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Połączenie muzycznych światów
Dziennikarz radiowy Marek Niedźwiecki o płycie „Lunatyk” mówi: „Świetna! 
Słuchać koniecznie”. Okazją do sprawdzenia zasadności tej rekomendacji 
i wysłuchania utworów z płyty, która powstała z połączenia światów 
muzycznych perkusisty, kompozytora muzyki teatralnej Radka Bolewskiego 
i pianisty jazzowego Maciej Tubisa, będzie koncert w Mediatece. Muzycy 
wystąpią przed grodziską publicznością 3 kwietnia o godz. 19.30. 
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– Zapraszamy w podróż w nieznane, podróż, w której biletem jest otwartość, tolerancja, 
szacunek dla inności i ciekawość dla innych kultur – w ten sposób organizatorzy zachęcali 
do udziału w Grodziskich Spotkaniach Wielokulturowych „Sploty”. I trzeba dodać, zachęcali 
z dobrym skutkiem, bo w 21 wydarzeniach kulturalnych skumulowanych w dniach 15 lutego  
– 3 marca wzięło udział w sumie półtora tysiąca osób. 
Tegorocznym „Splotom” to-
warzyszyło hasło „Światło ze 
Wschodu” i jak zawsze rozma-
itość form. W programie znalazły 
się koncerty, spektakle, spacery 
historyczne, spotkania z  eksper-
tami, opowieści, projekcje fil-
mów, a także – po raz pierwszy 
– warsztaty kulinarne. Kolejne 
przystanki „splotowej” podróży 
znajdowały się w Kirgizji, Gru-
zji, Tadżykistanie, Indiach, na 
Bliskim Wschodzie, na Kresach, 
a nawet na mongolskim stepie.

– Zawsze szukamy wspólne-
go mianownika dla wydarzeń 
organizowanych w ramach 
„Splotów”. Staraliśmy się przed-
stawiać wszystkie omawiane 
przestrzenie w takim ujęciu, by 
odnajdować elementy wspólne, 
jeśli nie z samym Grodziskiem 
i jego mieszkańcami, to z Polską. 
Jak choćby w przypadku filmu 

„A Little Poland in India”, opo-
wiadającym o maharadży, który 
udzielił schronienia polskim sie-
rotom, doświadczonym poby-
tem w sowieckich sierocińcach 
w  pierwszych latach II wojny 
światowej – mówi Łukasz No-
wacki z Willi Radogoszcz, której 
zespół przygotował „Sploty”.

Stałym elementem Grodzi-
skich Spotkań Wielokulturo-
wych są nawiązania do wspól-
nej polsko-żydowskiej historii. 
Wszak początki „Splotów” się-
gają projektu „Ulica Żydowska” 
i  „Miesiąca Kultury Żydow-
skiej”, a sam temat – bezbrzeżny, 
zwłaszcza w mieście, które przez 
cztery stulecia było współtwo-
rzone przez chrześcijan i wy-
znawców judaizmu. 

„Sploty” rozpoczęły się 
i  zakończyły dwoma fenome-
nalnymi koncertami, które RE
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zgromadziły liczną widow-
nię – 15  lutego w  Centrum 
Kultury wystąpiła Dikanda, 
a 3 marca w Mediatece grupa 
Cicha & Spółka. 

Więcej o tegorocznych Gro-
dziskich Spotkaniach Wielo-
kulturowych na str. 16-17.

  Krzysztof Bońkowski

Z biletem ciekawości 

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i (

3)



BOGORIA nr 286 marzec 2019

    

Z okazji Dnia Kobiet Ośrodek 
Kultury przygotował w Me-
diatece specjalny koncert dla 
pań, dla których arie i romanse 
wyśpiewali ze sceny znakomici 
artyści: tenorzy Wiesław Bed-
narek i Jan Zakrzewski oraz 
bas Aleksander Kamedulski. 
Akompaniament również był 
męski, a za fortepianem za-
siadł Andrzej Płonczyński. 

Podczas koncertu zabrzmiały 
także takie utwory, jak „My 
way”, „Granada” czy „Dorogoj 
dlinnoju”, pieśń znana sze-
rokiej publiczności jako „To 
były piękne dni”. Nie zabrakło 
również życzeń od wiceburmi-
strza Tomasza Krupskiego oraz 
kwiatów, które każdej z pań 
wręczał dyrektor Ośrodka Kul-
tury Paweł Twardoch.     (kb)

Panowie paniom
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Szerokim echem w ogólnopol-
skich mediach odbiła się akcja 
grodziskich strażaków podjęta 
przez nich 10 marca. W go-
dzinach przedpołudniowych 
do Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej trafiło 
zgłoszenie o zagrożeniu życia 
80-letniej mieszkanki osiedla 
Szczęsna, korzystającej z apara-
tury medycznej wspomagającej 
oddychanie. Problem w tym, 
że po nocnych wichurach w tej 

okolicy wystąpiła awaria prą-
du, a przeciągająca się przerwa 
w dostawie energii elektrycznej 
stanowiła śmiertelne niebez-
pieczeństwo dla kobiety. W od-
powiedzi na zgłoszenie bły-
skawicznie został wysłany na 
miejsce wyposażony w agregat 
prądotwórczy zespół Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Grodzi-
ska, który pozostał tam do mo-
mentu przywrócenia zasilania 
w energię elektryczną.    (kb)

Grodziski dworzec kolejowy 
nawiązuje architekturą do 
stylu dworu polskiego. Nic 
dziwnego, że działająca w bu-
dynku Poczekalnia PKP od 
kilku tygodni promuje dwor-
ską kulturę i obyczaje. 1 lute-
go placówka zorganizowała 
w  Mediatece koncert Orkie-
stry Czasów Zarazy, podczas 
którego publiczność mogła 
nie tylko wysłuchać dworskiej 
muzyki, lecz także związa-

nych z  jej historią anegdot. 
Trzy tygodnie później, już we 
wnętrzach Poczekalni PKP, 
rozpoczął się cykl „Grodzi-
skie dwory i ich mieszkańcy”. 
20  lutego o różnych typach 
dworów opowiadał Jakub 
Bendkowski. Kolejna opo-
wieść już 20 marca, a tema-
tem będzie obecna siedziba 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej, czyli dwór Mokronoskich 
przy ul. Okulickiego.     (kb)

Na trzy tygodnie przed 
nadejściem kalendarzowej 
wiosny zakończyła się prze-
rwa zimowa w działaniu 
Grodziskiego Roweru Miej-
skiego. Z 92  jednośladów 
dostępnych na 12  stacjach 
można korzystać od 1 mar-
ca. W poprzednim sezonie 
z miejskiej wypożyczalni 
rowerów skorzystało ponad 
5 tysięcy osób, a sama licz-
ba wypożyczeń wyniosła 
25 tysięcy. Czy mieszkańcy 
pokuszą się o pobicie ubie-
głorocznego rekordu w tym 
sezonie? Wszystko w ich 
nogach!     (kb)

Strażacy zasłynęli

Dworskie obyczaje

Powrót rowerów
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Monitoring powietrza Trzy czujniki jakości powie-trza zakupiła gmina Grodzisk, dzięki czemu mieszkańcy mogą w internecie na bieżąco obserwować wyniki pomia-rów. Wystarczy w wyszuki-

warkę wpisać hasło: looko2 mapa. Odczyt przedstawia po-ziom zanieczyszczenia przez pyły o różnej średnicy: PM1, PM2.5, a także PM10. 
   (kb)

Wiktor Inkielman ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Milanów-
ku w kategorii szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych oraz 
Dawid Włodarczyk z Zespołu 
Szkół Technicznych i Liceal-
nych nr 2 w Grodzisku Ma-
zowieckim w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych – oto te-
goroczni Mistrzowie Ortogra-
fii. Laureaci tego tytułu zostali 
wyłonieni podczas zorganizo-
wanego 15 lutego przez Zespół 
Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema 
w Milanówku XII Powiatowe-
go Konkursu Ortograficznego 
o Złote Pióro Starosty Powiatu 
Grodziskiego. Do finałowych 

zmagań z  ojczystą ortogra-
fią stanęło 22  uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjal-
nych i 11 przedstawicieli szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy 
zostali wyłonieni w etapach 
szkolnych. W sumie reprezen-
towanych było jedenaście pla-
cówek z powiatu grodziskiego. 
Gościem specjalnym podob-
nie jak w latach ubiegłych był 
dr Jarosław Łachnik z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, który 
dla uczestników poprowadził 
warsztaty pt. „Ręka, noga, 
mózg na ścianie… – kilka 
słów o frazeologii”.

   (kb)

Mistrzowie wyłonieni
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W Mediatece dzieci i młodzież  
korzystają z działu „You Media”, 
który zajmuje się nowymi techno-
logiami. W ramach działu organi-
zowane są zajęcia z modułów, tj. 
MULTIMUZYKA, MULTISZTU-
KA, MULTIROBOTYKA, MUL-
TITECHNIKA, oraz innych urzą-
dzeń, tj. Drukarka 3D i długopisy 
3D. Wyposażenie zostało zaku-
pione w ramach projektu pn. „Po-
ciąg do kultury. Europejska strefa 
kulturalno-edukacyjna w Grodzi-
sku Mazowieckim” realizowanego 
ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Oś priorytetowa VIII, 
działanie  8.1. Ochrona dziedzic-
twa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury.

Te nowoczesne urządzenia 
edukacyjne dają ogromne moż-
liwości rozwoju dzieci i młodzie-
ży z  zakresu tworzenia muzyki, 
grafiki komputerowej, modelo-
wania przestrzennego oraz pro-
gramowania robotów i urządzeń 
technicznych. Do każdego z wy-
mienionych urządzeń zostały 
przygotowane odpowiednie do 
wieku odbiorcy scenariusze zajęć 
i zabaw pozalekcyjnych.

miasto i gmina
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
nasze instytucje – Centrum Kultury, Bi-
blioteka Publiczna, OSiR, a także dzia-
łające na terenie gminy stowarzyszenia 
przygotowują dla Państwa mnóstwo cie-
kawych imprez, o których informujemy 
za pośrednictwem plakatów, wysyłanych 
wiadomości tekstowych, stron interne-
towych oraz portali społecznościowych. 
Zależy nam, by nasze propozycje, które 
cieszą się zainteresowaniem stałego grona 
odbiorców, trafiały do jak największej licz-
by mieszkańców. W związku z tym pragnę 
Państwa poinformować, że cały czas pra-
cujemy nad stworzeniem jeszcze lepszej 
płaszczyzny informującej o aktualnych 
wydarzeniach na terenie miasta. Tym 
samym namawiam Państwa do wycho-
dzenia z domu i udziału w spotkaniach, 
które jak chociażby zorganizowane w Me-
diatece z okazji 8 marca „Miasto Kobiet” 
są przygotowane na bardzo wysokim po-
ziomie, przy zaangażowaniu wielu osób. 
Chciałbym również zachęcić Państwa do 
słuchania Radia Bogoria. To jest rozgło-
śnia, która przekazuje szereg informacji 
dotyczących życia miasta i gminy. Oso-
biście nie ukrywam, że jest mi bardzo 
miło, kiedy wchodzę do sklepu czy innego 
obiektu i słyszę w tle Radio Bogoria. Za-
wsze odbieram to jako przejaw lokalnego 
patriotyzmu. 

Dla integrowania lokalnych społecz-
ności budujemy kolejne świetlice wiej-
skie. Od marca pod wspólnym dachem 
mogą spotykać się mieszkańcy Opyp,  
już niebawem oddamy do dyspozycji 
starszych i młodszych kolejne budynki 

w Zabłotni i Mościskach. Rozpocznie-
my także budowę świetlicy w Czarnym 
Lesie. Podjęliśmy również decyzję o za-
kupie terenu pod świetlicę w Radoniach. 
Natomiast w Książenicach, ze względu na 
dynamiczny rozwój miejscowości i  ro-
snącą liczbę jej mieszkańców, myślimy 
o  zrealizowaniu nieco większego obiek-
tu. Kiedyś na wsiach wznoszono ko-
ściół, remizę i szkołę, dziś często brakuje 
miejsc, w  których mogliby spotykać się 
mieszkańcy. Biorąc pod uwagę powyższe 
i obserwując aktywność już działających 
świetlic, jestem przekonany, że każda 
kolejna inwestycja tego typu jest spraw-
dzonym pomysłem. Świetlice stanowią 
nie tylko centrum integracji, lecz także 
są miejscem, w którym odbywa się szereg 
zajęć dla każdej grupy wiekowej. Ofertę 
edukacyjną naszych placówek będziemy 
stale poszerzać, m.in. o  naukę języków 
obcych dla najmłodszych. W ten sposób 
dzieci unikną dowożenia do miasta, a ro-
dzice zyskają cenny czas.

Drodzy Państwo, u progu wiosny jest 
mi szczególnie miło poinformować, że 
w   ostatnim czasie odbyły się spotkania 
dotyczące budowy ścieżek rowerowych 
w kierunku Izdebna Kościelnego oraz 
Henrykowa. Starostwo Powiatowe za-
pewnia, że budowa tras powinna ruszyć 
jeszcze w tym roku, a my ze swojej stro-
ny deklarujemy partycypację w kosztach 
inwestycji. Będziemy również moder-
nizować większość istniejących ścieżek 
rowerowych m.in. wzdłuż ulicy Żyrar-
dowskiej, gdzie trasa zostanie poszerzo-
na. Bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy 
powstanie także wzdłuż remontowanej 
drogi do Radziejowic.

Wstępniak od Burmistrza

Niedawno wróciłem z Brukseli, gdzie 
miałem przyjemność gościć na zaprosze-
nie posłów Parlamentu Europejskiego,  
i muszę powiedzieć, że tam przemiesz-
czanie się rowerem jest niezwykle popu-
larne, bez względu na panujące warunki 
pogodowe. Mam nadzieję, że wzorem 
miast Europy Zachodniej rowery staną 
się ważnym środkiem komunikacyjnym 
także na terenie naszej gminy i powia-
tu. By udogodnić Państwu korzystanie 
z takiej formy transportu, zdecydowanie 
zwiększymy również liczbę stojaków ro-
werowych na terenie miasta.

Na koniec chciałbym jeszcze raz wy-
stosować do mieszkańców apel o usunię-
cie szpecących nasze otoczenie banerów 
reklamowych, a przynajmniej o zmini-
malizowanie ich liczby oraz rozmiarów. 
Duże, niestabilne konstrukcje nie tylko 
zaburzają estetykę miasta i okolicy, lecz 
także przy silniejszych porywach wiatru 
stwarzają zagrożenie dla przechodniów.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

„You Media” w Mediatece 
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Rada w komplecie
W styczniu ślubowanie złożyła Małgorza-
ta Sobol, która tym samym objęła mandat 
radnej w związku z wygaśnięciem man-
datu Piotra Galińskiego z powodu objęcia 
przez niego funkcji wiceburmistrza. Rad-
na Małgorzata Sobol zasiadać będzie w ko-
misji oświaty, kultury fizycznej i sportu, 
komisji gospodarki gminnej, a także in-
wentaryzacyjnej i honorowego obywa-
telstwa. Miesiąc później Rada Miejska 
obradowała już w pełnym 21-osobowym 
składzie, gdyż ślubowanie złożyła Luiza 
Złotkowska, która objęła mandat zwol-
niony w związku z wygaśnięciem manda-
tu wiceburmistrza Tomasza Krupskiego. 
Radna Luiza Złotkowska zgłosiła akces do 
komisji oświaty, kultury fizycznej i spor-
tu, komisji rozwoju i budżetu oraz komisji 
ds. honorowego obywatelstwa.

Pola – pierwsza obywatelka
Zgodnie z wieloletnią tradycją styczniowe 
obrady poprzedziło wręczenie przez prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Joannę Wró-
blewską i burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego prezentu dla pierwszej w 2019 
roku obywatelki gminy Grodzisk. Okazała 
się nią Pola, która przyszła na świat 3 stycz-
nia. Podarunek w postaci wózka, nosidełka 
i spacerówki w imieniu małej beneficjentki 
przyjęli jej rodzice: Magdalena i Łukasz.

Kalendarz wyborczy
Radni uchwalili terminarz wyborów 
sołtysów i rad sołeckich. Zebrania trzy-
dziestu dwóch sołectw będą się odbywa-
ły w terminie od 1 kwietnia do 21 maja. 
Najwcześniej głosować będą mieszkańcy 
Adamowa i Żukowa, a najpóźniej wybor-
cy z Czarnego Lasu. Sołeckie elekcje zwy-
kle odbywają się do sześciu miesięcy po 
wyborach samorządowych. 

Ronda nazwane
Radni zdecydowali o nadaniu nazwy ron-
du przy ul. Królewskiej, Okrężnej i Ce-
gielnianej. Patronować mu będzie Janusz 
Krupski, działacz opozycji demokratycz-
nej w PRL, w latach 2006-2010 dyrektor 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, mieszkaniec Grodzi-
ska Maz. i ulicy Okrężnej, który zginął 
w  katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. 
Z kolei rondo u zbiegu ulic Okrężnej i Sien-
nej będzie nosiło nazwę „Kolejarzy EKD  
– żołnierzy Armii Krajowej”. 

Unijna kasa na nowy parking
Jest na to szansa, ale ponieważ łatwiej po-
zyskać takie środki wspólnie z innymi 
gminami, radni wyrazili zgodę na zawarcie 

stosownych porozumień z Milanówkiem, 
Pruszkowem, Michałowicami i Sulejów-
kiem. Są plany, by przy ulicy Traugutta po-
wstał parking na 60 samochodów zbudowa-
ny w systemie Park&Ride. Przewidywany 
koszt tej inwestycji to 3 mln zł, a możliwa 
dotacja w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego to 2,4 mln zł. Podobny par-
king z europejskim dofinansowaniem po-
wstał przy przystanku WKD Piaskowa.

Większy dodatek  
za wychowawstwo
Radni zdecydowali o zwiększeniu dodat-
ku funkcyjnego za wychowawstwo dla 
nauczycieli szkół, które prowadzi gmina. 
Taki wniosek złożyli członkowie komi-
sji oświaty. Radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę zwiększającą ten dodatek z 9 do 
13 proc., czyli o około 100 złotych. Jak 
mówił wiceburmistrz Tomasz Krupski, to 
kolejny krok gminy w celu poprawy sytu-
acji materialnej nauczycieli, jednak należy 
pamiętać o tym, że w znacznym stopniu 
o ich wynagrodzeniu decyduje Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

Użytkowanie wieczyste  
własnością
Taką możliwość daje ustawa dotycząca 
przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów, która weszła w życie 1 stycznia. 
Takie przekształcenie jest odpłatne. Oso-
by, które staną się z mocy prawa właści-
cielami gruntów, będą zobowiązane do 
uiszczenia należności za nabycie prawa 
własności w formie corocznej opłaty przez 
20 lat. Dzięki ustawie możliwe jest wnie-
sienie opłaty jednorazowo i jej wysokość 
na gruntach Skarbu Państwa określa usta-
wa, natomiast na gruntach gminnych to 
samorządy uchwalają wysokość takiej bo-
nifikaty. Grodziscy radni wysokość boni-
fikaty obowiązującą w 2019 roku uchwalili 
na poziomie 95 proc. W roku 2020 będzie 
ona wynosiła 75 proc. i w kolejnych dwóch 
latach będzie się zmniejszała o 20 pro-
cent. Co ważne, by skorzystać w tym roku 
z  95-procentowej bonifikaty nie można 
mieć zaległości płatniczych w stosunku 
do gminy, jeśli takowe występują, trzeba je 
spłacić i dopiero w przyszłym roku będzie 
można dokonać przekształcenia.

Powiększenie cmentarza  
w Żukowie – później
Tak zdecydowali radni uchylając na wnio-
sek wojewody mazowieckiego uchwałę 
46/2018 z 17 grudnia 2018 r. dotyczącą KO

ND
OL

EN
CJ

E

Przyjęcia planów pracy komisji problemowych, nadanie nazw dwóm rondom, regulamin okre-
ślający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach i przed-
szkolach, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – oto niektóre z tematów, który-
mi radni zajmowali się na kolejnych sesjach, które odbyły się 23 stycznia i 27 lutego. 11 lutego 
w trybie nadzwyczajnym radni zgromadzili się, by dokonać korekty uchwały budżetowej. 

WIEŚCI Z RATUSZA

    Wyrazy głębokiego 
współczucia

Marcinowi Krupie
wieloletniemu 
pracownikowi 

Ośrodka Kultury 
w Grodzisku Maz. 
z powodu śmierci

Taty
składają

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim
Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

oraz pracownicy UM

    Marcinowi, Anecie 
i Kacprowi Krupom
serdeczne kondolencje 
i wyrazy współczucia 

w związku ze śmiercią
Taty, Teścia 

i Dziadka
składają

Dyrektor Paweł Twardoch 
 i pracownicy  

Ośrodka Kultury

powiększenia tej nekropolii oraz wy-
budowania nowego ogrodzenia. Obec-
na na sesji mieszkanka Żukowa Halina 
Zbyszyńska apelowała do radnych, by 
powiększenie cmentarza odbywało się 
w  kierunku północnym, co zapewni za-
chowanie strefy ochronnej, a także postu-
lowała, by rozważono możliwość oświe-
tlenia okolic nekropolii.

   (ag, miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał, protokołami 
i transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań jawnych można zapoznać się 
na stronie bip.grodzisk.pl
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Koronnym dystansem Joan-
ny Jóźwik jest bieg na 800 m, 
w  którym wielokrotnie zdoby-
wała medale mistrzostw Polski, 
ma na koncie dwa krążki z mi-
strzostw Europy, a na IO w Rio 
de Janeiro zajęła piąte miejsce.

– Pokazałam kilka elemen-
tów treningu lekkoatletycznego 
w formie zabawowej. Były to 
skipy, czyli elementy siły biego-
wej, które wykorzystuję w więk-
szości treningów do poprawy 
swojej techniki. Dzieciaki mia-
ły mnóstwo niespożytkowanej 
energii, dlatego było to dla mnie 
bardzo ciekawe doświadczenie 
– mówiła Joanna Jóźwik, która 
do Szóstki przyjechała na za-

proszenie Luizy Złotkowskiej, 
naszej medalistki olimpijskiej 
w panczenach i organizatorki 
konkursu „Lubię Łyżwy” na 
projekt logo Mistrzostw Pol-
ski w Łyżwiarstwie Szybkim. 
Zwycięzcą konkursu okazała 
się właśnie klasa z SP nr 6, która 
w nagrodę w  grudniu odwie-
dziła Centralny Ośrodek Przy-
gotowań Olimpijskich w Spale.
Wówczas plany lekcji z Joanną 
Jóźwik pokrzyżowała choroba 
zawodniczki. 

W drugiej części spotkania 
Joanna Jóźwik opowiadała 
o  swojej karierze sportowej, 
pokazała kilka filmików ze 
swoim udziałem oraz odpo-

wiadała na pytania. Na zakoń-
czenie uczniowie otrzymali 
autografy m.in. na koszulkach 
z logo konkursu.

– Uśmiechy dzieci mówią 
same za siebie, cieszę się, że 
mogłam sprawić im przyjem-

ność. Myślę, że zachęciłyśmy 
je trochę do aktywności fizycz-
nej. Fajne jest też to, że właśnie 
dziś obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Olimpijczyka – 
dodała Luiza Złotkowska.                          

n Tekst i fot. Anna Redel

– Dzieci mają problem nie 
tylko z mówieniem, lecz tak-
że z  utrzymaniem długopisu, 
ołówka. Zastanawiałam się, jak 
można poradzić sobie z tym 
problemem, i dotarłam do me-
tody krakowskiej, polegającej 
na nauce czytania symultanicz-
no-sekwencyjnego. Tą metodą 
można pracować już z 2-3-latka-
mi. Oprócz tego, że dzieci uczą 
się czytać, usprawniają swoje 
narządy artykulacyjne, wzbo-
gacają słownik i rozwijają lewą 
półkulę. Efekty tej pracy mnie 
zaskoczyły, trzyletnie dzieci po-
trafią odróżnić „ó” od „u”, na-
bywają umiejętności rozróżnia-
nia stron lewej od prawej, góry 
i dołu – mówi Katarzyna Galla, 
wicedyrektor ds. przedszkola. 

Metoda krakowska oczywi-
ście różni się od tradycyjnej 
nauki czytania, stosowanej 
w  pracy z dziećmi 6-7-letnimi. 

Wszystko odbywa się w formie 
zabawy, a kolejne etapy są od-
wzorowaniem rozwoju mowy 
u człowieka. 

– Już 9-10-miesięczne dzieci 
zaczynają wymawiać samo-
głoski, kolejnym etapem jest 
używanie wyrazów dźwięko-
naśladowczych. I tym natural-
nym tropem podążamy w nauce 
czytania. Najpierw była zabawa 
z samogłoskami, teraz jesteśmy 
na etapie wyrazów dźwięko-
naśladowczych – samochód to 
brumbrum, konik to iha. Potem 
będziemy pracować z sylabami 
– mówi Katarzyna Galla, która 
stosuje metodę krakowską od 
października. Na razie jeszcze 
nie ma elementów pisania, ale 
na to przyjdzie czas. Jak przewi-
duje, gdy obecne trzylatki pójdą 
do zerówki, mają szanse czytać 
samodzielnie teksty ze zrozu-
mieniem.  n (kb)

Rodzice Przedszkolaków  
i Pierwszoklasistów

Szanowni Państwo,
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierw-

szych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gro-
dzisk Mazowiecki na rok szkolny 2019/20 rozpoczyna się 
15 marca 2019 r. W trosce o stworzenie możliwie najlepszych 
warunków edukacji mieszkańcom naszej gminy prosimy Pań-
stwa o współpracę w procesie rekrutacji.

Zgodnie z przepisami prawa gmina ma obowiązek zapewnić 
miejsce w placówce oświatowej dzieciom mieszkającym na jej 
terenie. W trakcie rekrutacji rodzic/prawny opiekun jest zo-
bowiązany złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Najprostszym sposobem potwierdzenia miejsca 
zamieszkania w danej gminie jest meldunek. Wobec zdarzają-
cych się jednak w praktyce fikcyjnych meldunków czasowych 
lub nawet stałych, a także wobec braku zameldowania licznej 
grupy rekrutujących, Gmina będzie korzystała z szeregu moż-
liwości sprawdzenia faktycznego zamieszkania pod danym 
adresem. W szczególności w przypadku rozbieżności między 
miejscem zameldowania i zamieszkania będą Państwo pro-
szeni o przedstawienie dokumentów, potwierdzających stały 
charakter zamieszkania (np. akt własności zajmowanego loka-
lu, umowa najmu, rachunki za media). Oświadczenia budzące 
wątpliwości mogą być także weryfikowane z bazami danych 
administrowanych przez Gminę lub podległe jej jednostki.

Pragniemy zapewnić, że celem tego rodzaju działań jest 
tworzenie maksymalnie dogodnych warunków edukacji dla 
Państwa dzieci, faktycznie zamieszkałych na terenie Gminy 
Grodzisk Mazowiecki, a nie utrudnianie procesu rekrutacji. 
W  przypadku przyjmowania dzieci spoza gminy, mimo za-
angażowania znaczących środków na inwestycje oświatowe, 
następować będzie pogarszanie warunków edukacji np. przez 
wydłużenie czasu pracy szkoły. 

Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie naszych działań.
Terminy oraz zasady rekrutacji znajdą Państwo na stronie 

Urzędu Miejskiego www.grodzisk.pl oraz Biura Oświaty Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk-oswiata.pl.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Krupski

Zastępca Burmistrza
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Uczniowie szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 6 uczestniczyli w niecodziennej lekcji wychowania 
fizycznego. 6 marca w roli nauczycielki wystąpiła znana lekkoatletka Joanna Jóźwik. Spotkanie było 
dopełnieniem nagrody w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Lubię Łyżwy”.

W czasach gdy u dzieci w wieku przedszkolnym coraz 
częściej obserwowane są problemy z mową, opowieści 
o trzylatkach, które zaczynają czytać, brzmią jak bajka. 
A  jednak… Takie rzeczy się zdarzają i to w Wólce 
Grodziskiej, w Przedszkolu nr 5, które jest częścią Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zielony Rynek.

Olimpijka na dzień olimpijczyka

Iha i brumbrum
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Szkoda nie  
skorzystać  
z dotacji

Ze skarbnikiem  
gminy  
Piotrem  
Leśniewskim  
rozmawiał  
Krzysztof  
Bońkowski. 

Jeśli poczytać niektóre komentarze i opinie 
w internecie, można odnieść wrażenie, że 
gmina musi ratować swoje finanse – pod-
niesione opłaty za odbiór odpadów, rozsze-
rzona strefa płatnego parkowania, likwida-
cja jednej z linii bezpłatnej komunikacji. 

– Wszystkie te zmiany mają niewiele 
wspólnego z sytuacją budżetową, a są po-
dyktowane zupełnie innymi uwarunko-
waniami. Wysokość opłaty „śmieciowej” 
jest wprost zależna od ceny, jaką w prze-
targu na odbiór odpadów zaoferuje zwy-
cięska firma. A wykonawcy dyktują teraz 
wyższe ceny m.in. z powodu wzrostu cen 
na mazowieckich wysypiskach śmieci 
i braku możliwości wywozu odpadów 
poza  województwo. Zgodnie z ustawą 
gmina nie może ani dopłacać do odbioru 
odpadów, ani nie może na tym zarabiać. 
Wpływy z opłat parkingowych wynoszą 
ok. 200 tys. zł rocznie, więc w kontekście 
dochodów gminy na poziomie 300 mln zł 
jest to suma o marginalnym znaczeniu 
dla budżetu. Rozszerzenie strefy płatnego 
parkowania miało na celu spowodowanie 
rotacji na parkingach w centrum miasta. 
I ten cel został osiągnięty, bo osoby, któ-
re chcą załatwić sprawę w centrum miasta 
wreszcie mają gdzie zaparkować, w do-
datku przez 3 godziny bezpłatnie. Z kolei 
linia bezpłatnej komunikacji do Makówki 
została zlikwidowana z dwóch powodów: 
po pierwsze, rozpoczyna się modernizacja 
trasy do Radziejowic, a po drugie, linia 
była mało uczęszczana.
Dlaczego zatem gmina bierze 20 mln zł 
kredytu? 

– Dlatego, że są jeszcze dostępne środki 
unijne i chcemy je wykorzystać w maksy-
malnym dostępnym wymiarze, a kredyt 
zwiększa nasze środki inwestycyjne. Żeby 
skonsumować środki unijne, musimy za-
bezpieczyć pieniądze na wkład własny. 
A szkoda nie skorzystać ze środków unij-
nych, bo bez nich nigdy nie powstałyby 
takie inwestycje jak Stawy Goliana, Stawy 
Walczewskiego, place zabaw.
Na początku roku głośno było o gminie 
Ostrowice, która z powodu zadłużenia 
została zlikwidowana. Nam nie grozi taki 
scenariusz?

– By zapobiec nadmiernemu zadłuże-
niu samorządów, są wprowadzone progi 
ostrożnościowe. Dawniej samorządy mo-
gły zadłużać się do wysokości 60 proc. 
dochodów. Na koniec bieżącego roku 
będziemy mieli ok. 89 mln zł zadłużenia 

przy planowanych dochodach ponad 300 
milionów. To daje zadłużenie na pozio-
mie 28 proc. dochodów. Wedle obecnych 
przepisów dla każdej gminy wyliczany 
jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłu-
żenia, dotyczący maksymalnej wysokości 
rocznych spłat kredytu w stosunku do 
dochodów. Dla gminy Grodzisk wyno-
si on ok. 15 proc., a my na spłaty rocznie 
przeznaczamy ok. 5 proc. dochodów. Więc 
każdy może sobie sam odpowiedzieć, czy 
porównywanie nas do gminy Ostrowice 
jest uzasadnione.
Gdy rozmawialiśmy kilka lat temu, mó-
wił Pan, że jeśli 20 proc. wydatków gminy 
stanowią środki przeznaczone na inwe-
stycje, to przyzwoity wynik, natomiast 
jeśli zaczynają oscylować w okolicach 
15 proc. to już sygnał alarmowy. Jaki pro-
cent wydatków gmina przeznaczy na in-
westycje w tym roku?

– W 2018 roku wydaliśmy na inwesty-
cje rekordową kwotę prawie 105 mln zł, co 
stanowiło ok. 33 proc. wydatków. W  bie-
żącym budżecie na inwestycje pierwotnie 
zapisane było 85 mln zł, ale ponieważ część 
środków unijnych nie wpłynęła w  ubie-
głym roku i przejdą na rok 2019, to już 
wiemy, że będzie to ponad 94 mln zł, czyli 
również będzie to ok. 30 proc. wydatków. 
Jakie najważniejsze inwestycje czekają 
nas w tym roku?

– Z tych, które są już realizowane, 
warto wymienić inwestycje oświatowe. 
Przy Szkole Podstawowej nr 5 powsta-
je hala sportowa, a dotychczasowa sala 
gimnastyczna zostanie zaadaptowana na 
pomieszczenia dydaktyczne. W SP w Iz-
debnie Kościelnym budujemy salę gimna-
styczną, a w SP nr 2 powstaje całe nowe 
skrzydło budynku. Ponadto planujemy 
ogłosić w tym roku przetarg na budo-
wę szkoły w Szczęsnem, rozpoczęliśmy 
projektowanie rozbudowy SP w  Ksią-
żenicach. Projektowane jest również 
przedszkole przy ul. Okrężnej. Ponadto 
kontynuujemy program budowy świe-
tlic na terenach wiejskich – lada moment 
nowe obiekty zostaną otwarte w Zabłotni 
i Mościskach, a w maju-czerwcu ogłosimy 
przetarg na budowę świetlicy w Czarnym 
Lesie. 
Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy chcieli-
by porządnych dróg.

– Jak co roku na drogi przeznaczymy 
ponad 20 mln zł – ok. 15 mln zł na bu-
dowę i modernizację dróg gminnych, ok. 

5  mln zł na bieżące remonty, dodatkowo 
3  mln  zł dokładamy do dróg wojewódz-
kich i powiatowych. To dużo i mało, bo 
mimo znacznej kwoty wciąż jest to za 
mało w stosunku do potrzeb. Ale sądzę, że 
w perspektywie 2-3 lat, kiedy skończą się 
środki unijne i zakończymy duże inwesty-
cje kubaturowe, przyjdzie czas na włożenie 
w drogi naprawdę dużych pieniędzy i pro-
blem zostanie rozwiązany. 
Jakie projekty unijne obecnie realizujemy?

– Drugi etap budowy ścieżek rowero-
wych – w tym roku oprócz samych ścieżek 
powstaną zadaszone parkingi rowerowe. 
Z  projektu Zielone Płuca Mazowsza zo-
staną zakupione autobusy elektryczne 
i  będziemy mogli dokonać modernizacji 
niektórych dróg, m.in. wybudujemy rondo 
na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Teligi. Po-
nadto w ramach dotacji unijnej prowadzi-
my rewitalizację Dworku Chełmońskiego 
w Adamowiźnie. Niestety firma, która wy-
grała przetarg, nie wywiązywała się w ża-
den sposób z harmonogramu i musieliśmy 
z nią rozwiązać umowę. Teraz trwają pra-
ce inwentaryzacyjne, następnie zostanie 
wykonana wycena dotychczasowych prac 
i będziemy ogłaszać przetarg na dokończe-
nie tej inwestycji.
W planach budżetowych na ten rok jest 
również rozpoczęcie budowy hali wido-
wiskowej i ratusza. Na te inwestycje rów-
nież planujemy pozyskać dotacje?

– Być może na halę uda nam się po-
zyskać środki z Ministerstwa Sportu. 
Niemniej liczymy się z tym, że obie in-
westycje będą realizowane ze środków 
własnych. Szacunkowy koszt budowy 
ratusza to 19 mln zł, a hali widowiskowej 
– 68 mln zł. Obie pozycje są zabudżeto-
wane w wieloletniej prognozie finansowej 
i jesteśmy przygotowani, by realizować 
je równolegle – ratusz w latach 2019-21, 
a halę w latach 2019-22. 
Stać nas na dwie tak duże inwestycje rów-
nocześnie?

– Dochody gminne rosną w każdej 
sferze. Wpływy z podatku od nierucho-
mości, z udziału w PIT i CIT, z podatku 
od środków transportu – we wszystkich 
pozycjach mamy tendencje wzrostowe. 
Co roku mamy ok. 500-600 nowych mel-
dunków, nasi mieszkańcy coraz lepiej 
zarabiają, grodziskie firmy też dobrze 
prosperują i to się przekłada na wzrost 
dochodów.
Dziękuję za rozmowę.
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Rodzinne firmy ze wsparciem
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Grodzisk jako jedno z siedmiu 
miast w kraju został wybrany 
przez Stowarzyszenie Inicjatywa 
Firm Rodzinnych jako miejsce 
stworzenia Lokalnego Centrum 
Kompetencji Rozwoju Firm 
Rodzinnych. Pierwsze z cyklu 
seminariów odbyło się 20 lutego 
w Willi Niespodzianka.

– Bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Cieszę 
się z każdej inicjatywy, która gromadzi lu-
dzi biznesu, bo moje lata doświadczeń w za-
kresie współpracy z biznesem pokazują, że 
nie udało się wypracować żadnej formuły 
współpracy biznesu z samorządem. Bardzo 
bym chciał, by władze samorządowe miały 
kontakt z jakimś przedstawicielstwem lu-
dzi biznesu, żebyśmy mogli porozmawiać 
o konkretnych sprawach, co moglibyśmy 
zmienić w naszych działaniach, żeby było 
lepiej – mówił burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński na początku spotkania, które 
zgromadziło grodziskich przedsiębiorców. 
– Jestem w stanie pomóc w organizacji spo-
tkań z przedstawicielami urzędów i różnych 
jednostek, z którymi mają kontakt przedsię-
biorcy, by mieli oni możliwość wyartyku-
łować swoje oczekiwania wobec instytucji. 
Żeby nie było takich sytuacji, że przedsię-
biorca musi indywidualnie zmierzyć się z 
całą maszynerią administracyjną, która jest 
w Polsce rozrośnięta do granic przyzwoito-
ści – deklarował burmistrz, który przypo-
mniał, że wśród miast partnerskich Grodzi-

ska jest m.in. Giżycko i francuskie Carros, 
co otwiera możliwości współpracy również 
przed lokalnym biznesem.

W roli ekspertów seminarium pt. „Prak-
tyczne podejście do budowy i trwałości 
lokalnego biznesu rodzinnego – sukcesja, 
zarządzanie, polityka miasta” wystąpili 
wiceprezes Stowarzyszenia IFR Tomasz 
Budziak oraz reprezentujący Związek 
Miast Polskich Łukasz Dąbrówka.

– Środowisko firm rodzinnych może 
funkcjonować na szczeblu ogólnopolskim, 
tak jak funkcjonuje nasze stowarzyszenie, 
ale to, co najważniejsze w biznesie, dzieje 
się na szczeblu lokalnym. Firmy rodzinne 
nie będą korzystały z otoczenia bizneso-
wego, o ile nie będą we właściwy sposób 
reprezentowane w relacjach z tymi, którzy 
mają wpływ na ich działalność – mówił 
Tomasz Budziak, wymieniając takie in-
stytucje jak Urząd Skarbowy, Straż Pożar-
na, ZUS czy Sanepid.  

Koordynatorem działań związanych 
z  projektem Inicjatywy Firm Rodzinnych 
w Grodzisku jest Jacek Kołodziejak. 

– Fantastycznie, że Grodzisk został wy-
brany do tego projektu. To przyniesie wie-
dzę odnośnie konstrukcji firmy rodzinnej i 
doświadczeń państw, które w przeciwień-
stwie do nas nie miały przerwy w normal-
nym funkcjonowaniu firm rodzinnych – 
mówił.

Lokalne centra kompetencji powsta-
ją w  ramach realizowanego przez IFR 
projektu „Tworzenie systemu sieciowego 
wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – 
lokalne centra kompetencji rozwoju firm 
rodzinnych”. Zgodnie z założeniami do-
finansowanego ze środków unijnych pro-
jektu LCK będą stanowiły wsparcie, gdzie 
przedstawiciele firm rodzinnych otrzyma-
ją szybką pomoc w zakresie efektywnego 
zarządzania, nawiązywania dialogu mię-
dzypokoleniowego i skutecznej sukcesji, 
przekazywania kompetencji z pokolenia 
na pokolenie, a także utrwalenia działal-
ności przedsiębiorstwa i  zwiększenia jego 
konkurencyjności w kontekście specyfiki 
działania biznesu rodzinnego.  

n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Około 200 zawodników i zawodniczek 17 lu-
tego w Opypach rywalizowało na różnych 
dystansach w konkurencjach towarzyszą-
cych piątej edycji Grodziskiego Biegu Par. 
Do wyboru były nie tylko długości tras, lecz 
także rodzaje aktywności, bowiem KS Bie-
gi Grodzisk, główny organizator zawodów, 
przygotował trasy zarówno dla biegaczy, jak 
i wielbicieli nordic walking. W biegu serdu-
szek na dystansie 200 m najlepsi w swoich ka-
tegoriach okazali się Weronika Klimas i Jan 
Wąsiewicz, 400 metrów biegu serc najszyb-

ciej pokonali Zuzanna Rekus i Antek Balcer-
ski, zaś w rozgrywanym na dystansie 1000 m 
biegu miłości triumfowali Kamila Żulińska 
(która na metę wbiegła jako pierwsza) oraz 
Zygmunt Kostrzewa. W biegu głównym na 
5 km indywidualnie wśród mężczyzn zwy-
ciężył Daniel Michałowski z klubu Dogoń 
Grodzisk, a pierwszą zawodniczką na mecie 
była Agnieszka Kowalczyk z Leszna, która 
wspólnie z szóstym w całym biegu Adamem 
Kowalczykiem stworzyła zwycięską parę. 
Pięć kilometrów pokonali również zawodni-

cy, którzy wystartowali w konkurencji nor-
dic walking. Jako pierwszy linię mety minął 
Sebastian Karpiński, a na drugim i trzecim 
stopniu podium stanęli odpowiednio Adam 
Klimczak i Małgorzata Puszkarska, którzy 
stworzyli zwycięską parę Warszawa1.

Wszyscy uczestnicy otrzymali na mecie 
medale, a najlepsi w poszczególnych konku-
rencjach odebrali również puchary i nagro-
dy. Na Paprociowej Polanie na strudzonych 
zawodników czekały posiłki regeneracyjne 
oraz ognisko integracyjne.  n  (kb)
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Środki na niezależność 

Niesformalizowani

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” 1 marca zostały złożone 
kwiaty na pomniku Miejsce Straceń przy 
pl. Wolności oraz przed tablicą pamiątkową 
poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych 
znajdującą się na cmentarzu parafialnym. 
W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz samorządowych, powiatowych 

struktur PiS, harcerze V szczepu im. Ob-
wodu AK Bażant oraz reprezentanci Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
wśród których obecny było Stefan Łuczyń-
ski, żołnierz grupy Krzysztofa, oddziału 
partyzanckiego, prowadzącego w 1945 
roku akcje zbrojne i sabotażowe przeciwko 
władzy komunistycznej.  n   (miecz., kb)

Ponad 2,35 mln zł wsparcia unijnego na 
rozwój gospodarki niskoemisyjnej otrzy-
ma gmina Grodzisk w  ramach RPO WM 
2014-2020. Podpisanie umowy w tej spra-
wie odbyło się 26 lutego w Urzędzie Mar-
szałkowskim. Środki zostaną wykorzysta-
ne na wart blisko 3 mln zł projekt poprawy 
efektywności energetycznej trzech budyn-
ków: siedziby magistratu, Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji oraz OSP w Izdebnie 
Kościelnym. Prace remontowo-moderni-
zacyjne obejmą m.in. ocieplenie przegród 
zewnętrznych, stropodachów i podłóg oraz 
wymianę okien, a także przebudowę syste-
mów grzewczych, co pozwoli na zastosowa-
nie automatyki pogodowej.

– Najciekawszy jest projekt dotyczący 
ZWiK, bo przyjęliśmy plan, że uniezależ-
nimy się energetycznie od zewnętrznych 
źródeł energii. Dlatego poza przeprowadze-
niem termomodernizacji budujemy dużą 
stację fotowoltaiczną i dodatkowo będziemy 

wykorzystywać gaz produkowany w naszej 
oczyszczalni. To pozwoli nam w przyszłym 
roku uniezależnić się zupełnie od zewnętrz-
nej energii elektrycznej, co z kolei będzie 
miało wpływ na utrzymanie cen za ścieki 
dla naszych mieszkańców – komentował 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, które-
mu podczas podpisania umowy towarzyszył 
skarbnik gminy Piotr Leśniewski.  n  (kb)

  Źródło: mazovia.pl

Utrudnienia czekają kierowców korzy-
stających z drogi wojewódzkiej nr  719 
na odcinku między Grodziskiem a Mi-
lanówkiem. Na ul. Królewskiej w związ-
ku z budową nowego mostu na Rokit-
nicy i remontem przepustu na granicy 
obu miast został wprowadzony ruch 
wahadłowy. Jak informuje Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, zgodnie 
z  umową wykonawca na przeprowa-
dzenie prac ma czas do końca listopa-
da 2019 roku, a łączny koszt robót to 
1,4 mln zł.  n  (kb)

Spora grupa grodziskich radnych wzięła 
udział w objeździe gminy, który został 
zorganizowany 16 lutego przez bur-
mistrza Grzegorza Benedykcińskiego. 
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
w terenie ze stopniem zaawansowania 
niektórych gminnych inwestycji, odwie-
dzić te zrealizowane, a także zobaczyć 
miejsca, odnośnie których w niedalekiej 
przyszłości będą podejmowane decyzje 
– jak pierzeja pl. Króla Zygmunta Stare-
go, gdzie planowane jest wybudowanie 
nowej siedziby szkoły muzycznej oraz 
utworzenie liceum, czy ul. Harcerska, 
która w dalszej perspektywie ma stać 
się wizytówką miasta. Ponadto na trasie 
objazdu znalazły się Szkoła Podstawo-
wa nr 5, przy której wznoszona jest hala 
sportowa, Oczyszczalnia Miejska, gdzie 
powstaje farma fotowoltaiczna, a także 
nowe świetlice w Zabłotni i Kraśniczej 
Woli, OSP w Izdebnie Kościelnym i tam-
tejsza Szkoła Podstawowa, przy której 
również budowana jest sala gimnastycz-
na, a także Szkoła Podstawowa nr 2, 
gdzie bardzo zaawansowane są prace nad 
budową nowego skrzydła szkoły. W roli 
przewodników oprócz burmistrza wy-
stąpili przedstawiciele poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miejskiego i szefowie 
gminnych jednostek. n  (kb)

– W Grodzisku istnieją bardzo ważne 
miejsca na kulturalnej mapie miasta – 
Centrum Kultury, Willa Niespodzianka, 
Mediateka, Galeria Młodych, Poczekalnia 
PKP. To są świetne miejsca, które zaspo-
kajają potrzeby różnych grup społecznych: 
młodzieży, dorosłych, seniorów. Jednak 
pozostaje pewna grupa młodzieży i mło-
dych dorosłych, którzy mimo bogactwa 
oferty nie wpisują się w żadną z propozycji 
– mówi pedagog ulicy Agata Sidorek, która 
wspólnie z Magdaleną Mańkowską od po-
czątku roku realizuje projekt WGM-Art.

Jego celem jest dotarcie do tych osób, 
które niekoniecznie chcą korzystać ze sfor-
malizowanych zajęć czy warsztatów, a czas 
wolny spędzają najczęściej w okolicach 
dworca kolejowego, galerii handlowej czy 
Centrum Kultury. 

– Naszym zadaniem jest pokazać im, ja-
kie sami mają możliwości, jak z nich mogą 
korzystać w pozytywny sposób. Bo wia-
domo, że jeśli młodzież nie wie, jak spę-

dzić czas, to zawsze znajdzie się ktoś, kto 
wpadnie na pomysł, jak tę bezczynność 
przerwać, nie zawsze w rozsądny sposób. 
My chcemy pokazać, że można się nie nu-
dzić w sposób twórczy – mówi Magdalena 
Mańkowska, która jako pedagog ulicy pra-
cuje w Grodzisku od kilku lat.

Jak oceniają streetworkerki, grupa mło-
dych ludzi, którzy mimo swojego poten-
cjału z różnych przyczyn nie znajdują dla 
siebie odpowiedniej oferty w mieście, liczy 
kilkadziesiąt osób. Starają się dotrzeć do 
nich zarówno przez kontakt bezpośredni, 
jak i poprzez grupę WGM-art, którą moż-
na znaleźć na facebooku.

– Wiadomo, że nie od razu będziemy 
robić filmy, wystawy czy koncerty. Ale 
wszystko jest możliwe. Tylko potrzeba cza-
su – przekonuje Agata Sidorek. 

Projekt realizowany jest w ramach dzia-
łań gminy mających na celu przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu. 

n  (kb)
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Z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkała się I Konferencja 
Fotowoltaiczna, która odbyła się 28 lutego w Mediatece. Urząd Miejski 
zorganizował ją w ramach projektu Interreg Central Europe CitiEnGov.

Podobnie jak człowiek, bóbr potrafi przystosować środowisko do własnych potrzeb. Jednak o ile działalność 
człowieka bardzo rzadko jest dobra dla przyrody, o tyle na zmiany generowane przez bobra budowniczego należy 
spojrzeć od strony korzyści, jakie z jego działalności czerpią inne organizmy. A więc rada dobra – pokochaj bobra!

– Istnieje duże prawdopodobieństwo 
wzrostu cen energii, dlatego fotowoltaika 
to dobry interes. Chcemy wam pomóc zo-
rientować się w tej sprawie. Naszym obiek-
tem, który pochłania najwięcej energii, jest 
oczyszczalnia ścieków, gdzie zaczęliśmy 
budowę dużej farmy fotowoltaicznej, która 
powinna w pełni zaspokoić nasze potrzeby 
energetyczne – mówił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński otwierając konferencję.

Jako pierwszy z zaproszonych eksper-
tów wystąpił dr inż. Andrzej Wiszniew-
ski z Wydziału Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
z  Politechniki Warszawskiej. Jego prelek-
cja dotyczyła fotowoltaiki w teorii – zasad 
działania, prawidłowego doboru wielkości 
instalacji, usytuowania instalacji oraz pro-
dukcji energii w cyklu rocznym.

– Fotowoltaika to technologia, któ-
ra zamienia bezpośrednie i rozproszone 
promieniowanie słoneczne na energię 
użyteczną w postaci prądu. To najszybciej 
rozwijająca się technologia z wykorzysta-
niem źródeł odnawialnych, która pozwoli 
uniezależnić się od surowców kopalnych. 
Żywotność instalacji to około 30 lat. Okres 

zwrotu kosztów instalacji to już poniżej 
10 lat i ciągle maleje. Widzę same zalety – 
mówił dr inż. Andrzej Wiszniewski.

Kolejnym prelegentem był Mateusz Buza 
z Zespołu Zarządzania Energią w  Byd-
goszczy, z którym Grodzisk współpracu-
je. Jego wystąpienie dotyczyło zagadnień 
praktycznych – błędów w budowie insta-
lacji fotowoltaicznych oraz kwestii związa-
nych z ich eksploatacją.

– Przy zakupie warto sugerować się 
mocą całej instalacji. Jednym z najczęściej 
popełnianych błędów jest zacienienie np. 
drzewem – mówił ekspert.

Bogusław Skopek, specjalista z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej opowiadał zebranym 
o zakresie i warunkach wsparcia finanso-
wego mikroinstalacji fotowoltaicznej.

–  1 stycznia weszła ulga termomoder-
nizacyjna i ona dotyczy wszystkich, którzy 
rozliczają się podatkiem PIT – można od-
liczyć 18 proc. W ramach programu Czyste 
Powietrze istnieje pożyczka, która jest cie-
kawie oprocentowana. Ponadto jest m.in. 
ulga inwestycyjna dla rolników – mówił 
Bogusław Skopek.

Na zakończenie wystąpił Bartłomiej 
Steczowicz, prezes zarządu spółki Teraz 
Energia, który zachęcał do rozwagi pod-
czas zakupu instalacji i jej eksploatacji.

Mieszkańcy podczas spotkania zadawa-
li wiele szczegółowych pytań, co świadczy 
o ich świadomej decyzji, by przejść na od-
nawialne źródła energii.

– Niedługo zakładamy baterie fotowol-
taiczne. To duża inwestycja, ale byliśmy 
u  kuzyna pod Płońskiem, który już to 
ma i  namówił nas wymiernymi oszczęd-
nościami – mówił Andrzej Dziekański, 
mieszkaniec Grodziska.

Ci, którzy nie wzięli udziału w konferen-
cji, a są zainteresowani fotowoltaiką, mogą 
skontaktować się z energetykiem miejskim 
Marianem Czyżewskim.

– Obniżają się koszty instalacji fotowol-
taicznych, dlatego staje się to coraz bar-
dziej dostępna technologia. Sam założy-
łem taką instalację, ponieważ chciałem być 
w takiej sytuacji, że przychodzę na spotka-
nie z mieszkańcami bądź zapraszam ich 
do biura i mam wiedzę praktyczną na ten 
temat – mówił Marian Czyżewski.

n Tekst i fot. Anna Redel

W stronę słońca

– Specyficzne i charakterystyczne prze-
kształcenia środowiska wodno-lądowe-
go, związane z magazynowaniem wody, 
zmianami w geomorfologii, renaturyza-
cją brzegów rzek i zbiorników wodnych 
czy wpływem na inne zwierzęta, możemy 
zaobserwować także w gminie Grodzisk 
Mazowiecki i w całym powiecie – cho-
ciażby na wodach rzeki Utraty, Mrowny, 
Rokitnicy, Pisi Gągoliny czy w okolicy Sta-
wów Jaktorowskich. Bobry tworzą nowe 
obszary bytowania dla wydr, norek czy 
piżmaków, a także dla wielu ptaków, m.in. 
dzikich kaczek, czapli, oraz ryb, płazów 
i  całego szeregu mniejszych organizmów 
wodnych. Bóbr europejski, czyli Castor 
fiber, w Polsce podlega ochronie gatun-
kowej. Ze względu na bardzo skryty tryb 
życia oszacowanie liczebności gatunku nie 
jest łatwe. Padają liczby od ponad 100 000 

przez 55 000 do 38 000 osobników. Dzisiej-
sza populacja bobrów w naszym kraju to 
efekt udanej reintrodukcji tego gatunku, 
prowadzonej już w latach 60. i 70. głównie 
za sprawą profesora Wirgilusza Żurow-
skiego, wybitnego przyrodnika, myśliwe-
go i naukowca z PAN. 

Bobry mają brązowe futro o różnych od-
cieniach. Cechą charakterystyczną zwie-
rzaka jest mocno spłaszczony, pokryty 
łuskami ogon, zwany kielnią. Dla lepszego 
korzystania ze środowiska wodnego przy-
roda wyposażyła tego gryzonia w błonę 
pławną znajdującą się między palcami tyl-
nych łapek, dzięki której świetnie pływa 
i nurkuje. Bobry żyją parami wraz z potom-
stwem. Ciąża trwa 90-100 dni, w kwietniu 
lub maju samica rodzi do 5 młodych. Bo-
berki karmione są mlekiem przez 8 tygo-
dni, jednak od 5 tygodnia zaczynają jeść 

delikatne rośliny. Dorosłe osobniki posi-
lają się głównie łykiem z drzew i krzewów 
oraz roślinami wodnymi. Bobry są znako-
mitymi hydrotechnikami, nad brzegami 
rzek i jezior często możemy zaobserwować 
wznoszone przez nie żeremia i tamy. Bywa, 
że konstrukcje te generują szkody w upra-
wach rolnych i budowlach, np. wałach 
przeciwpowodziowych. Zdarza się jednak, 
że rozwiązania lądowych inżynierów szko-
dzą wodnym budowniczym. Pamiętam 
dramatyczną akcję grodziskich strażaków, 
którzy uratowali rodzinę bobrów uwię-
zioną w  studzience systemu drenarskiego 
położonego bezpośrednio przy Rozłogach. 
Uwolnione zwierzęta błyskawicznie od-
daliły się do swej bezpiecznej przystani 
– opowiadał Wiesław Biskupski, ekspert 
z zakresu gospodarki łowieckiej Starostwa 
Powiatowego.                               n (not. mm)
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– Kluczowym momentem tej edycji było 
otwarcie Mediateki. Budynek jest wspa-
niały, mamy do dyspozycji dwie sale wie-
lofunkcyjne. Na nasze zajęcia chodziło ok. 
600 uczestników. Współpracowali z nami 
znakomici specjaliści, którzy mają dużą 
wiedzę, doskonałe kompetencje i świetny 
kontakt z podopiecznymi – mówił Marcin 
Mazur, główny specjalista ds. seniorów 
w  Urzędzie Miejskim, który opowiedział 
zebranym o koncepcji SAS.

Strefa Aktywnego Seniora to regularne 
zajęcia rozwijające i ciało, i umysł. W  tej 
edycji seniorzy mogli skorzystać z rozma-
itych propozycji, które układały się w  trzy 
formy aktywności. W ramach zajęć ru-
chowo-prozdrowotnych, które cieszyły się 
największą popularnością, prowadzone 
były gimnastyka rehabilitacyjna, ćwiczenia 
odmładzające, wzmacniające, rozciągające, 
tańce w kręgu, nordic walking, a także – co 
było nowością – grupy tai chi. Na zajęcia 
kognitywno-rozwojowe składały się: tre-
ning pamięci, lektoraty języka angielskiego 
i francuskiego oraz zajęcia komputerowe. 
Ostatnią grupę stanowiły zajęcia artystycz-
ne, czyli taniec towarzyski, malarstwo, rę-

kodzieło, robótki ręczne i teatr. Ofertę kul-
turalną proponowaną seniorom tworzyły 
seanse kinowe, koncerty, wycieczki, zabawy 
taneczne i zajęcia kulinarne. Co do części 
popularno-naukowej to w jej skład wcho-
dziły: wykłady, spotkania i pogadanki.

Istotnym elementem programu były zaję-
cia prowadzone w ośmiu świetlicach gmin-
nych: w Izdebnie Kościelnym, Kadach, 
Kłudnie Starym, Kraśniczej Woli, Łąkach, 
Natolinie, Szczęsnem oraz Żukowie.

Jak podkreślał Marcin Mazur, realiza-
cja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa 
bez współpracy z Biblioteką Publiczną, 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Centrum 
Kultury oraz jego filiami, a zwłaszcza Po-
czekalnią PKP.

– Cały czas się uczymy, szukamy nowych 
rozwiązań, myślimy jak poszerzyć te dzia-
łania, które już robimy. Proszę, wspomagaj-
cie nas swoimi radami. Naszym zadaniem 
jest, aby było wam sympatycznie, przy-
jemnie i fajnie, bo wasza radość jest naszą 
wielką radością. Z myślą o was planujemy 
uruchomienie wymiany emeryckiej z Gi-
życkiem i rozpoczynamy prace związane 
z budową tężni – mówił burmistrz Grze-

gorz Benedykciński, który opowiadając 
o planach inwestycyjnych wspomniał także 
o budowie Domu Seniora. – Koncepcja jest 
taka, że będzie to miejsce czynne całodobo-
wo, ze 100 miejscami dla osób samotnych, 
aby mogły żyć w godnych, nowoczesnych 
warunkach. Proponowana lokalizacja to 
ul. Tylna – dodał burmistrz.

Podczas spotkania podsumowującego 
program nie obyło się bez pokazu umie-
jętności i talentów seniorów. Na scenie CK 
zaprezentowała się grupa taneczna prowa-
dzona przez Jarosława Koryckiego, która 
wykonała trzy tańce. Podczas zajęć teatral-
nych powstał natomiast Teatr Seniorów 
Świt, który przedstawił spektakl „Sceny 
z Przybory” w oparciu o teksty Kabaretu 
Starszych Panów w reżyserii Kamila Bana-
siaka. Popisy uczestników zebrana publicz-
ność oglądała z dużym zainteresowaniem 
i nagrodziła je gromkimi oklaskami.

A że grodziska Strefa Aktywnego Senio-
ra działa jak dobrze naoliwiona maszyna, to 
niedługo po podsumowaniu czwartej edycji 
ruszyła kolejna. Jej finał przewidziany jest 
na połowę czerwca.

n Tekst i fot. Anna Redel
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Na przewodniczącą rady członkowie 
wybrali związaną z grodziskim Uniwer-
sytetem Trzeciego Wieku Teresę Fifiel-
ską-Nowak. Stanowisko wiceprzewod-
niczącego objął stojący na czele rady 
w  minionej kadencji Stanisław Górec-
ki, zaś na sekretarza powołano Adama 
Gogłozę. Sukcesów prezydium życzyli 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński, wiceburmistrz 
Tomasz Krupski oraz wiceprzewodni-

czący Rady Miejskiej Stanisław Kolasa. 
Spotkania gremium pełniącego funkcje 
doradczą i konsultacyjną będą odbywa-
ły się w Willi Niespodzianka raz na dwa 
miesiące, ale częstotliwość spotkań mogą 
zweryfikować bieżące potrzeby.

– Nie ma niczego gorszego niż zamy-
kanie się w sobie, w domu i narzekanie. 
Człowiek póki może, powinien być ak-
tywny. Będziemy starali się wspierać 
działania miasta w kierunku aktywizacji 

seniorów. Opieką powinny zostać objęte 
również osoby starsze, z powodu choroby 
wyłączone z życia społecznego. Seniorzy 
dotknięci różnego rodzaju zespołami otę-
piennymi muszą mieć możliwość wyjścia 
z domu, skorzystania z rehabilitacji. A ro-
dziny tych osób będą mogły w tym czasie 
odpocząć czy wykorzystać czas na zała-
twienie różnego rodzaju spraw – mówiła 
Teresa Fifielska-Nowak. 

n  Tekst i fot. Małgorzata Müldner

Wspaniała zabawa, inspirujące zajęcia i fajne towarzystwo – taką laurkę wystawili uczestnicy Strefy Aktyw-
nego Seniora jej organizatorom 5 lutego podczas spotkania podsumowującego IV edycję programu. Sala 
widowiskowa Centrum Kultury wypełniona była po brzegi osobami 60+, czyli adresatami oferty różnorod-
nych zajęć trwających od września 2018 r. do stycznia 2019 r.

Zaktywizowanie jak największej liczby seniorów oraz doprowadzenie do budowy Dziennego Domu Opieki – to 
najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi Gminna Rada Seniorów. Jej nowa kadencja rozpoczęła się 7 lutego.

Strefa dużych możliwości

Aktywne gremium
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Przejazdy
dla seniorów

Przejazdy dla seniorów w pociągach  
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 lat.                          

Zakres ważności
Osoba, która ukończyła 60 lat, uprawniona 
jest do nabywania biletów z ulgą 50%:
a)  jednorazowych, 
b)  okresowy imienny, 
 na przejazd pociągami WKD.

Przejazdy na podstawie ww. biletów mogą 
odbywać się w dni robocze oraz w soboty, 
niedziele i święta przez 24 godziny na 
dobę (bez ograniczeń).

Warunki stosowania
Ulgę 50% stosuje się na podstawie doku-
mentu stwierdzającego wiek seniora.

11miasto i gmina

To dobra okazja, by przybliżyć postać za-
łożycielki zgromadzenia, które prowadzi 
przedszkole im. Aniołów Stróżów, cieszące 
się wśród rodziców grodziskich maluchów 
zasłużoną sławą. Matka Antonina Mirska 
urodziła się 28 lipca 1822 r. w Przemyślu, 
jako Marcjanna, córka Antoniego i Ma-
rianny z Jarockich. W wieku osiemnastu lat 
została szarytką i poświęciła się opiece nad 
chorymi. Po kilku latach z powodu choroby 
nóg wystąpiła ze zgromadzenia, nadal an-
gażowała się jednak w pomoc bliźnim jako 
osoba świecka. W 1856 roku wyjechała do 
Laval we Francji, gdzie Siostry Matki Bożej 
Miłosierdzia pracowały nad upadłymi mo-
ralnie dziewczętami. Tam też odbyła nowi-
cjat i przyjęła imię Antonina. Z Laval udała 
się do Lwowa, by zdobyte we Francji do-
świadczenie przeszczepić na grunt polski, 
a w 1857 r. powołała do istnienia Zgroma-
dzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Zatwier-

dził je 10 lat później papież Pius IX. Siostry 
zajmowały się prostytutkami, nazywanymi 
wtedy pokutnicami, a także otaczały opieką 
zaniedbane dziewczęta i sieroty. Matka An-
tonina zmarła 23 listopada 1905 r. Jej docze-
sne szczątki spoczywają w sarkofagu domu 
generalnego w Grodzisku.

Dzieło założycielki jest kontynuowa-
ne w  prowadzonych przez zgromadzenie 
29 placówkach w Polsce i 8 za granicą. Naj-
dłużej na misjach, od 1978 roku, siostry 
pracują w Japonii. W 2000 r. została utwo-
rzona placówka w Kamerunie. Siostry są też 
obecne w Szwajcarii i na Ukrainie. 

Proces beatyfikacyjny Matki Antoniny 
Mirskiej na szczeblu diecezjalnym trwał 
24 lata. Teraz dokumenty zostaną przekaza-
ne do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
w Rzymie. Tam zostaną uroczyście otwarte 
i sprawdzone, czy wszystkie procedury do-
chodzenia na etapie diecezjalnym zostały 

wykonane zgodnie z wymogami prawa ka-
nonizacyjnego. Jeżeli w ocenie kongregacji 
dochodzenie diecezjalne zostało przepro-
wadzone właściwie, zostanie uznana jego 
ważność. W tym momencie rozpocznie się 
II etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. 
Ostateczną decyzję o beatyfikacji podejmu-
je Ojciec Święty.

Modlitwa o beatyfikację Matki Anto-
niny jest zamieszczona na stronie inter-
netowej zgromadzenia www.providentia.
pl. Dopóki trwa proces beatyfikacyjny nie 
można modlić się do Sługi Bożej, ale przez 
jej wstawiennictwo prosić o zdrowie, w in-
tencji rodzin czy potrzebne łaski. Każdy, 
kto otrzyma łaskę mającą znamiona cudu, 
informacje o tym może przekazać do domu 
generalnego na ul. Okrężnej. Jest to bardzo 
ważne dla dalszego etapu procesu beatyfi-
kacyjnego Matki Antoniny Mirskiej.

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Na początku stycznia 2019 r. w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu odbyła się 
ostatnia sesja diecezjalnego Trybunału Beatyfikacyjnego, podczas której zakończył się diecezjalny etap procesu 
beatyfikacyjnego Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Dom 
generalny zgromadzenia znajduje się w Grodzisku, przy ul. Okrężnej.

W drodze na ołtarze 
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Przez dwie kadencje był Pan przewodni-
czącym komisji rewizyjnej, a tym razem 
nie znalazł się Pan w jej składzie. Coś 
Pana zniechęciło do komisji rewizyjnej?

– W komisji rewizyjnej pracowałem 
przez dwie kadencje i uznałem, że to wy-
starczy, zwłaszcza że zmieniły się przepi-
sy i komisja rewizyjna została podzielona 
na komisję rewizyjną oraz komisję skarg 
i wniosków, więc kompetencje również po-
dzieliły się między dwóch przewodniczą-
cych. W obecnej kadencji nie znalazłem się 
w  składzie komisji rewizyjnej, ponieważ 
jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
nie mogę uczestniczyć w jej pracach. 
Funkcja wiceprzewodniczącego jest 
mniej czy bardziej wymagająca?

– To przede wszystkim wyróżnienie. 
Myślę, że jest konsekwencją mojej pracy 
w poprzednich dwóch kadencjach i dobre-
go wyniku wyborczego, za który dziękuję 
wyborcom. Moje obowiązki w niczym się 
nie zmieniły. Jestem radnym, zasiadam 
w komisjach problemowych i reprezentuję 
mieszkańców w wielu sprawach.
Z 498 głosów, które otrzymał Pan 
w  ostatnich wyborach, 459 zdobył Pan 
w Książenicach. Jak Pan skomentuje taki 
rozkład głosów?

– Nie mogło być inaczej, ponie-
waż w  poprzedniej kadencji radni byli  
wybierani w  okręgach jednomandato-
wych, więc każdy zabiegał o inwestycje 
w swoim okręgu wyborczym. Ja przede 
wszystkim miałem na uwadze rozwiązy-
wanie problemów mieszkańców Książenic, 
Marynina i Urszulina. Teraz reprezentuję 
cały okręg wiejski. 
Bez specjalnych względów dla Książenic?

– Naturalnie, najlepiej zna się problemy 
miejscowości, w której się mieszka i w któ-
rej zna się osobiście z wyborcami, rozma-
wia się z nimi na ulicy. Ale każdy sołtys 
może mnie zaprosić na spotkanie wiej-
skie, każdy mieszkaniec może zgłosić mi 
problem i w miarę możliwości postaram 
się pomóc. Poza tym jesteśmy radnymi 
wszystkich mieszkańców, więc są prio-
rytety dotyczące wszystkich, jak choćby 
budowa obwodnicy. Brak obwodnicy po-
woduje niemal dosłownie brak tlenu dla 
gminy. Drugą ważną sprawą jest budowa 
ratusza. Nie chodzi o to, żeby powstał 

nowy biurowiec dla radnych i dla urzęd-
ników, ale po opuszczeniu przez magistrat 
dotychczasowej siedziby zwolni się tam 
miejsce dla OPS, straży miejskiej, organi-
zacji pozarządowych. Trzecią inwestycją, 
którą popieram, jest budowa hali sporto-
wej. Grodzisk bardzo się rozwija, mamy 
mnóstwo klubów sportowych, to już nie 
jest tylko Pogoń czy Sparta. Taka hala jest 
potrzebna dla rozwoju różnych dyscyplin 
sportowych w naszej gminie.
„Moja praca samorządowa opiera się 
na planie odnowy wsi Książenice, który 
z mojej inicjatywy powstał w 2011 roku 
i obejmuje lata 2011-18” – mówił Pan 
przed kilku laty. Mamy rok 2019, więc 
można podsumować, co się udało, co się 
nie udało. 

– Najwięcej radości sprawiło mi wybu-
dowanie szkoły, nowoczesnej placówki, 
która osiąga bardzo dobre wyniki w  na-
uczaniu. Tę radość zmąciło mi to, że po 
reformie oświaty szkoła przewidziana 
na sześć klas i 600 uczniów musi pomie-
ścić 800 uczniów i budynek jest za mały. 
W  związku z tym gmina przystępuje do 
rozbudowy szkoły. 
A inne kwestie?

– Zadowolony jestem z budowy ścieżki 
rowerowej z Grodziska do Siestrzeni, choć 
do pełni szczęścia brakuje sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych u zbie-
gu ulic Mazowieckiej, Sadowej i Parkowej 
w  Książenicach. Jest tam zjazd dla rowe-
rów, z przejścia korzystają dzieci idące do 
szkoły, pacjenci pobliskiej przychodni, pa-
sażerowie autobusów, a mało który z kie-
rowców stosuje się do ograniczenia prędko-
ści, więc miejsce jest bardzo niebezpieczne. 
W związku z tym wnioskowałem do staro-
stwa o wybudowanie sygnalizacji świetlnej.
Ważną kwestią, o której Pan mówił od 
początku zasiadania w radzie, jest po-
prawa stanu dróg i oświetlenia w Ksią-
żenicach, a  przede wszystkim moderni-
zacja ciągu ulic Źródlana-Marylskiego. 
Jak ocenia Pan stopień realizacji tych 
inwestycji?

– Wieś Książenice w 2010 roku liczyła 
700 mieszkańców, w tej chwili zamieszku-
je ją 2000 zameldowanych osób i ok. 500 
niezameldowanych, czyli liczba mieszkań-
ców się zwielokrotniła, a wymagania no-

wych mieszkańców są proste: kanalizacja, 
droga, oświetlenie. Dużo się robi, by te 
potrzeby zaspokoić, ale jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Budowa dróg na osiedlu jest 
uzależniona od wykonania kanalizacji. 
Bez kanalizacji położenie nawierzchni nie 
ma najmniejszego sensu. W tym roku ta 
budowa wreszcie rusza. Projekt na budo-
wę drogi od skrzyżowania Marylskiego 
z ul. Mazowiecką aż do skrzyżowania 
Źródlanej z Widokową w Radoniach jest 
gotowy, dlatego wierzę, że po wykonaniu 
kanalizacji w latach 2019-20 powstanie 
droga z  chodnikiem, ścieżką rowerową, 
oświetleniem oraz pełnym uzbrojeniem. 
Radnego Kolasy można posłuchać nie 
tylko podczas sesji Rady Miejskiej, lecz 
także podczas koncertów. 

– Jestem członkiem chóru nauczyciel-
skiego Viva la Musica. To moje hobby. 
Muszę się pochwalić, że ta grupa utalen-
towanych chórzystów ma niezły repertuar. 
Występujemy w różnych miejscach, nie 
tylko w Grodzisku i okolicy. Byliśmy rów-
nież na Białorusi i Litwie. Śpiewanie przy-
nosi nam radość, a jeśli przynosi ją również 
ludziom, którzy nas słuchają, to jest pełna 
satysfakcja. Ja jestem tylko ogniwem tego 
chóru, który prowadzi Stanisław Wiśniew-
ski. Jak powiada, gdy śpiewamy, nie może 
być słychać osobnych głosów, tylko mamy 
śpiewać jednym, wspólnym głosem. 
Zasada ta stosuje się również w Radzie 
Miejskiej?

– Mówienie jednym głosem w Radzie 
Miejskiej to jest droga do sukcesu. Pomi-
mo różnicy zdań, trzeba starać się ze sobą 
rozmawiać, słuchać się wzajemnie i na 
tym opierać dalszą współpracę.
Jak ocenia Pan zapowiedzi strajku na-
uczycielskiego?

– Na temat samego strajku nie będę się 
wypowiadał. Mogę powiedzieć jedynie, że 
ten zawód  jest niedowartościowany i każ-
dy nauczyciel na awans zawodowy na na-
uczyciela dyplomowanego musi pracować 
aż 15 lat. Nikt z młodych zdolnych ludzi 
przygotowujących się do zawodu nauczy-
ciela nie może sobie pozwolić na to, żeby 
czekać 15 lat, po przepracowaniu których 
otrzyma podwyżkę podstawy wynagro-
dzenia do 3.500 zł brutto.
Dziękuję za rozmowę.

Stanisław Kolasa, 69 lat, 
emerytowany nauczyciel. 
W Radzie Miejskiej od 2010 
roku, od listopada 2018 roku 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. Kandydował w okręgu 
nr 3 z KWW Ziemia Grodziska. 

Obowiązki  
się nie zmieniły 
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Tegoroczny koncert pamięci Marka Ca-
banowskiego był jednocześnie hołdem 
dla nestora polskiego jazzu Jerzego „Du-
dusia” Matuszkiewicza, który w ubiegłym 
roku obchodził dziewięćdziesięciolecie 
urodzin. Koncert rozpoczął się od in-
strumentalnego tematu Matuszkiewicza 
z serialu „Czterdziestolatek”. Utwór za-
brzmiał tego wieczoru jeszcze raz, na za-
kończenie, tym razem zaśpiewany przez 
Agnieszkę Wilczyńską.

Dorobkiem Jerzego „Dudusia” Matusz-
kiewicza można by obdzielić kilku kom-
pozytorów, ponieważ napisał muzykę do 
ponad 200 filmów i seriali. W młodości 
występował m.in. z Krzysztofem Komedą-
-Trzcińskim w zespole Melomani. Nazy-
wany był „lwem saksofonu”. Niesamowita 
przebojowość i chwytliwość skomponowa-
nych przez niego tematów budzi podziw. 
A do tego dochodzą również piosenki na-
pisane dla Hanny Banaszak czy Ewy Bem.

Podczas koncertu 13 lutego zespół 
w składzie: Agnieszka Wilczyńska – śpiew, 
Andrzej Jagodziński – fortepian, Adam 
Cegielski – kontrabas, Robert Majew-
ski – trąbki i Czesław „Mały” Bartkow-

ski – perkusja, wykonał najbardziej znane 
kompozycje „Dudusia”. Publiczność mogła 
usłyszeć m.in. „W powietrzu wyrzeźbiłam 
twoją twarz” do tekstu Agnieszki Osieckiej, 
„La valse du mal”, piosenkę wykonywaną 
kiedyś przez Kalinę Jędrusik do słów Woj-
ciecha Młynarskiego, „Zakochani są wśród 
nas” z repertuaru Heleny Majdaniec, te-
maty z filmów „Małżeństwo z rozsądku”, 
„Stawka większa niż życie”, „Podróż za 
jeden uśmiech”. Wszystkie utwory w aran-
żacjach Andrzeja Jagodzińskiego i Rober-
ta Majewskiego. Zespół wykonał również 
kompozycję Jerzego „Dudusia” Matusz-
kiewicza „Miłość jest impresjonistą”, która 
znalazła się na płycie Agnieszki Wilczyń-
skiej z piosenkami W. Młynarskiego.

Na koncert, oprócz burmistrza Grodzi-
ska Grzegorza Benedykcińskiego i przed-
stawicieli Rady Miejskiej, przybył również 
burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski, 
co tylko potwierdza, że dobra muzyka łą-
czy miasta. „Ach to był szał, gdy Duduś 
grał na saksofonie” śpiewał W. Młynarski. 
No cóż, dziewięćdziesiąt lat minęło, jak 
czterdzieści. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

To był szał, 

Łyk to za mało

Świeżość spojrzenia

gdy Duduś grał
Rocznica śmierci Marka Cabanowskiego od lat jest pretekstem, by postać 
zmarłego w 2006 roku Honorowego Obywatela Grodziska Mazowieckiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1994-2002, dziennikarza upa-
miętnić w sposób najlepszy z możliwych. Wszak znany z pasji do podróży 
i lokalnej historii Marek Cabanowski był wielbicielem i znawcą jazzu.

– Gdyby istniał wzorzec inteligencji, 
humoru i elegancji to z pewnością 
byłby nim nasz gość – tymi słowami  
Łukasz Nowacki zapowiedział boha-
tera rozmowy z cyklu „Łyk kultury”.

– Podobnie jak nie ma ulubionego dziecka, tak nie ma ulubionego obra-
zu. Wszystkie kocha się jednakowo – mówi o swojej twórczości Paweł 
Cabanowski. Pełne barw i ekspresji prace grodziskiego artysty już po raz 
drugi doskonale zaprezentowały się w industrialnym wnętrzu Mediateki.

Znana słuchaczom Radia Bogoria audycja 
pod tym tytułem nie po raz pierwszy opu-
ściła studio nagraniowe. 21 lutego przy-
brała formę spotkania z  publicznością 
wokół książki i filmu o Bohdanie Łazuce, 
a  doskonałym miejscem do tego okaza-
ła się Mediateka. Nasycona anegdotami 
rozmowa stanowiła preludium do po-
premierowego  pokazu filmu w reżyserii 
Andrzeja Sapii. Szeroka publiczność do-
kument zatytułowany „Łazuka… dziec-
kiem podszyty” podziwiała po raz pierw-
szy 17  grudnia w grodziskim Centrum 
Kultury, wtedy też miała przyjemność 
wysłuchać krótkiego recitalu mistrza. Nie 
zabrakło tego elementu  również w  sali 
koncertowej Mediateki, gdzie Bohdan 
Łazuka przy akompaniamencie Czesła-
wa Majewskiego i aplauzie swych wielbi-
cieli wykonał takie szlagiery, jak choćby  
„Bal na Gnojnej”.

– Uśmiech jest jak literatura, powoli 
nam go brakuje – mówił artysta. Zapewne 
na przestrzeni lat poczucie humoru spo-
łeczeństwa ewoluuje, ale Bohdana Łazuki 
niezmiennie świetnie się słucha.

n  Małgorzata Müldner

Wernisaż wystawy pt. 
„Olejem malowane” to-
warzyszył corocznemu 
koncertowi pamięci Mar-
ka Cabanowskiego, ojca 
malarza. Wystawę, na 
którą złożyło się 17 prac 
głównie inspirowanych 
krajobrazem mazowiec-
kim, można było podzi-
wiać do końca lutego.

– Mamy szczęście i za-
szczyt twórczości Pawła 
Cabanowskiego towa-

rzyszyć od wielu lat i ob-
serwować, jak ten talent 
eksploduje, krystalizuje 
się i sublimuje. Paweł cią-
gle zaskakuje nas swoją 
wrażliwością i świeżo-
ścią spojrzenia, rodzajem 
przekazu – mówił Łukasz 
Nowacki, który wzorem 
Marka Cabanowskiego 
o Grodzisku i jego miesz-
kańcach pięknie opowia-
da słowem i piórem.
n  Małgorzata Müldner
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TPD ma już 100 lat
W zawiązku z przypadającym w tym roku 
100-leciem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Zarząd TPD w Grodzisku Mazowieckim 
zwraca się z gorącą prośbą o zgłaszanie się 
wszystkich osób, które w przeszłości były 
związane z naszą Organizacją. Planujemy 
opracować historię działalności TPD na 
naszym terenie, spisać wspomnienia, ze-
brać ewentualne pamiątki w celu zorgani-
zowania jubileuszowej wystawy. Kontakt 
pod nr. tel.: 22 724 27 05

W imieniu Zarządu,
Elżbieta Kwiatkowska
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Rejs jak malowany

Sieć dobrych praktyk
Edukatorzy z Biblioteki Publicznej pod-
czas Dnia Bezpiecznego Internetu opo-
wiedzieli uczestnikom warsztatów w Pa-

wilonie Kultury m.in. o kulturze w sieci, 
cyberprzemocy, netykiecie i fałszywych 
serwerach. Kamil Celewski i Paweł Wa-
silewski radzili także jak postępować na 
portalach społecznościowych, aby nie 
zostać skrzywdzonym. Po prezentacji au-
diowizualnej uczestnicy wspólnie stwo-
rzyli sieć dobrych praktyk i reakcji w  in-
ternecie. Sieć została zainstalowana nad 
pracownią komputerową, aby wszystkim 
użytkownikom przypominała o najważ-
niejszych zasadach netykiety.

– Bezpieczeństwo nastolatków w in-
ternecie jest bardzo ważnym i potrzeb-
nym tematem. Na młodzież czeka coraz 
więcej niebezpieczeństw i zagrożeń – od 
drobnych wykroczeń aż po realną prze-
moc fizyczną, psychiczną lub ekonomicz-
ną. Dlatego tak ważne są dyskusje o stale 

zmieniającym się świecie internetowym 
i systematyczna edukacja młodego po-
kolenia – powiedziała mama 14-letniego 
Tomka, który brał udział w zorganizo-
wanym przez Bibliotekę Publiczną Dniu 
Bezpiecznego Internetu, który w tym 
roku odbył się 5 lutego.

Wieczorem można było wziąć udział 
w zajęciach odbywających się w YouMe-
diach w Mediatece. Gry i zabawy na-
wiązywały do tematu dnia i łączyły na-
ukę z  zabawą. Dzieci poznały ogromne 
możliwości nowoczesnego sprzętu elek-
tronicznego i robotów. Organizatorzy 
zapewniają, że nie było to ostatnie ta-
kie wydarzenie, zwłaszcza że w strefie 
YouMedia na młodych informatyków 
czeka szeroka oferta zajęć.

n Katarzyna Mandes

– Podróżowanie wcale nie musi kosztować 
mnóstwa pieniędzy! Odpowiednie przygo-
towanie i pomysł da każdemu możliwość 
odkrycia pięknych miejsc, niesamowitych 
historii i nowych przyjaźni. Podróże i tu-
rystyka to całe moje życie. Chciałabym się 
dzielić z innymi swoim doświadczeniem, 
niezliczoną ilością przygód i literaturą 
podróżniczą – powiedziała Małgorzata 
Malicka-Przybylska, która 13 lutego w Me-
diatece rozpoczęła cykl spotkań podróżni-
czych dla młodzieży i dorosłych. Jak sama 
przyznaje, prowadzi szalone życie i nie boi 
się nowych wyzwań. Jest grodziszczanką, 
założycielką biura podróży, organizator-
ką, pilotką i przewodniczką wycieczek dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, 

a od niedawna również vlogerką na kanale 
youtube. Pierwsze spotkanie poświęcone 
było Singapurowi. 

Podróżniczka opowiedziała o wschod-
niej kulturze, orientalnej kuchni, zwycza-
jach tamtejszych mieszkańców oraz ich 
sposobie myślenia. Pokazała, że choć tak 
bardzo wszyscy różnimy się od siebie, to 
jedynymi ograniczeniami w relacjach mię-
dzyludzkich są uprzedzenia i bariery sta-
wiane przez nas samych.

Licznie przybyli słuchacze dowiedzie-
li się również, jak tanio zwiedzać piękne 
miejsca i jaką literaturę czytać, by przy-
gotować się do podróży. Nie zabrakło cie-
kawostek, dyskusji, prezentacji pamiątek 
oraz fotografii z podróży. Comiesięczne 
spotkania zaplanowane zostały do czerw-
ca, a oprócz premierowego Singapuru te-
matami opowieści będą Brazylia, Japonia, 
Tajlandia i Turcja.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Kultywowanie pamięci o Leonidzie Teli-
dze w Grodzisku przybiera różne formy 
– na Stawach Goliana stoi pomnik słyn-
nego żeglarza, jego nazwiskiem została 
nazwana jedna z głównych ulic Osiedla 
Kopernika, patronuje też Hufcowi ZHP 
oraz Szkole Podstawowej nr 5. Katalog 
sposobów upamiętnienia jego postaci uzu-
pełniają publikacje, w tym książka Wie-
sławy Śleszyńskiej „Oczy pełne morza”, a 
od niedawna również komiks, wydany za 
sprawą Wydawnictwa Sofijka. Jego pre-
miera odbyła się 19 stycznia w Mediatece. 
Publikacja jest efektem projektu „Leonid 
Teliga – komiks”, zrealizowanego przez 
wydawnictwo w ramach programu Działaj 
Lokalnie, a jej wyjątkowość polega na tym, 
że rysunki wykonało ponad dwudziestu 
młodych ilustratorów w wieku 8-14 lat 
podczas 3-godzinnych warsztatów, które 
odbyły się 6 października ubiegłego roku 
w Centrum Kultury. Tekst przygotowała 

Monika Jędrzejewska-Wiergiles, a stronę 
graficzną opracowała Katarzyna Paster-
nak. Konsultantem przy powstawaniu ko-
miksu była Wiesława Śleszyńska. Gościem 
specjalnym spotkania w Mediatece był 
bratanek żeglarza, Karol Teliga, który opo-
wiedział o życiu stryja, rejsie i fenomenie 
oraz w bardzo ciekawy sposób odpowiadał 
na pytania zadawane przez dziecięcą i na-
stoletnią publiczność.

– Leonid był bohaterem mojego dzieciń-
stwa, wychowałem się przy nim. Świetnie 
go pamiętam i wspominam. Zawsze miał 
duże poczucie humoru. O rejsie myślał 
jeszcze przed wojną. Doskonale przygoto-
wał się do niego i przewidział, co mogło 
pójść źle. Jego wyczyn polegał na tym, że 
ani razu nie zawijał do portu. Na tamte 
czasy było to nie do pomyślenia. W kra-
ju był bardzo popularny. Nagle całe spo-
łeczeństwo dostrzegło istnienie oceanu, 
wszechstronność świata. W szarej powo-

jennej rzeczywistości ludzie uświadomili 
sobie, że istnieje coś jeszcze poza granica-
mi kraju. Otworzył okno i wpuścił świeże 
powietrze do Polski – mówił Karol Teliga. 

 n Katarzyna Mandes

Podróże za jeden uśmiech
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Podczas uroczystego otwarcia świetlicy w Opypach 2 marca mieszkańcy tego sołectwa nie po-
siadali się z radości. Długo wyczekiwany obiekt spotkał się z bardzo dobrym odbiorem ze strony 
lokalnej społeczności.
– Budynek jest świetnie za-
aranżowany. Jestem bardzo 
zadowolona, bo nie trzeba bę-
dzie wozić dzieci do Grodziska. 
To superpomysł, bo najmłod-
si będą mieli zorganizowany 
czas. Dziewczyny nie mogły 
się doczekać – mówiła Marta 
Baśkiewicz, mieszkanka Opyp, 
mama 7-letniej Kingi i 4,5-let-
niej Małgosi.

Szczęścia nie kryła także 
sołtys Opyp Maja Winiarska-
-Czajkowska.

– To dla nas bardzo ważne, 
że ta świetlica powstała, dla-
tego że mieszkańcy wykazują 

wolę robienia czegoś razem, ale 
dotąd mogliśmy to realizować 
tylko w okresie letnim. W koń-
cu mamy swoje miejsce na zie-
mi. Tym, co tchnie ducha w tę 
przestrzeń, są rozmaite zajęcia 
dla różnych grup wiekowych 
odbywające się od poniedział-
ku do soboty – mówiła Maja 
Winiarska-Czajkowska.

Klucze do obiektu pani soł-
tys przekazał burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

– Liczę na to, że znajdzie się 
grono fajnych ludzi, którzy będą 
aktywnie działali w tej świetlicy. 
Bez takich zapaleńców zaprze-

paszczona zostanie szansa, którą 
daje taka świetlica. Została ona 
wybudowana w ramach wielkie-
go programu budowy świetlic w 
gminie, bo podjęliśmy decyzję, 
żeby we wsiach, w  których nie 
ma kościoła, szkoły, było miej-
sce, które będzie integrować 
mieszkańców – mówił Grzegorz 
Benedykciński.

Poświęcenia budynku do-
konał ks. dr  Jarosław Miętus, 
proboszcz parafii Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. – Ta wieś 
ma wielki potencjał, a świetlica 
to strzał w  dziesiątkę – mówił 
ks. dr Jarosław Miętus.

W ramach przygotowane-
go z tej okazji programu ar-
tystycznego dzieci wystąpili 
pianista  Mikołaj Włodarczyk 
oraz Ola Mączka – śpiew. 
Na zakończenie oficjalnego 
otwarcia zaprezentowano film 
z budowy.

Koszt inwestycji to ponad 
740 000 zł. Powierzchnia użyt-
kowa to 143 m2, natomiast 
kubatura to 408 m3. Budowa 
obiektu znajdującego się przy 
ul. Polnej Róży 14 trwała od 
kwietnia 2018 r. do stycznia 
2019 r.

n  Anna Redel

Swoje miejsce na ziemi 

Inspiracje w świetlicy Drugi dom  
Ciekawe inspiracje do zmian 
znalazły panie, które od-
wiedziły 23 lutego świetlicę 
w Szczęsnem.

– „Kobiece inspiracje” 
to cykl spotkań, podczas 
których można skorzystać 
z  warsztatów herbaciano-ko-
smetycznych, biżuteryjnych, 
a także z porad makijażystki 
i dietetyka – mówiła Agniesz-
ka Wąsik z Centrum Kultury, 
która koordynuje działalność 
świetlic gminnych. Podczas 
gdy w powietrzu unosił się 
zapach kaw i herbat z całego 
świata, panie chętnie korzy-

stały z dobrodziejstw ofero-
wanych przez stylistkę, a tak-
że z praktycznych wskazówek 
specjalistek od wizażu oraz 
zdrowego żywienia.

– Trzeba pić dużo wody, za-
dbać o regularność posiłków 
i zamienić słodycze na warzy-
wa i owoce – Izabela Klemba 
z Centrum Dietetycznego Pro-
jekt Zdrowie radziła, co zro-
bić, by wiosenne metamorfozy 
nie okazały się efemeryczne.

Kolejne spotkania z cyklu 
dla pań planowane są w Kra-
śniczej Woli i w Chlebni.

n  (mm)

Działający w świetlicy przy pa-
rafii Przemienienia Pańskiego 
w Łąkach Klub Seniora 4 mar-
ca świętował 3-lecie. Urodzi-
nową imprezę w wyremon-
towanych pomieszczeniach 
połączono z ostatkami i nad-
chodzącym Dniem Kobiet. Jak 
wspominała opiekunka klubu 
Danuta Dubielecka, działal-
ność rozpoczynało kilka osób. 
Teraz w spotkaniach uczest-
niczy ponad setka seniorek 

i  seniorów, a zajęcia odbywają 
się prawie codziennie. Oferta 
jest bardzo różnorodna – od 
ćwiczeń ruchowych, treningu 
pamięci po szydełkowanie czy 
wycieczki krajoznawcze. – To 
jest nasz drugi dom! – zapew-
niali seniorzy. Obecny na spo-
tkaniu wiceburmistrz Tomasz 
Krupski podkreślał, że bogata 
oferta zajęć zaskakuje, a klub 
integruje mieszkańców nie 
tylko dzielnicy Łąki, lecz tak-
że okolicznych miejscowości. 
Jak na urodziny przystało, nie 
zabrakło trzypiętrowego tortu. 
Były także przyjęte gromkimi 
brawami występy pięciolatków 
z przedszkola im. Pszczółki 
Mai oraz akordeonisty Maria-
na Stankiewicza.  n  (miecz.)

fo
t. 

M
. M

as
al

sk
i

fo
t. 

A.
 R

ed
el

fo
t. 

m
iec

z. 
(3

)fo
t. 

m
m



BOGORIA nr 286 marzec 2019

kultura16

– Po prostu opowiadamy o naszej historii, 
która tak się poukładała, że stanowi splot 
rozmaitych kultur, które tu w pewnym cza-
sie zaistniały. Naszą intencją nie jest ani glo-
ryfikacja mniejszości etnicznych czy kultu-
rowych, ani ich deprecjacja. Inności można 
się obawiać, ale można też postarać się ją 
zrozumieć. Zajmujemy się szeroko pojętym 
dziedzictwem kulturowym i chodzi nam 
o  bardzo prostą sprawę: żebyśmy w sobie 
mieli taką pozytywną ciekawość – mówi 
Łukasz Nowacki z Willi Radogoszcz.

Być może to jedna z tajemnic sukcesu 
„Splotów”, które mają zarówno swoją wier-
ną publikę, jak i stanowią magnes dla no-
wych widzów. Prawidłowością było, że jeśli 
ktoś trafił na jedno z wydarzeń, pojawiał się 
również na kolejnych. Co ważne, odbiorców 
znajdują nie tylko tak uniwersalne formy jak 
koncerty czy warsztaty, lecz także spektakle 
wymagające ogromnej koncentracji i pew-
nej odporności emocjonalnej. Z pewnością 
do takich należał napisany na podstawie 
poematu Abrahama Suckewera monodram 
Sławomira Hollanda „Do Polski” z muzyką 
Mikołaja Górczyńskiego. 17  lutego w Willi 
Niespodzianka publiczność była na tyle po-
ruszona, że nawet dyskusja po zakończeniu 
przedstawienia okazała się zbędna wobec 
ładunku emocjonalnego płynącego ze sceny.

– Nowym elementem „Splotów” było to, 
że wydarzenia odbywały się codziennie. 
Wcześniej festiwal trwał nieco dłużej, ale 
kolejne imprezy były odsunięte od siebie 
w czasie. Myślę, że część osób zaintereso-
wały też nowe obiekty – Mediateka i Willa 
Niespodzianka. W ubiegłych latach głów-
ną areną wydarzeń była Willa Radogoszcz. 
Nowością były także warsztaty kulinarne, 
które cieszyły się ogromnym powodzeniem 
– mówi Aldona Józefowicz, która koordy-
nowała „Sploty” przygotowane przez zespół 
Willi Radogoszcz. 

Odwrócenie porządku
Prologiem tegorocznej edycji było spotkanie 
„Ratujący i ratowani. Polscy Sprawiedliwi 
wśród Narodów Świata”, podczas którego 
blisko 300 uczniów szkół podstawowych 
i  średnich z Grodziska i Milanówka mo-
gło wysłuchać dwugłosu Ireny Sender-
skiej-Rzońcy, wyróżnionej odznaczeniem 
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, 
oraz Joanny Sobolewskiej-Pyz, wieloletniej 
przewodniczącej Stowarzyszenia Dzieci Ho-
locaustu. Inicjatorką spotkania, które odbyło 
się w Mediatece 15 lutego, w 109. rocznicę 
urodzin Ireny Sendlerowej, była Małgorzata 
Soczewicz, która nazajutrz w Willi Niespo-
dzianka poprowadziła panel dyskusyjny pt. 
„Jak rozmawiać o Sprawiedliwych”.

Właściwe rozpoczęcie szóstej edycji Gro-
dziskich Spotkań Wielokulturowych miało 
miejsce wieczorem, 15 lutego, przy stacji 
PKP, gdzie pod muralem z napisem „Sztetl 
Grodzisk” zgromadzili się uczestnicy Mar-
szu Pamięci, związanego z rocznicą likwi-
dacji grodziskiego getta. Trasa przebiegała 
ul. 1 Maja, 11 Listopada i 17 Stycznia, do 
obelisku upamiętniającego miejsce, gdzie 
do roku 1940 istniała synagoga. 

– Uczestnicy marszu otrzymali świeczki 
z  imionami i nazwiskami grodziskich Ży-
dów, którzy zamieszkiwali tu we wrześniu 
1939 roku i trafili do grodziskiego getta, 
a po jego likwidacji do getta warszawskiego. 
Było to symboliczne odwrócenie porządku 
– od śmierci do życia. Światło zostało zanie-
sione z miejsca, w którym żegnali się na za-
wsze z Grodziskiem, do centrum duchowe-
go i społecznego grodziskich Żydów – mówi 
Łukasz Nowacki. 

Spójność eklektyzmu 

Idealnym odzwierciedleniem połączenia 
eklektyzmu formy z precyzyjną spójnością 
treści, z czego słyną „Sploty”, były dwa zna-
komite koncerty, które zabrzmiały na inau-
gurację i finał festiwalu.

15 lutego na scenie Centrum Kultury go-
ściła światowej sławy gwiazda world music, 
czyli zespół Dikanda. Kto znał twórczość tej 
grupy wcześniej, na pewno się nie rozcza-
rował grodziskim występem. Kto Dikandy 
wcześniej nie słyszał, z Centrum Kultury 
wyszedł oczarowany. 

– Bywaliśmy bardzo daleko, wielokrotnie 
bywaliśmy bardzo niedaleko, aby w koń-
cu szczęśliwie dotrzeć tutaj, do Grodziska 
Mazowieckiego, żeby zaprowadzić państwa 
w podróż do dalekiego świata i w podróż po 
naszych sercach. Bo wszystko, co najpięk-
niejsze, najtkliwsze, mamy dziś dla państwa 
w tym miejscu – przywitała się z publiczno-
ścią śpiewająca akordeonistka Anna Wit-
czak-Czerniawska, która czarowała głosem, 
tańcem, emanując przy tym pozytywną 
energią rozprzestrzeniającą się po wypeł-
nionej po brzegi sali widowiskowej wraz 
z dźwiękami muzyki polskiej, żydowskiej, 
bałkańskiej, ukraińskiej i orientalnej. Jak 
porywająca była to muzyczna podróż naj-

Przez dwa i pół tygodnia mieszkańcy Grodziska mogli być obserwatorami i uczestnikami feno-
menu, jakim jest festiwal „Sploty”. Grodziskie Spotkania Wielokulturowe od lat poruszają tematy 
ważne i trudne w sposób niesłychanie wyważony, daleki od konfrontacyjnego stylu, dominującego 
w ogólnokrajowym dyskursie, tak często sprowadzającym się do rachunku oskarżeń i krzywd.
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lepiej obrazuje zagrany na bis utwór „Eder-
lezi”. W spopularyzowanej przez Gorana 
Bregovicia tradycyjnej pieśni bałkańskich 
Romów w interpretacji Dikandy oprócz 
charakterystycznej dla tej kompozycji trąbki 
znalazło się miejsce na klezmerskie brzmie-
nie instrumentów smyczkowych, dźwięki 
gitary rodem z Hawany, rytm bębnów przy-
wołujących skojarzenia z dalekimi Indiami, 
a za chwilę z karnawałem w Rio, a wszyst-
ko na koniec połączone jamajskim reagge. 
Annie Witczak-Czerniawskiej towarzyszyli: 
zwany przez nią maharadżą skrzypiec i suł-
tanem mandoliny Dominik Bieńczycki oraz 
Daniel Kaczmarczyk (bębny), Piotr Rejdak 
(gitara), Grzegorz Kolbrecki (kontrabas) i 
Szymon Bobrowski (trąbka).

Nie mniej udany był koncert zespołu 
Cicha & Spółka, który zabrzmiał 3 mar-
ca w  Mediatece na zakończenie „Splotów”. 
Karolina Cicha, kompozytorka, wokalistka 
i  multiinstrumentalistka wystąpiła wraz 
z  Karoliną Matuszkiewicz, w rękach której 
ożywają takie instrumenty jak suka biłgo-
rajska, fidel płocka, kemancze i kobyz, oraz 
Mateuszem Szemrajem, dzięki którego wir-
tuozerii publiczność mogła rozkoszować się 
dźwiękami cymbałów, lutni arabskiej, ruba-
bu i sazu. Mimo iż znaczna część koncertu 
utrzymana była w tonie poważnym, a do re-
fleksji skłaniały utwory sakralne z Podlasia 
i nostalgiczne pieśni, jak choćby „Bialystok 
majn hejn”, opowiadający o tęsknocie za 
utraconym wielokulturowym Białymsto-
kiem, czy „Ej Gizel Kirim”, utwór powstały 
po deportacji Tatarów z Krymu, to nie za-
brakło też form lżejszych, z zagraną na bis 
piosenką, która aplauz publiczności wywo-
łała już w momencie zapowiedzi.

– Piosenka bardzo na czasie. Przynaj-
mniej dla co poniektórych. Jest to mój tekst 
własny, autobiograficzny: „Płacz dziew-
czyny nad młodością, że odchodzi” – po-
wiedziała artystka, która wraz z zespołem 
otrzymała owacje na stojąco.

Szlakiem wyznań 
Nieodłącznym elementem „Splotów” są 
spacery historyczne, gromadzące co roku 
liczną grupę wielbicieli edukacji połączonej 
z rekreacją. Opracowaniem merytorycznym 

tras i prowadzeniem od lat zajmuje się spe-
cjalista ds. historii miasta w Ośrodku Kultu-
ry Łukasz Nowacki. Pierwsza z przechadzek 
przebiegała szlakiem chasydów i odbyła się 
23 lutego. Spacerowicze mieli okazję odwie-
dzić zachowany fragment cmentarza ży-
dowskiego, gdzie zapoznali się z symboliką 
macew, a także otrzymali skondensowany 
rys historyczny na temat relacji polsko-ży-
dowskich w Grodzisku. Kolejnymi przy-
stankami na trasie była oryginalna brama 
kirkutu znajdująca się na terenie dawnego 
złomowiska, dworzec kolejowy, który z jed-
nej strony jest symbolem początków roz-
woju Grodziska najpierw jako miejscowo-
ści uzdrowiskowej, a potem przemysłowej, 
a z drugiej – miejsca naznaczonego tragedią 
deportacji grodziskich Żydów do getta war-
szawskiego, oraz ul. Kościuszki, która nie-
gdyś jako ul. Ogrodowa była jedną z trzech 
ulic dzielnicy willowej, zwanej przez miesz-
kańców „letniakami”. Właścicielem jednej 
z willi był Srul Gerecht, właściciel cegielni 
Władysławów, która w okresie świetno-
ści zatrudniała 2000 pracowników i miała 
bezpośrednie połączenie z Warszawą. Pod-
czas spaceru uczestnicy stanęli również na 
dawnym placu bóżniczym, gdzie wysłuchali 
opowieści o Elimelechu Szapiro, najsłyn-
niejszym z grodziskich rabinów, potomku 
Magida z Kozienic i Elimelecha z Leżajska.

2 marca była z kolei okazja, by posze-
rzyć swoją wiedzę na temat Grodziska jako 
miasta wielu wyznań. Na trasie zwiedzania 
znalazły się m.in. dawna „octówka” nale-
żąca niegdyś do Georga Krella, po wojnie 
znacjonalizowana i znana pod nazwą GZF 
Polfa, a dziś działająca jako Gedeon Richter 
Polska,  Fabryka Wyrobów Szmerglowych 
Jana Haeberlego, funkcjonująca później 
jako Fabryka Tarcz Ściernych, willa Wan-

dy Cohnstaedt oraz cmentarz ewangelicki 
u zbiegu ulic Fabrycznej i Żytniej.

Czy Kant był z NRD? 
Wybitny historyk i teoretyk literatury pol-
skiej, członek Polskiej Akademii Nauk, pro-
fesor w Instytucie Badań Literackich, autor 
licznych prac na temat języka propagandy 
Michał Głowiński był gościem spotkania, 
które w ramach „Splotów” odbyło się 23 lu-
tego w Willi Niespodzianka. O swoistą dy-
namikę dyskusji zadbał Grzegorz Wołowiec, 
autor rozmowy rzeki z prof. Michałem Gło-
wińskim, która pt.  „Czas nieprzewidziany” 
ukazała się w listopadzie. 

– Nie istniał urząd nazywany cenzurą. 
Istniał Główny Urząd Kontroli Prasy i Wi-
dowisk, który mieścił się przy ul. Mysiej. 
Działanie cenzury polegało na tym, że po 
pierwsze określała zakres świata, o którym 
można było mówić, po drugie, określała 
sposób, w jaki to można robić, po trzecie, 
decydowała o charakterze języka, po czwar-
te wywoływała reakcję u ludzi, którzy się 
zajmowali publikowaniem czegokolwiek 
w Polsce Ludowej. Istnienie cenzora pre-
wencyjnego, wywołuje u człowieka, który 
o  czymkolwiek pisze, taką reakcję, że nosi 
w sobie cenzora wewnętrznego. Zaczy-
na się zastanawiać, co wolno mu napisać 
– mówił profesor Głowiński w rozmowie, 
której głównym tematem była nowomowa 
istniejąca w PRL-u. – Zdarzyło mi się reda-
gować pewną książkę, w której pojawił się 
termin „klasyczna filozofia niemiecka”. Pani 
redaktor pracująca w wydawnictwie zapro-
ponowała, żeby jednak uściślić, czy to było 
z NRD czy z RFN – wspominał Michał Gło-
wiński, do którego po spotkaniu ustawiła się 
długa kolejka wielbicieli spragnionych auto-
grafu i bezpośredniej rozmowy.

Szkoda, że nie dłużej
Przez lata kolejnych edycji „Sploty” stały się 
marką samą w sobie, jedną z tych imprez, na 
które się czeka. A oferta jest na tyle atrak-
cyjna, że nie wszyscy wykazują się cierpli-
wością. 

– Rzeczywiście, w tym roku mieliśmy 
mnóstwo pozytywnych głosów. Sporo osób 
dopytywało, kiedy następna edycja, a nie-
którzy nawet żałowali, że „Sploty” nie trwają 
dłużej – mówiła Aldona Józefowicz.

n Krzysztof Bońkowski
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Tematem spotkania była jej najnowsza 
książka „Jak ziarnka piasku”, która zosta-
ła nagrodzona przez Polską Sekcję IBBY 
tytułem młodzieżowej książki roku 2018. 
Porusza ona bardzo ważne, trudne i wciąż 
aktualne problemy współczesnej młodzie-
ży, dlatego wśród słuchaczy nie zabrakło 
również rodziców i pedagogów. Na pod-
stawie historii i przeżyć dwóch 17-letnich 
bohaterek literackich autorka opowiedziała 
o tym, co zainspirowało ją do podjęcia te-
matów, o których zwykle się dużo nie mówi, 
o rzeczywistych wydarzeniach oraz chęci 

pokazania nastolatkom pozytywnych i ne-
gatywnych skutków codziennych sytuacji. 
Przemoc psychiczna, fizyczna, wykorzysty-
wanie seksualne, samotność, depresja, brak 
wsparcia od rówieśników, rodziny i nauczy-
cieli – to jedne z najważniejszych proble-
mów młodych ludzi wkraczających w  do-
rosłość, które mogą dotyczyć każdej osoby 
z najbliższego otoczenia.

Prelegentką na spotkaniu była również ofi-
cer prasowa KPP Grodzisk Maz. Katarzyna 
Zych, która opowiedziała o tym, jak radzić 
sobie z sytuacjami łamania praw człowieka.

– Gdy zauważycie, że ktoś z waszego oto-
czenia doświadcza jakiegoś rodzaju prze-
mocy, najważniejsze, co możecie zrobić, 
to powiadomić o tym kogokolwiek, np. 
nauczyciela ze szkoły, policję czy niebieską 
linię. Jest to tak istotne, ponieważ większość 
informacji o tych przestępstwach nie docie-
ra do nas w ogóle lub dzieje się to niestety za 
późno – mówiła policjantka.

n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

Książki w poduchach

Muzyczne lato na każdą porę 

Nowy cykl adresowany jest do 
młodzieży, która raz w miesiącu 
będzie miała okazję dyskutować 
o filmowych i książkowych be-
stsellerach oraz o nurtujących 
ją problemach. Na pierwszym 
spotkaniu, 11 lutego, uczestnicy 
rozmawiali o ulubionych powie-
ściach, które znalazły się na liście 
młodzieżowych olśnień literac-
kich, oraz o książkach „Mój piękny 
syn” Davida Sheffa i „Na głodzie. 
Moja historia walki z  nałogiem” 
Nica Sheffa. Podczas kolejnych 
spotkań odbędą się również wy-

miany książkowe, aby młodzi od-
krywali nowe tytuły i gatunki lite-
rackie. Poza tym uczestnicy mogą 
liczyć na konkursy i losowania 
bestsellerów, które wcześniej będą 
omawiane. Młodzież ma również 
możliwość przygotowania wła-
snego scenariusza spotkania oraz 
podzielenia się z innymi swoimi 
zainteresowaniami i wiedzą. Wo-
lontariusze organizować będą 
też spotkania z  autorami książek 
młodzieżowych.

– Najważniejsze jest dla mnie 
to, że sami możemy decydować 

kogo zapraszamy, co chcemy robić 
i o czym rozmawiać. Spotkania są 
ciekawe i motywujące. Poza tym 
w  bibliotece jest świetna atmos-
fera, którą tworzą wolontariusze 
z koordynatorką tego projektu, 
Magdą Żerek. Daje nam dużo 
możliwości i duży kredyt zaufa-
nia – powiedziała 15-letnia Ka-
mila Warmińska, która aktywnie 
uczestniczy w życiu biblioteki.

Kolejne spotkania z cyklu od-
będą się 8 kwietnia, 13 maja oraz 
10 czerwca.

n Katarzyna Mandes

Podobnie jak w Parku Skarbków koncerty 
odbywają się co niedziela, a na scenie poja-
wiają się artyści prezentujący bogatą paletę 
sztuki estradowej. Już premierowa odsłona 
cyklu, podczas której wystąpił niezmiernie 
lubiany w Grodzisku Andrzej Cierniew-
ski, spowodowała taki napływ publiczno-
ści, że sala koncertowa pękała w szwach. 
Grodziszczanie nie zawiedli przychodząc 
tłumnie na kolejne koncerty, m.in. młode-
go tenora rodem z Grodziska Bartłomieja 
Fica, Danuty Stankiewicz w programie 
żydowskich pieśni, Fainy Nikolas, która 
urzekła publiczność rosyjskimi romansa-
mi, Anny Żebrowskiej z głosem łudząco 

podobnym do Anny Jantar czy Aleksan-
dra Trąbczyńskiego z piosenkami Bułata 
Okudżawy i  Włodzimierza Wysockiego. 
Publiczność nie kryła wzruszenia słuchając 
pastorałek w  interpretacji Danuty Mizgal-
skiej, świetnie się bawiła przy parodiach 
króla tego gatunku Andrzeja Dyszaka czy 
żartach kabaretowych Filipa Borowskiego, 
a jego program „Filip z konopi” porówny-
wano z największymi dokonaniami dawne-
go „Dudka”. Serca publiczności podbił duet 
Ewa i Jerzy Włodarek „Kantry”, którzy za-
śpiewali piosenkę o kolejce EKD i specjalny 
hit poświęcony babciom. Widzowie w róż-
nym wieku roztańczyli się też podczas do-

„Zielone martensy”, „Kawa z kardamonem”, „Czekolada z chilli”, „Tiramisu 
z truskawkami”, „Taki wstyd” i „Pamiętnik Czachy” – to tylko niektóre tytuły po-
wieści młodzieżowych Joanny Jagiełło, poetki, pisarki, malarki, autorki wierszy, 
opowiadań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która spotkała się z czytelnikami 
27 lutego w grodziskiej Mediatece.

Ogromna liczba książek, filmów, wygodne poduchy i fotele, mnóstwo pomysłów, nowe 
znajomości, miła atmosfera, a co najważniejsze, wolontariusze i nastoletni fani książek 
przeróżnych gatunków – tak właśnie mają wyglądać „Młodzieżowe spotkania czytelnicze 
– Book now” w Bibliotece Publicznej. 

Od kilku lat dużym powodzeniem wśród mieszkańców cieszy się wakacyj-
ny cykl koncertów „Klasyka w Parku”, organizowany przez Centrum Kultury. 
Otwarcie Mediateki sprawiło, że powstała naturalna przestrzeń, by muzyczne 
lato trwało cały czas pod nazwą „Koncertowej Mediateki”. 
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Sojusz literatury z mundurem 

tyczącego historii swingu programu „Lin-
dy hop non stop”, prezentowanego przez 
Juliana Kuczyńskiego i jego tancerzy. Nie-
zwykłym wydarzeniem był koncert chary-
zmatycznego barda Leo Volodki, któremu 
towarzyszyli muzycy z Białorusi. Artysta 
ekspresyjnie zaśpiewał piosenki z ulic Mo-
skwy i Paryża oraz pieśni łagrowe.

A kiedy przyjdzie lato…, koncerty wrócą 
do Parku Skarbków, chyba że pogoda nie 
dopisze – wówczas na koncerty otwarta bę-
dzie Mediateka.  n (miecz.)

3 marca podczas „Koncertowej Mediateki” pełna 
widownia oklaskiwała duet Katarzyna Ignatowicz 
– Maciej Klociński
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Z psem na bis 

Wszechstronni 
tenorzy

kultura

Grodziskie Centrum Kultury 18 lutego zaprosiło mi-
łośników dobrej muzyki na koncert wokalistki jaz-
zowej Moniki Borzym z zespołem, promujący naj-
nowszy krążek zatytułowany „Back to the garden”.

Koncert 12 tenorów, który odbył się 16 lutego 
w grodziskim Centrum Kultury, można śmiało na-
zwać koncertem hitów, ponieważ niemal każdy 
z utworów zaśpiewanych przez artystów mógłby 
być wykonany na bis.

– To bardzo starannie wyedu-
kowana wokalistka o ugrunto-
wanej renomie. Nagrała dwie 
płyty w Stanach Zjednoczonych 
z artystami z najwyższej półki, 
m.in. z  Johnem Scofieldem, 
Randym Breckerem, Gilem 
Goldsteinem. Bardzo się cieszę, 
że u  nas występuje, bo warto 
pokazywać artystów, których 
trudno usłyszeć w mediach 
mainstreamowych. Naszą rolą 
i przyjemnym zadaniem jest 
właśnie prezentowanie różnych 
oblicz muzyki – mówił Paweł 
Twardoch, dyrektor CK.

Monika Borzym ukończyła 
z wyróżnieniem szkołę mu-
zyczną w klasie fortepianu, 
uczyła się wokalistyki jazzo-
wej w  Zespole Państwowych 
Szkół Muzycznych im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. Za 
oceanem, w John Hersey High 
School, potwierdziła, że jej dro-
gą jest śpiewanie jazzu. Otrzy-
mała stypendia w University of 
Miami Frost School of Music 
oraz w LA Music Academy. Jej 
muzyczna kariera rozpoczęła 
się występem w Sali Kongreso-
wej na festiwalu Jazz Jamboree 

w 2009 roku, gdy miała 19 lat. 
Wówczas zaproponowano jej 
pierwszy kontrakt płytowy.

Na płycie „Back to the gar-
den”, z której repertuar był pre-
zentowany podczas koncertu, 
znajdują się interpretacje utwo-
rów Joni Mitchell – kanadyj-
skiej piosenkarki folkrockowej, 
popowej, jazzrockowej.

– Są to piosenki z okresu mię-
dzy 1967 r. a 1975 r. Jest tutaj 
sporo folku, jazzu, trochę coun-
try, muzyki z Wysp Zielonego 
Przylądka i muzyki afrykań-
skiej – mówiła Monika Borzym, 

która na grodziskiej scenie wy-
stąpiła po raz pierwszy. War-
to dodać, że artystka studiuje 
psychoseksuologię, a  edukację 
planuje połączyć z działalnością 
muzyczną.

Wokalistce towarzyszyli 
Mitchell Long (gitara), Michał 
Bryndal (perkusja) i Max Mu-
cha (kontrabas). Podczas bisu 
w  występie brał udział także 
pies Tomek, spontanicznie 
wprowadzony przez właściciel-
kę, czyli Monikę Borzym.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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„Dwunastu tenorów” to nowy 
projekt muzyczny znanego już 
grodziskiej publiczności Woj-
ciecha Mrozka, dyrygenta Biel-
skiej Orkiestry Festiwalowej, 
a także kompozytora, aranżera 
i solisty. Tym razem maestro 
Mrozek połączył siły zespołu 
wokalnego Leon Voci ze Lwowa 
oraz grupy Kalophonia. Gdzieś 
u początków takiego śpiewania 
leżą dokonania trzech najsłyn-

niejszych tenorów, czyli Lucia-
no Pavarottiego, Plácido Do-
mingo i José Carrerasa.

Wokaliści pod batutą Woj-
ciecha Mrozka biorą się za bary 
nie tylko z klasyką, którą re-
prezentowały takie utwory jak 
choćby „Nessun dorma” z ope-
ry „Turandot” Pucinniego, ale 
także biorą na warsztat muzykę 
rozrywkową, czego przykładem 
mogą być interpretacje takich 

hitów jak  „We will rock you” 
grupy Queen czy „Hallelujah” 
z repertuaru Leonarda Cohe-
na. Inspiracją dla artystów są 
też dokonania Andrei Bocelle-
go, więc nie zabrakło „Because 
we believe”. Artyści wykona-
li także „Unbrake my heart” 
z repertuaru międzynarodowej 
grupy wokalnej Il Divo. Oczy-
wiście zabrzmiał również utwór 
„Grande amore”, który podczas 

programu telewizyjnego „Mam 
talent!” z udziałem Leon Voci 
wywołał aplauz.

Maestro Woytek Mrozek, jak 
na klarnecistę przystało, bra-
wurowo wykonał – tym razem 
bez tenorów – „Sing, sing, sing” 
Beeny’ego Goodmana. Była 
więc batuta, a i humoru nie za-
brakło.

n  Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

FUNDACJA IMIENIA 
JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO
opiekun spuścizny po Józefie Chełmońskim

KRS 0000077000 N
podaruj nam 1% Twojego podatku

swoJe Marzenia i poMysły 
jak wykorzystać zebrane pieniądze 

możesz przekazać:  
tel. 602 348 185     e-mail: kazimierz@zp-primum.pl
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Ślady średniowiecza

Z Nowego Jorku  
na wiedeńskie ostatki

Międzynarodowa niepodległość

W trakcie dwóch sezonów wykopaliskowych 
archeolodzy odkryli 4974 obiekty, wśród 
których wyróżniono około 180 grobów (za-
równo kloszowych, jak i jamowych), przypi-
sywanych ludności tzw. kultury grobów klo-
szowych, obiekty o charakterze osadniczym 
tzw. kultury przeworskiej, w tym kamienny 
bruk (zalegający na starszych nawarstwie-
niach kulturowych) czy pozostałości chat 
i wapiennika oraz relikty osadnictwa z okre-
su wczesnego średniowiecza. 

W wyniku eksploracji pozyskano dużą 
ilość materiału zabytkowego, na który skła-
dają się fragmenty naczyń glinianych oraz 
całe naczynia i klosze, fragmenty kości 

ludzkich, przedmioty metalowe, np.  frag-
menty ozdób, igła z brązu (pochodzące za-
równo z pochówków, jak i z obszaru okre-
ślonego jako osadniczy), ale także gliniane 
przęśliki, fragmenty kości zwierzęcych, 
fragmenty polepy, krzemienie, żarno, ko-
ściane szydło czy wykonany z kości grze-
bień. Materiał kostny poddano wstępnej 
analizie antropologicznej. Na jej podstawie 
stwierdzono, że pochówki należały do do-
rosłych osobników płci męskiej i żeńskiej, 
ale też do dzieci. Na części materiału kost-
nego zaobserwowano wtopione fragmenty 
metalu (brąz, miedź). Jednym z najbardziej 
interesujących obiektów archeologicznych 

był grób z obstawą kamienną oraz dnem 
wyłożonym kamieniami. Oprócz szcząt-
ków ludzkich w postaci rozdrobnionych 
przepalonych kości w grobie natrafiono na 
zachowany w całości podwójny zestaw na-
czyń glinianych – dwie urny oraz dwie misy 
z małym czerpakiem. Poza obiektami o cha-
rakterze funeralnym (pochówki) oraz relik-
tów chat archeolodzy natrafili na studnie. 
Jedna z nich była wykonana z wydrążonego 
pnia drzewa, do stabilizacji którego użyto 
drewnianych pali. Druga z eksplorowanych 
studni została wykonana z desek o trójkąt-
nym przekroju w technice zrębowej. 

n  Sławomir Sadowski

Do 22 marca w foyer Kina Centrum 
Kultury można oglądać Międzynaro-
dową Wystawę Rysunku Satyryczne-
go, na której zaprezentowane zostały 
prace artystów m.in. z Chin, Kanady, 
Rumunii, Serbii czy Azerbejdżanu. 
Ekspozycja pt. „Niepodległość” zosta-
ła zorganizowana przez żyrardowską 
Manufakturę Satyry z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, a wystawie towarzyszył IX Ogólno-
polski Konkurs Satyryczny.    n  (kb)

kultura20

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o wynikach zakończonych 
w maju ubiegłego roku badań wykopaliskowych na terenie jednego ze stanowisk archeologicz-
nych w Grodzisku Mazowieckim. Archeolodzy natrafili na bardzo liczne obiekty i nawarstwienia 
kulturowe, potwierdzając tym samym ogromną wartość poznawczą stanowiska. 

Grodziscy melomani 4 marca oklaskiwa-
li w sali widowiskowej arie, duety, walce 
i polki w wykonaniu artystów Orkiestry 
Salonowej INSO oraz solistów polskiej sce-
ny operetkowej i operowej pod dyrekcją 
Woytka Mrozka, którzy przygotowali Wie-
deński koncert ostatkowy. W programie 
znalazły się takie przeboje sceny klasycz-
nej jak „Usta milczą, dusza śpiewa”, „Nad 
pięknym modrym Dunajem” czy „Marsz 

Radetzkiego”, a wśród gwiazd, które podję-
ły się interpretacji hitów znaleźli się sopra-
nistka Anita Rywalska-Sosnowska, mez-
zosopran Agata Sava, tenor Oskar Jasiński 
oraz skrzypek Johann Kruk.

Dwa dni wcześniej w Kinie Centrum 
Kultury widzowie połączyli się z Metropo-
litan Opera w Nowym Jorku, skąd transmi-
towano operę Gaetana Donizettiego „Cór-
ka pułku”.  n  (kb)
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kultura

Zagadka mimo lekcji

Siła i delikatność portretuRecital  
z sercem

„Lekcje u Różewicza” to jednocześnie tytuł 
książki J. Drzewuckiego o poezji, drama-
tach i eseistyce autora „Kartoteki”. Publi-
kacja traktuje również o korespondencji 
Różewicza z Jerzym Nowosielskim, Karlem 
Dedeciusem, najważniejszych interpreta-
cjach jego twórczości autorstwa Kazimie-
rza Wyki i Tadeusza Drewnowskiego oraz 
malarskich inspiracjach. W tomie znalazły 
się listy Różewicza do Drzewuckiego z lat 
1996-2014, a także fotografie pisarza. 

T. Różewicz był poetą najdłużej publi-
kującym w „Twórczości”. Podczas spotkań 

autorskich potrafił zmieniać treść swoich 
utworów. Twierdził, że ma prawo to robić, 
bo nawet wydrukowane, są to ciągle jego 
wiersze. Ostatnie rozmowy Drzewuckie-
go z Różewiczem dotyczyły twórczości 
Jarosława Iwaszkiewicza, któremu zmarły 
w 2014 roku pisarz poświęcił dwa wiersze. 

– Pomimo lekcji u Różewicza, jest on dla 
mnie nadal zagadką – powiedział J. Drze-
wucki. A dzisiaj młodzi poeci nie zdają so-
bie sprawy, że „piszą Różewiczem”. 

n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Jak przekonuje artystka, por-
tret rzeźbiarski jest dyscypliną 
bardzo trudną dla kobiet – wy-
maga determinacji, poświęceń, 
zaangażowania fizycznego i psy-
chicznego. Prace Kingi Staręgi, 
zaprezentowane 23 lutego w Po-
czekalni PKP podczas wernisa-
żu wystawy pt. „Retrospekcje”, 
pokazują, że trud ten warto po-
nieść, bo efekt jest doskonały.

Tytuł ekspozycji nie jest 
przypadkowy, ponieważ pre-
zentuje ona przegląd wielu lat 
działalności twórczej artystki, 
od okresu studiów do dzisiaj. 
Choć autorka nie ogranicza się 
tylko do portretów, to tę for-
mę ceni sobie szczególnie. Jak 
przekonywała, za pomocą por-
tretu można opisać charakter, 
emocje i osobowość. Wśród 
prac zwracają uwagę rzeźby 

przedstawiające córkę, mamę 
i  przyjaciela artystki. W tych 
osobach szukała inspiracji do 
odwzorowania najważniejszych 
w jej życiu aspektów, czyli deli-
katności, wrażliwości i subtel-
ności, a w przypadku portretów 
męskich – stabilności i siły. Gro-
dziska artystka ukończyła Wy-
dział Konserwacji i Restauracji 
Rzeźby Kamiennej i Elementów 
Architektury w Akademii Sztuk 
Pięknych w  Warszawie. W  naj-
bliższej przyszłości planuje zająć 
się również małą formą rzeź-
biarską oraz malarstwem.

– Centrum Kultury posiada 
kilka prac Kingi Staręgi. Z dumą 
wspieramy lokalnych artystów 
i czekamy na więcej – powie-
dział Paweł Twardoch, dyrektor 
Ośrodka Kultury.

n   Katarzyna Mandes

Margita Ślizowska to znana i ceniona po-
stać w środowisku aktorskim oraz mu-
zycznym. Na zaproszenie Biblioteki Pu-
blicznej 14 lutego odwiedziła Mediatekę, 
aby zaprezentować recital dedykowany za-
kochanym parom w dniu ich święta. Pod-
czas ponadgodzinnego koncertu zaśpie-
wała znane piosenki i ballady miłosne, jak 
również klasyki polskiej poezji śpiewanej. 
Publiczność miała również okazję usłyszeć 
interpretacje takich wierszy jak „Miastecz-
ko cud” Agnieszki Osieckiej, „Z twoimi rę-
kami na szyi” Anny Świrszczyńskiej i „Nie 
wiem co kocham bardziej...” Haliny Po-
światowskiej. Literackie Walentynki cie-
szyły się niemałym zainteresowaniem. Na 
zakochanych czekała również słodka nie-
spodzianka w postaci ciast w kształcie serc 
oraz lampki czerwonego wina. Zachwyt 
gości wzbudziła też niezwykła scenogra-
fia występu oraz wystrój sali. To wszystko 
stworzyło romantyczną atmosferę, o którą 
z sercem zadbali organizatorzy.

n   Katarzyna Mandes

Twórczości Tadeusza Różewicza poświęcone było spotkanie, które odbyło się w Muzeum im. Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów w Stawisku 10 lutego. O lekcjach, które pobierał u Różewicza, opowiadał poeta, krytyk 
literacki i redaktor miesięcznika „Twórczość” Janusz Drzewucki. 

Bez kombinacji

Na pierwszy ogień poszła łódzka grupa 
Psychocukier, która wystąpiła w Mediatece 
25 stycznia. Zespół istnieje 17 lat i gra wciąż 
w tym samym składzie: Sasza Tomaszewski 
– gitara i śpiew, Piotr Połoz – gitara baso-
wa i Marcin Awierianow – perkusja. Grupa 
zdobyła popularność za sprawą transowych, 
garażowo-psychodelicznych koncertów 
i  taki był również występ grodziski. W  tej 
chropowatej muzyce nie ma żadnych udziw-
nień i kombinacji. Jest energia wypływająca 
z połączenia punka, ostrego rocka, psycho-
delii i transu, jest rock’n’roll w czystej posta-
ci. Chociaż Psychocukier pasuje do bardziej 
nieformalnych scen, to w  przestronnych 

wnętrzach Mediateki również świetnie się 
odnalazł.

n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Cykl koncertów „Mięty Pole” to przegląd najciekawszych projektów 
muzycznych reprezentujących szeroko rozumianą muzykę alterna-
tywną i eksperymentującą. Koncerty są zapowiedzią większego wy-
darzenia – Mięty Pole Festiwalu, który odbędzie się 29 czerwca. 
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W ubiegłym roku minęło pięćdziesiąt lat od premiery Mszy beatowej i sto lat od urodzin 
księdza Leona Kantorskiego – wieloletniego proboszcza parafii w Podkowie Leśnej. 
Jubileusze zamyka książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna „Brat Lew. Ksiądz Leon Kantorski we wspomnieniach”. 

Interesującą wystawę „100  Milanowianek na 100-lecie praw wyborczych kobiet w Polsce” 
przygotowało Stowarzyszenie Milanowianki. Wystawa prezentuje zdjęcia i krótkie biogramy 
kobiet związanych na różnych etapach życia z Milanówkiem. Są wśród nich artystki, 
działaczki społeczne, lekarki, nauczycielki – kobiety ważne dla społeczności lokalnej.

Publikacja przypomina postać księdza 
Kantorskiego „starym” mieszkańcom Pod-
kowy Leśnej, a nowym ukazuje kapłana, 
który swoją parafię rozwijał, kształtował 
i nadawał jej niepowtarzalny charakter. Na 
książkę składa się 30 wspomnień osób, któ-
re w różny sposób były związane z księdzem 
Leonem, współpracowały z nim w  parafii 
lub spotykały się przy okazji działań opozy-
cyjnych, kulturalnych lub religijnych.

Są wśród nich: członkowie rodziny, du-
chowni, artyści tej miary co nieżyjący już 
pianista, pedagog i rektor Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina prof. Kazimierz Gier-
żod, rzeźbiarz i pedagog Stanisław Słonina 
czy poeta Ernest Bryll. Katarzyna Gärtner, 
kompozytorka m.in. Mszy beatowej „Pan 
przyjacielem moim”, opowiada o kulisach 
powstania tego utworu. O ks. Kantorskim 
mówią politycy: Aleksander Hall, Henryk 
Wujec, Zbigniew Bujak, Ryszard Bugaj.

Wszyscy opowiadają o tym, jak kon-
takty z ks. Kantorskim zmieniły ich życie. 

Podkreślają, że lubił nowinki w Kościele. 
Kiedy nastał w Podkowie Leśnej, kończyły 
się obrady Soboru Watykańskiego II. Ko-
ściół zmieniał się fundamentalnie, stawał 
się nowocześniejszy i bardziej otwarty na 
ludzi. Ks. Kantorski, który ukończył semi-
narium we Francji, miał nowe spojrzenie, 
wyprzedzał oficjalne ustalenia kurii czy 
episkopatu, wprowadzając zmiany poso-
borowe jeszcze zanim zostały w Polsce po-
wszechnie ogłoszone. Na procesji Bożego 
Ciała ksiądz z Najświętszym Sakramentem 
i asystą był przewożony samochodem cię-
żarowym. Z książki dowiadujemy się, że 
ks. Kantorski wcześnie zrobił prawo jazdy, 
lecz nigdy nie prowadził samochodu. 

Nie lubił słowa proboszcz. Stąd słowo 
„brat”, którym się do niego zwracano, 
a  franciszkański „lew” w tytule książki  
to nawiązanie do czupryny jego siwych 
włosów. 

Brat Lew współtworzył legendę Podkowy 
Leśnej, głosił kazania godne Insurekcji Ko-

ściuszkowskiej, 
a przy tym nicze-
go nie narzucał. 
Rozumiał epo-
kę. Z Podkowy 
Leśnej stworzył 
bezprecedenso-
we miejsce pod 
względem ak-
tywności spo-
łecznej. To, co zostawił po sobie, 
wystarczyłoby na kilka życiorysów.    

Autorzy traktują publikację jako początek 
dokumentowania działalności ks. L. Kan-
torskiego. To bardzo ważne biorąc pod uwa-
gę jak wiele osób, także tych, które podzieli-
ło się swoimi wspomnieniami, już nie żyje. 

 
„Brat Lew. Ksiądz Leon Kantorski we wspo-
mnieniach”. Rozmawiają Izabela Górnic-
ka-Zdziech, współpraca Grzegorz Dąbrow-
ski, Podkowa Leśna 2018.

n   Sławomir Sadowski

Data otwarcia wystawy nie była przypadko-
wa. Józef Piłsudski dekret potwierdzający 
prawa wyborcze obywateli bez względu na 
płeć podpisał 28 listopada 1918 r. Od tego 
momentu Polki mogły nie tylko głosować, 
ale też startować w wyborach do parlamen-
tu. Ale to 26 stycznia 1919 r. Polacy wybrali 
do sejmu osiem kobiet, a posłankami zosta-
ły: Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, 
Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, 
Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia 
Sokolnicka i Franciszka Wilczkowiakowa. 
Pierwszą posłanką przemawiającą z mówni-
cy sejmowej była Maria Moczydłowska. Po-

jawiły się wtedy problemy z nazewnictwem 
kobiet w sejmie, które najpierw określano 
jako posełki, później posełkinie, a dopiero 
później ugruntowało się słowo „posłanka”. 

Wystawie towarzyszył wykład dr Agaty 
Markiewicz „O ośmiu takich, co zdobyły 
mandat” oraz promocja drugiego tomu wy-
dawnictwa „Milanowianki”. Autorki opra-
cowania prowadzą badania nad rolą kobiet 
w historii miasta, co określają terminem 
„herstoria”. W wydawnictwie zamieszczo-
ne są historie i zdjęcia kobiet związanych 
z Milanówkiem, m.in. właścicielki i gospo-
dyni majątku Milanówek – Bronisławy La-

sockiej. Sylwetkę aktorki Stefanii Błońskiej 
przybliżył jej syn, były redaktor naczelny 
„Bogorii” – Krystyn Fok.

Duże zainteresowanie zwiedzających 
wzbudzała kobieta w sukni żałobnej z okre-
su Powstania Styczniowego. Była to Gabriela 
Krysińska, która zajmuje się m.in. strojem 
historycznym. Wszyscy zwiedzający mieli 
możliwość dopisywania propozycji nazwisk 
kobiet, których biogramy powinny uzupeł-
nić wystawę i wydawnictwo. Sądzę, że z uło-
żeniem listy 100 mieszkanek Grodziska nie 
byłoby problemu.     

n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Każdy, kto chciałby dowiedzieć się, jak wy-
glądał ubiór Zosi z „Pana Tadeusza” czy 
bohaterów „Nad Niemnem” Elizy Orzesz-
kowej, lub uzupełnić wiedzę na ten temat, 
powinien zapoznać się z książką „Znad 
Niemna i Wilii. Ubiory włościańskie i drob-
nomieszczańskie Polaków na Grodzieńsz-
czyźnie i Wileńszczyźnie do roku 1914”. 
Autorami opracowania są etnokostiumo-
log Państwowego Muzeum Etnograficzne-

go w  Warszawie Jadwiga Koszutska oraz 
Oskar Koszutski – historyk, regionalista 
i były dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów w Stawisku. Publikacja 
powstała w ramach projektu „Nauczanie 
gry na cymbałach wileńskich: odbudowa 
kulturowej tradycji Wileńszczyzny w pół-
nocnej Polsce”. Bogato ilustrowana książka 
przedstawia stroje z terenów Wileńszczyzny 
i Grodzieńszczyzny – matecznika cymbałów 

Eucharystia na ciężarówce

Herstoria Milanówka

Co na siebie włożyć? wileńskich. Promocja wydawnictwa odbyła 
się 23 lutego w Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leśnej. To waż-
na publikacja, ponieważ – jak przyznają au-
torzy – zdarzało się, że zespoły ludowe przy-
jeżdżały do Polski na koncerty w strojach… 
łowickich.

 n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski
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Z fotografem Marcinem Masalskim, wieloletnim współpracownikiem Centrum Kultury i „Bogorii”, 
jednym z 30 finalistów konkursu Jazz World Photo, rozmawiała Małgorzata Müldner. 
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Kim jest „Masal”?
– Zwykłym fotografem jestem. Kiedyś 

byłem pracownikiem Ministerstwa Spra-
wiedliwości, informatykiem, urzędnikiem, 
z czasem rozwinąłem swoją pasję i teraz 
wykonuję wolny zawód.
W dobie wszechobecnych smartfonów 
wszyscy jesteśmy fotografami, rzeczywi-
stość niemalże sama się rejestruje. Czy 
zawód fotografa ma przed sobą przy-
szłość?

– Rzeczywiście, od dłuższego czasu, 
m.in. za sprawą portali społecznościowych, 
panuje moda na fotografię. Całe szczęście 
nie wszystko da się zrobić telefonem, a rze-
czywistość dla większości osób nadal jest 
niewidoczna. Moją rolą jest uchwycić ten 
specjalny moment chociażby początku 
dnia na skrawku nocy, tuż przed wscho-
dem słońca. Do tego potrzebna jest logisty-
ka, dyspozycyjność, komfort spontanicznej 
reakcji, umiejętności i zmysł artystyczny. 
Fotografów jest wielu, nie do końca wszy-
scy są artystami, bywają też rzemieślnicy. 
Jak bardzo fotografia jest zależna od 
technologii?

– Technologia jest bardzo istotna, dzię-
ki niej uzyskujemy lepszą jakość. Jednak 
nawet najnowocześniejszemu aparatowi 
fotograficznemu nie należy ufać w 100 pro-
centach, bo często się myli. Moim kursan-
tom zawsze powtarzam, że to nie aparat ma 
robić zdjęcia, tylko my przy jego pomocy.
Jakich jeszcze porad udzielasz swoim 
kursantom?

– Zachęcam ich do przeczytania instruk-
cji obsługi aparatu fotograficznego. Stosuje 
się do tego może 2 proc. osób, a szkoda, bo 
aparat trzeba poznać, zrozumieć go. Wie-
dza przydatna jest w każdej dziedzinie ży-
cia, w tej artystycznej też.
Tęsknisz za fotografią analogową?

– Posługuję się aparatem cyfrowym, ale 
tak, tęsknię za analogowym. Nawet mam 
kilka takich aparatów, jeszcze przedwo-
jennych. Klimat fotografii analogowej był 
zupełnie inny, świat tak nie pędził, ludzie 
bardziej się integrowali. Po zakończonym 
wydarzeniu szło się do fotolabu, żeby wy-
wołać zdjęcia. Po meczach piłki nożnej 
w Warszawie fotografowie szli do pobliskie-
go zakładu, gdzie przy szklaneczce czegoś 
mocniejszego czekali na odbitki. Wszyscy 
się znaliśmy, to były miłe spotkania towa-
rzyskie. Teraz fotoreportaż musi być gotowy 
na już. Mam klientów, którzy wymagają, by 
15 minut po imprezie zdjęcia były gotowe, 
dostarczone. Współczesna technologia daje 
takie możliwości, ale jednocześnie sprawia, 
że ludzie w naszym środowisku działają w 
zaciszu własnych komputerów i tym samym 
są bardziej anonimowi.

Od pewnego czasu fascynuje Cię foto-
grafia powietrzna. Lubisz patrzeć na 
świat z góry?

– To jest niesamowity widok, dużo cie-
kawszy. Ludzie w mojej branży ukierun-
kowują się na jeden rodzaj fotografii, np. 
sportową, modową, krajobrazową bądź 
chcą robić wszystko po trochu. Uważam, 
że nie należy fiksować się na jednym te-
macie. Do fotoreportaży brakowało mi 
pewnych ujęć i posiłkowałem się pra-
cami osób, które takie zdjęcia wykony-
wały dla mnie. W końcu kupiłem drona 
i uzyskałem uprawnienia. Każdy fotograf  
powinien się rozwijać, uniknie wtedy  
wypalenia.
Co Cię inspiruje na ziemi i w powietrzu?

– Inspiruje mnie różnorodność – lu-
dzie, przyroda, obiekty. Nawet w fotogra-
fii dronowej można to wszystko pokazać. 
Bardzo bliska mojemu sercu jest fotografia 
koncertowa, bo lubię muzykę, szczególnie 
jazz. Zrobiłem mnóstwo sesji, dostaję cią-
gle nowe propozycje. Czuję ten temat. Ale 
fotograf nie powinien mieć problemów 
z żadnym tematem.
Czy wolny zawód daje Ci pełną swobodę 
w tym, co robisz?

– Odrzucam propozycje, które ograni-
czają moją wolność, moją wizję. Nie robię 
czegoś, czego nie czuję. Miałem sytuacje, 
kiedy przedstawiano mi zdjęcia z prośbą 
o wykonanie takich samych. Z reguły od-
mawiam. Nie interesuje mnie kopiowanie, 
lepiej wykazać się, zaproponować swoją 
wersję i przekonać do niej klienta.
Co Cię denerwuje w pracy?

– Najbardziej brak etykiety zawodowej 
u niektórych osób z aparatem, zwłaszcza 
młodszych kolegów. Jeżeli jest przedsta-
wienie, to fotograf ma być niewidoczny, 
nie może przeszkadzać publiczności. Nie 
mówię już o robieniu na koncertach zdjęć 
z lampą itd. Nie znoszę też oglądać swoich 
zdjęć przerobionych kolorystycznie z uży-
ciem wszechobecnych filtrów.
Najważniejsze w twojej pracy są…

– Punktualność i relacje międzyludz-
kie. Zazwyczaj gdy wykonuję zlecenia, 
staram się być godzinę przed czasem. Ba-
dam teren, zaprzyjaźniam się z obsługą, 
organizatorami. Niekiedy wpuszczą cię 
tam, gdzie być ciebie nie powinno. Kie-
dyś na dwie godziny przed koncertem tak 
zaprzyjaźniłem się z ekipą techniczną, że 
użyczyła mi podnośnika koszowego i ro-
biłem zdjęcia trzynaście metrów nad zie-
mią. Miałem doskonały materiał, bo wte-
dy jeszcze nie było dronów. Spóźnienie się 
choćby o minutę zawsze powoduje ryzyko 
przeoczenia czegoś wyjątkowego, niepo-
wtarzalnego. 

Odnosisz sukcesy w kraju i na arenie mię-
dzynarodowej. Czy „wielki świat” kiedyś 
Cię pochłonie?

– Jestem lokalnym patriotą. Mógłbym 
jechać np. do Krakowa i zrobić ciekawy 
materiał, lepiej zarobić. Ale tutaj trzyma 
mnie miasto, ludzie. Jest sympatycznie. 
Dużo jeżdżę samochodem po okolicy, 
ciągle znajduję nowe miejsca, momen-
ty. Oczywiście chciałbym się rozwijać, 
sięgnąć wyżej. Ciągle brakuje mi czasu 
i mam sprzętowe ograniczenia, ale poważ-
nie myślę o fotografii przyrodniczej. Ma-
rzy mi się spokój, łono natury, dwa 
dni w namiocie i zdjęcia zwie-
rząt. Z drugiej strony pociąga 
mnie fotografia wojenna. 
Trzy lata temu jedynie 
przypadek, bo utopiłem 
aparat w rzeczce, sprawił, że 
nie pojechałem na front.
Zawsze widzimy Cię 
w  biegu, od zlecenia do 
zlecenia, przed wscho-
dem słońca i po jego 
zachodzie. Bywasz  
na urlopie?

– Zawsze mam przy 
sobie dysk i aparat. Cza-
sem nagle ktoś dzwo-
ni. Zdarza się, że z 
gór przez Grodzisk 
jadę nad morze. Nie 
wiem, jakbym wy-
trzymał bez ruchu.
Może nie potrze-
bujesz drona tylko 
helikopter?

– To by było faj-
ne, ale helikop-
ter trzęsie. Nie 
wyjdzie precy-
zyjne zdjęcie.
Gdybyś miał dla 
siebie wybrać 
jeszcze raz za-
wód, na co byś 
się zdecydował?

– Przed fotogra-
fowaniem dużo 
malowałem. Foto-
grafię wybrałem, 
bo jest łatwiej-
sza i zajmuje 
mniej czasu. 
Na zdjęciach 
można zaro-
bić, a na obra-
zach dopiero 
po śmierci. 
Dziękuję za 
rozmowę.

ludzie i pasje 23

Sprzęt nie czyni mistrza 
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Sukcesy  
w Nadarzynie 

Mocni mastersi 
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23 marca rozpocznie się długo wyczekiwana runda wiosenna piłkarskich 
rozgrywek ligowych niższego szczebla. Jak wygląda sytuacja naszych 
drużyn w przededniu ich inauguracji?

Z dwoma medalami – srebrnym w deblu i brązowym w singlu – powrócił 
z Gliwic, gdzie rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Polski, reprezentant 
Dartomu Bogorii Marek Badowski.

uPrzedwiosenny raport Obrończynie 
na końcu

Nie będą dobrze wspominać rozegra-
nych w Warszawie Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski U-14 w futsalu piłkarki 
grodziskiej Mazovii. Obrończynie tytułu 
zdobytego w ubiegłym roku przed własną 
publicznością tym razem zajęły ostatnie, 
12 miejsce. W fazie grupowej grodziszczanki 
po bramkach Niny Warachowskiej i Marty-
ny Strasińskiej zremisowały 2:2 z SWD Wo-
dzisław Śląski oraz uległy Wierzbowiance 
Wierzbno 0:3, co dało im 3 pozycję i moż-
liwość rywalizacji jedynie o miejsca 9-12. 
Tu Mazovia najpierw przegrała 3:5 z Polonią 
Tychy (Joanna Korach, Aleksandra Krasno-
dębska, Warachowska), a następnie 1:3 z AZS 
UW Warszawa (Warachowska).     (mś) 

Bardzo silna kadra Pogoni Grodzisk po-
została praktycznie bez zmian, a jedynym 
ruchem transferowym jest pozyskanie 
doświadczonego obrońcy trzecioligowego 
Ursusa Sebastiana Bulika. Choć nie można 
wykluczyć, że w ostatniej chwili ktoś jesz-
cze do zespołu dołączy. Cel podopiecznych 
trenera Roberta Moskala jest prosty: wy-
granie grupy, a następnie pojedynków ba-
rażowych i powrót w szeregi trzecioligow-
ców. Po rundzie jesiennej, grodziszczanie 
mają 10 pkt przewagi nad Błonianką i Pi-
licą Białobrzegi, co daje duży komfort w 
walce o osiągnięcie wspomnianego celu, 
ale też nie może uśpić czujności naszych 
graczy, bowiem rywale, dopóki będą wi-
dzieć szansę, nie zaprzestaną pościgu za 
grodziskim klubem.

Występujące w lidze okręgowej i plasu-
jące się na 12 pozycji rezerwy Pogoni, jak 
co roku będą bronić się przed spadkiem 
i miejmy nadzieję ponownie z dobrym 
skutkiem. Obok starych problemów, głów-
nie natury kadrowej, wiosną dodatkowe 
utrudnienie dla trenera Roberta Brudziń-
skiego może stanowić brak możliwości 

powoływania na mecze zdolnych juniorów 
naszego klubu, którzy pod wodzą trenera 
Macieja Przybylskiego będą jednocześnie 
występować w mazowieckiej ekstralidze.

W Chlebni, która niespodziewanie zaj-
muje 15 miejsce, czyli znajduje się w stre-
fie spadkowej „okręgówki”, zgodnie z prze-
widywaniami zimą doszło do rewolucji 
kadrowej. Trener Grzegorz Sitnicki prze-
budował zespół, zasilając go sporą grupą 
doświadczonych piłkarzy, którzy wnieśli 
do zespołu nową jakość. Wyniki wysoko 
wygranych meczów sparingowych pozwa-
lają w klubie żywić nadzieję, że wiosną 
Chlebnia nie tylko pewnie się utrzyma, ale 
też będzie należeć do najsilniejszych dru-
żyn w swej grupie.

Solidne wzmocnienia kadry pierwszego 
zespołu powodują, że znajdujące się na dnie 
A-klasy rezerwy Chlebni, prowadzone po-
nownie przez trenera Pawła Żeglińskiego, 
będą dysponować większą grupą zawodni-
ków, co na pewno ułatwi walkę o utrzyma-
nie na tym poziomie rozgrywkowym.

  Michał Śliwiński

24

Medale na macie i tatami 
Z 8 medalami wrócili karatecy 
grodziskiej Sparty z dolnośląskiej 

Lubawki, która gościła uczestników Mię-
dzynarodowego Turnieju Shinkyokushin 
dla dzieci i młodzieży „Lubawka Cup”. 
W konkurencji kata złoto stało się udzia-
łem: Aleksandry Frankiewicz i Łukasza 
Mojsy, a  srebro – Kamila Rasztawickiego. 
Z kolei w  kumite drugie miejsce zajęła 

Paulina Jarczyk oraz wspomniani Mojsa 
i Rasztawicki, zaś trzecie – Julia Dobrowol-
ska i Mateusz Aniszewski. Reprezentantka 
UKS Budo Julia Lewandowska w Grand 
Prix Europy w ju-jitsu, które odbyło się 
w Szczecinie, okazała się najlepsza w kate-
gorii No-Gi (dziewczynki do 12 lat, 40 kg) 
oraz uplasowała się na 3 pozycji w rywali-
zacji GI (44 kg).    (mś)

Rutynowany Jacek Szachnowski 
zajął 2 miejsce w Eliminacjach Wo-

jewódzkich Indywidualnych Mistrzostw 
Polski rozegranych w Nadarzynie. Ponad-
to w Mistrzostwach Mazowsza w deblu 
wywalczył brązowy medal. We wspomnia-
nych eliminacjach seniorek na najniższym 
stopniu podium stanęła Martyna Lis, zaś 
w rywalizacji juniorów drugie miejsce za-
jął Adrian Majchrzak.     (mś)

Bardzo dobrze zaprezentowali się 
podczas 28. Halowych Mistrzostw 

Polski w Lekkiej Atletyce Masters, które 
odbyły się 23 lutego w Toruniu, zawod-
nicy KS Biegi Grodzisk (27 lutego klub 
zmienił nazwę na Lider Grodzisk). Z ty-
tułem mistrzowskim do Grodziska wró-
ciła Beata Kalista-Łebek, która wygrała 
rywalizację w pchnięciu kulą oraz w bie-
gu na 60 m ppł. W tych samych konku-
rencjach na trzecim miejscu zmagania 
zakończyła Marta Widalska. Wśród męż-
czyzn tytułem wicemistrzowskim może 
pochwalić się Robert Prokopiuk, który 
drugie miejsce zajął w biegu na 60 m ppł. 
Z kolei Jacek Górny zajął trzecie miejsce 
w biegu na 200 m.   (kb)

Badowski na podium

Wysoką formę, nasz zawodnik zasygnalizo-
wał już podczas III Grand Prix Polski, które 
odbyło się w Drzonkowie, gdzie okazał się 
najlepszy, pokonując w finale 4:3 Konrada 
Kulpę. Wcześniej, w eliminacjach zwyciężył 
po 3:1: Michała Bańkosza, Sławomira Do-
sza, Karola Wiśniewskiego i Artura Białka, 
zaś w turnieju głównym: Piotra Chodor-
skiego 4:3, Roberta Florasa 4:2 i Tomasza 
Lewandowskiego 4:0.  

W gliwickich mistrzostwach w grze  
pojedynczej Badowski rozpoczął zmaga-
nia od II rundy, w której pokonał Kacpra 
Petasia 4:1 (-7,6,3,10,8). W 1/8 zwyciężył 
4:2 (-8,8,9,-2,6,9) Szymona Malickiego, zaś 
w ćwierćfinale 4:1 (6,5,7-8,7) Jarosława To-
mickiego. W walce o finał przegrał jednak 
z późniejszym triumfatorem turnieju Patry-
kiem Chojnowskim 2:4 (-9,12,-7,-3,5,-9).

W deblu Badowski wraz z wychowankiem 
grodziskiego klubu i srebrnym medalistą 
singla Patrykiem Zatówką dotarł do finału. 
W nim para musiała uznać wyższość duetu 
Konrad Kulpa – Tomasz Kotowski, ulegając 
2:3 (5,-9,-4,8,-7). W drodze na drugi stopień 
podium nasz debel pokonał kolejno po 3:0: 
Grzegorza Janczewskiego i  Karola Prusa – 
Strowskiego (8,4,9), Jakuba Perka i Tomasza 
Lewandowskiego (4,9,7) oraz Artura Grelę 
i Szymona Malickiego (3,6,9).     (mś)fo
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Pingpongowa młodzież na fali 
e

e

W rozgrywkach rodzimej Lotto Superligi podopieczni trenera Tomasza 
Redzimskiego jak dotąd robią wszystko, by tytuł drużynowego mistrza 
naszego kraju powrócił na należne mu miejsce, czyli do Grodziska.

Idą na rekord
v

Jeśli siatkarze Sparty Grodzisk 
utrzymają formę, to mogą doko-

nać niezwykłego wyczynu, wygrywając 
trzecioligowe rozgrywki z zaledwie jedną 
porażką na koncie. Podopieczni trenera 
Mirosława Mosura w tym sezonie nie mają 
sobie równych i pokonują kolejne prze-
szkody w walce o awans. Dość powiedzieć, 
że w ostatnich sześciu meczach jedynie 
stołeczna Iskra zdołała zmusić Spartiatów 
do większego wysiłku, urywając punkt. 

W tabeli grodziski klub zdecydowanie 
prowadzi z 52 pkt na koncie, mając 7 oczek 
przewagi nad Wichrem Kobyłka i mimo że 
rozgrywki jeszcze trwają, zapewnił sobie 
już awans do turnieju finałowego, którego 
stawką będzie promocja do II ligi.

Przegranym 0:3 pojedynkiem ze wspo-
mnianą Iskrą W-wa zakończyły za to roz-
grywki siatkarki Sparty, tym samym zamy-
kając nieudany dla siebie sezon, w którym 
zajęły przedostatnie 10 miejsce w III lidze, 
z 3 pkt na koncie. Wyniki: Zawkrze Mława 
(d) 3:0, SPS GOSiR Blue Gaz Mrozy (w) 
3:1, Jaguar Wolanów (d) 3:1, Olimp Ska-
ryszew (w) 3:0, Iskra W-wa (d) 3:2, SPS 
Radmot Jedlińsk (d) 3:0.    (mś)

Sporo dobrych występów zanoto-
wali w ostatnim czasie pingpongiści 

Akademii Dartomu Bogorii. W rozegra-
nym w Wyszogrodzie III Grand Prix Ma-
zowsza wśród skrzatów triumfował Jakub 
Dobosz, w gronie kadetek najlepsza oka-
zała się Zofia Śliwka, zaś wysokie czwarte 
pozycje w tej kategorii wywalczyli Milena 
Mirecka i Mikołaj Giereło. Z kolei w Siedli-
nie podczas III GP Mazowsza młodziczek 
i młodzików wśród dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła Antonina Zembowicz, dru-
gie – Milena Mirecka, a czwarte – Alek-
sandra Oskiera. Ponadto wśród chłopców 
na drugim stopniu podium stanął Kamil 
Sadowski. Wspomniany Dobosz, mimo 
rywalizacji z przeciwnikami o 2 lata star-

szymi, wygrał wszystkie swoje mecze po 
3:0 i stanął na najwyższym stopniu po-
dium również w rozegranym w Nada-
rzynie Grand Prix Mazowsza w kategorii 
żaków, dzięki czemu wywalczył awans do 
Grand Prix Polski. Na 4 miejscu uplasował 
się Tomasz Fabisiak, zaś w przedziale lokat 
5-8 sklasyfikowano Zuzannę Gutkowską. 
Podczas III Grand Prix Polski młodzików, 
które odbyło się w Kwidzynie, Krzysztof 
Stąporek był 8, zaś Milena Mirecka – 12.

Występujący w reprezentacji Polski Mi-
łosz Redzimski wraz z kolegami zespołu 
wywalczył brązowy medal w rywalizacji 
drużynowej podczas rozegranego w Hodo-
ninie turnieju Czech Open Cadet. 

  Michał Śliwiński

Na ćwierćfinale zakończyli swój 
udział w tegorocznej Lidze Mi-

strzów tenisiści stołowi Dartomu Bogorii 
Grodzisk. Tym samym powtórzyli naj-
lepszy wynik w historii swych występów 
w tych elitarnych rozgrywkach.

Rywal naszego zespołu, Borussia Du-
esseldorf, okazał się za silny, ale trudno 
się dziwić, skoro to triumfator poprzed-
niej edycji i bezsprzecznie najsilniejszy 
w ostatnich latach klub na Starym Konty-
nencie. As niemieckiego teamu Timo Boll 
to żywa legenda tej dyscypliny sportu, po-
zostająca poza zasięgiem naszych graczy, 
więc aby myśleć o wygranej z Borussią, 
należało pokonać jego kolegów. A to się 
niestety nie udało. 

Dartom Bogoria Grodzisk – Borussia 
Duesseldorf 1:3 (Kaii Yoshida – Kristian 
Karlsson 3:0, Pavel Sirucek – Timo Boll 
0:3, Panagiotis Gionis – Anton Källberg 
2:3, Konishi – Boll 0:3). Borussia Dues-
seldorf – Dartom Bogoria Grodzisk 3:1 
(Boll – Sirucek 3:1, Källberg – Yoshida 0:3, 
Karlsson – Marek Badowski 3:0, Boll – 
Gionis 3:0).     (mś)

Pożegnanie  
z Ligą Mistrzów

e

W kraju zgodnie z planem 

W barwach Mazowsza 

Niespodzianka niewykluczona

Kolejne pięć meczów przyniosło 
komplet zwycięstw, dzięki czemu 

w tabeli Dartom Bogoria z 45 pkt prowa-
dzi z przewagą dwóch oczek nad Unią AZS 
Gdańsk i Kolpingiem Frac Jarosław. Mimo 
że do końca rundy zasadniczej pozostało 
jeszcze 6 kolejek, podopieczni trenera To-
masza Redzimskiego mogą być praktycz-
nie pewni gry w fazie play off. Pozostaje je-
dynie kwestia, z którego miejsca rozpoczną 
walkę o medale.   

Wyniki. ZKS Palmiarnia Zielona Góra 
(w) 3:1 (Kaii Konishi – Maciej Kołodziej-
czyk 3:1, Marek Badowski – Kamil Nalepa 
3:1, Miłosz Redzimski – Łukasz Wachowiak 

0:3, Badowski – Kołodziejczyk 2:0); Unia 
Olimpia Grudziądz (w) 3:2 (Panagiotis Gio-
nis – Samuel Kulczycki 3:0, Pavel Sirucek 
– Szymon Malicki 3:1, Badowski – Maciej 
Kubik 2:3, Sirucek – Kulczycki 1:2, Gionis – 
Malicki 2:0); Morliny Ostróda (d) 3:0 (Siru-
cek – Hsiang Tzu Hung 3:0, Gionis – Kamil 
Dziadek 3:0, Badowski – Kacper Petaś 3:0); 
KTS Energa Toruń (d) 3:0 (Sirucek – To-
masz Kotowski 3:0, Gionis – Chuanxi Han 
3:2, Badowski – Konrad Kulpa 3:2); Fibrain 
AZS Politechnika Rzeszów (d) 3:1 (Gionis – 
Sadi Ismaiłow 2:3, Sirucek – Wasilij Lakie-
jew 3:0, Badowski – Tomasz Lewandowski 
3:0, Gionis – Lakiejew 2:1).     (mś)

Zwycięstwem zakończyli fazę zasadniczą 
i dwiema wygranymi rozpoczęli rywali-
zację w grupie mistrzowskiej II ligi teni-
sa stołowego zawodnicy drugiej drużyny 

Reprezentantka grodziskiej Sparty 
Marta Dobrowolska zdobyła 6 me-

dali podczas XXV Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w sportach zimowych 

„Małopolska 2019”, potwierdzając tym 
samym swój olbrzymi talent i aspiracje, 
by w przyszłości reprezentować nasz kraj 
na największych imprezach. Podopieczna 
trenera Sławomira Chmury wywalczyła 
złoto w wyścigu masowym oraz w rywa-
lizacji drużynowej w barwach Mazowsza. 
Srebrne krążki zdobyła w biegach na 500, 
1000, 3000 metrów oraz w wieloboju. Za-
dowolony ze swoich występów może być 
też Mateusz Godlewski, który wraz z dru-
gim zespołem naszego województwa stanął 
na najniższym stopniu podium w biegu 
drużynowym, a na 5000 m uplasował się na 
wysokiej 4 pozycji.    (mś)

grodziskiej Bogorii. Dzięki temu z 18 pkt, 
zajmują 2 miejsce w tabeli i być może po-
walczą o  coś, co przed sezonem można 
było traktować jako pobożne życzenia, 
czyli awans na zaplecze Lotto Superli-
gi. Byłoby to wielką niespodzianką, jeśli 
wziąć pod uwagę młody wiek większości 
naszych graczy. Wyniki: Tęcza Budki Pia-
seckie (w) 8:2 (Jacek Szachnowski, Miłosz 

Redzimski – po 2, Patryk Pyśk, Szymon 
Wiśniewski, Szachnowski/Pyśk oraz  Re-
dzimski/Wiśniewski), AZS UWM English 
Perfect Olsztyn (d) 8:2 (Szachnowski, 
Pyśk, Redzimski – po 2, Szachnowski/
Pyśk, Redzimski/Wiśniewski), Dekorglass 
II Działdowo (d) 8:2 (Pyśk, Redzimski – 
po 2, Szachnowski, Wiśniewski, Pyśk/Sza-
chowski, Redzimski/Wiśniewski).     (mś) 
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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 14.
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Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
3  kwietnia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji. Nagrodą jest zaproszenie 
dla dwóch osób do Kina Centrum Kultury na 
dowolnie wybrany seans filmowy.

Pionowo:
1. wyraz twarzy; 2. władza uniwer-
sytecka; 3. szczyt marzeń każdego 
aktora; 4. rodzaj ciasta biszkopto-
wego zwiniętego w rulon; 5. uraza, 
pretensja; 6. lekki napój alkoholo-
wy pobudzający apetyt; 7. klomb; 
8. aprobata, zgoda; 12.  rzeźbie-
nie w drewnie; 14. klub piłkar-
ski z  Opola; 16. słomiana kukła 
symbolizująca zimę; 17. niejedna 
w  programie udanej imprezy lub 
widowiska; 18. wawrzyn; 21. tytu-
łowy bohater tragedii W. Szekspira; 
24. żargon, dialekt; 25. drewniak 
przeznaczony do przechowywania 
sprzętu gospodarskiego; 26. dra-
pieżnik z rodziny kotów; 28. ogon 
długiej sukni damskiej.

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:
3. propozycja; 9. główny port han-
dlowy Grecji; 10. drobna suma 
wręczana kelnerom za usługę; 
11.  imię Santany wybitnego gita-
rzysty jazzowego; 12. największa 
pustynia na Ziemi; 13. szeroki 
brzeg kowbojskiego kapelusza; 
15. zespół osobników o takich sa-
mych właściwościach dziedzicz-
nych; 19. dodatkowa praca podjęta 
jedynie dla łatwego i szybkiego za-
robku; 20. substancja zapachowa; 
22. podział, np. partii, na przeciw-
stawne sobie obozy; 23. suma pie-
niędzy uzyskanych ze sprzedaży; 
27. odwiedziny; 29. ryba z rodzi-
ny karpiowatych; 30. oddanie za 
opłatą do czasowego użytkowania 
pewnych własności; 31. klamot; 
32. krzew o owocach podobnych 
do jagód.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 285:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło „Tadeusz 
Wenc”. Zwycięzcą został p. Wojciech Chodorow-
ski. Po odbiór nagrody zapraszamy do siedziby 
redakcji: Centrum Kultury, ul.  Spółdzielcza  9, 
II piętro. 

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl
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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  Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodni-
czych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139

n  Firma Probet sp. z o.o.  zatrudni kierowców z orze-
czeniem o stopniu niepełnosprawności. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu 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  KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD RĘKI!!!  
Za auta krajowe z niskim przebiegiem płacę najwię-
cej!!! Tel. 603 903 405

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepówdo klas:

fortepianu, skrzypiec,
wiolonczeli, klarnetu, saksofonu,
akordeonu, fletu, gitary, perkusji

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela      
 sekretariat szkoły  

  do dnia 6 maja 2019 r.
pon. i  pt. w godz. 9.00 – 15.00 

wt. śr. czw.  w godz. 14.00 – 18.00

PAŃSTWOWA  SZKOŁA  
MUZYCZNA  I st.

im. Tadeusza Bairda  
w Grodzisku Mazowieckim,     

ul. gen. L. Okulickiego 8 
tel.  (22) 7555-267

www.psmgrodzisk.pl

OGŁASZA  ZAPISY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szczegóły dotyczące rekrutacji również  
na stronie www.psmgrodzisk.pl

Istnieje możliwość zapisania dziecka  
na kurs przygotowawczy
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Prezydenckimi medalami jubilatów udeko-
rowali burmistrz Grzegorz Benedykciński 
oraz  starosta Marek Wieżbicki, a w gronie 
wyróżnionych znaleźli się państwo Sabina 
i Józef Bartosikowie, Krystyna i Kazimierz 
Białasowie, Teresa Sobczak-Borządek i Tade-
usz Borządek, Hanna i Krzysztof Dąbrowscy, 
Władysława i Mirosław Dąbrowscy, Janina 
i  Roman Grabowscy, Katarzyna i Tadeusz 
Kowalikowie, Zenobia i Wacław Kutyłow-
scy, Barbara i Marek Mastalerscy, Elżbieta 
i Zbigniew Soporkowie, Jadwiga i Janusz 
Szkopowie, Irena i Jan Szustkowie, Wacława 
i Władysław Ślesińscy, Jadwiga i Jan Ule-
wiczowie, Maria i Januariusz Zagrajkowie 
oraz niedawno owdowiały Mirosław Wie-
czerzyński. Ponadto dyplomy gratulacyjne 

otrzymali świętujący 60-lecie małżeństwa 
państwo Marianna i Mirosław Pieścikowie, 
którzy Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie odebrali dekadę wcześniej, gdy ob-
chodzili złote gody. 

Uroczystość, tradycyjnie poprzedzona 
mszą św. w kościele św. Anny, odbyła się 
w Mediatece. Towarzyszyły jej poczęstunek, 
pamiątkowa sesja fotograficzna, a przede 
wszystkim okolicznościowe powinszowa-
nia ze strony władz samorządowych, w tym 
od przewodniczącej Rady Miejskiej Joanny 
Wróblewskiej, która jako lekarz na co dzień 
dba, by ziściły się  życzenia „wielu wspól-
nych lat w zdrowiu”.

– Zrobiliście dla tego miasta i tej gminy 
bardzo dużo. To spotkanie jest wyrazem 

naszego uznania dla ludzi, którzy potrafili 
szanować się nawzajem – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. 

Przy każdym kolejnym jubileuszu, które-
go mamy zaszczyt być świadkami, małżon-
kowie ujawniają swój przepis na szczęśliwy 
związek, o który po prostu trzeba dbać na 
co dzień.

– Należy być wyrozumiałym i umieć wy-
baczać, bo nie wszystko zawsze układa się 
idealnie. Ale jak się chce, to wszystko jest 
możliwe – mówiła Krystyna Białas. 

Dostojnym jubilatom serdecznie gratulu-
jemy, a przyszłym małżonkom, a także tym 
z nieco mniejszym stażem niż 50 lat, życzy-
my, by nigdy nie przestało im się chcieć.

g Małgorzata Müldner

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to państwowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta 
RP osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Do listy uhonorowanych tym 
zaszczytnym wyróżnieniem 19 lutego dołączyło 17 par małżeńskich z gminy Grodzisk. 

Rozpoczęliśmy rekrutację do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 i nabór uzupełniający  
do klas starszych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Leonarda da Vinci w Książenicach
Serdecznie zapraszamy do naszej społeczności uczniów do kl. I 
oraz klas starszych. Misją naszej Szkoły jest edukacja na najwyż-
szym poziomie, ale także wychowanie młodych ludzi  na otwar-
tych, samodzielnych, tolerancyjnych, dobrze radzących sobie 
w zmieniającej się rzeczywistości.

Nasze atuty:
n  kameralna społeczność szkolna, rodzinna atmosfera
n  lekcje rozpoczynające się zawsze o godz. 8.15
n  świetlica czynna w godz. 7.00-18.00 
n otwarci, kreatywni i bardzo dobrze wykształceni nauczyciele
n  indywidualne podejście do dziecka
n  sukcesy w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich
n  język angielski do 8 godzin tygodniowo prowadzony  

metodą Helen Doron
n  więcej zajęć matematyki, języka polskiego, języka angielskiego,  

informatyki, edukacji wczesnoszkolnej
n  język francuski 2 godziny tygodniowo od kl. I
n bogata oferta zajęć dodatkowych

n tablica interaktywna w każdej klasie 
n wielofunkcyjne boisko szkolne
n duży zacieniony ogród i plac zabaw
n własna kuchnia
n  KAMERALNE PRZEDSZKOLE DLA RODZEŃSTWA  

(język angielski metodą Helen Doron 2 godziny codziennie)

WARSZTATY REKRUTACYJNE DO KL. I
11 kwietnia 2019 i 23 maja 2019

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
im. Leonarda da Vinci 

e-mail: info@szkola-vinci.pl
 tel: 607 44 42 40

www.szkola-vinci.pl
ul. Mazowiecka 87a, 05-825 Książenice

https://www.facebook.com/niepublicz-
naszkolapodstawowaleonardadavinci/?ref=hl

Razem wszystko jest możliwe
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