentalnej Wiesława Śliwińska, 
inicjatorka corocznych spotkań, przypomnia-
ła nazwiska zmarłych w ciągu ostatniego roku 
pracowników oświaty. W dalszej części kon-
certu chór zaśpiewał kolędy i pastorałki.

Na finał wystąpiło znakomite trio kabare-
towe Old Spice Girls, złożone z trzech osobo-
wości scenicznych, których nikomu nie trzeba 
przedstawiać, dość powiedzieć, że wystąpiły 
Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska i Bar-
bara Wrzesińska.    (kb)

 fo
t. 

kb

 fo
t. 

kb
 (2

)



BOGORIA nr 285 styczeń-luty 2019

7

Piętnastolecie Szpitala Zachodniego oraz wysokie miejsca placówki 
w Rankingu Szpitali, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” w grudniu 
2018 roku, były pretekstem dla władz samorządowych do zorganizowania 
uroczystej gali, która odbyła się 15 stycznia w Centrum Kultury. – Doszliśmy 
do wniosku z panem starostą, że byłoby bardzo nie fair, gdybyśmy wam nie 
podziękowali – mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

fo
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Spotkanie miało na celu przede wszyst-
kim wyrażenie uznania dla działalności 
Szpitala Zachodniego, a także wyników 
osiągniętych w ostatnim Rankingu Szpita-
li „Rzeczpospolitej”. Grodziska placówka, 
której patronem jest św. Jan Paweł II, zaję-
ła I miejsce w kategorii najlepszy szpital w 
województwie mazowieckim, zwyciężyła 
w kategorii sieć szpitali, poziom II, a wśród 
szpitali zabiegowych, wielospecjalistycz-
nych i onkologicznych zajęła IV miejsce. 

– Ten szpital dla Grodziska Mazo-
wieckiego jest najważniejszą instytucją 
publiczną. Bez niego Grodzisk byłby 
zupełnie innym miastem. Miałem tego 
świadomość, kiedy w 1994 roku zostałem 
burmistrzem i kiedy widzieliśmy szkielet 
budynku i ten dramat, że ta inwestycja 
może się nie zrealizować – mówił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

O niełatwej historii poprzedzającej roz-
poczęcie w 1989 roku budowy szpitala, 
jeszcze trudniejszym procesie realizacji, 
jak również o teraźniejszości placówki, 
opowiadał krótki film dokumentalny 
przygotowany przez Marcina Masalskiego 
i Radosława Delisia. Autorzy sięgnęli do 
zdjęć archiwalnych, uwieczniających ta-
kie momenty, jak powołanie z inicjatywy 

NSZZ Solidarność Komitetu Społeczne-
go Budowy Szpitala Zachodniego w 1981 
roku, wmurowanie kamienia węgielnego 
czy uroczystość otwarcia.  

– Renoma tego szpitala ukształtowana 
została między innymi przez rankingi, 
ale myślę, że w jeszcze większym stopniu 
przez pacjentów, którym udzieliliście po-
mocy, którym uratowaliście życie, któ-
rym daliście zdrowie. Chciałbym złożyć 
serdeczne gratulacje wszystkim pracow-
nikom naszego szpitala – mówił starosta 
Marek Wieżbicki. 

Imienne dyplomy uznania za wiedzę, 
profesjonalizm i zaangażowanie w rato-
wanie życia i zdrowia pacjentów otrzymali 
z rąk starosty i burmistrza: dr n. med. Ja-
nusz Bednarski, Marta Dzbankowska, An-
drzej Gadziński, Urszula Jung-Grabow-
ska, Marek A. Janicki, Krzysztof Bartosz 
Kądziołka, Agnieszka Kołodziejska, He-
lena Miller, dr n. med. Maciej Zarębiński 
i prof. dr hab. n. med. Jacek Pawlak. Wi-
cedyrektor ds. lecznictwa dodatkowo zo-
stał wyróżniony wraz z dyrektor Szpitala 
Zachodniego Krystyną Płukis specjalnymi 
podziękowaniami za przyczynienie się do 
osiągnięcia przez placówkę renomowanej 
pozycji.  

W samych superlatywach o grodziskim 
szpitalu wypowiadał się również dyrektor 
mazowieckiego NFZ Filip Nowak.

– Jeśli kiedyś podjedzie pod mój dom 
karetka pogotowia, to będę chciał, żeby 
mnie zawiozła do Grodziska Mazowiec-
kiego. Jako mieszkaniec tego powiatu je-
stem dumny, że mamy wspaniały szpital 
– mówił. A dyrektor Krystyna Płukis po-
ziom kompetencji, wiedzy i zaangażowa-
nia swoich pracowników oceniła krótko: 
– Jesteście cudowni!

W części artystycznej zgromadzeni mo-
gli podziwiać umiejętności uczniów sto-
łecznego Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 
– wiolonczelistki Laury Wylezińskiej oraz 
Kajetana Niemirowicza-Szczytta, który 
zasiadł za fortepianem, zaś zwieńczeniem 
koncertu był występ laureata wielu mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich konkur-
sów pianistycznych Kacpra Tołoczki. 

n (kb)

Na kłopoty… Edukolektyw

Gala na cześć szpitala

– Tkwimy wciąż w XVIII-wiecznym pru-
skim modelu szkoły, z tablicą, klasami i ław-
kami, podczas gdy cały świat się zmienił. 
Czy ktoś z państwa jeździ do szkoły konno 
albo wozem? – pytały Anita Racka-Gondek 
i Elżbieta Głowacka-Jędruszczak, inicjator-
ki Klubu Kreatywnego Edukatora, którego 
inauguracyjne spotkanie miało miejsce  
11 stycznia w Centrum Kultury i zgroma-
dziło pedagogów z grodziskich szkół.

Przedsięwzięcie pod nazwą Eduko-
lektyw spotkało się z zainteresowaniem 
i  wsparciem gminnego Biura Oświaty, 
którym kieruje Ewa Burzyk. – Bardzo 
długo czekałam na taką oddolną inicjaty-
wę i liczę, że coś dobrego z niej wyniknie 
dla konsolidacji środowiska nauczyciel-
skiego, wzajemnego wsparcia i dokształ-
cania się – mówiła.

Podobne nadzieje wyrażał wicebur-
mistrz Tomasz Krupski: – Cieszę, że ta 
inicjatywa powstaje i gorąco jej kibicuję 
– zapewniał.

Ideą Edukolektywu jest wymiana do-
świadczeń, stworzenie platformy do dysku-

sji o oświacie i jej problemach, a także orga-
nizowanie warsztatów, które mogą pomóc 
nauczycielom w codziennej pracy.

– Często nauczyciele są pozostawieni 
sami sobie. Samotnie mierzymy się z po-
ważnymi problemami, jesteśmy obciążani 
również psychicznie wieloma sprawami, 
a często wstydzimy się, że mamy problem 
i niekoniecznie umiemy sobie z nim pora-
dzić – mówi Elżbieta Głowacka Jędrusz-
czak. – Naszą porażkę wszyscy widzą 
– dodaje Anita Racka-Gondek. Obie na-
uczycielki interesują się nowymi nurtami 
w edukacji i przekonują, że wspólnie łatwiej 
poradzić sobie z problemami.  n (kb)
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JAK SEGREGOWAĆ?
Odpady segregowane należy gromadzić w workach LDPE  
o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:

n Mieszkańcy zabudowy wielolokalowej będą oddawać odpa-
dy do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady.

Szczegółową informację na temat tego, co wrzucać do które-
go worka, można znaleźć na ulotkach oraz stronie internetowej 
ochronasrodowiska.grodzisk.pl

SKĄD WZIĄĆ WORKI?
Gmina wyposaża jednorazowo właścicieli nieruchomości zabu-
dowy jednorodzinnej w pakiet startowy worków LDPE do selek-
tywnego zbierania odpadów: szkło (koloru zielonego) – 2 sztuki, 
papier (koloru niebieskiego) – 2 sztuki, odpady metali i tworzyw 
sztucznych (koloru żółtego) – 5 sztuk, odpady ulegające biode-
gradacji (w tym odpady zielone i bioodpady – koloru brązowego) 
– 5 sztuk. Dodatkowo po każdym odbiorze firma odbierająca od-
pady wyposaża właścicieli nieruchomości w każdy rodzaj worka 
LDPE, w ilości równej workom odebranym z odpadami, nie więk-
szej niż określona w pakiecie startowym. 

JAK CZĘSTO?
Częstotliwość odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej 
odbywa się zgodnie z harmonogramem:

n odpady segregowane i zmieszane – raz na 2 tygodnie,
n  odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku (na dwa dni 

wcześniej należy zgłosić firmie odbierającej odpady),
n  zużyty sprzęt AGD i RTV – raz na kwartał (na dwa dni 

wcześniej należy zgłosić firmie odbierającej odpady),
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą dostar-

czane do mieszkańców w formie ulotki, a także są opublikowane 
na stronie internetowej ochronasrodowiska.grodzisk.pl

PSZOK BEZPŁATNIE
Niezależnie od zorganizowanego odbioru odpadów działa Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK funkcjonu-
je na terenie byłej kompostowni odpadów: Chrzanów Duży 15A, 
tel. 22 724 13 84. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.00-18.00, w soboty 7.00-14.00. Przyjmuje nieodpłatnie takie 
odpady komunalne jak:
n  odpady segregowane (papier, tektura, plastik, szkło, metal, 

opakowania wielomateriałowe),
n  zużyte baterie i akumulatory,
n  zużyty sprzęt RTV i AGD,
n  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n  zużyte opony,
n  odpady remontowo-budowlane,
n  odpady biodegradowalne, w tym zielone,
n  chemikalia.
Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawio-

nych w aptekach na terenie gminy.

NOWA CENA
Od 1 lutego 2019 r. wchodzą w życie droższe stawki za opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Dotychczas dla mieszkańców segre-
gujących odpady miesięczna opłata wynosiła 9,80 zł za osobę, zaś 
dla mieszkańców niesegregujących – 17 zł. Po podwyżce opłaty 
wyniosą odpowiednio – 19 zł w przypadku segregacji i 29 zł dla 
osób niesegregujących.

Wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców wynika z kil-
ku elementów. Najważniejsze z nich to wzrost opłaty  za składo-
wanie śmieci na wysypiskach, zmniejszenie się liczby instalacji do 
przetwarzania odpadów, związane z nowymi wymaganiami dla 
tych obiektów, niewielki popyt na rdf, czyli paliwo alternatywne 
powstające w wyniku przetworzenia odpadów. W związku z tymi 
czynnikami firmy zajmujące się odbiorem odpadów proponują 
znacznie wyższe niż dotychczasowe ceny. Gmina nie ma na ten 
stan rzeczy wpływu, gdyż nie ma prawa dopłacania do odbioru 
i utylizacji odpadów, tak by zmniejszyć koszty ponoszone przez 
mieszkańców.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy 
Grodzisk Mazowiecki. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, którym 
Sejm wprowadził jednakowe zasady segregacji w całym kraju. 

Segregacja na pięć

TWO-
RZYWA 

SZTUCZNE 
I METALE

SZKŁO

ODPADY 
BIODE-

GRADO-
WALNE

PAPIER

ZMIESZANE 
(niesegregowane) 
ODPADY  
KOMUNALNE – 
należy gromadzić 
w pojemniku.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
dla wielbicieli łyżwiarstwa w Gro-
dzisku przygotowano sztuczne 
lodowisko. Przez kilka lat tafla 
działała przy Centrum Kultury, 
potem przez dwa sezony ślizgać się 
można było przy ul. Żwirki i Wi-
gury, w tym roku po raz pierwszy 
panczeniści korzystają z odkryte-
go lodowiska przy ul. Sportowej. 
Lokalizacja jest logiczna nie tylko 
ze względu na adres, bowiem tuż 

obok są inne obiekty związane 
z  aktywnością ruchową – basen, 
boisko, pumptrack, a w niedalekiej 
przyszłości gmina planuje wybu-
dować w tym miejscu halę wido-
wiskową, która dopełni kompleks 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Z tafli można korzystać od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-
21.45, a w weekendy i święta od 
10.30 do 21.45. Lodowisko ma być 
czynne do 17 marca. n  (kb)
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– Posiada sierść o barwie brunatnej do 
czarnej, ale zdarzają się też osobniki 
dwu- lub wielokolorowe. Dorasta do po-
nad 150  cm długości i osiąga wagę na-
wet ponad 200 kg, szczególnie dotyczy to 
samców zwanych odyńcami. Jest zwie-
rzęciem aktywnym o zmierzchu i w nocy. 
Dzień spędza w legowisku (barłogu), żyje 
w niewielkich stadach zwanych watahami. 
Odyńce poza okresem rozrodczym (hucz-
ką), przypadającym głównie w listopadzie 
i grudniu, żyją pojedynczo. Ciąża u  tych 
ssaków trwa średnio około 110 dni, locha 
rodzi zwykle od 2 do 10 warchlaków, które 
karmi przez około 4 miesiące. Leśnicy ce-
nią dziki ze względu na rycie w lesie i ogra-
niczanie populacji szkodliwych owadów. 
Natomiast rolnicy nie darzą ich sympatią, 
bowiem gdy występują w nadmiarze, czy-
nią szkody w uprawach rolnych. 

Wśród średnich ssaków przebywających 
w powiecie grodziskim dziki są drugim 

po sarnie gatunkiem co do liczebności. 
Upodobały sobie szczególnie tereny leżące 
na południu powiatu, głównie w  gminie 
Grodzisk, porozrywane kompleksy leśne 
przyległe do Adamowizny, Opyp, Ma-
kówki, Radoń czy Czarnego Lasu. W lecie, 
z  racji znakomitej kryjówki i lokalizacji, 
z której jest blisko do okolicznych łamów 
kukurydzy, szczególnie uwielbiają Rozło-
gi, znany mieszkańcom kompleks leśno-
-wodno-błotny.

Dzik należy do bardzo inteligentnego 
gatunku o ogromnych zdolnościach ada-
ptacyjnych, co potwierdzają często me-
dialne migawki, ale także moje osobiste 
doświadczenia. Pamiętam, jak mój tata, 
który był leśniczym, przyniósł do domu 
małego osieroconego dziczka. Po wyzdro-
wieniu warchlak nie wrócił już do lasu 
i  przez wiele lat towarzyszył rodzinnym 
wypadom do lasu i nad wodę. Podobne 
doświadczenie przyszło mi przeżyć jako 

leśnikowi kilkadziesiąt lat później. W 
miejscowości Murowaniec, gdzie miesz-
kam, podczas spaceru mój myśliwski ka-
rel znalazł pięć osieroconych dziczków. 
Pozostawienie ich naturze niewątpliwie 
skończyłoby się śmiercią zwierząt. Po 
uzyskaniu zgody starosty, a następnie mi-
nistra środowiska zaadoptowałem dziki. 
Objęte opieką m.in. weterynarza pozo-
stały w naszym gospodarstwie i stanowi-
ły niemałą atrakcję dla odwiedzającej je 
okolicznej młodzieży, a dla nas były czę-
ścią rodziny. Kiedy dziki dorosły, z bólem 
serca przekazałem je koledze, który miał 
znakomite warunki i stosowne dokumen-
ty do ich dalszego utrzymywania. Takie 
doświadczenia uczą szczególnej pokory, 
szacunku i wrażliwości względem przy-
rody – przekonuje Wiesław Biskupski, 
ekspert z zakresu gospodarki łowieckiej 
Starostwa Powiatowego.

  n  not. Małgorzata Müldner
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Z nastolatkiem w kontakcie 

Rozpoczynamy nowy cykl, w któ-
rym na łamach „Bogorii” będziemy 
przybliżać gatunki dzikich zwierząt 
żyjących w naszej okolicy. Nieprzy-
padkowo pierwszym bohaterem serii 
jest dzik. Jego jedynym wrogiem na-
turalnym w przyrodzie jest wilk, wirus 
ASF i człowiek, którego działania w 
kwestii Sus scrofa w ostatnim czasie 
nieco zdziczały.

W lutym rozpocznie się kolejna, dziewiąta już edycja warsztatów „Z nasto-
latkiem w kontakcie”, które organizuje Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 
Każdy kurs obejmuje 10 spotkań po 3 godziny. Do tej pory skorzystało z nie-
go około 115 rodziców z gminy Grodzisk Mazowiecki.

Na tropie dzika

Po zakończeniu kursu „Z nastolatkiem 
w  kontakcie” pytam uczestników, co się 
zmieniło. Najczęściej padającą odpowiedzią 
jest „w naszej rodzinie jest więcej spokoju”. 
Są także inne opinie, dotyczące powro-
tu komunikacji z nastolatkiem (a czasem 
i innymi członkami rodziny), zrozumienia 
różnych zagadnień, radości ze spędzenia 
w dobry sposób trzydziestu godzin.

Choć trzydzieści godzin to zdawałoby 
się dużo, to czasami są pytania o konty-
nuację albo przynajmniej kolejną edycję, 
bo uczestnicy chcą wysłać swoich mężów 
lub żony. Życzenie czasami się spełnia 
i  małżonkowie trafiają na kolejną edycję, 
bo organizowany przez Grodziskie Koło 
Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” przy 
wsparciu Gminy Grodzisk Mazowiecki 
kurs „Z nastolatkiem w kontakcie” odbył 
się w Grodzisku Mazowieckim osiem razy.

Teraz odbędzie się po raz dziewiąty i po 
paru latach przerwy wróci do grodziskie-
go Centrum Kultury, gdzie odbywały się 
pierwsze edycje. Dla rodziców jest to okazja 
do dłuższego pracowania nad relacją ze swo-

im dzieckiem. Czas spędzony nad różnymi 
tematami związanymi z nastolatkami powo-
duje, że każdy z nich znajduje coś dla siebie, 
często są to doświadczenia odmienne.

Mimo to kolejną korzyścią dla uczestni-
ków jest doświadczenie wspólnoty w  tru-
dzie wychowawczym. Myśl „inni też się 
nie dogadują z dziećmi” pozwala z większą 
wyrozumiałością dla siebie patrzeć w lustro 
(zwłaszcza, że prowadzący też przyznaje 
się do niedoskonałości). Na szczęście nie 
zatrzymujemy się na wspólnocie niedoli 
i rodzice wspólnie szukają drogi wyjścia 
z problemów. Co prawda kurs nie kończy 
się tym, że nad domem zawsze wisi tęcza, 
ptaszki wyćwierkują miłość, a nastolatek 
czeka na rodziców wracających z pracy 
z  posprzątanym mieszkaniem i ugotowa-
nym obiadem. Do takiego poziomu jeszcze 
nie doszliśmy i nie do tego dążymy, żeby 
nastolatek stał się „posłuszny”. Dziecko 
posłuszne rodzicowi będzie pewnie równie 
posłuszne rówieśnikom.

Zatoczmy pętlę. Dążymy do tego, żeby 
rodzic i nastolatek się nawzajem usłyszeli, 

zrozumieli, opuścili broń i przestali wza-
jemnie się atakować. To właśnie wtedy 
„w naszej rodzinie jest więcej spokoju”.

To, nad czym pracujemy na kursie, to 
z jednej strony kontakt z nastolatkiem bu-
dowany przez komunikację. Pracujemy 
zarówno nad usłyszeniem nastolatka, jak 
i zwiększeniem szans na bycie przez niego 
usłyszanym i zrozumianym. Pokazujemy 
też różne zagadnienia związane z życiem 
nastolatka. Rozmawiamy o rówieśnikach, 
elektronice, szkole, buncie nastolatka i  in-
nych najważniejszych w oczach rodzica 
problemach, które są przyczyną pojawienia 
się na kursie.

Zapraszamy osoby, które mają ochotę 
przeżyć to także w swojej rodzinie, choć 
mogę zapewnić, że w wielu przypadkach 
uczestnicy nie do końca się spodziewali, że 
to właśnie tak będzie wyglądało.

Kolejna edycja rusza 11 lutego. Więcej 
informacji na stronie: grodzisk.3plus.pl, 
zapisy: warsztaty@3plus.pl, jarekzylinski.
blox.pl.

n  Jarek ŻylińskiM
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Cztery lata temu startując w okręgu jed-
nomandatowym zdobył Pan 726 głosów. 
Podobno przed ostatnimi wyborami liczył 
Pan na wynik zdecydowanie powyżej ty-
siąca głosów, tymczasem zagłosowało na 
Pana 984 wyborców. Rozczarowany?

– Między 984 głosami, a ponad tysiącem 
głosów jest nieduża różnica, więc nie jest to 
rozczarowanie. Wiadomo, że każdy chciał-
by zdobyć jak największe poparcie, jednak 
konkurencja w tych wyborach przy zmie-
nionej formule wyborczej była znacznie 
większa. Cztery lata temu w moim okręgu 
jednomandatowym konkurowałem z czte-
rema kandydatami, a tym razem kontrkan-
dydatów łącznie było 32, więc naturalne, że 
rozkład głosów był inny. 
Ale okręg też był dużo większy – cztery 
lata temu obejmował 2000 wyborców, tym 
razem 10 970. 

– Okręg był większy, więc i możliwo-
ści wszystkich kandydatów szersze. Nato-
miast wynik jest całkiem przyzwoity, trzeci 
w gminie. Dziękuję wyborcom za to, że ob-
darzyli mnie tak dużym poparciem. A  ten 
wynik odbieram jako dowód, że spełniłem 
oczekiwania, jakie mieszkańcy pokładali 
w mojej osobie. Zapewniam, że w tej kaden-
cji również moi wyborcy się nie zawiodą.
Cztery lata temu po raz pierwszy został 
Pan radnym, w tej kadencji po raz pierw-
szy został Pan wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej. Jakie będą kolejne stopnie 
Pana kariery samorządowej?

– Kadencja jest pięcioletnia, wiele może 
się wydarzyć. Dlatego dziś trudno mi wy-
biegać w przyszłość i powiedzieć, jak się 
zakończy moja praca w samorządzie. Na 
tym polu osiągnąłem w szybkim czasie 
bardzo dużo i dalej się rozwijam. Praca na 
rzecz lokalnej społeczności jest moją pasją, 
z której nie potrafię zrezygnować. Muszę 
jednak brać pod uwagę, że intensywnie 
pracuję zawodowo i nie jest łatwo podzielić 
czas między sprawy zawodowe i  samorzą-
dowe. Bardzo ważne jest dla mnie również 
życie rodzinne – jeden syn jest już dorosły, 
dwóch następnych dorasta i też potrzebują 
mojej uwagi. 
Na grudniowej sesji Rada Miejska przy-
jęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zacią-
gnięcie przez gminę pożyczki w wysokości 
20 mln zł. To się trochę kłóci z wizerunkiem 
bogatej gminy. Głosował Pan za. Dlaczego?

– Zaciągnięty kredyt ma na celu wsparcie 
pozyskanych środków z UE potrzebnych do 

realizacji kolejnych inwestycji. Te działania 
pozwolą na pełne wykorzystanie zewnętrz-
nych środków.
Był Pan również za wzrostem diet dla rad-
nych. Jak wytłumaczy Pan poparcie tej 
uchwały?

– Diety dla radnych w Grodzisku nie były 
zmieniane od 10 lat, podczas gdy wszelkie 
świadczenia w Polsce są rewaloryzowane. 
Systematycznie wzrasta też płaca minimal-
na, więc nie widzę nic niezwykłego w tym, 
że wzrastają również diety radnych. Należy 
pamiętać, że dieta to nie wynagrodzenie, 
lecz rekompensata za utracone podczas peł-
nienia mandatu zarobki, stanowi również 
zwrot kosztów ponoszonych przy wykony-
waniu tegoż mandatu.  
Pasja działalności społecznej zaczęła 
się u  Pana od chęci poprawienia infra-
struktury w najbliższej okolicy. Teraz 
reprezentuje Pan znacznie szerszy okręg, 
obejmujący nie tylko okolice Okrężnej 
i Piaskowej, lecz także osiedle Kopernika.

– Większy okręg oznacza również więk-
sze potrzeby. W planie moich działań nic 
się nie zmienia – stawiam na bezpieczeń-
stwo i wygodę mieszkańców. Na pierwszym 
miejscu jest poprawa całej sfery związanej 
z infrastrukturą drogową. Mieszkańcy 
mogą na mnie liczyć, a ja z kolei oczekuję 
na wsparcie mieszkańców – wszelkie pod-
powiedzi, sugestie są mile widziane. Poza 
moją najbliższą okolicą dostrzegam wiele 
ważnych spraw. Różne tematy do rozwiąza-
nia sygnalizują mi mieszkańcy podczas na-
szych spotkań. Na bieżąco wyciągam nowe 
wnioski, a  pierwsze efekty będą widoczne 
już w najbliższym czasie.
Modernizacja ul. Okrężnej to zapewne 
jedna z tych inwestycji, które Pana ucie-
szyły najbardziej. Jakie są perspektywy na 
dokończenie przebudowy?

– Realizacja następnych etapów ulicy 
Okrężnej jest konieczna i jest motorem 
napędowym do rozbudowy całej dzielni-
cy. Jestem przekonany, że w tej kadencji 
przebudowa ul. Okrężnej wraz z ulicami 
ościennymi zostanie zrealizowana według 
naszych założeń. W tej chwili projektowany 
jest drugi etap przebudowy ulicy Okrężnej, 
czyli odcinek od ul. Piaskowej do torów ko-
lejki WKD. Trzeci etap obejmować będzie 
odcinek od torów do ul. Nadarzyńskiej.
Swego czasu modernizacja ul. Okrężnej 
została wstrzymana przez sprzeciw miesz-
kańców.

– Rzeczywiście, pod wpływem gło-
su mieszkańców pierwotny projekt zo-
stał zmieniony. Wszystkie uwagi zostały 
uwzględnione, dlatego sądzę, że mieszkań-
cy będą w pełni zadowoleni. 
Czy z podobnym zadowoleniem miesz-
kańcy przyjmują plany budowy szkoły 
w Szczęsnem?

– Tak. To będzie kolejny obiekt eduka-
cyjny na wysokim poziomie. Na pewno 
odciąży Szkołę Podstawową nr 2, w którą 
gmina również dużo inwestuje. Obecnie 
jesteśmy też w trakcie rozbudowy tej szko-
ły, co potrwa do końca grudnia. Szkoła 
w Szczęsnem jest w tej chwili na etapie prac 
projektowych. Spodziewam się, że w ciągu 
najbliższych 2-3 lat obiekt będzie gotowy 
do użytkowania przez nasze dzieci. 
W planach jest również budowa przed-
szkola i żłobka przy ul. Okrężnej. Budżet 
gminny udźwignie dwie tak duże inwe-
stycje?

– Budżet cały czas wzrasta. Kiedy ponad 
cztery lata temu zaczynałem pracę w Ra-
dzie Miejskiej, był o ok. 120 mln zł mniej-
szy niż teraz. W tej chwili gmina dyspo-
nuje ponadtrzystumilionowym budżetem. 
Taka suma otwiera następne możliwości. 
Jeśli chodzi o placówkę przy ul. Okrężnej, 
to w marcu powinien być gotowy projekt. 
To będzie ekstraklasa w tej dziedzinie – 
przedszkole dla ok. 250 dzieci, żłobek dla 
ok. 50 maluchów – pierwszy taki obiekt 
publiczny w naszym powiecie. Najważ-
niejsze, żeby w tym roku został ogłoszony 
przetarg na wykonanie. Wówczas będę 
usatysfakcjonowany postępem prac.
Jakie jeszcze ma Pan pomysły na bieżącą 
kadencję?

– Przede wszystkim zależy mi na bu-
dowie obiektu rekreacyjno-sportowego – 
kompleksu boisk sportowych w okolicach 
ul. Okrężnej. Złożony przez mnie jesienią 
wniosek w tej sprawie spotkał się z ak-
ceptacją burmistrza, więc jestem dobrej 
myśli. Zresztą muszę podkreślić, że moja 
współpraca z  burmistrzem Grzegorzem 
Benedykcińskim jest na bardzo wysokim 
poziomie. Zawsze mogę liczyć na jego 
życzliwe spojrzenie do zgłaszanych prze-
ze mnie spraw i wniosków, a nasze relacje 
budowane są na dobrych doświadczeniach 
i zrozumieniu. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Norbert Cegliński, 47 lat, 
menadżer. W Radzie Miejskiej 
od 2014 roku, od listopada 
2018 roku wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej. Kandydował 
w okręgu nr 2 z KWW Ziemia 
Grodziska.

OKRĘG nr 2

Efekty  
będą widoczne 
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Funkcja wiceprzewodniczącego to dla 
Pana nowe doświadczenie. Jak wrażenia 
po pierwszych sesjach?

– Powierzenie mi funkcji wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej traktuję 
jako wyróżnienie za pracę, za dobry wy-
nik w wyborach. Natomiast nadal przede 
wszystkim jestem radnym. 
Reprezentuje Pan okręg pozamiejski, sil-
nie związany jest Pan z południową czę-
ścią gminy, którą za chwilę czeka drogowa 
rewolucja w postaci modernizacji drogi 
wojewódzkiej 579. Jakie nastroje wśród 
mieszkańców na tę okoliczność?

– Każdy z jednej strony cieszy się na tę 
inwestycję, bo powstanie nowa, równa, sze-
roka droga ze ścieżką rowerową. Z drugiej 
strony były poważne obawy mieszkańców 
miejscowości położonych przy równole-
głych drogach, jak będzie wyglądała orga-
nizacja ruchu na czas modernizacji i którę-
dy będą wytyczone objazdy. Ten niepokój 
zdecydowanie się zmniejszył, gdy pojawiła 
się informacja, że wprowadzony zostanie 
zakaz wjazdu samochodów ciężarowych 
do Grodziska. Jeżeli po lokalnych drogach 
będą jeździły tylko samochody osobowe, 
to myślę, że nie będzie większego proble-
mu. Gorzej gdyby miały jeździć TIR-y, bo  
po pierwsze, ruch samochodów ciężaro-
wych oznacza duże uciążliwości dla miesz-
kańców, a po drugie, mógłby przynieść 
taki efekt, że droga wojewódzka po remon-
cie będzie piękna, a drogi lokalne zostaną 
rozjeżdżone.
„Wiele się poprawiło, ale w porównaniu 
do potrzeb to nadal jest mało” – tak mówił 
Pan przed dwoma laty na temat stanu dróg 
gminnych. A jak jest dziś?

– Te słowa są nadal aktualne. Bo bardzo 
dużo dróg jest zmodernizowanych, ale 
wciąż pozostaje wiele takich, które moder-
nizacji wymagają. Podobnie jest z kanali-
zacją i oświetleniem – zrealizowane inwe-
stycje cieszą, natomiast jest jeszcze dużo 
do zrobienia. 
Kiedy nadejdzie moment, że będzie mógł 
Pan powiedzieć: drogi gminne są w bardzo 
dobrym stanie?

– Do gminy Grodzisk wciąż sprowadzają 
się nowi mieszkańcy, zasiedlane są nowe te-
reny, a w związku z tym sieć dróg gminnych 
jest coraz dłuższa. Myślę, że powoli zbliża-
my się do tego momentu, kiedy stan wszyst-
kich dróg gminnych będzie zadowalający. 

Coraz więcej jest inwestycji polegających nie 
na doraźnym utwardzeniu czy tymczasowej 
naprawie nawierzchni, tylko na komplekso-
wej budowie nowych dróg, które powinny 
służyć przez lata. Takie inwestycje wyma-
gają zaangażowania większych środków, ale 
to słuszny kierunek. Niebawem powinna 
rozpocząć się kolejna duża inwestycja, czyli 
modernizacja ulic Króliczej i Drozda, łączą-
cych ul. Osowiecką i cmentarz w Szczęsnem.
Ta inwestycja „niedługo ma się rozpocząć” 
już jakiś czas…

– Ubiegły rok był bardzo trudny, jeśli cho-
dzi o inwestycje drogowe. Samorządy chcia-
ły przed końcem kadencji wykonać jak naj-
więcej zadań. Dlatego firmy budowlane były 
wręcz zasypane zleceniami. Efekt był taki, 
że do przetargów wykonawcy albo się nie 
zgłaszali, albo proponowali ceny 2-3-krotnie 
wyższe niż koszty szacunkowe. Teraz rynek 
trochę się uspokoił, więc jestem dobrej myśli 
i mam przekonanie, że ulice Drozda i Kró-
licza zostaną wkrótce zmodernizowane. Już 
został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. 
Promiennej w Adamowiźnie. To duża i waż-
na dla mieszkańców inwestycja. Ponieważ z 
uwagi na przepełnienie szkoły część lekcji 
odbywa się na plebanii, z ulicy tej korzystają 
rodzice dowożący uczniów na zajęcia, a par-
king i droga obecnie są jakie są. 
„To jest piękny zabytek, ale jeśli szybko 
czegoś z nim nie zrobimy, to po prostu 
zgnije” – to z kolei Pana słowa o dworku 
Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie. 
Jak się Panu podoba to, co „zrobiliśmy” 
z tym obiektem?

– Oczywiście, w ogóle mi się nie podoba. 
Ale niestety miałem rację. Bo to, że firma, 
która miała dokonać rewitalizacji dworku, 
ostatecznie go zrujnowała, to jedna spra-
wa. Ale z remontem czekaliśmy zbyt długo. 
Wykonawca miał odrestaurować elementy 
konstrukcji i po prostu poległ na tym zada-
niu, bo uznał, że one się już do renowacji 
nie nadają. Teraz pozostaje nam jedynie 
dworek zrekonstruować.
W Adamowiźnie jest szkoła, przedszkole, 
kościół. Czy jako sołtysowi Adamowizny 
marzy się Panu jeszcze jakiś obiekt?

– Bardzo podoba mi się idea budowy 
świetlic wiejskich na terenie gminy. Kiedy 
planowane były pierwsze świetlice, pytałem 
o możliwość zlokalizowania jednej z nich w 
Adamowiźnie. Ale wówczas otrzymałem 
odpowiedź, że u nas jest szkoła i ona rów-

nież może służyć mieszkańcom jako miej-
sce aktywności. Teraz szkoła ma tak wielu 
uczniów, że fizycznie nie ma możliwości, 
by wykorzystać ją na cele inne niż eduka-
cja, a i tak dzieci rozpoczynają lekcje o 7.10. 
Dlatego cieszy mnie pomysł budowy szkoły 
w  Szczęsnem. Ale świetlica dla mieszkań-
ców Adamowizny i Radoń na pewno byłaby 
idealnym uzupełnieniem.  
Zawodowo zajmuje się Pan usługami bu-
dowlanymi. Co słychać w branży? 

– Pracy jest bardzo dużo, i to nie tylko 
w branży budowlanej, natomiast jest duży 
problem z pozyskaniem pracowników. To 
też jest jeden z czynników powodujących 
wzrost cen.
Osiem lat w Radzie Miejskiej to sporo. Jest 
jakieś dokonanie, które przyniosło Panu 
szczególną satysfakcję?

– W tym czasie gmina wykonała mnó-
stwo inwestycji, których realizację wspie-
rałem lub współinicjowałem z racji sprawo-
wania mandatu radnego. Dużą sprawą była 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Adamo-
wiźnie, ale rzeczą, o którą skutecznie zabie-
gałem i która mnie autentycznie cieszy na co 
dzień, jest sygnalizacja świetlna na przejściu 
dla pieszych przy szkole w Adamowiźnie. 
To naprawdę niewielka inwestycja, a bardzo 
przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa.
Na czym szczególnie zależy Panu w tej  
kadencji? 

– Priorytety są niezmienne: drogi, oświe-
tlenie, kanalizacja oraz budowa kolejnych 
świetlic wiejskich, które istotnie poszerzają 
ofertę dla społeczności mieszkającej poza 
miastem. Natomiast chciałbym, by gmina 
jeszcze bardziej zaangażowała się w działa-
nia mające na celu ochronę środowiska. Po-
zytywnie oceniam program dopłat do wy-
miany pieców węglowych na kotły gazowe 
i marzy mi się podobny program dopłat do 
paneli fotowoltaicznych. 
Jako wiceprezesa Sparty zapewne cieszą 
Pana sukcesy drużyny siatkarzy, której 
w przeszłości był Pan czynnym zawodni-
kiem. Jak wysoko sięgają aspiracje aktual-
nego lidera III ligi?

– W tym sezonie liczymy na awans do 
II ligi, ale naszą ambicją jest, by w hali wido-
wiskowej, która ma powstać przy ul. Sporto-
wej, odbywały się już mecze pierwszoligowe.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

nasi radni 

Efekty  
będą widoczne Priorytety są niezmienne  

Jarosław Józefowicz,  
44 lata, przedsiębiorca.  
W Radzie Miejskiej od  
2010 roku, od 
listopada 2018 roku 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. Kandydował 
w okręgu nr 3 z KWW  
Ziemia Grodziska.
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– Każdego spotykają osobiste tragedie, dlatego wobec pogarszają-
cego się stanu zdrowia Kacperka, zachęcam do hojności – apelował 
12 stycznia wiceburmistrz Tomasz Krupski podczas czwartej edycji 
Aktywnego Grodziska w hali sportowej przy ul. Westfala.

Grodziscy emeryci i renciści potrafią do-
brze się bawić i to nawet w dzień powsze-
dni, czemu dali dowód 11 stycznia w hali 
sportowej, gdzie odbył się noworoczny bal 
seniora. Podczas największej tego typu 
imprezy w mieście na parkiecie bawiło się 
prawie 350 par, do tańca grał zespół Mar-

ka Musińskiego, a gwiazdą wieczoru był 
Jacek Silski. Spotkanie było okazją do wrę-
czenia burmistrzowi Grodziska Grzego-
rzowi Benedykcińskiemu Wielkiej Złotej 
Honorowej Odznaki Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Janusz 
Czyż, przewodniczący Zarządu Oddziału 

Okręgowego, podczas ceremonii podkreślił, 
że burmistrz posiada niezwykłą umiejęt-
ność rozmawiania z seniorami, a nie tylko 
mówienia do nich. Poinformował także, że 
grodziski Oddział Związku ma najlepsze 
wyniki w całym okręgu.

n  (miecz.)

– Kacperek mając roczek zachorował na 
opryszczkowe zapalenie mózgu. Choroba 
zabrała mu wszystko – nie chodzi, nie wi-
dzi, nie siedzi. Ma padaczkę lekooporną, 
niedowład czterokończynowy spastyczny. 
W sierpniu przeszedł operację rekonstruk-
cji zwichniętego biodra, bardzo po tym 
zgasł, pojawiły się zanik mięśni, przykur-
cze w nodze. Pomoc jest nam potrzebna, 
bo rehabilitacja jest bardzo kosztowna – 
mówiła Sylwia Rak, mama Kacperka, któ-
rej ze wzruszenia łamał się głos, gdy weszła 
na scenę powitać zebranych.

Imprezę charytatywną zorganizowało 
Studio Tańca MW i Strefa Fit. Pomysło-
dawczynią była Magdalena Wójcik.

– Cztery lata temu postanowiłam wy-
myślić wydarzenie, które będzie miało na 
celu pomoc potrzebującym dzieciom z na-
szego miasta. Gdy tę ideę łączymy z tań-
cem i fitnessem, wychodzi coś fantastycz-
nego. Mam sztab instruktorek: Magdalenę 
Mączkę, Ewelinę Reczulską i Natalię Gol-
jasz, z którymi współpracuję – mówiła 
Magdalena Wójcik.

W ramach pokazu formacji tanecznych 
ze Studia Tańca MW wystąpiły m.in. Mały 
Flex, Mini Flex, Flex i Groszki. Odbył się 
także pokaz karate UKS Budo Grodzisk. 
Następnie na scenie zagościła zumba.

– Łączymy przyjemne z pożytecznym, 
propagujemy aktywne spędzanie czasu 
wolnego. Co roku jest coraz więcej osób 
biorących udział w imprezie, coraz więcej 
darczyńców i sponsorów. Zbieramy też co-
raz więcej pieniędzy – mówiła Anna Rydzi-
kowska, właścicielka grodziskiej Strefy Fit.

Maraton zumby, który cieszył się 
ogromną popularnością, poprowadzili: 
Ula Uczciwek, Magdalena Mączka, Marty-
na Szot, Patryk Kołota, Ola Kukieła, Mo-
nika Wicińska, Anna Rydzikowska i gość 
specjalny Łukasz Grabowski.

– Jestem tutaj po to, aby przekazać do-
brą energię i pozytywne wibracje. Nie ma 
lepszego połączenia, niż wspólna zaba-
wa i pomaganie innym – mówił Łukasz  
Grabowski, zwycięzca międzynaro-
dowego konkursu Zumba Next Rising  
Presenter 2018.

W spotkaniu brał udział także Michał 
Klonowski, prezes ZWiK. Jego obecność 
była nieprzypadkowa, ponieważ grodziski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeka-
zał na rzecz Kacperka darowiznę w wyso-
kości 5000 zł. – Cieszę się bardzo, że mogę 
wspomóc tę inicjatywę. Mam nadzieję, że 
te pieniądze pomogą w rozwiązywaniu 
problemów, z którymi boryka się ten mały 
chłopiec – mówił Michał Klonowski.

Dodając do tej kwoty pieniądze, które 
udało się zebrać z datków do puszek oraz 
z aukcji przeprowadzonych na Facebooku, 
łącznie uzbierano aż 17700 zł.

Dodatkową atrakcją imprezy było La-
boratorium Magii, w którym przeprowa-
dzano takie eksperymenty, jak tajemnicza 
mgła z suchym lodem, wulkany czy samo-
pompujące się balony. Na zakończenie, 
w  szczególności na miłośników gatunku, 
czekały koncerty gwiazd disco polo: ze-
społów Chorus i Dennis.

n Tekst i fot. Anna Redel

Senior potrafi dobrze się bawić
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Prezentacji wokalnych zdolności i dobrej zabawie podczas silent disco towarzyszył szczytny cel – w trak-
cie imprezy zorganizowanej przez Galerię Młodych 11 stycznia w Mediatece, prowadzona była zbiórka na 
rzecz 7-letniego Kuby Dunajskiego, który urodził się z wadą serca. 

Moda na recykling – to nazwa 
przedsięwzięcia edukacyj-
no-ekologicznego, które-
go pierwszy etap odbył się 
22 stycznia w Mediatece. 
W warsztatach recyklingowych 
pod okiem projektantki  
mody wzięło udział kilkudzie-
sięciu uczniów ze SP nr 2.

Najbardziej zaskakującym elementem 
warsztatów były materiały, z których po-
wstawały fragmenty ubrań. Zostały one 
wybrane w grodziskiej firmie zajmującej 
się recyklingiem.

– Oprowadziłem po zakładzie projek-
tantkę i pokazałem m.in. hale dużego i ma-
łego demontażu oraz punkt przyjęć. Zde-
cydowała się na końcówki od przewodów 
wtykane w płyty drukowane, różnego typu 
rolki do przesuwania w szafach serwero-
wych pokryte teflonem, włosy miedziane 
nawinięte na szpulę, elementy okapu z siat-
ki aluminiowej, folie drukowane wycią-
gnięte z klawiatur – mówił Piotr Żukowski, 
kierownik produkcji Terra Recykling.

Z tych tworzyw, dzięki kreatywności 
uczniów, w ciągu trzech godzin powstały 
gorsety, bransoletki, torebka i naszyjnik.

– Sama staram się w domu odkładać 
korki, kartony i coś z nimi robić, by chro-
nić naszą planetę. Na tych zajęciach stwo-
rzyliśmy perukę z miedzi. Staraliśmy się 

zrobić kręcone włosy i jestem zadowolo-
na z efektu – mówiła Magda Złotkowska, 
uczestniczka warsztatów.

Efekt końcowy nie byłby możliwy, gdy-
by nie wsparcie i podpowiedzi projektant-
ki Anny Kubisz.

– To bardzo ważne, aby od najmłod-
szych lat dbać o surowce, które wcześniej 
czy później mogą się skończyć. Mate-
riałom, które teoretyczne wydają się już 
niepotrzebne, można nadać drugie życie, 
a dzieciaki mogą zrozumieć, że to my sami 
nadajemy wartość przedmiotom – mówiła 
Anna Kubisz, projektantka mody.

Wszystkim uczniom zostały wręczone 
imienne dyplomy i gadżety. W spotkaniu 
uczestniczyli także burmistrz Grzegorz 
Benedykciński i wiceburmistrz Tomasz 
Krupski oraz radny Norbert Cegliński, na 
codzień pracownik Terra Recykling.

– Kraj, w którym jest brudno, świadczy 
o jego mieszkańcach. Gdy byłem w Tajlan-
dii, przeżyłem szok, bo było tam tak dużo 

śmieci, że cały urok tego miejsca został ze-
psuty. To samo dotyczy wielu krajów, gdzie 
nie opanowano tego problemu. To samo 
dotyczyło Polski i czasami jeszcze doty-
czy, dlatego cieszę się, że bierzecie udział w 
takich zajęciach – mówił burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

Warsztaty zostały nakręcone przez te-
lewizję internetową ERP.TV. Materiał bę-
dzie można obejrzeć na kanale youtube. 
We wrześniu odbędzie się wielki finał, 
czyli pokaz mody w Warszawie z wyko-
rzystaniem stworzonych przez uczniów 
elementów ubioru. Grodzisk jest jednym 
z sześciu miast biorących udział w akcji. 
Głównym organizatorem jest Europejska 
Platforma Recyklingu, która ma na celu 
edukowanie dzieci i młodzieży w  zakre-
sie właściwego postępowania ze zużytym 
sprzętem elektrycznym, elektronicznym 
i opakowaniami.

n Tekst i fot. Anna Redel

Programy dla biur i sklepów
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Usuwanie wirusów i profilaktyka AV
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DLA FIRMY I DOMU

– Jesteście wspaniałymi młodymi ludźmi, 
którzy chcą działać charytatywnie i to jest 
bardzo piękne. Cudownie, że dzisiaj gra-

my też dla Kubusia. On jest fantastycznym 
chłopcem. W związku z jednokomorowym 
serduszkiem był bardzo długo niedotlenio-
ny, co m.in. spowodowało, że nie słyszał. 
Teraz ma implant ślimakowy i bardzo by się 
cieszył, jakby mógł was posłuchać – mówiła 
dziennikarka Radia Bogoria Maria Barań-
ska, która prowadziła zbiórkę zarówno pod-
czas koncertu grupy wokalnej, działającej 
w  Galerii Młodych pod kierunkiem Dag-
mary Jaworskiej, jak i w czasie silent disco, 
które trwało do godzin nocnych.

Młodzież swój występ rozpoczęła od 
wspólnego zaśpiewania piosenki „Chodź, 
pomaluj mój świat”, a potem były popisy 
indywidualne w rozmaitym repertuarze – 
od „Puszka okruszka” Natalii Kukulskiej 
w interpretacji Weroniki Kieszkowskiej po 
„Can’t help falling in love” Elvisa Presleya 
w  wykonaniu Kacpra Kapuściaka. Szcze-
gólne wrażenie zrobiły „Kasztany”, które 
w  sposób fenomenalny przypomniała Zu-
zanna Kajka. Ponadto na scenie zaprezento-
wali się Karolina Mazurek, Klaudia Łukaw-
ska, Natalia Szostak i Zuzia Lewandowska. 
W rolę konferansjerek udanie wcieliły się 
Katarzyna Wojciechowska i Patrycja Polań-
ska z Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej. 

– Oczywiście Galeria Młodych to nie tyl-
ko zajęcia muzyczne, to również rozwijanie 
pasji praktycznych i umiejętności poprzez 
warsztaty fotograficzne, warsztaty z  two-
rzenia filmów, zajęcia językowe. Warto 
podkreślić, że młodzież z Galerii Młodych 
i MGK sama zgłosiła pomysł koncertu 
charytatywnego i wsparcia osób potrze-
bujących – mówiła Mariola Goździkowska 
z Willi Radogoszcz koordynująca projekt 
Galerii Młodych. 

Po koncercie ustawiły się kolejki do sta-
nowiska, gdzie wydawane były słuchawki 
na silent disco, a gdy wszyscy zaintereso-
wani już się w nie wyposażyli, na parkie-
cie ruszyła zabawa na całego – w kom-
pletnej ciszy, jak na standardy silent disco  
przystało. n  (kb)
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Po kilkuletniej przerwie Sylwester powrócił do Parku Skarbków, a towa-
rzyszyły mu światła laserów i muzyka. Wzorem wielu polskich miast Gro-
dzisk już po raz kolejny zrezygnował z hucznych fajerwerków. 
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Łańcuch i literatura

Rękodzielniczy zawrót głowy

Sylwester w towarzystwie 

Edyta Jungowska na zaproszenie grodzi-
skiej Biblioteki Publicznej gościła 19 grud-
nia w Mediatece, by podczas spotkania 
autorskiego przypomnieć i starszym, 
i  młodszym czytelnikom bohaterów ksią-
żek Astrid Lindgren oraz Ericha Kästnera. 
Aktorka, zafascynowana twórczością naj-
popularniejszej pisarki książek dla dzieci, 
przed kilku laty założyła Wydawnictwo 
Jung-Off-Ska, by wydać i nagrać najważ-
niejsze dzieła Astrid Lindgren w formie 
książek do słuchania. Tak powstały serie 
audiobooków z przygodami Pippi, Dzieci z 
Bullerbyn, Braci Lwie Serce, Emila ze Sma-
landii i wielu innych. Najmłodsi z wielką 

uwagą i ciekawością oglądali krótkie ada-
ptacje bajek i słuchali opowieści – podob-
nie zresztą jak dorośli.

Spotkanie poprzedziły warsztaty pla-
styczne również zorganizowane przez Bi-
bliotekę Publiczną. Ich efektem był wiel-
ki, kolorowy łańcuch z papieru, którym 
uczestnicy przybrali przygotowaną wcze-
śniej pachnącą, żywą choinkę. Nie było to 
zwykłe świąteczne drzewko, lecz grodziska 
Choinka Marzeń. Po chwili zapełniła się 
ona karteczkami z życzeniami i marzenia-
mi. Akcji towarzyszyły hasło „Łączą nas 
Święta! Łączy nas Grodzisk Mazowiecki!”, 
a także kolędy i pastorałki wykonane przez 

Folkową Kapelę od Grodziska prowadzoną 
przez Macieja Kierzkowskiego. 

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Kiermasze świąteczne w Grodzisku cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem arty-
stów oraz rękodzielników, a przede wszyst-
kim kupujących. Nie inaczej było 16 grud-
nia w Poczekalni PKP. Bożonarodzeniowa 
atmosfera, gwar, wybrzmiewające w tle 
serdeczne, radosne życzenia oraz dźwięki 
kolęd i świątecznych piosenek już od progu 
zachęcały do wejścia. Ręcznie robione kart-
ki, bombki, ozdoby, świece, stroiki, choinki, 
pluszaki, maskotki, biżuteria, obrazy, wyro-
by ceramiczne, rzeźby oraz domowe słody-
cze – to tylko część oryginalnego rękodzie-
ła, które oferowały i prezentowały okoliczne 
pracownie artystyczne. Na stoiskach można 
było znaleźć dosłownie wszystko, co mo-
głoby przyjść do głowy w kontekście świą-
tecznych dekoracji. Moc prezentów w tym 

roku była ogromna. Barwne i nietuzinko-
we upominki znikały w mgnieniu oka, co 
może świadczyć o tym, że rękodzieło po-
wraca do łask konsumentów.

n  Katarzyna Mandes

Podczas noworocznej miejskiej zabawy 
plenerowej mieszkańcy podziwiali barw-
ny i co najważniejsze niewzbudzający lęku 
zwierząt pokaz laserowy. W ten wyjątko-
wy wieczór nie zabrakło tradycyjnych ży-
czeń wygłoszonych przez przedstawicieli 
grodziskich władz samorządowych. O 
efekty dźwiękowe zadbał B.A.T., czyli ze-
spół  Bardzo Atrakcyjne Towarzystwo w 
składzie: Bożena Zalewska (śpiew), Woj-
ciech Gogolewski (instrumenty klawiszo-
we), Dariusz Szymańczyk (gitara basowa), 
Zbigniew Szularz (gitara) oraz Adam Le-
wandowski (perkusja, wokal). 

– Nowy Rok powitaliśmy na naszej no-
wej scenie mobilnej. W wykonaniu mu-

zyków usłyszeliśmy hity sięgające lat 60. 
oraz królujące na współczesnych listach 
przebojów – mówiła Marta Kowalczyk 
z  Centrum Kultury, które zorganizowało 
Sylwestra pod chmurką.

Miłośnicy innego gatunku muzyki mie-
li okazję już w Nowym Roku wysłuchać 
retransmisji koncertu światowej sławy 
wirtuoza skrzypiec André Rieu oraz towa-
rzyszącej mu Orkiestry Johanna Straussa. 
1 stycznia przy lampce szampana w gro-
dziskim kinie niezwykły karnawałowy 
koncert zarejestrowany w majestatycz-
nych wnętrzach Sydney Town Hall podzi-
wiało 280 osób.  

n  Małgorzata Müldner

wydarzenia
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– Najciekawsze i niezmiernie fascynujące w formie dokumentalnej jest poznawanie w sposób bezkarny ludzi. 
Ja miałem przyjemność poznać Bohdana Łazukę – mówił Andrzej Sapija, reżyser filmu o jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich artystów. Uroczysta premiera filmu pt. „Łazuka – dzieckiem podszyty” odbyła się 
17 grudnia w sali widowiskowej grodziskiego Centrum Kultury.

– To dla nas zaszczyt, że może-
my gościć artystę tej klasy. Mamy 
przedstawione, co rzadko się 
zdarza w naszej przestrzeni wy-
stawienniczej, wielkoformatowe 
obrazy w dużej mierze abstrakcyj-
ne – mówił kurator Krzysztof Wa-
silewski podczas wernisażu prac 
Janusza Piotrowskiego w foyer 
kina Centrum Kultury.

Wybór miejsca pierwszego pokazu filmu 
był nieprzypadkowy, bowiem zarówno bo-
hater, jak i reżyser, są mieszkańcami gminy 
Grodzisk. Wśród licznie przybyłej publicz-
ności znaleźli się m.in. przedstawiciele lo-
kalnych władz samorządowych, znajomi 
oraz przyjaciele aktora. 

– Bohdan Łazuka to symbol jakości i fe-
nomen. Ja, kiedy boli mnie krzyż, a czasem 
już boli, mogę na scenę wyjść przygięty. On 
zawsze musi i potrafi być nienagannie wy-
prostowany, bierze mikrofon do ręki i po-
rusza się z gracją. W tym, co Bohdan robi 
na estradzie, jest ciągłość kultury na naj-
wyższym poziomie, połączenie epoki dwu-
dziestolecia międzywojennego i współcze-
sności. Utwory swych mistrzów, Ordonki, 
czy Bodo, wyniósł na jeszcze wyższy po-
ziom niespotykanej lekkości. Bo kto śpie-
wa lepiej „Bal na Gnojnej”, „Umówiłem się 
z nią na dziewiątą” bądź „Już taki jestem 
zimny drań”? – mówił tuż przed projekcją 
Daniel Olbrychski, który Bohdana Łazukę 
poznał w 1966 roku na planie filmu Sta-
nisława Barei „Małżeństwo z rozsądku”. 

Wspomnieniami, anegdotami, a przede 
wszystkim wyrazami uznania dla kunsz-
tu artystycznego, kultury słowa, riposty 
oraz oszczędnej, aczkolwiek pełnej wyrazu 
mowy ciała, z których słynie Bohdan Łazu-
ka, podzielili się na potrzeby filmu aktorzy: 
Jacek Fedorowicz i Krzysztof Kowalewski, 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, jak 
również zmarły kilka dni przed premierą 
dokumentu kompozytor i  aranżer Janusz 
Sent. To m.in. ich wypowiedzi złożyły się 
na ciepły filmowy przekaz potwierdza-
jący, że Bohdan Łazuka to nie taki zimny 
drań…, choć ma powody, by zgodnie ze 
słowami piosenki przepraszać „za łzy nie-
potrzebne nikomu, za spóźnione powroty 
do domu”. 

– Jeśli miałbym powiedzieć coś złośliwe-
go na temat Bohdana, to jedynie, że nigdy 
w życiu nie chciałbym być jego żoną – żar-
tował Daniel Olbrychski.

Bohdan Łazuka od kiedy w 1961 roku za-
debiutował przed kamerami, nie schodzi ze 
sceny. Za swe wybitne osiągnięcia na polu 
kultury w 2001 roku został odznaczony 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, a w 2013 roku otrzymał Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Głów-
nie kojarzony jest z kreacjami aktorskimi, 
jakie stworzył w kultowych polskich ko-
mediach czy Kabarecie Starszych Panów. 
Jego głos towarzyszy pokoleniom Polaków 
– starszym, zasłuchanym w przedwojenne 
szlagiery, i młodszym, za sprawą zrealizo-
wanego z bogactwem konwencji od bluesa, 
przez swing, funky po hiphopowe rytmy 
albumu „Nocny Bohdan”. Na krążku moż-
na usłyszeć artystę w duetach m.in. z Ma-
ciejem Maleńczukiem, Miką Urbaniak, 
Natalią Niemen, Red Lips, a także z Dodą. 
17 grudnia w Centrum Kultury artysta za-
śpiewał solo przy akompaniamencie Cze-
sława Majewskiego, a publiczność występ 
nie po raz pierwszy nagrodziła owacjami 
na stojąco.

– Trzeba wiedzieć dlaczego jest się na 
scenie. Ja od tylu lat jestem, bo umiem – 
mówił Bohdan Łazuka i trudno się z tymi 
słowami nie zgodzić. 

n  Małgorzata Müldner

Nie taki zimny drań

Wystawa wielkoformatowa

Artysta jest absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Studia na tej 
uczelni ukończył w 1971 roku w pracowni 
prof. Eugeniusza Eibischa. Warto podkre-
ślić, że artysta studiował razem z Marią 
Aust. A  jak wspominał, w czasach mło-

dości, gdy kończył szkołę poligraficzną, 
w której zainteresował się grafiką, miał 
możliwość współpracy z prof. Tadeuszem 
Łapińskim.

Twórca swoje prace pokazuje częściej za 
granicą, we Włoszech, niż w Polsce. Wy-
stawę malarstwa prezentowaną w Grodzi-
sku zatytułował „Krystalizacja emocji”.

– W czasie pracy nad obrazami towa-
rzyszyły mi skrajnie różne emocje. Farby 
nakładałem grubo, skomplikowanie, na-
wet czasami bezpośrednio z tuby. Mam 
specjalne urządzenie, które sam skon-
struowałem – szpachle reliefowe, którymi 
się posługuję – mówił Janusz Piotrowski.

Obrazy o wymiarach średnio 135 na 
165  cm, tworzone były techniką olejną, 
przez dłuższy okres, nawet do pięciu lat. 
Przedstawiają tematy związane z pej-

zażem, człowiekiem. Mają różnorodną  
fakturę. 

Wernisaż odbył się 17 stycznia. Wystawę 
można oglądać do 19 lutego.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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Tego samego dnia w Podkowie Leśnej, 
z okazji stulecia powstania spółki Siła i Świa-
tło, otwarto wystawę poświęconą jej historii 
i działalności. Została ona zarejestrowana 
5 grudnia 1918 r. w Warszawie jako pierw-
sza spółka akcyjna w niepodległej Polsce. 
Przy sporządzaniu aktu notarialnego obec-
ny był ówczesny minister przemysłu i han-
dlu Jerzy Iwanowski. Kapitał w wysokości 
10 mln marek polskich zagwarantowały 
Bank Handlowy w Warszawie i Bank Spółek 
Zarobkowych w Poznaniu. Podstawowym 
celem spółki była elektryfikacja kraju. Na 
początku 1919 r. spółka wykupiła elektrow-
nię w Pruszkowie, a niedługo potem stała 
się inicjatorem utworzenia spółki Miasto 
Ogród Podkowa Leśna. Kolejnym spekta-
kularnym przedsięwzięciem było powołanie 
spółki Elektryczne Koleje Dojazdowe.

Koncesję na budowę linii łączącej War-
szawę z miejscowościami położonymi 
w  kierunku zachodnim, uzyskaną jeszcze 
przed I  wojną światową od władz rosyj-

skich, posiadała grupa łódzkich przemy-
słowców (m.in. A. Biederman i W. Gerlicz), 
którzy zrzekli się tych praw bezinteresownie 
na rzecz spółki Siła i Światło.

Największym kapitałem firmy byli do-
brze wykształceni i przedsiębiorczy ludzie. 
Pierwszym dyrektorem naczelnym spółki 
był Tadeusz Sułkowski, dyrektorem han-
dlowym Janusz Regulski – właściciel mająt-
ku Zarybie przylegającego od południa do 
Podkowy Leśnej. Dyrektorem finansowym 
spółki w latach 1930-1934 był Kazimierz 
Gayczak – mieszkaniec Podkowy Leśnej 
i  właściciel  przebudowanego dworku my-
śliwskiego Stanisława Lilpopa. 

Co ciekawe, ze spółką Siła i Światło zwią-
zana była również spółka Polskie Radio – 
Tadeusz Sułkowski był prezesem zarządów 
jednej i drugiej. Jako „Polskie Radio War-
szawa – fala 480” spółka rozpoczęła nada-
wanie 18.04.1926 r. 

EKD zainaugurowała działalność 
11  grudnia 1927 r. Po pięciu latach uru-

chomione zostały odcinki miejskie – naj-
pierw do Włoch, a 8 listopada 1932 roku 
otwarto prawie dwukilometrowy odcinek 
miejski od stacji Grodzisk Radońska do 
dworca PKP. Kolejka zaczęła pełnić funkcję 
tramwaju miejskiego, ułatwiając mieszkań-
com komunikację z Warszawą. Ostatnim 
w  okresie przedwojennym nowo wybudo-
wanym odcinkiem była czterokilometro-
wa linia z Podkowy Leśnej Zachodniej do 
dworca kolejowego w Milanówku urucho-
miona w 1936 r. 

Wystawa zakończyła obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
w  Podkowie Leśnej. Jak powiedział autor 
ekspozycji Oskar Koszutski, jego marze-
niem jest, aby dzisiejsza spółka Warszawska 
Kolej Dojazdowa powróciła do swojej pier-
wotnej, historycznej nazwy. Wieczorem na 
stacji WKD Podkowa Leśna odbyła się ak-
cja artystyczna „Oświeć się” upamiętniająca 
rocznicę powstała spółki Siła i Światło. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Momenty w kadrze

Kobieta ekstremalna

 „Taniec – czyste piękno” – to tytuł 
wystawy zdjęć Piotra Leczkowskiego, 
której wernisaż odbył się 14 grudnia 
w Poczekalni PKP. Jak przyznaje au-
tor, pasję fotograficzną odkrył już 
jako dorosły człowiek, jednak od 
zawsze patrzył na świat wrażliwym 
okiem, szukając sposobu wyrażenia 
emocji i pokazania piękna. Tym me-
dium, a  także miłością stała się dla 
niego właśnie fotografia. Na wysta-
wie zostały zaprezentowane zdjęcia 

związane z  tańcem. Espresja ruchów 
ciała tancerzy i przy tym ich ciągła 
dynamika sprawiają, że jest to wyjąt-
kowo trudny temat do przedstawienia 
w kadrze, lecz praca z największymi 
gwiazdami tańca i profesjonalizm 
fotografa spowodowały, że uchwy-
cone zostały najpiękniejsze chwile 
i  momenty w  tej sztuce. Na wysta-
wie można było podziwiać m.in. 
pierwszych solistów Polskiego Baletu 
Narodowego czy mistrzynię Aerial 

Silks, czyli tańca na szarfach. Patrząc 
na fotografie można odnieść wraże-
nie, że słychać w tle dźwięki muzyki, 
a ciała tancerzy lekko płyną w ruchu. 
Podczas wernisażu Piotr Leczkow-
ski opowiedział o początkach swo-
jej przygody z  fotografią, tajnikach 
pracy w studiu i kulisach powstania 
poszczególnych zdjęć. Publiczność 
była zachwycona szczerością, wrażli-
wością i dojrzałością autora.

    n Katarzyna Mandes

Sylwetkę grodziskiej triathlonistki Marty 
Otto, która jako pierwsza Polka w historii 
wygrała 27-godzinne zawody podwójne-
go ironmana, czytelnicy „Bogorii” mogli 
poznać z lektury wywiadu zamieszczone-
go w numerze grudniowym. 11 stycznia 
okazję do spotkania z zawodniczką i jej 
trenerem Rafałem Pierścieniakiem mieli 
bywalcy Poczekalni PKP, gdzie odbyło 
się spotkanie pełne opowieści o sukce-
sach, trudach sportowego życia i dalszych 
wyzwaniach. Goście mówili o tym, jak 
narodził się ten pomysł, jak wygląda ry-
walizacja na ekstremalnych dystansach 

triathlonowych i jak przygotować się do 
startu pod względem fizycznym, psy-
chicznym i logistycznym oraz ile czasu 
to zajmuje. Obecni z niedowierzaniem 
i zdziwieniem słuchali o wielkich osią-
gnięciach sportsmenki. Marta Otto opo-
wiedziała też o tym, jak po takim ogrom-
nym wysiłku zachowuje się ludzkie ciało, 
co sama czuje podczas zawodów oraz 
o  swojej możliwości ciągłej aktywności 
fizycznej przez ponad dobę. A to wszyst-
ko z  niewiarygodną skromnością, natu-
ralnością, otwartością i pokorą.

    n Katarzyna Mandes

Po organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD spacerach śladami kolejki w Warszawie, przy-
szedł czas na Grodzisk. 8 grudnia odbył się spacer, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z historią EKD/WKD. 
W roli przewodników wystąpili specjalista do spraw historii miasta Łukasz Nowacki oraz varsavianista Krzysztof Olszak. 

Wiek Siły i Światła
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Arcydzieło do kieszeni 

Uchwycone 
w locie

Ta sztuka udała się Wydawnictwu 
Helion, które na początku roku w se-
rii „Bezdroża” wypuściło na rynek 
przewodnik turystyczny „Grodzisk 
Mazowiecki – znany i nieznany”, 
automatycznie wzbogacając katalog 
dzieł poświęconych naszemu mia-
stu o… arcydzieło. I słowo wcale nie 
jest na wyrost, wszak mamy do czy-
nienia z najprawdziwszym dziełem 
literackim, stanowiącym uniwersal-
ne źródło wiedzy o dziejach miasta, 
zachodzących w nim procesach, 
najcenniejszych zabytkach i  kształ-
tujących jego oblicze na przestrzeni 
wieków ludziach, co w żadnym stop-
niu nie kłóci się z podstawowym za-
daniem publikacji, jakim jest udzie-

lenie wskazówek, porad i informacji 
przydatnych do zwiedzania. Tajem-
nica sukcesu wydawnictwa kryje się 
w dużej mierze w prostocie i bynaj-
mniej nie chodzi tu tylko o czytelny 
układ rozdziałów. Kluczem okazał 
się dobór autorów – bo któż może 
lepiej opowiedzieć o mieście od jego 
mieszkańców? A  jeśli opracowanie 
tekstów powierzyło się mistrzowi 
grodziskiej gawędy Łukaszowi No-
wackiemu, który jak nikt inny po-
trafi połączyć ciekawostki, legendy 
i  fakty historyczne w spójną narra-
cję, to godny podziwu efekt przesta-
je być zagadką, a staje się naturalną 
konsekwencją. Równie atrakcyjna 
jest część graficzna przewodnika, co 

również nie może być niespodzian-
ką, jeśli wśród nazwisk autorów fo-
tografii wymieniono takich tuzów 
obiektywu jak Stefan Deptuszewski, 
Andrzej Kucharski, Marcin Masal-
ski czy Piotr Kopeć. Wisienką na 
torcie są opisy publikowanych zdjęć 
– krótkie, a jednocześnie bardzo 
merytoryczne i wzbogacające za-
sadniczą treść.

Do tego, by przewodnik o Gro-
dzisku mieć zawsze pod ręką, za-
chęca także format – w sam raz do 
kieszeni.

n  Krzysztof Bońkowski
Grodzisk Mazowiecki – znany i nie-
znany. Przewodnik turystyczny – Wy-
dawnictwo Helion 2019
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Rzadko komu udaje się wzbudzić powszechny entuzjazm, a wywołanie takiego sta-
nu za pomocą publikacji książkowej zdaje się zadaniem zupełnie niewykonalnym. 
Tym bardziej jeśli wydawanym woluminem jest… przewodnik turystyczny. A jednak!

– Rolą fotografa jest uchwycić ota-
czający nas świat w takim kadrze, 
by był ciekawy – mówi Marcin Ma-
salski, autor zdjęć, które złożyły się 
na ekspozycję pt. „Z lotu ptaka”.
Wernisaż wystawy fotografii powietrz-
nych odbył się 23 stycznia w Media-
tece, która jak się okazało dysponuje 
powierzchnią wręcz wymarzoną, by 
przedstawić obiekty, przyrodę, codzien-
ność na tle zmieniających się pór roku, 
a  wszystko zarejestrowane w przelocie 
dronem nad Grodziskiem i okolicą.

– Tu nie ma słabych zdjęć. Pięknie 
wygląda wiadukt i stacja kolejowa, lubię 
oglądać świat z góry. W przyszłości chce-
my zrobić taki film, który dla potomnych 
zatrzyma w czasie obraz gminy widzianej 
z innej perspektywy – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Wystawę pt. „Z lotu ptaka” podziwiali 
m.in. lokalni samorządowcy oraz przy-
jaciele i znajomi Marcina Masalskiego, 
który od lat współpracuje z grodziskim 
magistratem, Centrum Kultury oraz na-
szą redakcją. n (mm)
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– Prosiliśmy, żebyście oczarowali nas Polską, z racji tego, że w ubiegłym 
roku obchodziliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wywiązaliście się z  tego zadania wspaniale – powiedziała Sylwia Bąbik, 
kierownik grodziskiej Biblioteki Pedagogicznej, 16 stycznia w Centrum 
Kultury, gdzie odbył się finał zorganizowanego przez placówkę konkursu 
czytelniczego „Oczaruj mnie… Polską”.

– Jestem szczęśliwy, że w naszej galerii ogniskowej pojawiła się taka postać, z takim znakomitym dorobkiem, którego 
należy pozazdrościć. Ja przynajmniej niektórych zdjęć zazdroszczę na pewno – przyznał Jakub Cwieczkowski, dyrektor 
Ogniska Plastycznego, otwierając wystawę zdjęć Ryszarda Pękały, której wernisaż odbył się 4 stycznia w Galerii Popkolor.

Skuteczne  
oczarowywanie

Aparat jak karabin

Uczestnicy jak zawsze dopisali i do kon-
kursowych zmagań w trzech katego-
riach wiekowych przystąpiło w sumie 
352 uczniów z 14 placówek oświatowych 
z powiatu grodziskiego. Do etapu powia-
towego zakwalifikowało się 163 uczniów, 
którzy mając do wyboru takie środki wy-
razu, jak recytacja wiersza, opowiadanie 
i audiobook, starali się oczarować jury, 
obradujące w składzie: Renata Badowska, 
Mariola Suska, Elżbieta Bartosiak, Alicja 
Dembowska, Aurelia Sobieraj, Wiesława 
Wójcik-Krupa i Sylwia Bąbik. 

– Byliśmy zachwyceni występami, więc 
niełatwo było wybrać tych najlepszych. 
Widać olbrzymią pracę nauczycieli, któ-
rzy przygotowują dzieci. W tym roku 
dodatkowych wzruszeń dostarczył temat 
konkursu – mówiła Aurelia Sobieraj, prze-
wodnicząca jury.

Wręczenie nagród i dyplomów poprze-
dziła część artystyczna, w której wystąpili 
podopieczni Przedszkola nr 1 oraz ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2, a publicz-
ność miała okazję oklaskiwać fragmenty 
spektakli przygotowanych przez placówki 
z okazji obchodów stulecia niepodległości. 
Z uwagi na bardzo liczną grupę laureatów 
tym razem organizatorzy zdecydowali, że 
na scenie zaprezentuje się tylko jedna osoba 
spośród nagrodzonych. Zaszczyt ten przy-
padł Nel Grot z SP w Adamowiźnie, która 
na konkurs przygotowała recytację wiersza 
autorstwa swojej babci, Bożeny Antoszczyk.

– Z wykształcenia jestem polonistką i et-
nografem. Wiele lat mieszkałam na ziemi 
sieradzkiej, ale ziemia grodziska oczarowa-
ła mnie. Chciałam, żeby wnuczka w  jakiś 
sposób pokazała piękno tej ziemi, a trudno 
znaleźć adekwatny do tego piękna wiersz. 

Nie dało się wszystkiego zawrzeć, ale my-
ślę, że wiersz wzrusza, choćby dlatego, że 
jest moim osobistym odczuciem. Wnuczka 
dodatkowo wzbogaciła interpretację mu-
zyką i na finał zagrała „Życzenie” Chopi-
na – mówiła autorka, która podzieliła się 
również zamiarem stworzenia publikacji 
poświęconej rodom związanym zarówno 
z ziemią sieradzką, jak i Grodziskiem, jak 
np. Radoszewscy.

Po zakończeniu gali finałowej uczestni-
cy obejrzeli film „Bella i Sebastian 3”, któ-
rego projekcja została ufundowana przez 
Centrum Kultury.  n   (kb)

Autor z wykształcenia jest technologiem 
gumy i przez wiele lat pracował w zakła-
dach gumowych w Piastowie. Praca za-
wodowa zawiodła go również do Iraku 
i Kuwejtu, skąd pochodziła spora część 
fotografii prezentowanych w galerii przy 
ul. Żyrardowskiej. Jednak nie tylko cykl 
„arabski” przykuwał uwagę – zachwycały 

kadry prezentujące przyrodę, ludzi, archi-
tekturę. Brak wykształcenia artystycznego, 
jak się okazuje, nie jest przeszkodą w two-
rzeniu fotografii na najwyższym poziomie. 
Inna sprawa, że autor sam zadbał o odpo-
wiednie kształtowanie wrażliwości.

– Zawsze lubiłem oglądać malarstwo. 
W Radomiu, skąd pochodzę, jest muzeum, 
w którym w latach 50. ściany były obwie-
szone obrazami Malczewskiego i Brandta. 
Potem, czy to w Łodzi, czy w Warszawie, 
gdziekolwiek się znalazłem, kierowałem 
kroki do muzeum – mówił Ryszard Pękała.

Autor, choć znaczna część jego dorob-
ku pochodzi z czasów, gdy istniała tylko 
fotografia analogowa, nie stroni również 
od fotografii cyfrowej. Jak mówi, jej upo-
wszechnienie spowodowało też zmianę re-
akcji ludzi na obiektyw. – Każdy ma dziś 
telefon komórkowy, robi zdjęcia i ludzie się 
oswoili. Ale w latach 80., reakcja na aparat 

była taka, jakby ktoś wyciągnął karabin 
maszynowy – mówił.

Wystawa Ryszarda Pękały rozpoczęła 
nowy rok w galerii, z kolei rok 2018 Popko-
lor pożegnał wystawą poplenerową, która 
wernisaż miała 8 grudnia.  

– Pokazaliśmy około 140 prac: malar-
stwo, rysunek, trochę fotografii. Wystawie 
towarzyszyło wydanie kolorowego katalo-
gu, który co roku udaje nam się stworzyć. 
Nowością było połączenie wernisażu z tar-
gami sztuki, które przenieśliśmy z lata na 
okres przedświąteczny. Wydaje mi się, że 
z dobrym skutkiem – mówi Agnieszka An-
tosik z Galerii Popkolor. 

Różnorodność form króluje również 
na wystawie pracowni Marcina Cabaka. 
25 stycznia podczas wernisażu można było 
podziwiać malarstwo olejne, akwarele, 
grafikę i rysunek.

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski
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Od lewej: Jakub Cwieczkowski, prof. 
Ryszard Sekuła z ASP i Ryszard Pękała
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Rewelacyjny koncert, profesjonalne wykonanie, perfekcyjne zgranie zespołu – tego rodzaju recen-
zje publiczności zebrała Grodziska Orkiestra Rozrywkowa po inauguracyjnym koncercie, który od-
był się 5 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury.
– Zawsze marzyłem o tym, aby w Grodzi-
sku powstał big band. Grodziska Orkiestra 
Rozrywkowa – to jest taki fundament. Big 
band to wyższa szkoła jazdy, perspektywa 
kilku lat, ale taka orkiestra jest mu bar-
dzo bliska. Jestem autentycznie szczęśliwy, 
wręcz wzruszony, bo choć to dopiero po-
czątek, to znakomity – mówił Paweł Twar-
doch, dyrektor Centrum Kultury, inicjator 
stworzenia orkiestry. Zespół powstał przed 
trzema miesiącami, a tworzą go najbar-
dziej doświadczeni muzycy, którzy wyrośli 
z działającej w Centrum Kultury Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej.

Trzecią grupę pracującą pod dyrekcją 
Tomasza Kirszlinga stanowi Mała Akade-
mia Orkiestrowa, w której ćwiczą najmłod-
si adepci sztuki gry na instrumentach. I to 
właśnie ich występ rozpoczął sobotni kon-
cert. Następnie na scenie pojawili się artyści 
Grodziskiej Orkiestry Rozrywkowej. W  re-
pertuarze znalazły się m.in. „A Big Band 
Christmas”, czyli wiązanka amerykańskich 
przebojów świątecznych, tradycyjne kolędy 
polskie, a także takie przeboje jak motyw 
z  filmu „Różowa Pantera”, „Dziewczyna 
z Ipanemy”, „Tequilla” i „C’est la vie”. Z de-
dykacją dla wszystkich obecnych na sali 
kobiet zabrzmiała piosenka „Bądź moim na-
tchnieniem” Andrzeja Zauchy. Trudne aran-
żacje wykonawcy realizowali zawodowo.

Z orkiestrą wystąpili również wokaliści, 
którzy śpiewali w duetach oraz solo. Ju-
dyta Nowak-Labuń i Arkadiusz Lenarcik 
wspólnie wykonali kolędę „Mędrcy świata” 
i piosenkę „Let it snow”. Arkadiusz Lenar-
cik zaprezentował m.in. „Sway”, natomiast 
Judyta Nowak-Labuń, z której emanowała 
wyjątkowa energia, zaśpiewała np. „White 
Christmas”.

Niektóre utwory okraszone były par-
tiami solowymi poszczególnych artystów: 
saksofonisty, pianisty czy puzonisty. W or-
kiestrze można usłyszeć także inne instru-
menty, m.in. gitarę basową, perkusję, wal-
tornię, flet, klarnet, a nawet sakshorn.

– Jestem od samego początku Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej. Wraz z pojawie-
niem się nowego kapelmistrza, pojawiły się 
nowe pomysły. Na początku nie byłem do 

tego przekonany. Wiedziałem, że będzie to 
wymagało sporo pracy. Po kilku próbach 
zauważyłem jednak, że jest to coś fascynu-
jącego, co rozwija, dzięki czemu dużo się 
nauczyłem – mówił Oskar Pietrzyk grający 
w Grodziskiej Orkiestrze Rozrywkowej na 
trąbce.

Na zakończenie zespół przedstawił dwie 
kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi” i „Oj ma-
luśki”. Na bis orkiestra zagrała „Sway”.

– Praca z Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
pokazała, że poziom wielu muzyków jest 
tak wysoki, że śmiało można wkroczyć w 
trudniejszy repertuar. Ten zespół dopiero 
powstaje. Artyści mają od 16 do 30 lat, są 
to uczniowie bądź absolwenci szkół mu-
zycznych pierwszego i  drugiego stopnia, 
uczelni wyższych. Skład liczy około 25 
osób – mówił Tomasz Kirszling. Dyry-
gent jest absolwentem gdańskiej Akademii 
Muzycznej na wydziale klasycznym, przez 

wiele lat był pierwszym trębaczem Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, do dziś 
współpracuje z wieloma orkiestrami sym-
fonicznymi i rozrywkowymi, bierze udział 
w spektaklach Teatru Dramatycznego i Te-
atru Polskiego, współpracuje jako pedagog 
ze szkołami muzycznymi. Podczas kon-
certu wcielił się także w rolę konferansjera, 
który oczarowywał zebranych barwnymi 
i zabawnymi wypowiedziami. Biorąc pod 
uwagę cały dorobek i nową funkcję, w któ-
rej się rewelacyjnie odnalazł, okrzyknięto 
go „człowiekiem orkiestrą”.

– Koncert był wspaniały. To, co zrobił 
dyrygent z młodymi ludźmi w tak krót-
kim czasie, jest wprost niebywałe. Poziom, 
który już prezentują, jest bardzo wysoki. 
Należy się cieszyć, że pojawiła się taka 
formuła w Grodzisku i że są ludzie, którzy 
chcą w tym uczestniczyć. Jest to dla mnie 
kontynuacja najlepszych tradycji muzycz-
nych w naszym mieście – mówił Andrzej 
Okurowski, który w 2007 roku jako ów-
czesny dyrektor Ośrodka Kultury, zaan-
gażowany był w stworzenie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej. 

Organizatorzy nie spodziewali się aż tak 
dużej frekwencji. A publiczność dopisała – 
sala widowiskowa CK była wypełniona po 
brzegi osobami, które przyszły posłuchać 
dobrej muzyki i z pewnością były usatys-
fakcjonowane. Na widowni nie zabrakło też 
przedstawicieli grodziskiego samorządu.

– Serdecznie dziękuję za ten przepiękny 
wieczór. Widzę ogromny potencjał i wie-
rzę, że przed wami wiele sukcesów. Podej-
rzewam, że podziwiać was będą nie tylko 
mieszkańcy Grodziska, ale także Polski, 
czy wręcz poza granicami naszego kraju – 
mówił wiceburmistrz Tomasz Krupski.

Artyści w czasie trwania występu wznie-
śli się na wyżyny swoich możliwości. Dlate-
go po tak wyśmienitej inauguracji nie po-
zostaje nam nic innego, jak wierzyć, że było 
to jedynie preludium do przyszłych doko-
nań Grodziskiej Orkiestry Rozrywkowej, 
a zespół niejednokrotnie będzie dostarczać 
wielu niezapomnianych muzycznych wra-
żeń naszym mieszkańcom.

n  Anna Redel
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Kolędy na trzysta głosów

Historia pewnej metamorfozy 

– Jest to impreza wielopokoleniowa. Wszyst-
kie grupy, które pielęgnują muzykę wokalną, 
są tutaj reprezentowane. W tym roku bierze 
udział 10 zespołów o łącznej liczbie około 
300 osób. Repertuar jest bardzo urozmaico-
ny. Od tradycyjnych kolęd polskich, poprzez 
muzykę dawną, do kolęd obcojęzycznych, 
w  języku staroangielskim, ukraińskim, wę-
gierskim, hiszpańskim czy francuskim. 
To  stanowi mozaikę różnych stylów wyko-
nawczych – mówił Marcin Mazur, organiza-
tor przedsięwzięcia.

Koncert rozpoczął chór Viva la Musica. 
Działający pod egidą grodziskiego oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego zespół 
dyrygowany przez Stanisława Wiśniewskie-
go wykonał kolędę „Gdy się Chrystus rodzi” 
oraz pieśni „A słowo!” i „Hej nam, hej”. Chór 

Szkoły Podstawowej w Książenicach pod 
dyrekcją Tadeusza Robaszyńskiego-Jańca 
zaprezentował „Adeste, fideles” oraz „Ding, 
Dong Merrily on High”. 

Występy kolejnych zespołów były okla-
skiwane coraz mocniej. Chórami dwóch 
szkół dyrygował Andrzej Siwik. Chór Szkoły 
Podstawowej nr 5 przedstawił utwory „Tylko 
jedna jest taka noc”, „Kołysanka dla Piotra” 
i „Gore gwiazda Jezusowi”, natomiast zespół 
z SP nr 6 zaśpiewał „Pastorałkę od serca do 
ucha” i kolędę „Jezus malusieńki”. 

Zasłuchana publiczność dawała się po-
nieść świątecznym melodiom. „Nowa radist’ 
stała”, „Maria Panna Dziecię tuli” i „Przy 
onej dolinie” – to pieśni, które wykonał Gro-
dziski Chór Cantata pod dyrekcją Barbary 
Paszkiewicz. Dyrygowany przez Roberta 
Dziekańskiego Chór SP nr 2 zaprezentował 
„W ciemny wieczór” i „Łokarynki, fujarecki”. 

Publiczność oczarowana była precyzją 
i perfekcją wykonywania utworów, doskona-
łą dykcją, siłą i subtelnością poszczególnych 
głosów. Chór PSM im. T. Bairda pod dyrek-
cją Ewy Szpotakowskiej wyśpiewał „Dzisiaj 
w Betlejem” i „Niech gwiazdka w sercu rok 
cały trwa”. Za sprawą barwnych strojów arty-
stów Grodziskie kolędowanie było ucztą nie 
tylko dla ucha, ale także dla oka. Małgorzata 

Grabska dyrygowała dwoma chórami. Chór 
Do Re Mi z  SP w Adamowiźnie zaśpiewał 
„Kaczkę Pstrą” i „Gore gwiazda”, natomiast 
chór Adoramus z parafii Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy wykonał „Lulajże, Jezuniu” 
oraz „Narodził się Jezus Chrystus”.

Jako ostatni wystąpił Grodziski Chór Bo-
gorya pod dyrekcją Marcina Mazura i Anny 
Asińskiej. W repertuarze znalazły się utwory 
„Ay del chiquirritin”, „Les anges dans nos 
campagnes”, „To już zima” oraz „Przybieżeli 
do Betlejem”.

Na wielki finał, który został przyjęty przez 
zebranych owacjami na stojąco, wszystkie ze-
społy wspólnie zaśpiewały „Cichą noc”. Wy-
bór kolędy nie był przypadkowy – w grudniu 
2018 roku cały muzyczny świat świętował 
200-lecie powstania tego utworu i pierwsze-
go wykonania. 

– Bardzo mi się podobało. Uwielbiam 
występy chóralne, ponieważ sama dziewięć 
lat śpiewałam w chórze. Cała atmosfera jest 
naprawdę super. Jestem szczęśliwa – mó-
wiła Paulina Kowalska, mieszkanka okolic  
Grodziska.

Na zakończenie burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński wręczył dyrygentom kwiaty 
i okolicznościowe dyplomy.

n  Anna Redel

kultura20

Oszałamiająca frekwencja – tymi 
słowami można określić liczbę osób 
zarówno występujących podczas 
IX  Grodziskiego kolędowania, jak 
i  słuchających koncertu, który odbył 
się 20 stycznia w kościele Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy przy ul. Pia-
skowej. Ludzi było tak dużo, że mury 
świątyni ledwo pomieściły zebranych.

Andrzej Stawarz jest etnografem, historykiem, muzealnikiem i regionalistą. Urodził się na warszawskim Żo-
liborzu, od 1974 roku do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku mieszkał w Grodzisku Mazowieckim. 
Obserwował zmiany, które dokonywały się w mieście. 
– Moim zamiarem było, aby książka nie stała 
się laurką dla samorządu, ale pobudzała do 
refleksji, co jeszcze można w Grodzisku zro-
bić, gdyż każdy mieszkaniec miasta ma swoje 
spojrzenie na jego rozwój w ostatnich latach 
– mówił podczas promocji swojej książki 
„Metamorfoza miasta. Grodzisk Mazowiecki 
1989 – 2018”. Spotkanie odbyło się 22 stycz-
nia w Mediatece. Książka składa się z dwóch 

części: faktograficznej, która podsumowuje 
dokonania grodziskiego samorządu, oraz 
autorskiej, charakterystyki przemian, które 
nastąpiły w tym czasie w mieście. 

Publikacja powstała bardzo szybko, bo 
zaledwie w ciągu jednego roku. Autor korzy-
stał m.in. z dokumentów archiwalnych i ma-
teriałów informacyjnych Rady Miejskiej, 
Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywil-
nego. Za symbol przejścia między pierwszą, 
a drugą kadencją samorządu uznaje grodzi-
ski deptak.

– Nie jest to publikacja naukowa – przy-
znaje A. Stawarz. – Chodziło mi o to, żeby 
w miarę przystępnym językiem zapoznać 
mieszkańców Grodziska z przemianami. 

Autor docenia ważną rolę „Bogorii”, która 
jest dla niego kopalnią wiedzy o Grodzisku. 
Również społeczno-kulturalny profil pisma 
uważa za dobry wybór.  

Jak zaznaczył, w książce są obszary wy-
magające jeszcze pogłębienia i uzupełnienia, 
np. dotyczące życia religijnego w grodziskich 
parafiach. W zakończeniu książki wspomina 
o ograniczeniach mających wpływ na dal-
szy rozwój gminy. Wśród nich wymienia: 
stosunkowo niski poziom innowacyjności 
w gospodarce i życiu społecznym, zbyt małą 
liczbę instytucji i organizacji w otoczeniu 
biznesu, niewielki zakres współpracy z są-
siednimi gminami oraz stosunkowo słabo 
wykorzystywany potencjał służący działal-
ności w usługach turystycznych.

Publikacja A. Stawarza zasługuje na uwagę 
za względu na wykonaną przez niego mrów-
czą pracę. Należy zgodzić się z autorem, że 
badania nad historią miasta powinny być 
rozwijane, a pomysł leksykonu mieszkańców 
miasta uważam za bardzo dobry.    

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski 
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W grudniu w Mediatece miał miejsce 
podwieczorek obywatelski, stanowiący 
doroczne podsumowanie działań Stowa-
rzyszenia Europa i My. Jako jeden z fila-
rów działalności wymienił Pan program 
Działaj Lokalnie. 

– To jeden z trzech głównych programów 
stowarzyszenia, z którego jesteśmy dumni 
i znani. Obok Działaj Lokalnie prowadzimy 
także Uniwersytet Trzeciego Wieku, powo-
łany w 2006 roku jako program aktywizują-
cy osoby w wieku dojrzałym, oraz program 
Mazowsze Lokalnie – finansowany z Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich, który reali-
zujemy od 2014 roku. To konkurs o podob-
nych podstawach i metodologii jak Działaj 
Lokalnie, jednak o znacznie szerszym zasię-
gu i większej skali. Realizujemy też szereg 
mniejszych inicjatyw i projektów wspierają-
cych rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wzmacniających wolontariat.
Na czym polega rola stowarzyszenia w pro-
gramie Działaj Lokalnie?

– Działaj Lokalnie jest przedsięwzięciem 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
i  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Stowarzyszenie Europa i My od 2006 roku, 
jako jeden z 60 ośrodków lokalnych pro-
gramu, organizuje co roku konkurs gran-
towy dla organizacji i grup nieformalnych 
z powiatu grodziskiego, przyznając dotacje 
w wysokości do 6 tysięcy złotych na różne 
projekty integrujące i aktywizujące lokalną 
społeczność poprzez kulturę, sztukę, edu-
kację, sport. Zakres tych działań jest bardzo 
szeroki. Nasza rola polega na animacji śro-
dowiska, zachęcaniu do współpracy oraz do-
starczaniu ku temu niezbędnych narzędzi, 
jak wiedza i środki. Pieniądze pozyskujemy 
od naszych partnerów, ale także z 1 proc. Po-
przez program mieszkańcy mają szansę na 
to, aby wzmacniać swoje społeczności.
Jaki jest zasięg tych projektów?

– W ciągu 13 lat wsparte przez nas inicja-
tywy zaangażowały ok. półtora tysiąca wo-

lontariuszy włączonych w różne działania 
na rzecz, w sumie, kilkudziesięciu tysięcy 
odbiorców. Do tej pory tylko w Działaj Lo-
kalnie przekazaliśmy blisko 150 grantów, na 
łączną kwotę ponad 450 tys. zł, przy czym 
wartość tych projektów to ponad milion zł.
Jakie tendencje obserwuje Pan na przestrze-
ni 13 lat realizowania Działaj Lokalnie?

– Celem programów grantowych, które 
realizujemy, nie jest rozdawnictwo pienię-
dzy, tylko danie pewnego impulsu do dzia-
łania. Słyszymy to także od uczestników, że 
możliwość pozyskania dotacji jest jedynie 
bodźcem, żeby usiąść, zastanowić się razem, 
co można zrobić na rzecz dobra wspólnego. 
Cieszy, że tym małym wkładem dajemy 
możliwość rozpoczęcia jakiejś aktywności 
obywatelskiej na poziomie lokalnym, inte-
gracji, ale często też zaspokajania potrzeb 
i niwelowania problemów, które występują. 
Cieszy też, że w programie mniej więcej 1/3 
dofinansowanych projektów to są propozy-
cje grup nieformalnych.
Czy grupa nieformalna ma jakąś definicję?

– Dla nas to minimum trzy osoby doro-
słe, które chcą zrealizować jakieś działanie. 
To są bardzo często mieszkańcy tej samej 
ulicy, rodzice dzieci, które chodzą razem 
do szkoły, czy też osoby, które się znają z ja-
kiejś innej aktywności i coś wspólnie po-
stanawiają zrobić. 
Mimo że dotacje z DL nie są wielkie,  
to w  ramach projektów realizowane są 
działania, po których pozostaje trwały, 
materialny ślad. 

– Rzeczywiście, te działania często mają 
swoje odzwierciedlenie w postaci mikroin-
westycji w przestrzeni publicznej. Dobrym 
przykładem są Kaski, gdzie przy tamtejszej 
bibliotece systematycznie tworzona jest 
pewna przestrzeń wspólna dla mieszkań-
ców, służąca za miejsce integracji. Radonie, 
gdzie powstała altana na Konarowej Pola-
nie. Innym przykładem materialnych efek-
tów są publikacje, jak komiks o Leonidzie 
Telidze czy książeczka o Baranku Beniu. 
Trwałym efektem jest też choćby szlak ró-
żany w Żabiej Woli czy tulipanowe rabatki 
w Książenicach. Do dzisiaj w wielu miej-
scach możemy zobaczyć też wiklinowe ele-
menty, które mieszkańcy nauczyli się wyko-
nywać w ramach jednego z projektów. I to 
jest oczywiście wartość dodana, gdy efekt 
projektu żyje po jego zakończeniu.
Ludzie często nie chcą aplikować o środki, 
bo obawiają się biurokracji, rozliczania się 
z każdego ołówka i każdej kartki papieru. 

– W przypadku naszych konkursów 
grantowych to my sami w olbrzymim stop-
niu ustalamy reguły i zasady funkcjono-
wania programu. Staramy się procedury 
maksymalnie upraszczać. Pamiętamy też, 
że projekt jest narzędziem żywym, więc 
w trakcie realizacji działania cały czas je-
steśmy w kontakcie z realizatorem. Jeżeli 
są potrzebne zmiany budżetu czy zmia-
ny projektu, bo wydarzyło się coś, czego 
wcześniej wnioskodawca nie przewidział, 

na bieżąco reagujemy. Zachęcam, aby się 
o tym przekonać w praktyce. Wiosną ogła-
szamy kolejne konkursy.
Podczas grudniowego spotkania apelował 
Pan również o wspólną kampanię na rzecz 
przekazywania 1 proc. podatku organiza-
cjom z powiatu grodziskiego.

– Podtrzymuję propozycję współpracy na 
rzecz zbierania 1 proc. Wspólne zrobienie 
kampanii na rzecz lokalnych organizacji 
pożytku publicznego jest jak najbardziej 
możliwe. Liczę, że taka inicjatywa zyska 
wsparcie ze strony grodziskiego Urzędu 
Miejskiego, a także pozostałych gmin. 
Taką kampanię pewnie łatwiej by się pro-
wadziło, gdyby istniała koalicja organiza-
cji, którą próbował Pan zainicjować kilka 
lat temu. 

– Pierwszy raz zaproponowaliśmy taką 
współpracę organizacjom pozarządowym 
w 2010 roku, kiedy realizowaliśmy program 
Razem Łatwiej – Koalicja Organizacji Poza-
rządowych Powiatu Grodziskiego. W  tym 
czasie powstał też list intencyjny, podpi-
sany przez kilkanaście organizacji, ale… 
zabrakło pewnej determinacji, jak również 
woli otoczenia, żeby wesprzeć taką inicja-
tywę. Sektor sam w sobie jest dość słaby 
i nie mówię tu tylko o naszym podwórku. 
W kraju na ponad 100 tys. organizacji poza-
rządowych niewiele jest takich, które mają 
budżet przekraczający kilkadziesiąt tysięcy 
zł, zatrudniają pracowników, mają swoje 
biura. Zazwyczaj są to organizacje, w któ-
rych liderzy czy wolontariusze poświęcają 
swój czas na pracę charytatywną, łącząc 
ją z pracą zawodową i czasem dla rodziny. 
To jest główna przeszkoda do tego, żeby za-
angażować się w coś ponad, w dodatkowe 
spotkania, ustalenia. Jednak nie poddajemy 
się i dalej myślimy o idei współpracy.
Wolontariat jest w kryzysie?

– Nie jest źle. Jak pokazują badania GUS 
ok. 35 proc. Polaków, w wieku 15 lat i wię-
cej, poświęca swój wolny czas na wolonta-
riat. Częściej robimy to na rzecz znajomych 
lub nieznajomych, sąsiadów, społeczeństwa 
lub środowiska (30%) niż w ramach orga-
nizacji czy instytucji (8,5%). Coraz częściej 
mamy do czynienia z wolontariatem incy-
dentalnym, na rzecz konkretnej akcji, jak 
zbiórka na WOŚP, Szlachetna Paczka czy 
akcja pomocy zorganizowana w reakcji na 
jakąś katastrofę. Widzimy, że nie brakuje 
rąk do pracy i ludzi gotowych do wsparcia. 
Trudniej jest z zaangażowaniem stałym, co-
dziennym. Myślę, że szczególnie dzisiaj, po 
dramatycznych wydarzeniach w Gdańsku, 
w trudnej atmosferze podziałów, jest dobry 
moment na to, aby promować działalność 
organizacji i zrobić coś dobrego dla in-
nych. Czasem może to być jakaś darowizna, 
wsparcie wybranej organizacji, przekazanie 
1 proc., a czasem bezinteresowne zaanga-
żowanie się w jej działania. Nieustannie za-
chęcamy do współpracy. 
Dziękuję za rozmowę.

wywiad

Z Danielem Prędkopowiczem, pre-
zesem Stowarzyszenia Europa i My, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Dajemy impuls

fo
t. 

ar
ch

. p
ry

w
at

ne



BOGORIA nr 285 styczeń-luty 2019

wydarzenia22

Pierwsze tegoroczne spotkanie w Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów 
w Stawisku poświęcone było nowemu przekładowi monumentalnego 
dzieła Marcela Prousta, dokonanemu przez Krystynę Rodowską. O trudnej 
sztuce translacji rozmawiał z tłumaczką Piotr Müldner-Nieckowski.
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Nowy przekład ukazał się 105 lat po pre-
mierze pierwszego tomu powieści „W po-
szukiwaniu straconego czasu”. Ponad 80 lat 
temu siedmioksiąg Prousta przetłumaczył 
Tadeusz Boy-Żeleński i do dzisiaj uchodzi 
on za modelowy. Z utworem tym nawet 
najwięksi tłumacze nie zawsze dawali so-
bie radę. Mierzyli się z nim m.in. Maciej 
Żurowski, Magdalena Tulli i Julian Rogo-
ziński, a fragmenty prozy Prousta przetłu-
maczyła również Anna Iwaszkiewicz. 

– Dlaczego nowe tłumaczenie? Każde 
pokolenie odbiorców ma prawo do od-
czytywania, interpretowania tego jed-
nego z najważniejszych dzieł literackich 
świata na nowo. Dzieło wybitnego pisarza 
ma prawo uzyskać drugie i kolejne życie 
– uważa K. Rodowska. Jej przekład jest 
oczyszczony z historycznej patyny, przez 
niektórych czytelników i krytyków skąd-

inąd cenionej. Boy skracał lub upraszczał 
gęstą prozę Prousta, starał się zrobić z niej 
normalną powieść. Działania Rodowskiej 
idą w kierunku większej uniwersalizacji 
języka Prousta, uczynienia go w miarę 
możliwości ponadczasowym i wolnym od 
przejściowej mody. Tłumaczka pokazuje 
Prousta jako prozaika, eseistę i… poetę, 
zwraca uwagę na muzyczność jego języka.

Polemika Rodowskiej z Boyem-Żeleń-
skim widoczna jest nawet w tytule po-
wieści – negatywnie nacechowane słowo 
„stracony”, tłumaczka zastępuje słowem 
„utracony”. Na pewno jednym czytelni-
kom bardziej będzie się podobał przekład 
Boya-Żeleńskiego, adekwatny do epoki, 
w której powieść powstawała, innym – 
współczesny i mniej archaiczny przekład 
Rodowskiej.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

W stronę Prousta

W 2018 ROKU „WUKADKA” PRZEWIOZŁA  
PONAD 8 MILIONÓW PASAŻERÓW!

Wyniki przewozowe osiągnięte na linii WKD w 2018 roku 
przejdą do historii spółki! Po raz pierwszy bowiem od mo
mentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej 
przez WKD ponad 17 lat temu, liczba pasażerów w ciągu 
danego roku kalendarzowego przekroczyła 8 milionów. 

Warszawska Kolej Dojazdowa spodziewając się, iż ten 
historyczny sukces dla spółki niebawem nastąpi, postanowiła 
uhonorować 8milionowego pasażera. Rekord padł w środę, 
12 grudnia w kasie biletowej na stacji Podkowa Leśna 
Główna – 8milionowym pasażerem licząc od początku 2018 
roku została Pani Wioletta z Podkowy Leśnej, nabywająca 
bilet na przejazd pociągiem WKD. Kasjerka poinformowała 
pasażerkę o historycznym fakcie i wystawiła zaproszenie do 
odbioru okolicznościowej nagrody.

Wręczenie okolicznościowego dyplomu z gratulacjami 
oraz nagrody w postaci imiennego biletu kwartalnego na 
przejazdy wszystkimi pociągami na całej linii WKD odbyło 
się w siedzibie spółki w Grodzisku Mazowieckim.

– Chciałbym Pani Wioletcie serdecznie pogratulować 
wyłonienia jako 8. milionowego pasażera w historii 
samorządowej spółki WKD w 2018 roku. Dziękujemy za 
regularne korzystanie z naszych usług oraz życzymy dalszych 
szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży naszymi 
pociągami!  – powiedział podczas wręczenia dyplomu 
i nagrody Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej.

Jak udało nam się dowiedzieć, Pani Wioletta jest stałym 
pasażerem „Wukadki” i korzysta z przejazdów kolejką 
w codziennych dojazdach do pracy.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie 
dziękuje również wszystkim pasażerom, zarówno tym 
stałym, korzystającym z oferowanych usług przewozowych 
codziennie, jak i tym okazjonalnym, za dokonany wybór oraz 
okazane zaufanie. 

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

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wpisał do rejestru zabytków 
willę „Jukawa” położoną przy ul. Parko-
wej w  Podkowie Leśnej. Pensjonat został 
wzniesiony w  1928 r. według projektu ar-
chitekta Rzepeckiego. Nieruchomość należy 
do pierwszych stu domów wybudowanych 
w  Podkowie Leśnej przed 1930 r. Budynek 
był przeznaczony na pensjonat letni, do wy-
buchu wojny działała w nim również kawiar-
nia. Po zakończeniu okupacji niemieckiej 
mieściło się w nim także Państwowe Gim-
nazjum i Liceum, funkcjonujące do 1948 r. 
Gdy szkołę przeniesiono na ulicę Błońską, 
w „Jukawie” umieszczono bursę dla chłop-
ców, wśród których znaleźli się również 
walczący w AK i powstaniu warszawskim. 
Budynek posiada wartości artystyczne i hi-
storyczne umożliwiające objęcie go ochroną 
poprzez indywidualny wpis do rejestru za-
bytków nieruchomych. Stanowi cenny relikt 
budownictwa letniskowego Podkowy Leśnej 
o cechach budownictwa podhalańskiego 
z  elementami secesji. Szczególna wartość 
willi wynika również z zachowania orygi-
nalnej substancji i formy architektonicznej 
wraz z pierwotnym układem pomieszczeń, 
detalami wystroju elewacji i wnętrz.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Jukawa  
w rejestrze
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Z dwukrotną mistrzynią Europy, 
dziewięciokrotną mistrzynią 
Polski w wyścigach psich 
zaprzęgów Beatą Pawłowską-
Sielecką, mieszkanką 
Grodziska, rozmawiała 
Małgorzata Müldner.
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Śnieg, błoto, psy i drobna blondyn-
ka… Jak doszło do tego niezwykłego  
połączenia?

– To był przypadek. Chciałam kupić so-
bie psa i zdecydowałam się na rasę husky. 
Był to niezwykle aktywny pies, potrzebo-
wałam fachowego wsparcia, by go ułożyć. 
Okazało się, że najlepszą receptą na nie-
sfornego huskiego jest dać mu zajęcie i to 
spowodowało, że zaczęłam wyjeżdżać na 
zawody. 
W jakich dyscyplinach Pani startuje?

– Wyścigi psich zaprzęgów dzielą się 
na dyscypliny śnieżne, w których ściga-
my się na saniach (pulka) bądź nartach 
(skijoring), i bezśnieżne, czyli dryland, 
w których psy ciągną rower (bikejoring), 
trzy lub czterokołowy wózek albo star-
tują z biegaczem (canicross). Rywalizuję 
głównie w sprintach na saniach, wózku 
i na rowerze. Wyścigi sprinterskie odby-
wają się na dystansie do 30 km. Jeden etap 
zwykle wynosi między 5 a 8 km. 
Czy na zawodach obowiązują obostrze-
nia co do rasy?

– Każdy pies może wziąć udział w za-
wodach, ale ograniczeniem jest limit 
wagowy. Pies musi ważyć min. 12 kg, 
jedynie w klasie canicrossu dopuszczane 
są mniejsze, lżejsze psiaki.  Najbardziej 
popularne są race dogi, psy specjalnie ho-
dowane do uprawiania tego sportu.  Do-
brego psa zaprzęgowego warunkują geny, 
trening i odpowiednia dieta.
Jakiej rasy są Pani psy?

– Mam pięć race dogów. Leia była nie-
znośnym szczeniakiem i wszędzie siu-
siała, Lego podczas porodu spowodował 
komplikacje i cesarskie cięcie, bo był 
wielkim klockiem, Lary jest cały czarny, 
a imię przypomina mi o suczce, która już 
odeszła, Lucky szczęśliwie przeżył zgu-
biony przez psią mamę, która podczas 
porodu wyszła za potrzebą, zaś Vespa 
z  imienia i charakteru przypomina osę, 
a po włosku vespa to właśnie osa. 
Gdzie Pani trenuje?

– Na sanie jeżdżę na Litwę albo do 
Czech. Latem, kiedy jest zbyt gorąco na 
bieganie wyjeżdżam nad jezioro na łód-
kę, psy pracują wtedy pływając. Najwięcej 
trenujemy na miejscu, najczęściej w lesie 
w Mościskach. 
 Jak udaje się Pani pogodzić absorbującą 
pasję z życiem domowym i zawodowym?

– Kiedyś w ramach treningu jeździłam 
codziennie rowerem do pracy do Warsza-
wy. Wieczorem ruszałam z zaprzęgiem, 
z każdym psem osobno do lasu. Teraz pra-

cuję na miejscu w grodziskim magistra-
cie, a  rano rozwożę dzieci do przedszkola 
i szkoły. Treningi robię po godz. 20.00, bo 
wcześniej albo nie mam czasu, albo dzieci 
tęsknią i nie chcą mnie wypuścić. Ogól-
nie odnoszę wrażenie, że żyję pod wiatr. 
Ludzie wracają do domów, zapadają się 
w ciepłe kanapy, ja wracam i idę z psami 
na spacer. Później, bez względu na aurę 
za oknem, zabieram je na trening do lasu. 
Ale kiedy stoję na saniach, a psy biegną 
w ciszy, zapominam o wszystkich proble-
mach. Może dlatego od ponad 17 lat cią-
gnę wszystko razem – rodzinę i zaprzęgi.
A dlaczego psy ciągną zaprzęg?

– Robią to przede wszystkim dla nas, 
wykonują komendę i chcą być nagro-
dzone słowem oraz pieszczotą. Psy oczy-
wiście posiadają też instynkt, który po-
woduje chęć biegania. Podczas wyścigu 
włącza im się tryb polowania.
Wspomniała Pani o roli diety w utrzy-
maniu kondycji psów.

– Dieta jest zróżnicowana, mniej lub 
bardziej kaloryczna w zależności od pory 
roku i od intensywności wysiłku. Pies, 
w przeciwieństwie do człowieka, bar-
dzo szybko spala tłuszcz i ten składnik 
zwłaszcza w okresie treningów i startów 
trzeba mu dostarczyć. 
W jakim wieku pies kończy karierę 
sportową?

– To jest loteria. Wiele zależy od indy-
widualnych cech psa. Mam suczkę, któ-
ra niebawem skończy 12 lat i nadal biega 
nadążając za czterolatkami. Natomiast 
jej syn ma 8 lat i już jest wyłączony ze 
startów, bo ma problemy z kręgosłupem. 
O przejściu na psią emeryturę mogą zade-
cydować również kontuzje, a te zdarzają 
się jak w każdym sporcie.
W psim zaprzęgu obowiązuje hierar-
chia. Co wyróżnia osobnika alfa?

– Odwaga i ciekawość. Najlepiej, by 
miał przywództwo w sobie. Bardzo waż-
ne jest, żeby maszer wiedział, jaka jest 
hierarchia w stadzie, i jej przestrzegał. 

Nasza niefrasobliwość, np. pogłaskanie 
w pierwszej kolejności osobnika z dołu 
hierarchii, może spowodować konflikt 
z psem alfa. 
Kto może zostać maszerem?

– Każdy, kto kocha zwierzęta i sport. 
Należy jednak pamiętać, że jest to sport 
ekstremalny, czasochłonny i bardzo kosz-
towny. By dostać się do czołówki europej-
skiej, trzeba zainwestować w sprzęt, tre-
ningi, wyjazdy. W 2005 roku zdobyłam 
brązowy medal Mistrzostw Świata na za-
rdzewiałym, starym rowerze. Dziś takie 
rzeczy się nie zdarzają.
Od czego zacząć samemu treningi 
z psem?

– Trzeba mieć sprzęt. Szelki dla psa, linę 
amortyzowaną, która zabezpieczy przed 
szarpnięciami, rower bądź pas do biega-
nia. Warto opracować sobie bezpieczną 
trasę, gdzie nie ma ruchu samochodowego 
i niespodzianek. Osoby zainteresowane 
tym sportem zachęcam do kontaktu, do 
przyjeżdżania na nasze treningi w Mości-
skach dla nauki, a nawet jedynie dla fraj-
dy. Zapraszam na www.grey.info.pl
Planuje Pani starty w najbliższym czasie?

– Na przełomie stycznia i lutego jadę 
na Mistrzostwa Świata do Francji. Wiem, 
że nie jestem w stanie rywalizować tam 
z najlepszymi, ale mimo to chcę wyjechać. 
Zarówno dla mnie, jak i dla psów, jest to 
nauka. Dodatkowo zawody na śniegu 
to największa przyjemność. Jest czysto, 
cicho, psy są zadowolone, przy tempera-
turze od -5˚C do -10˚C panują dla nich 
idealne warunki do treningu i wyścigu, 
bo doskonale się wentylują. Pojadę także 
potrenować z psami na Litwę. Być może, 
jeśli finanse na to pozwolą, wyruszymy 
na zawody do Czech. Jesienią wybieram 
się na Mistrzostwa Świata na Łotwę, gdzie 
wystartujemy w bikejoringu. Czasem na 
zawody jedzie się tylko po to, by poznać 
trasę i za rok ułatwić sobie start. Na Ło-
twie już byliśmy, znamy trasę, więc teraz 
będziemy starali się załapać do czołówki. 
Dziękuję za rozmowę.

ludzie i pasje 23
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– Zasady są dokładnie takie same, jak podczas niedawnego meczu o mistrzostwo świata. 
Więc gdyby nie różnica umiejętności, to przy stoliku mógłby usiąść Magnus Carlsen – 
mówił Rafał Daniszewski, organizator cyklu Szachowa Liga Młodych Talentów, której 
pierwsza odsłona miała miejsce 19 stycznia w Przedszkolu nr 4 przy ul. Górnej. 

    Przedszkolaki  
z mistrzowskimi  
zasadami 

Futsal Mazovii 
nieobcy

Prowadzone przez trenera Marcina 
Malinowskiego piłkarki grodziskiej 

Mazovii coraz lepiej spisują się w rozgryw-
kach I ligi futsalu. W ostatnich 4 meczach 
zanotowały zwycięstwa nad ekipami z Olsz-
tyna i Białegostoku, dzięki czemu mają na 
koncie już 10 punktów i zajmują pierwsze 
miejsce w tabeli. Wyniki: Włókniarz Biały-
stok (d) 2:6 (Wiktoria Malinowska, Martyna 
Strasińska),  AZS UWM High Heels Olsztyn 
(w) 6:2 (Natalia Frączek – 2, Joanna Krzy-
żanowska, Paulina Kowalewska, Karolina 
Czyż, Wiktoria Malinowska); Ekosport Bia-
łystok (d) 3:1 (Malinowska – 2, Czyż), He-
lios Białystok 2:0 (Czyż – 2).    (mś)

Norweski mistrz świata w szachach w tur-
nieju głównym nie miałby jednak szans za-
prezentowania swoich umiejętności, gdyż… 
zostałby zdyskwalifikowany z powodu me-
tryki. Mógłby co najwyżej zagrać w turnieju 
towarzyszącym, w którym nie obowiązują 
limity wiekowe.

– To jest jedyny na Mazowszu turniej cy-
kliczny dla najmłodszych, czyli dzieci uro-
dzonych w 2010 roku lub później. Dziś na 
starcie stanęło 50 graczy, wśród nich czte-
roletnia Zuzia, która w szachy gra od wrze-
śnia. Mamy mnóstwo nagród, więc każde 
dziecko biorące udział w turnieju otrzyma 
dyplom i nagrodę, co też jest ewenementem 
– podkreślał Rafał Daniszewski, który na 
co dzień jest nauczycielem i wychowawcą 
w  Przedszkolu nr 4, a także instruktorem 
UKS Szachowa Dwójka.

Uroczyste otwarcie, na którym obecny 
był Krzysztof Góra, reprezentujący patrona 
ligi, czyli Polski Związek Szachowy, poprze-
dziła odprawa techniczna dla zawodników 

biorących udział po raz pierwszy w turnie-
jowych zmaganiach. Poprowadził ją sędzia 
główny zawodów Jacek Kiciński, przypo-
minając, że gra odbywać się będzie według 
powszechnych zasad.

– Pierwsza zasada, to „dotknięta – posu-
nięta”. Czyli jeżeli dotknąłem bierkę, muszę 
się nią ruszyć. Druga zasada – jeśli puszczę 
bierkę, to już tego ruchu nie mogę zmienić – 
mówił sędzia, który objaśnił również zasady 
działania zegara szachowego. Przekonywał 
też, żeby nie martwić się ewentualnymi po-
rażkami. – To nie jest tak, że jak przegram 
pierwszy mecz, to już mogę iść do domu. 
Wszyscy grają siedem partii – jak się prze-
grywa, to się gra z tymi, co przegrywają, jak 
się wygrywa, to z tymi, co wygrywają – mó-
wił Jacek Kiciński. A potem już zaczęły się 
emocje – mali szachiści zostali podzieleni na 
trzy grupy zróżnicowane pod względem za-
awansowania, by każdy rywalizował z prze-
ciwnikami o zbliżonym poziomie, a rodzice 
z niecierpliwością czekali na wieści z sali.

24

Szachowa liga dla najmłodszych organi-
zowana jest po raz drugi przez UKS Szacho-
wa Dwójka z SP nr 2 i Przedszkolne Koło 
Szachowe Szach Mat z placówki przy ul. 
Górnej. Kolejny turniej odbędzie się w dn. 
16-17 lutego w Szkole Podstawowej nr 2, 
więc jest jeszcze czas, by się przygotować, 
a nawet zacząć przygodę z królewską grą.

– Zawsze powtarzam, że gra w szachy 
to ma być dla dzieci frajda i zabawa, a my, 
dorośli, musimy pamiętać, że one przy 
szachownicy ciężko pracują – mówi Rafał 
Daniszewski.

Szczegółowe informacje na temat cyklu 
i zajęć szachowych dla najmłodszych moż-
na znaleźć na stronie internetowej szachy-
grodzisk.pl.     (kb)

Miłosz Redzimski po raz kolejny po-
twierdził, że należy do najzdolniej-

szych pingpongistów młodego pokolenia 
w naszym kraju. Tym razem reprezentant 
grodziskiego klubu zwyciężył  w rozegra-
nym w Jastrzębiu-Zdroju II Grand Prix 
Polski kadetów. W tych samych zawodach 

Cztery na pięć 
Bardzo napięty kalendarz mieli zawodnicy 
drugiej drużyny Dartomu Bogorii Gro-
dzisk, na co dzień występujący w II lidze. 
Podopieczni trenera Zbigniewa Grześlaka 
rozegrali 5 spotkań, z czego cztery zakoń-
czyli zwycięstwami. Dzięki temu z 12 pkt 
zajmują 4 miejsce w tabeli i bliżej im do 
włączenia się do walki o awans niż do obaw 
o utrzymanie na tym szczeblu rozgrywko-
wym. Jest to duży sukces, ponieważ zespół 
debiutuje w drugoligowych rozgrywkach, 
w dodatku tworzą go bardzo młodzi za-
wodnicy. Wyjątkiem jest rutynowany Jacek 
Szachnowski, wspomagający swym do-
świadczeniem młodszych kolegów.

Wyniki: MUKS Fructoplant Gąbin (w) 
8:2 (Jacek Szachnowski, Patryk Pyśk – po 
2, Miłosz Redzimski, Szymon Wiśniewski, 
Szachnowski/Pyśk, Redzimski/Wiśniew-
ski); SKS 40 W-wa (w) 7:3 (Szachnowski, 
Pyśk, Redzimski, Wiśniewski, Adrian 
Majchrzak, Szachnowski/Pyśk, Redzim-
ski/Wiśniewski), EKS Mlexer Elbląg (w) 

8:2 (Szachnowski, Pyśk, Redzimski – po 
2, Szachnowski/Pyśk, Redzimski/Maj-
chrzak), Spójnia II W-wa  (d) 9:1 (Maj-
chrzak, Szachnowski – 2, Redzimski – 2, 
Pyśk – 2, Pyśk/Szachnowski, Redzimski/
Wiśniewski), Morliny II Ostróda (d) 4:6 
(Redzimski – 2, Pyśk/Szachnowski, Re-
dzimski/Wiśniewski).     (mś)

Siła Akademii Jacek Mitas zajął 14 miejsce. Siłę Aka-
demii grodziskiego klubu potwierdziła 
Aleksandra Oskiera, która z kolei okazała 
się najlepsza podczas rozegranego w Wał-
brzychu II Grand Prix Polski żaczek. Dzie-
wiąta w tych zawodach była Milena Mirec-
ka, zaś w gronie żaków na siódmej pozycji 
uplasował się Fabian Sprzączak.  

  (mś)
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W ósemce 

Sprintem po II ligę
Hasło „Walczymy o II ligę” w przy-
padku siatkarzy UKS Sparta Gro-

dzisk z każdym meczem zaczyna przybie-
rać coraz bardziej realnego kształtu. Ekipa 
trenera Mateusza Mosura zdominowała 
rozgrywki, z łatwością wygrywając kolejne 
spotkania. Dość powiedzieć, że w ostatnich 
5 meczach Spartiaci oddali rywalom zale-
dwie jednego seta. O sile naszego zespołu 
przekonał się m.in. wicelider z Kobyłki, 
który z jednym meczem rozegranym wię-
cej traci do Sparty 2 pkt. A ta zgromadziła 
ich 35 w 13 meczach, co jest znakomitym 
wynikiem, potwierdzającym prymat gro-
dziszczan w trzecioligowych rozgrywkach. 
Do wyznaczonego celu wiedzie jeszcze 
długa droga, ale uzyskanie awansu byłoby 
na pewno najpiękniejszym prezentem dla 
klubu, który w grudniu obchodził uroczy-
ście swoje 15-lecie.

Wyniki: SPS Radmot Jedlińsk (w) 3:0 
(24,20,20), Amatorska Drużyna Siatkówki 
Wolta W-wa (d) 3:1 (11,17,-20,22), MKS 
MDK W-wa (w) 3:0 (25,21,23), KS Cam-
per Wyszków (d) 3:0 (23,14,16), Wicher 
Kobyłka (d) 3:0 (21,20,18).

    Michał Śliwiński 

Lider mimo 
porażki 

W oczekiwaniu na ćwierćfinałowe 
starcie z Borussią Dueseldorff w  ra-

mach elitarnej Ligi Mistrzów pingpongiści 
Dartomu Bogorii Grodzisk w rodzimej Lotto 
Superlidze zanotowali dwa łatwe zwycięstwa 
nad Polonią Bytom i Dojlidami Białystok oraz 
ponieśli porażkę w prestiżowym i bardzo wy-
równanym starciu z broniącym tytułu klubem 
z Jarosławia. Przegrana na Podkarpaciu nie 
zmieniła sytuacji podopiecznych trenera To-
masza Redzimskiego, bowiem wciąż są lide-
rem rozgrywek, z 27 pkt na koncie i przewagą 
dwóch nad Dekorglassem Działdowo. 

Wyniki: Polonia Bytom (w) 3:0 (Kai Konishi 
– Robert Floras 3:0, Pavel Sirucek – Antonin 
Gavlas 3:1, Marek Badowski – Mateusz Gołę-
biowski 3:1); Dojlidy Białystok (d) 3:1 (Sirucek 
– Li Yongyin 3:1, Badowski – Wang Zeng Yi 
1:3, Panagiotis Gionis – Przemysław Walaszek 
3:0, Sirucek – Wang 2:0); PKS Kolping Frac 
Jarosław (w) 1:3 (Gionis – Hou Yingchao 2:3, 
Sirucek – Kou Lei 2:3, Badowski – Piotr Cho-
dorski 3:1, Sirucek – Yingchao 0:2). 

  Michał Śliwiński
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Budo w Żarach

„Medalożerne” Piranie nie pozwala-
ją o sobie zapomnieć. 18 krążków, w 

tym 8 złotych, 2 srebrne i 8 brązowych, zdo-
byli zawodnicy UKS Piranie Grodzisk pod-
czas zorganizowanego w Błoniu VIII Ogól-
nopolskiego Turnieju Judo, w którym 
wystartowało 360 zawodniczek i zawodni-
ków z całego kraju. Spośród licznego grona 
podopiecznych trenera Marka Kowalskiego 
na najwyższym stopniu stanęli: Zuzanna 
Korzębska, Natalia Kosycarz, Hanna Brzo-
zowska, Urszula Stachera, Zofia Kacprzak, 
Karolina Marciniak, Bojko Yerheniia, Pa-
tryk Nowalski. Srebrne medale zdobyły: 
Magdalena Dukaczewska i Jana Mularska, 
zaś z brązowych mogli się cieszyć Zuzanna 
Białek, Zuzanna Parkot, Nina Kwiatkowska, 
Marcel Kwiatkowski, Adrian Marczak, Ma-
ciej Jarosiński, Stanisław Rusinowski oraz 
Igor Zieliński.     (mś)

v

v

Spadek im nie grozi
Na zupełnie innym biegunie niż 
męska drużyna siatkarzy Sparty są 

siatkarki tego klubu. W rozgrywkach III 
ligi seryjnie ponoszą one porażki, co po-
woduje, że z dorobkiem zaledwie 3 pkt 
zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. 
Spadek podopiecznym trenera Tomasza 

Lukowskiego na szczęście nie grozi, bo-
wiem niższej klasy rozgrywkowej nie ma.

Wyniki: OTPS Nike Ostrołęka (d) 0:3 
(-11,-14,-11), AZS LSW W-wa (w) 0:3 
(-10,-18,-12), SPS Konstancin Jeziorna (d) 
1:3 (18,-15,-16,-18), UKS Esperanto W-wa 
(w) 0:3 (-7,-22,-11).    (mś)

Karatecy UKS Budo Grodzisk, pro-
wadzeni przez sensei Jakuba Ma-

lickiego, podczas rozegranego w Żarach 
Turnieju Gwiazdkowego wywalczyli spo-
ro medali. W rywalizacji kumite pierwsze 
miejsce zajęli Krzysztof Sarba, Antonina 
Zembowicz, Aaron Stankiewicz i Wik-
tor Koziński. Z kolei w konkurencji kata 
złote krążki stały się udziałem: Aleksan-
dry Łuszczyńskiej, Jagody Skalimowskiej, 
Hugo Zaręby, Stefana Gozdka, Krzysztofa 
Sarby, Jakuba Kwaczyńskiego, Marty Pie-
trzak i Wiktora Kozińskiego.     (kb, mś)

u
Powrót trenera

Nowym trenerem występującej na co 
dzień w rozgrywkach A-klasy dru-

giej drużyny LKS Chlebnia został Paweł 
Żegliński. Nie jest to podróż w nieznane, 
bowiem szkoleniowiec przez całą swą pił-
karską karierę związany jest z tym klubem. 
Pracę w seniorskiej piłce rozpoczynał od 
prowadzenia rezerw Chlebnii, po czym ob-
jął stanowisko opiekuna pierwszego zespo-
łu, prowadząc go przez dwa sezony w lidze 
okręgowej.     (mś)

u

Przeprowadzka 
do Raszyna

Łukasz Gwardiak w rundzie wio-
sennej nie będzie reprezentował 

barw grodziskiej Pogoni. Mający pro-
blemy z  wywalczeniem miejsca w silnej 
kadrze pierwszego zespołu zawodnik 
swą piłkarską karierę będzie kontynu-
ował w Raszynie, drużynie rywala Pogoni 
w grupie południowej IV ligi.     (mś)

Marek Badowski uplasował się 
w  przedziale miejsc 5-8, podczas 

rozegranego w Zawierciu II Grand Prix 
Polski w tenisie stołowym. W fazie gru-
powej nasz reprezentant pokonał po 3:0: 
Adriana Więcka, Roberta Florasa i Bar-
tosza Czerwińskiego oraz przegrał 2:3 
z Maciejem Kubikiem. W 1/8, Badowski 
zwyciężył 4:3 triumfatora I Grand Prix 
Samuela Kulczyckiego, by w ćwierćfinale 
ulec w takich samych rozmiarach byłemu 
zawodnikowi grodziskiego klubu – Jaku-
bowi Perkowi.     (mś)

Piranie na medal 

z

Brąz z Wielkopolski
Ponad 120 tenisistek i tenisi-
stów najwyżej sklasyfikowa-

nych na listach Polskiego Związku 
Tenisowego wzięło udział w Halo-
wych Mistrzostwach Polski Skrzatów 
w tenisie ziemnym, które odbyły się 
na początku stycznia w podpoznań-
skiej Sobocie. Wśród rywalizujących 
o krajowy prymat młodych tenisistów 
znalazł się również mieszkaniec Gro-
dziska Kuba Januchowski. Zawodnik 
Klubu Tenisowego Astra Książenice 

na co dzień jest uczniem SP nr 2, a na 
mistrzostwach pokazał się z jak naj-
lepszej strony i zdobył brązowy medal 
w deblu, występując w parze z  Ala-
nem Ważnym z Rzeszowa.

Warto dodać, że młody tenisista we 
wrześniu został powołany do kadry 
PZT do lat 12 i wziął udział w obozie 
przygotowania motorycznego w Cet-
niewie oraz  konsultacjach szkolenio-
wych organizowanych przez Polski 
Związek Tenisowy.     (kb)
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rozrywka26

Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska

Rozwiązanie, zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego, 
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 11.
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Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 28 lutego. 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji. 
Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie wybrany seans 
filmowy.

Pionowo:
1. prawdziwek; 2. gra w karty, 
której nazwa pochodzi od miasta 
i półwyspu; 3. dowód niewinno-
ści; 4. jęczmień, owies lub psze-
nica; 5. wywar z mięsa i warzyw; 
6.  przywóz towarów z zagranicy; 
7. twórczość artystyczna obejmu-
jąca poezję, dramat i prozę; 8. po-
gróżka; 12. widzi lepiej z daleka 
niż z bliska; 13. odzież kupowana 
w tanich sklepach; 15. kombine-
zon; 16. psie kończyny; 20. część 
programu radiowego; 21. krzyw-
da, ujma, uszczerbek; 22. nonsens; 
24.  jedzenie dla bobasa; 25.  nie-
duży sklep, głównie z  odzieżą; 
26. drzewo iglaste; 27. zasób cze-
goś, nadmiar.

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

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

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

Zastrzega się prawo skracania i redagowania 
tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów UM i ZDR.  

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 22 7 555 488  

www.lingbrett.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
FB: Grodziskie Pismo  

Społeczno-Kulturalne Bogoria

BOG                                                        RIABOG                    R  

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  

Poziomo:
1. pozycja Wojciecha Szczęsnego 
na boisku; 5. lekarz, specjalista 
w zakresie promieniowania joni-
zującego; 9. w powieści B. Prusa 
„Lalka” był subiektem w sklepie 
Wokulskiego; 10. odejście od do-
tychczasowych zasad lub idei; 
11. miejsce urodzenia Jana Pawła 
II; 14. nikczemnik; 17. wytyczo-
na droga, szlak; 18. punkt skła-
dania kuponów gier liczbowych; 
19. szczegółowy zapis nutowy; 
21.  skórzana torba podróżna; 
23. zbiór streszczeń lektur szkol-
nych używanych nielegalnie przez 
uczniów; 25. wiejący w Ameryce 
Północnej bardzo zimny wiatr po-
łączony z burzą śnieżną; 28.  ma-
turzysta; 29. jeden z dwunastu 
miesięcy; 30. Beata – wokalistka 
zespołu Bajm; 31. kwoka.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 284:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło „Boże Na-
rodzenie”. Zwycięzcą  został p. Rafał Wojtasiński. 
Po odbiór nagrody zapraszamy do siedziby redak-
cji: Centrum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 
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Zatrudnimy pracowników  
produkcyjnych i magazynowych  

- gwarantujemy atrakcyjne  
warunki pracy.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
n  PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz 

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

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

n  Budowa domów pod klucz, remonty, kierownictwo 
budowy. Tel. 791 721 379

n  Korepetycje z fizyki, matematyki, elektroniki i elek-
trotechniki – wszystkie poziomy. Prosimy o sms 
o treści„KOREPETYCJE”. Tel. 507 500 149

n  Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodni-
czych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139

n  Firma Probet sp. z o.o. oddział Grodzisk 
Mazowiecki poszukuje sprzątaczek oraz pra-
cowników gospodarczych z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. Gwarantujemy umowę o pracę. 
Prosimy o osobiste zgłoszenia pod adres: Probet 
sp. z o.o. ul. Szczerkowskiego 4, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki. Tel. 798 912 400

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

n  Usługi księgowo-podatkowe, pełny zakres, kontro-
ling, KPiR, VAT, JPKVAT, ZUS, kadry płace, rozlicze-
nia podatkowe działalności gospodarczej i pracowni-
ków. Telefon 608 465 508

n  Kupię działkę w okolicach Grodziska Maz.  
Tel. 794 795 005

n  Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów 
na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji. Oferty 
należy składać do 4 lutego. Wymagania, zakres obo-
wiązków oraz wszystkie pozostałe szczegóły można 
znaleźć w załączniku na stronie www.bip.kampinos.pl, 
w zakładce Ogłoszenia o naborze

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

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Od każdego coś smacznego
Stało się już tradycją, że 

przed świętami Bożego Naro-
dzenia gromadzą się osoby star-
sze i chorzy na współnym opłat-
ku. Od trzech lat organizatorem 
jest Klub Seniora Łąki. Tegorocz-
ne okolicznościowe spotkanie roz-
poczęło się mszą św. odprawioną 
przez ks. dziekana Janusza Sta-
rostę. Następnie seniorzy razem 
z gośćmi z Urzędu Miejskiego, 
grodziskiego oddziału PZERiI i 
Radia Bogoria zgromadzili się 
w wyremontowanej klubowej 
świetlicy w budynku parafialnym 
przy suto zastawionych stołach. 
Kunsztem kulinarnym popisali 
się wszyscy klubowicze, na zasa-
dzie – od każdego coś smacznego.

Goście, wśród których znaleźli 
się sekretarz gminy Maria Gra-

bowska, radny Łukasz Nowacki 
oraz księża z tutejszej parafii, 
złożyli życzenia i skierowali do 
zebranych miłe słowa. Otrzymali 
upominki wykonane przez se-
niorki na zajęciach z rękodzieła. 

Śpiewano kolędy z młodzieżą 
ze scholi pod kierunkiem pani 
Cecylii Kotowicz. Wysłuchano 
przepięknego recitalu pani Anny 
Kotowicz w bożonarodzeniowym 
repertuarze. Na stoisku ozdób 
choinkowych można było doko-
nać drobnych zakupów, obejrzeć 
wykonanie tych małych arcydzieł 
przez Kasię Skrzydeł lub zrobić je 
własnoręcznie na zaimprowizo-
wanych warsztatach. Zaintereso-
wanie było ogromne. 

n  Danuta Dubielecka 
Opiekun Klubu Seniora w Łąkach
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Serce pęka, 
głos drży 

Kilkadziesiąt osób spontanicznie 
spotkało się wieczorem 16 stycz-
nia, by przed pomnikiem na Placu 
Wolności zapalić znicze, odśpie-
wać hymn państwowy, recytować 
wiersze i  odtwarzać piosenki od-
dające swą wymową okrucień-
stwo tego, co spotkało gdańskiego 
prezydenta.

– Czuję wewnętrzną potrzebę 
solidaryzowania się z całym spo-
łeczeństwem naszego kraju, jak 
również rodziną pana Adamowi-
cza. Serce pęka, głos drży, myśli 
kołaczą, ciężko w ogóle o tym mó-
wić – mówiła Małgorzata Marci-
niak, mieszkanka Grodziska.

Na prośbę mieszkańców 
Grodziska przez dwa dni, 
18  i  19  stycznia, w czasie trwa-
nia żałoby narodowej, istniała 
możliwość wpisania się do księgi 
kondolencyjnej znajdującej się 
w Mediatece. Słowa pozostawione 
na kartach księgi były pełne bólu 

i rozpaczy, niezgody na to, co się 
wydarzyło w Gdańsku, współczu-
cia dla rodziny prezydenta i spo-
łeczności Gdańska.

Mieszkańcy Grodziska 
19  stycznia za pośrednictwem 
kilkugodzinnej transmisji telewi-
zyjnej, która odbyła się w sali kon-
certowej Mediateki, uczestniczyli 
w ostatnim pożegnaniu gdańskie-
go samorządowca w Bazylice 
Mariackiej. Pogrzeb wywołał 
w  obecnych wzruszenie, refleksję 
i zadumę.

– Jestem poruszona tragiczną 
śmiercią pana prezydenta. Pod-
czas pogrzebu padło wiele słów 
prawdy i za tę prawdę bardzo dzię-
kuję – mówiła Małgorzata Zacny, 
radna powiatu grodziskiego.

W uroczystościach pogrzebo-
wych w Gdańsku mieszkańców 
Grodziska reprezentował bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

g Anna Redel

Mieszkańcy Grodziska nie pozostali obojętni 
wobec tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, 
prezydenta Gdańska. Grodzisk, podobnie jak inne 
miasta w Polsce, oddał hołd zamordowanemu 
samorządowcowi.

    Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o tragicznej śmierci

śp. Pawła Adamowicza
Prezydenta Gdańska

Jego nagłe i wstrząsające odejście jest dla 
nas wszystkich niewyobrażalną stratą

Osobiście miałem zaszczyt poznać  
Pana Prezydenta

i na zawsze zapamiętam jego oddanie 
mieszkańcom.

Rodzinie i Bliskim
w imieniu mieszkańców gminy  

Grodzisk Mazowiecki 
składam wyrazy głębokiego współczucia

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Rodzinie i Bliskim
serdeczne wyrazy współczucia 

składają
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

Joanna Wróblewska
oraz Radni
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