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– Ten dzień nie byłby możliwy bez was, miesz-
kańców Zabłotni bez tego, co robiliście. Pokaza-
liście, że w tej małej klitce potraficie robić wielkie 
rzeczy – mówił burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski, przekazując Danucie Dubieleckiej klucze do 
wybudowanego ze środków gminnych obiektu.

Poświęcenia nowej przestrzeni dokonał 
ks. Janusz Starosta, 

– Widać jak to miejsce rozkwita, ale tak jak 
ze stworzeniem świata – Pan Bóg stworzył 
świat ze względu na człowieka. Ta świetlica by-
łaby zbudowana bez potrzeby, gdyby nie było 
ludzi – mówił kapłan.

Jak zapewnia pani sołtys, nie ma żadnych 
obaw, że 100-metrowy obiekt nie zostanie od-
powiednio wykorzystany. – Mamy klub senio-
ra, koło gospodyń, prawie trzydziestkę dzieci 

na zajęciach, a do tego wspaniałych mieszkań-
ców. Chociaż wieś jest mała, to bardzo prężnie 
działająca!

A jej słowa znalazły odzwierciedlenie w po-
staci tłumu mieszkańców w różnym wieku, 
którzy przybyli na uroczystość, a także części 
artystycznej przygotowanej przez młodzież. 

Otwarcie nowej świetlicy było szczególnym 
momentem dla radnego Bartłomieja Okurow-
skiego. 

– Pamiętam, kiedy mając 6 lat przyjeżdżałem 
na rowerze po lizaki do sklepu. To był mały żół-
ty budynek, który potem przez kilkanaście lat 
pełnił funkcję prowizorycznej świetlicy. Cieszę 
się, że po tylu latach Zabłotnia ma budynek na 
miarę potrzeb i tego, co mieszkańcy są w stanie 
zrobić – mówił.    (kb)
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,

radosnego i wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny,

wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”
życzą

Joanna Wróblewska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz 

Grodziska Mazowieckiego

Życzymy  Państwu,  
aby nadchodzące Święta Wielkanocne 

napełniły Wasze serca radością i nadzieją,  
a chwile spędzone w gronie najbliższych  

dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć  
wszystkie trudności.

Dyrektor Centrum Kultury w Grodzisku Maz.
wraz z pracownikami

Zabłotnia mała, ale prężna!

Drodzy Czytelnicy, 
niech Wielkanoc wypełni Wasze serca radością i energią wiosennej pory, a w dusze 
tchnie więcej humoru i dystansu wobec wszelkich kwestii, na które wpływu nie mamy. 
Życzymy więc, zimnego prysznica na głowę, gdy zachodzi taka potrzeba, powodzenia 
w ściganiu zajączka i świąt z jajami, niepozbawionymi jednak swej bogatej symboliki. 

Redakcja

– Ten dzień jest nas bardzo 
ważny, to jest historia, która 
będzie wpisana w naszą 
miejscowość – mówiła 
6 kwietnia sołtys Zabłotni 
Danuta Dubielecka podczas 
otwarcia nowej świetlicy, 
która na przestrzeni kilkunastu 
miesięcy powstała w miejscu 
dotychczasowej, mieszczącej 
się w skromnym pomieszczeniu 
po dawnym sklepie. 
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Działający w Pawilonie Kul-
tury klub seniora 1 kwietnia 
zorganizował przedświątecz-
ne spotkanie związane z przy-
gotowywaniem nietuzinko-
wych jajek wielkanocnych.

– Filcujemy jajka. Technika 
polega na tym, że wykorzystu-
jemy wełnę czesankową i za 
pomocą igły nakłuwany jajka 
ze styropianu, dzięki czemu 
wełna przyczepia się do nich 
bez żadnego kleju – mówiła 
prowadząca zajęcia Sylwia 
Pietruczuk-Dudkiewicz.

Seniorki tworzyły świątecz-
ne jajka z pełnym zaangażo-
waniem. Dominowały kolory 
typowo wiosenne: żółty, zie-
lony i czerwony.

– Pomysł jest rewelacyjny 
i inspirujący, a do tego re-
laksuję się przy tego rodzaju 
robótkach – mówiła Hali-
na Wieczorek, mieszkanka  
Grodziska.

Było to kolejne spotkanie 
przygotowujące do zbliża-
jących się Świąt Wielka-
nocnych.

– Wcześniej odbyło się spo-
tkanie z Anną Wojciól, znaw-
czynią historii sztuki i ma-
larstwa i dotyczyło tryptyku 
Hansa Memlinga „Sąd Osta-
teczny” – mówiła Alicja Bo-
gucka-Flakowska z Biblioteki 
Publicznej, opiekunka klubu 
seniora w Pawilonie Kultury.

   Anna Redel 

Świąteczny filc

w skrócie2

     

Barman z Grodziska Mazo-
wieckiego odnosi kolejne suk-
cesy za arenie ogólnopolskiej 
i  międzynarodowej. Artur 
Wawrzyszczak otrzymał na-
grodę barmana roku 2018 przy-
znawaną przez Stowarzyszenie 
Polskich Barmanów, a rok 2019 

przyniósł mu zwycięstwo w glo-
balnym konkursie Trophées 
Internationaux des Nouvelle 
Vogue, który odbywa się we 
Francji. Wywiad z koktajlowym 
mistrzem opublikowaliśmy 
w  2017 roku w  grudniowym 
wydaniu „Bogorii”.     (mm)

Repliki najstarszych ma-
nuskryptów, kamiennych 
tablic, a także skrawki pa-
pirusów w grodziskiej Me-
diatece można nie tylko 
podziwiać, lecz również ich 
dotknąć. Wyjątkowa ekspo-
zycja stanowi wystawę Fun-
dacji Areopag pt. „Historia 
Biblii”. 

– Dzieje Pisma Świętego 
to 3,5 tys. lat jego historii, 
1,5 tys. lat spisywania i 2 
tys. lat tłumaczenia na ję-
zyki narodowe – o wiekowej 
historii Biblii opowiedział 
w nieco ponad 30 minut 
Dariusz Czyszczoń podczas 
wernisażu, który odbył się 8 
kwietnia.

Wystawę można podzi-
wiać do 17 kwietnia, jej or-
ganizatorem jest Biblioteka 
Publiczna, a inicjatorką 
przedsięwzięcia mieszkanka 

Grodziska Mazowieckiego i 
miłośniczka Pisma Święte-
go Elżbieta Koziróg-Roma-
nowska.

– W Piśmie Świętym wi-
dzę przede wszystkim klucz 
do szczęśliwego i długiego 
życia – mówiła.      (mm)

wstrząśnięty nie zmieszany

3,5 tys. lat w 30 minut

Upowszechnienie polskich 
tradycji śpiewania pieśni wiel-
kopostnych ma na celu projekt 
realizowany przez kompozy-
tora młodego pokolenia Pawła 
Odoszewskiego. 

– Chciałbym pokazać, że 
Męka Pańska była historią 
pięknej miłości i o niej opo-
wiadają  pieśni pasyjne – mó-
wił Paweł Odoszewski,  autor  
aranżacji koncertu, który 
odbył się 6 kwietnia w  Wil-

li Niespodzianka. Podczas 
wieczoru wprowadzającego 
w nastrój Wielkiego Tygodnia 
rozbrzmiały takie pieśni jak 
„Odszedł Pasterz Nasz” czy 
„Ach mój Jezu”. Utwory wy-
śpiewane anielskim głosem 
Zuzanny Jasińskiej, w oprawie 
muzycznej sekstetu jazzowe-
go, przeplatały prologi słowne 
skłaniające do wielkopostnych 
rozważań.  

  (mm)

Pasja na jazzowo
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Spotkania dotyczyły unijnego wsparcia dla 
Mazowsza podczas piętnastu lat obecno-
ści Polski w UE oraz obecnych programów 
wsparcia finansowego z budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego.

– Te 15 lat to czas olbrzymich, pozytyw-
nych przemian. Grodzisk jest liderem tych 
przemian, z jednej strony korzystając ze 
swojego potencjału, z drugiej ze środków 
europejskich. Blisko 400 mln złotych zosta-
ło tutaj zaabsorbowanych. Jeśli popatrzymy 
na grodziskie projekty, to bez wątpienia bez 
dofinansowania unijnego ciężko byłoby je 
zrealizować. Niejedno miasto w Europie Za-
chodniej mogłoby pozazdrościć Grodzisko-
wi. To bardzo dynamicznie rozwijający się 
obszar Mazowsza – mówił Adam Struzik.

Zadowolenia z wykorzystywania dota-
cji unijnych nie krył burmistrz Grzegorz  
Benedykciński.

– To jest bomba pieniędzy, która zmieniła 
oblicze tej ziemi. To jest coś niesamowitego, 

jaki szybki dzięki temu zrobiliśmy skok cy-
wilizacyjny – mówił burmistrz.

W Szczęsnem marszałek opowiadał o pro-
gramie wsparcia skierowanym do sołectw.

– Rok temu uruchomiliśmy pilotażowy 
projekt „Mazowiecki Instrument Aktywi-
zacji Sołectw” i będziemy go kontynuowali 
w tym roku. Przeznaczamy ponad 13 mln 
zł, by właśnie w sołectwach realizować małe 
granty w wysokości do 10 tys. zł. Dofinanso-
wanie ma na celu poprawę jakości życia, bo 
by człowiekowi żyło się przyzwoicie to musi 
mieć jak najlepsze warunki w swoim naj-
bliższym otoczeniu. Wzmacnianie środka-
mi finansowymi zarówno ze środków euro-
pejskich, województwa jak i gminy wspólnot 
lokalnych daje możliwość przyspieszonego 
rozwoju – mówił Adam Struzik.

W sumie na programy wsparcia z budże-
tu województwa mazowieckiego przezna-
czonych zostanie blisko 80 mln zł.

n  Anna Redel

miasto i gmina
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
chciałbym się podzielić z Państwem 
swoimi wrażeniami z ostatnio odby-
tej podróży. W ramach urlopu miałem 
przyjemność podróżować po Chinach, 
odwiedziłem m.in. zaliczane do naj-
większych centrów finansowych świata 
oraz portów morskich miasta Hongkong 
i Szanghaj, a także położony w delcie ma-
lowniczej Rzeki Perłowej Kanton, który 
jest zarówno ośrodkiem przemysłu elek-
tronicznego, jak i rzemiosła artystyczne-
go. Podziwiałem niezwykle nowoczesną 
infrastrukturę komunikacyjną – sieć au-
tostrad oraz bardzo szybką kolej osiąga-
jącą prędkość do 300 km/h. W miastach, 
w których widać dbałość o czystość i zie-
leń, nie czuć spalin, mimo natężonego 
ruchu nie ma hałasu, bowiem większość 
środków komunikacji stanowią pojazdy 
elektryczne. Jestem pełen uznania dla 
tempa rozwoju nowoczesnych technolo-
gii w Chinach. Nie kojarzmy tego pań-
stwa z niską jakością, tam wszystko jest 
na najwyższym poziomie. Niebywały 
wręcz postęp Chińczycy zawdzięczają 
swojej ciężkiej pracy. 

Podróże jak ta zawsze są cenne, bo po-
zwalają mi zrozumieć, że jeszcze mamy 
bardzo dużo do zrobienia. Sporo z za-
obserwowanych rozwiązań postaram się 
przenieść do naszego miasta. Szczególnie 
mam na myśli kwestie dotyczące trans-

portu elektrycznego, terenów zieleni czy 
nowoczesnych metod płatności.

Powracając na nasz lokalny grunt chcę 
poinformować Państwa, że w dobrym 
kierunku posuwają się sprawy związane 
z budową obwodnicy zachodniej. Zostały 
już wypłacone pierwsze odszkodowania 
z tytułu wykupu gruntu, aktualnie czeka-
my na ostateczne decyzje z ministerstwa. 
Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z za-
powiedziami jeszcze w tym roku ruszy 
budowa wyczekiwanej arterii. Tymcza-
sem trwa przebudowa drogi nr 579 rela-
cji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowi-
ce, realizujemy również inne inwestycje 
drogowe na terenie miasta i gminy. Prace 
budowlane postępują na ul. Wioślarskiej, 
wprowadziliśmy wykonawcę na budowę 
ul. Kasieńki i sąsiednich na osiedlu w Na-
tolinie. Budujemy parking przy ul. Kier-
lańczyków, a już wkrótce rozpoczniemy 
przebudowę skrzyżowania ul.  Warszaw-
skiej z Nadarzyńską. W zakresie tego za-
dania jest również przebudowa ul. War-
szawskiej do ul. Batorego. Zaś na terenie 
Adamowizny przystępujemy do przebu-
dowy ul. Promiennej. 

 Inwestycje nie ominą grodziskiej 
oświaty, szczególnie dobre wiadomości 
mamy dla przedszkolaków i ich rodzi-
ców. Otrzymaliśmy pozwolenie na bu-
dowę nowej placówki przy ul. Okrężnej, 
a jeśli chodzi o tegoroczne nabory do 
przedszkoli, wszyscy chętni będą mieli 
zapewnione miejsca. Mimo gwałtownie 

Wstępniak od Burmistrza

przeprowadzonej reformy, bez czasu na 
dostosowanie szkół do kolejnej zmiany, 
nowego roku szkolnego nie powinni 
obawiać się grodziscy uczniowie. Pod-
jęliśmy działania zmierzające do zapew-
nienia najlepszego komfortu dzieciom 
oraz nauczycielom. Jak już informowa-
łem Państwa wcześniej, przygotowuje-
my się do budowy nowego kompleksu 
szkolno-przedszkolnego w miejscowości 
Szczęsne. Obiekt odciąży przepełnione 
placówki, w których lekcje odbywają się 
w trybie zmianowym.

Drodzy Państwo, w przedświątecz-
nym czasie życzę wszystkim pięknej 
Wielkanocny spędzonej w rodzinnej 
i wiosennej atmosferze.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

O bombie pieniędzy
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego 8 kwietnia 
odwiedził Grodzisk. w Mediatece spotkał się z dziennikarzami, 
natomiast w świetlicy w Szczęsnem rozmawiał z sołtysami.
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Więcej na drogi, transport  
i sport
Radni dokonali zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej i w budżecie na 2019 
rok. W sumie dochody zwiększono o po-
nad 7 mln zł. Jak przekonywał skarbnik 
gminy Piotr Leśniewski, zmiany wynikają 
m.in. z większych niż planowano wpły-
wów z podatku od środków transporto-
wych, jak również rozliczenia niektórych 
projektów dofinansowywanych ze środ-
ków unijnych w roku bieżącym, a  nie 
w poprzednim, jak pierwotnie planowano. 
Grodzisk liczy także na dofinansowanie 
nowych projektów. W związku ze zwięk-
szeniem dochodów, więcej środków z kasy 
publicznej zostanie również wydane: m.in. 
na utrzymanie i remonty dróg czy dofi-
nansowanie OSiR-u. I tak, gmina 950 tys. 
zł więcej wyda na komunikację miejską 
z  przeznaczeniem na wymianę przystan-
ków, 1,8 mln zł więcej będzie na wydatki 
bieżące związane z utrzymaniem dróg, 
1 mln zł więcej na modernizację energe-
tyczną budynków użyteczności publicz-
nej, o 770 tys. wzrosną wydatki związane 
z oświetleniem na terenie gminy, 167 tys. 
więcej Grodzisk planuje przeznaczyć na 
działalność świetlic, natomiast 1,6 mln zł 
więcej otrzyma OSiR, który dodatkowe 
środki przeznaczy głównie na moderni-
zację hali sportowej przy ulicy Westfala, 
a częściowo na rekultywację zbiornika 
wodnego Stawów Walczewskiego.
Więcej na doskonalenie
Kwota na dofinansowanie form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez gminę 
Grodzisk decyzją radnych została podnie-
siona z 1,6 tys. zł do 2 tys. zł rocznie dla 
jednego nauczyciela. Środki będą mogły 
być przeznaczane na opłaty pobierane 
przez uczelnie, opłaty za kursy kwalifi-
kacyjne, przygotowanie materiałów szko-
leniowych, koszty przejazdów, zakwate-
rowania i wyżywienia. Dofinansowanie 
będzie przyznawane w porozumieniu 
z dyrektorami szkół i przedszkoli dla na-
uczycieli podwyższających kwalifikacje 
na kierunkach preferowanych w 2019 

roku, do których należą m.in. studia i kur-
sy dające kwalifikację do pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi, uprawnienia do na-
uczania drugiego przedmiotu czy udziela-
nia pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej dzieciom. 
Program dla bezdomniaków
Przy jednym głosie wstrzymującym Rada 
Miejska uchwaliła program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności na terenie gminy 
w  2019 roku. Koordynatorem programu 
jest Burmistrz Grodziska za pośrednic-
twem Wydziału Ochrony i Środowiska, 
a będą go wdrażały podmioty realizujące 
zadania z zakresu ochrony przed bezdom-
nością zwierząt – m.in. Straż Miejska, 
w  tym ekopatrol. Wśród celów określo-
nych przez program znalazły się punkty 
dotyczące zapewnienia bezdomnym zwie-
rzętom miejsca w schronisku, opieki nad 
wolno żyjącymi kotami, poszukiwania 
właścicieli dla bezdomniaków, wskazania 
gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 
miejsca dla zwierząt gospodarskich czy 
elektronicznego czipowania psów. Koszt 
realizacji programu w tym roku oszaco-
wano na kwotę 250 tys. zł.
Zmiany w uchwalaniu planów
Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmian 
w kwestii przystąpienia do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części Natolina, 
Chrzanowa Małego, Adamowa, Żukowa 
oraz części Grodziska. Jak mówił naczel-
nik Wydziału Planowania Przestrzennego 
w Urzędzie Miejskim Paweł Dąbrowski 
są to głównie zmiany techniczne, o któ-
re wnosili mieszkańcy. Pozwolą one na 
dalszy rozwój osiedla mieszkaniowego 
w Chrzanowie Małym, jak również przy-
czynią się do powiększenia strefy usług 
w  rejonie ul. Żyrardowskiej i Chełmoń-
skiego w Grodzisku.

   (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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wieŚci Z RATusZA     
Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Koleżankom 
i  Kolegom ze Związku AK w Gro-
dzisku Mazowieckiem,  a w szcze-
gólności p. przewodniczącej Janinie 
Soporek, harcerzom ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 im. Szarych Szeregów, 
żołnierzom z Wojsk Obrony Tery-
torialnej, panu wiceburmistrzowi 
Tomaszowi Krupskiemu, Rodzinie, 
Sąsiadom, Znajomym i wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli w ostatniej drodze mo-
jego Taty – Andrzeja Jakubowskiego.
Proszę też o pamięć w modlitwie, aby 

ideały, które przekazał młode-
mu pokoleniu mój Tata, prze-

trwały jak najdłużej w na-
szym życiu i dały siłę, by 

walczyć o własne prze-
konania i prawdę z od-
wagą i wiarą na ustach.

Syn Grzegorz Jakubowski z żoną Te-
resą oraz dzieci: Monika i Rafał, Ka-
tarzyna i Jacek, Przemysław i Anna, 

Jarosław i Marta i wnuki: Wiktor, 
Zygmunt, Bartosz, Marian, Piotr

    
Z głębokim żalem 

przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Śp. Andrzeja 
Jakubowskiego

żołnierza AK ps. „Mały”
Powstańca Warszawskiego

Bohatera ofiarnie 
walczącego za Ojczyznę

Członka Światowego 
Związku Żołnierzy AK

Obwodu Bażant Ośrodka 
„Gąbka” – Osa

Mieszkańca naszego miasta
uhonorowanego tytułem 

„Zasłużony dla gminy 
Grodzisk Mazowiecki”

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy 

głębokiego współczucia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Zmiana Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz uchwały budżeto-
wej na 2019 rok, uchwalenie planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, uchwale-
nie programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zmiany uchwał 
z 2011 i 2015 roku w sprawie miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla części Chrzanowa Małego i części 
Grodziska – m.in. te tematy znalazły się w porządku obrad Rady 
Miejskiej podczas sesji zwołanej na 27 marca 2019 roku.
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Dwa grodziskie obiekty użyteczności pu-
blicznej włączyły się do corocznej akcji 
pod hasłem „Godzina dla Ziemi”. 30 marca 
o godzinie 20.30 na symboliczne 60 minut 
zgaszono światło w Centrum Kultury. Ak-
cja zainicjowana przez wwF – organizację 
pozarządową i ekologiczną o charakterze 
międzynarodowym – ma na celu wyraże-
nie troski o przyszłość środowiska natu-
ralnego. Skłania również do refleksji nad 
zmianami klimatu. Od 2007 roku Godzina 
dla Ziemi odbywa się zawsze w ostatnią 
sobotę marca.    (ar)

Drugie miejsce podczas V Ogólnopol-
skiego Przeglądu Inscenizacji Teatralnych 
„Deutsche Buehne” w Łodzi, zorganizo-
wanego 21marca przez tamtejszy Zespół 
Szkół Społecznych STO, zajęła klasa 7b 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Grodzi-
sku. Uczniowie z Szóstki przygotowali 
w języku naszych zachodnich sąsiadów 
przedstawienie pt. „wo liegt das Schla-
raffenland?”, w którym wcielili się w role 
m.in. Rotkaeppchen, Haensel und Gretel 
i Aschenputtel, czyli Czerwonego Kaptur-
ka, Jasia i Małgosi oraz Kopciuszka. Jury 
doceniło nie tylko spektakl, lecz także po-
szczególnych wykonawców – nagrody in-
dywidualne za kreacje aktorskie otrzymali 
Eryk Łatacha i Patrycja Buczyńska.     (kb)

Zgodnie z zapowiedziami 8 kwietnia na-
uczyciele rozpoczęli bezterminowy strajk. 
w Grodzisku do akcji przystąpiły wszyst-
kie publiczne placówki oświatowe. Na 
czas protestu dla dzieci w wieku do lat 7 
przygotowano zajęciach na terenie Biblio-
teki Publicznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz w obiektach Ośrodka Kultury, który 
zaprosił najmłodszych do Mediateki, kina, 
a także świetlic. Jak w momencie zamyka-
nia kwietniowego numeru „Bogorii” infor-
mowały władze miejskie, w miarę rozwoju 
sytuacji i zgłaszanych przez rodziców po-
trzeb będą podejmowane odpowiednie 
kroki, w celu zapewnienia dzieciom jak 
najlepszej opieki na czas protestu.   (mm)

Ciemność dla Ziemi

Siódma z Szóstki druga

Strajk nauczycieli 

Miejski flesz

KondoLEncjE

miasto i gmina 5

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci
Kingi Przybyło

młodej, niezwykłej mieszkanki 
Grodziska Mazowieckiego

Rodzinie,
przyjaciołom i bliskim

wyrazy głębokiego współczucia 
składają

Joanna Wróblewska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego

Pomysł na deptak

Darmowe kursy

Łazienkowska w Urszulinie

Bez logistyki 
nie będzie 
niczego 

Ul. 11 Listopada to najstarsza ulica w mieście, 
a jej początki sięgają zapewne… średnio-
wiecza. Dawno temu nazywana ul. Błoń-
ską, w okresie PRL-u – Niepodległości, a po 
transformacji ustrojowej powróciła do swojej 
przedwojennej nazwy. W  1994 roku zosta-
ła przekształcona w reprezentacyjny dep-
tak. Dziś trudno mówić o elegancji miejsca, 
w którym zatrzymał się czas, a życie kwitnie 
jedynie w kolorowych wiosennych rabatkach. 

Jest jednak szansa, że deptak spełni swoją 
funkcję i stanie się miejscem atrakcyjnym dla 
miasta, mieszkańców i przedsiębiorców. Ta-
kie plany ma przynajmniej burmistrz Grze-
gorz Benedykciński: – Podjąłem decyzję, by 
moi współpracownicy zastanowili się nad 
pomysłami, które pomogą ożywić deptak. Do 
debaty zaprosimy także wszystkich przed-
siębiorców, którzy prowadzą biznes przy ul. 
11 listopada – zapowiada.    (mm)

– To duża inwestycja dla Adamowizny 
Pod koniec marca Legia Warszawa po-
informowała, że zakończyła proces po-
zyskiwania finansowania na budowę 
kompleksu treningowo-szkoleniowego 
w gminie Grodziski i przechodzi do fazy 
realizacji przedsięwzięcia. Znajdujący się 
w Urszulinie plac budowy został prze-
kazany generalnemu wykonawcy, co ma 
zwiastować rychłe rozpoczęcie robót. Ich 
efektem ma być oddanie do użytku war-
tej 80 mln zł inwestycji w czerwcu 2020 
roku. Jak przekonuje klub z ul. Łazien-
kowskiej, Legia Training Center będzie 
najnowocześniejszym ośrodkiem szkole-

niowo-treningowym w Polsce z pięcioma 
boiskami z naturalną nawierzchnią oraz 
jednym boiskiem ze sztuczną murawą, 
które na okres jesienno-zimowy przykry-
te będzie halą pneumatyczną.    (kb)

W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 
nr 2 odbyła się 5 kwietnia VI Noc Logistyki, 
którą rozpoczęły prelekcje studentów z Koła 
Logistycznego SGGW oraz Krzysztof Gą-
siewski z Rohlig Suus Logistics z Sokołowa 
koło Janek.

– Bardzo nam zależy, aby uczniowie po-
znali teorię przez praktykę i zabawę. To 
wszystko idealnie wpisuje się w program 
nauczania. Nasze hasło brzmi „logistyka 
to nie wszystko, ale wszystko bez logistyki 
jest niczym” – mówiła Katarzyna Marszał-
kiewicz, nauczycielka przedmiotów zawo-
dowych logistycznych, która koordynowała 
przedsięwzięcie wraz z Iwoną Kulikowską.

Podczas Nocy Logistyki rozstrzygnięte 
zostały konkursy na logistyczne: makiety, 
budowle, słownik, gazetkę i grę. Wyróżnieni 
zostali: Adrian Borowiec, Katarzyna Gło-
wacka, Oliwia Kobus, Tomasz Kostrzewa, 
Adam Kwiatkowski, Emil Matysiak, Wiktor 
Polak, Mateusz Przybył, Oliwia Przybyszew-
ska i Bartłomiej Wójcik. Zwycięzcą corocz-
nego konkursu wiedzy „Mistrz Logistyki” 
o Puchar Dyrektora Szkoły Kacper Szy-
mańczak z klasy 4 atl. Nowością był Festi-
wal Przekąsek zorganizowany przez klasę II 
ZAC pod opieką Doroty Bartnickiej.    (kb)

Mieszkańcy powiatu grodziskiego 
mogą skorzystać z dofinansowanych ze 
środków unijnych bezpłatnych kursów 
języka angielskiego oraz zajęć kompu-
terowych organizowanych w ramach 
projektu realizowanego przez Szkołę 
Językową Mersey przy ul. Sienkiewicza. 
Zajęcia adresowane są do osób powyżej 
25 roku życia, maksymalnie z wykształ-
ceniem średnim, szczególnie mieszka-
jących na terenach wiejskich. Więcej 
o   projekcie można znaleźć na stronie 
mersey.com.pl/jezykimazowsze.   (kb)
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Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Grodzisku to gminna spółka, która 
zajmuje się głównie sprzątaniem gmi-
ny, naprawą i konserwacją urządzeń 
elektrycznych w przestrzeni publicz-
nej, działalnością usługową związaną 
z zagospodarowaniem terenów ziele-
ni, robotami związanymi z budową 
i utrzymaniem dróg gminnych oraz 
odbiorem odpadów komunalnych 
od firm. W sumie zatrudnia ok. 100 
osób. W terenie najczęściej moż-
na spotkać pracowników Oddziału 
Oczyszczania Miasta, Oddziału Re-
montowo-Konserwacyjnego, Zieleni 
Miejskiej oraz elektryków, którzy 
dbają o eksploatację i wymianę oświe-
tlenia ulicznego. ZGK jest m.in. za-
rządcą targowiska miejskiego, zajmu-
je się administracją i utrzymaniem 
porządku na terenie Parku Skarbków 
i Stawów Goliana, a także obsługą pu-
blicznych toalet, również tych, znaj-
dujących się na dworcu kolejowym. 
ZGK odpowiedzialny jest również za 
parking wielopoziomowy przy ul. Ży-
dowskiej oraz składowisko odpadów 
innych niż niebezpiecznie w  Kraśni-
czej Woli. Zakład co rok przygotowu-
je także dekoracje świąteczne. 

miasto i gmina
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t. 
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Aura nas 
oszczędziła 

Z Andrzejem Plebanem, prezesem  
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.,  
rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Tegoroczna zima była chyba wyjątkowo ła-
skawa dla ZGK. 

- Im lżejsza zima, tym mniejsze koszty. 
Rachunek jest bardzo prosty – sprzęt nie 
musi tyle razy wyjeżdżać w teren, mamy 
mniejsze zużycie paliwa, mniej wydajemy 
na naprawy, mniej płacimy za nadgodziny 
pracownikom. Bo jak przychodzą opady 
śniegu i jest akcja odśnieżania, to nie ma 
zmiłuj – jeśli jest taka potrzeba sprzęt cho-
dzi 72 godziny non stop na pełnych obro-
tach, a żeby sprzęt mógł chodzić, potrzebni 
są ludzie. Przy takiej zimie jak tegoroczna 
wydajemy mniej na sól, piach i inne środki 
dezaktywujące śliskość. Ale przy bezśnież-
nej zimie oddział oczyszczania miasta też 
ma co robić na ulicach, bo z kolei cały czas 
w terenie są zamiatarki.
Ich obecność odczuwają zwłaszcza kierow-
cy. Zamiatarki nie mogłyby jeździć nocą, 
kiedy ruch jest mniejszy?

– Mogłyby i tak się dzieje. Ale z kolei nocą 
jest inny problem. Zdarza się, że mieszkań-
cy skarżą się, że zakłócamy ciszę nocną. 
Poza tym w porze nocnej ulice częściowo są 
wykorzystywane przez mieszkańców jako 
miejsca do parkowania i zamiatarka musi 
je ominąć. Dlatego staramy się układać har-
monogramy zamiatania tak, by dawało ono 
jak najlepszą efektywność i powodowało jak 
najmniejszą uciążliwość.  
Newralgicznym momentem dla ZGK co 
roku jest przedwiośnie. Dużo było skarg 
od mieszkańców, którzy ugrzęźli w błocie? 

– Nie było takich sytuacji z uwagi na to, 
że w tym roku proces rozmarzania trwał 
bardzo krótko. Bardziej skomplikowany był 
rok ubiegły, bo rozmarzanie trwało oko-

ło trzech tygodni, co powodowało, że przy 
dużym zachmurzeniu każdy centymetr roz-
marzniętego gruntu momentalnie zmieniał 
się w błoto. Dopóki nie nastąpi całkowite 
rozmarznięcie, w przypadku dróg bez na-
wierzchni asfaltowej lub betonowej, jeste-
śmy bezsilni. W tym roku takiego zjawiska 
nie było, więc aura naprawdę nas bardzo 
oszczędziła. W ubiegłym roku w okresie 
przedwiośnia ponieśliśmy gigantyczne 
koszty na próby utrzymania przejezdności 
dróg gruntowych.
Próby przyniosły efekt?

– Niewielki. Droga gruntowa utwardzo-
na powierzchniowo kruszywem ma zbyt 
cienką powłokę zabezpieczającą, żeby przy 
rozmarzaniu utrzymać ciężar naszych po-
jazdów. Jeśli wjedziemy ciężkim sprzętem, 
to tylko zniszczymy tę drogę jeszcze bar-
dziej. Problem rozwiązuje się samoistnie w 
ciągu kilku godzin w momencie całkowi-
tego rozmarznięcia gruntu. Dopóki nie na-
stąpi rozmarznięcie, musielibyśmy wysypać 
ogromne ilości kruszywa bez gwarancji, że 
osiągniemy pożądany rezultat. Jedyne, co 
możemy zrobić, to apelować do mieszkań-
ców o cierpliwość i liczyć na ich wyrozu-
miałość. 
Może w takim razie trzeba wykorzystać 
porę suchą na porządne utwardzenie dróg 
gruntowych? 

– I systematycznie to robimy. W tym roku 
przejmiemy kilka tysięcy ton destruktu, któ-
ry powstanie podczas remontu drogi 579. Z 
tego materiału powinniśmy zbudować ok. 
10 km dróg o polepszonej nawierzchni. Ale 
gmina cały czas się rozwija, zasiedlane są 
kolejne tereny, a wraz nowymi domami, wy-
dłuża się sieć dróg gminnych. Nie jesteśmy 
w stanie zrobić wszystkiego naraz.
Doczekał się Pan wyjątkowego pomnika w 
postaci drogi zwanej „plebanówką”, która 
stała się małą obwodnicą miasta.

– Rzeczywiście, udało nam się wybu-
dować drogą z Kraśniczej Woli do Kłudna 
Nowego za bardzo niewielkie pieniądze, bo 
do podbudowy 3,5-kilometrowego odcinka 
użyliśmy kruszywa z rozbiórki torów kole-
jowych na odcinku grodziskim, więc gmina 
zapłaciła tylko za zakup destruktu, który w 
tamtych latach był dość tani. Z uwagi na to, 
że odcinek między Chlebnią a Kłudnem był 
układany późną jesienią, destrukt nie za-
sklepił się tak jak tego oczekiwaliśmy i dwa 

lata temu została tam położona nakładka 
asfaltowa. Dla odcinka między Kraśniczą 
Wolą a Chlebnią jest to już piąty rok eksplo-
atacji i jak na taki rodzaj nawierzchni i na 
takie natężenie ruchu, uważam, że zrobili-
śmy kawał dobrej roboty. Myślę, że na tym 
odcinku również doczekamy się nakładki 
asfaltowej jeszcze w tym roku. 
ZGK zajmuje się również bieżącym utrzy-
maniem dróg. Gdzie mieszkańcy mogą 
kierować uwagi do stanu nawierzchni?

– Mieszkaniec ma kilka możliwości, 
może dokonać zgłoszenia telefonicznie bądź 
mailowo w Urzędzie Miejskim, w Zarzą-
dzie Dróg Gminnych lub bezpośrednio do 
nas, bo wszystkie informacje o uszkodze-
niach jezdni trafiają do nas. Wiele zjawisk 
niepożądanych obserwujemy sami, usterki 
zgłaszają nasi pracownicy, straż miejska i 
oczywiście mieszkańcy, czyli wszyscy za-
interesowani. My staramy się reagować naj-
szybciej, jak to jest możliwe.
Dziękuję za rozmowę.  

Pani Monice Sucheckiej
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Ojczyma
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 2  

w Grodzisku Mazowieckim
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Tak zwykło się mówić o kimś, na kim można polegać bez względu 
na okoliczności, kto nigdy nie złamie danego słowa, nie zawiedzie 
zaufania, a z powierzonych zadań wywiąże się wzorowo. Taką 
właśnie jednoosobową firmą, trwającą mimo dziejowych burz 
i osobistych tragedii, dającą swoim wierzycielom więcej niż mogli się 
spodziewać, był Andrzej Jakubowski. Porucznik Armii Krajowej ps. 
Mały, w latach okupacji łącznik Komendy 38 plutonu AK Obwodu 
„Bażant”, członek Światowego Związku Żołnierzy AK, znany i 
ceniony rzemieślnik o renomie ogólnopolskiej, właściciel zakładu 
czapniczego, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Grodzisk 
Mazowiecki odszedł na wieczną wartę 15 marca w wieku 90 lat. 

Solidna firma 
miasto i gmina

W kontekście śmierci Andrzeja Jakubow-
skiego przychodzi na myśl jedna z opowieści 
dotyczących Ojców Pustyni – anachoretów 
żyjących w pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa, przeżywających i praktykujących 
swoją wiarę w odosobnieniu. Otóż do jedne-
go z takich Bożych mężów przybyło trzech 
młodych akolitów, aby odebrać ze spotkania 
cenne nauki, rozpoznać swoje powołanie 
i  wejść na właściwą drogę życia i postępo-
wania. Dwóch z nich zamęczało starca py-
taniami, jeden zaś ani razu nie otworzył ust. 
Gdy jego towarzysze wytykali mu potem tę 
opieszałość, odpowiedział: wystarczy mi 
to, co ujrzałem. Rzeczywiście, wystarczy-
ło patrzeć na pana Andrzeja, na jego gesty 
wobec często nieznanych ludzi, na umiejęt-
ność budowania serdecznych relacji, podzi-
wiać szacunek i niezwykłą otwartość wobec 
każdej napotkanej osoby, uczyć się od niego 
rzetelności, przywiązania do wartości i we-
wnętrznej siły, słowem „sztuki życia”, która 
– jak dowodził któryś z filozofów – polega 
na tym, by cieszyć się z rzeczy małych, a wy-
trzymywać najgorsze. Andrzej Jakubowski 
był zaiste człowiekiem wielkiego serca, kry-
stalicznej uczciwości, anielskiej cierpliwości 
i prawego charakteru, szanowanym przez 
znajomych, uwielbianym przez przyjaciół, 
kochanym przez rodzinę. Prosty, krzep-
ki i  rześki mimo bagażu lat i doświadczeń 
promieniował jakimś nieziemskim świa-
tłem – cichym i kojącym, które sprawiało, że 
chciało się przebywać w jego towarzystwie, 
napawać się tym, co nosił w sobie i czym tak 
szczodrze się dzielił. 

Andrzej Piotr Jakubowski urodził się 
18  stycznia 1929 roku w Grodzisku Mazo-
wieckim, w domu rodzinnym przy ul. Trau-
gutta 51, z ojca Stanisława – funkcjonariu-
sza Policji Państwowej i matki Władysławy 
z  domu Grzeszczak, która prowadziła za-
kład czapniczy przy ul. Sienkiewicza. Jako 
mieszkaniec dzielnicy Łąki trafił najpierw 
pod dach tzw. „ochronki” – przedszkola 
miejskiego prowadzonego przy ul. Ułań-

skiej, by w wieku siedmiu lat rozpocząć na-
ukę w szkole podstawowej nr 3 (powojenna 
„Czwórka”), którą ukończył już w czasie 
wojny, w czerwcu 1943 r., a następnie pod-
jął praktykę w rodzinnym zakładzie czap-
niczym, jednocześnie stając się uczniem 
miejscowej szkoły zawodowej. Andrzej już 
jako mały chłopiec, w 1940 r., z rozkazu ojca, 
współtwórcy i zastępcy komendanta Związ-
ku Obrony Rzeczypospolitej (jednej z wielu 
powołanych spontanicznie w obliczu okupa-
cji niemieckiej organizacji podziemnych na 
terenie miasta), nosił meldunki i pocztę do 
Czesława Zawadzkiego, komendanta ZOR. 
Warto dodać, że w domu państwa Jakubow-
skich – zlokalizowanym przy szosie wiodącej 
do Błonia – mieścił się punkt obserwacyjny, 
obsługiwany przez współpracowników ojca, 
którzy notowali ruchy wojsk nieprzyjaciela, 
gdy zaś zabrakło dyżurnego, funkcja ta przy-
padała Andrzejowi. Nie inaczej było w miej-
scu praktyk, czyli zakładzie czapniczym 
przy ul. Sienkiewicza, gdzie znajdowała się 
składnica meldunkowa, a pod podłogą pra-
cowni funkcjonował magazyn broni (wejście 
do niego zamaskowane było maszyną, przy 
której Andrzej szył czapki). Gdy starsi kole-
dzy z organizacji pobierali na umówione ha-
sło broń na akcję lub do szkolenia, Andrzej 
w zastępstwie ojca wydawał ją, konserwował 
i chował w ustalone miejsce. Ponieważ mło-
dzieniec był dobrze już rozwinięty fizycznie, 
a co ważniejsze – wtajemniczony w pracę 
konspiracyjną, komenda (wówczas już 38 
plutonu AK Obwodu „Bażant” w Ośrod-
ku „Osa”) wydała zgodę na zaprzysiężenie. 
Tym samym od kwietnia 1943 r. Andrzej 
Jakubowski pełniący służbę w stopniu sze-
regowego stał się formalnie łącznikiem 
i pełnoprawnym członkiem 38 plutonu AK 
Obwodu „Bażant”. Skutkiem wstąpienia 
w szeregi AK były szkolenia w zakresie łącz-
ności, dywersji i poznawania nowych typów 
broni. Nie brakowało również zadań nad-
zwyczajnych, jak kolportowanie podziemnej 
prasy i ulotek czy udział w zabezpieczeniu 
zrzutu na tajnej placówce odbiorczej w Roz-
łogach. W czasie powstania warszawskiego 
„Mały” z  okien swojego domu prowadził 
obserwację ruchów wojsk niemieckich kie-
rujących się na stolicę – zapisane na kart-
kach wiadomości nad ranem odbierały 
łączniczki. Służbę w AK zakończył Andrzej 
Jakubowski w styczniu 1945 r. Po powrocie 
do życia „cywilnego” ukończył w 1946 r. 

szkołę zawodową i zaczął wraz z matką pro-
wadzić zakład czapniczy. W 1949 r. wstąpił 
w związek małżeński z Teresą Lisiecką, po-
wołując na świat troje dzieci: Barbarę, Grze-
gorza i Jacka. W latach 1951-1957 pracował 
w Fabryce Ołówków w Pruszkowie. W 1956 
r. w Izbie Rzemieślniczej w Warszawie An-
drzej Jakubowski uzyskał dyplom mistrzow-
ski i od 1957 do 1985 r., kiedy to przeszedł 
na rentę, prowadził w domu rodzinnym 
własny zakład czapniczy. O kunszcie i nie-
przeciętnych umiejętnościach mistrza niech 
świadczy fakt, że uszytą przez niego czapkę 
nosił w filmie „Sami swoi” Wacław Kowal-
ski, czyli ekranowy Pawlak, a nakrycie gło-
wy wykorzystane na planie stało się potem 
jego znakiem rozpoznawczym – kolejne 
egzemplarze słynny mieszkaniec Brwinowa 
zamawiał systematycznie i nosił aż do swo-
jej śmierci. Z  talentu pana Andrzeja przez 
lata korzystali też inni filmowcy, pewni, że 
zgodnie z opinią, że „takie coś to tylko pan 
Jakubowski w  Grodzisku zrobi”, otrzymają 
poszukiwany rekwizyt. 

W pamięci mieszkańców Grodziska An-
drzej Jakubowski zapisał się przede wszyst-
kim jako stały uczestnik obchodów świąt 
narodowych i rocznic patriotycznych or-
ganizowanych na terenie miasta i powiatu. 
Jego wyprostowana, wysmukła sylwetka 
i pociągła twarz, z której czas nie zdołał usu-
nąć młodzieńczego uśmiechu już na zawsze 
kojarzyć się będzie z pocztem sztandarowym 
żołnierzy AK. Dla swoich kolegów z organi-
zacji był opiekunem, szoferem, pomocni-
kiem w codziennych, coraz to bardziej wy-
magających zmaganiach z rzeczywistością, 
reprezentantem grodziskiego koła na forum 
publicznym, przede wszystkim zaś – odda-
nym i lojalnym przyjacielem, najlepszym, 
jakiego można sobie wyobrazić.

„Nie klękajcie wy przede mną, bo nie je-
stem żaden święty, ale Polak jestem prawy...” 
– można powtórzyć za Słowackim, choć pan 
Andrzej pewnie ze względu na wrodzoną 
skromność nie wziąłby tych słów do siebie. 
A jednak, jeśli za świętość objawianą na co 
dzień uznać ewangeliczną cnotę pokory, 
wielkoduszność polegającą na bezintere-
sownym pochyleniu się nad potrzebami 
drugiego, otwartość na bliźniego, solidność 
i pracowitość, to mieliśmy niezwykły przy-
wilej obcowania z człowiekiem niezwykłym, 
który ogrzewał nas swoim cichym światłem.

  n Łukasz Nowacki

1929 – 2019
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– Na przestrzeni roku dużo się u nas zmie-
niło. Dzięki pozyskanym grantom z progra-
mów Pracowni Orange m.in. wzbogaciliśmy 
się o 6 nowych robotów, przeprowadziliśmy 
warsztaty z druku 3D, tworzyliśmy własną 
grę terenową z wykorzystaniem nowych 
technologii. Mamy za sobą także szereg 
warsztatów począwszy od kulinarnych po-
przez stolarskie i plastyczne. Nie spoczywa-
my na laurach i w ramach programu stale 
zdobywamy punkty, które wymieniamy 
na nowe sprzęty elektroniczne do naszej 
pracowni. Udało nam się także wygrać 
kolejne dofinansowanie na szkolenie. Już 
w kwietniu poznamy możliwości płytki 
micro:bit korzystając z języka programo-

wania python. Jako Pracownia Orange je-
steśmy otwarci na całą gminę i zapraszamy 
wszystkie dzieci, które chcą rozwijać swoje 
umiejętności cyfrowe. Na zajęcia w pracow-
ni obowiązują jednak zapisy i trzeba pilno-
wać terminów, bo zdarzają się sytuacje, że 
brakuje miejsc – mówiła liderka Pracow-
ni Orange oraz koordynatorka świetlicy 
w  Kozerkach Dominika Staniaszek, która 
dla zapewnienia jak najciekawszej oferty 
edukacyjnej dla dzieci stale podnosi swoje 
kompetencje, a służą temu szkolenia propo-
nowane prze Fundację Orange. 

Gminna świetlica w Kozerkach to jed-
nak nie tylko pracownia w kolorze po-
marańczy i stojące w niej komputery – na 

półkach brakuje już miejsca na kolejne 
planszówki, a być może niebawem za bu-
dynkiem powstanie teren doskonały do 
zdobywania wiedzy przydatnej poza świa-
tem wirtualnym. Placówka bowiem przy-
gotowuje się do udziału w projekcie „Po-
dwórko Talentów Nivea”. By wygrać warty 
250 tys. zł plac zabaw podzielony na trzy 
strefy – sportową, naukową i artystyczną, 
potrzebne będą głosy internautów. Miesz-
kańcy gminy nie pozostali obojętni, kiedy 
ważyły się losy Pracowni Orange, może 
i tym razem uda się wspólnie osiągnąć cel. 
O akcji będziemy informować na bieżąco 
za pośrednictwem naszego profilu na fb. 

n  Małgorzata Müldner

Porucznik i major spotkali się 
w Centrum Kultury, by omówić 
strategię. 22 marca w odwiedziny 
do Stefana Łuczyńskiego, komba-
tanta AK w stopniu porucznika, 
Żołnierza Wyklętego, jedynego 
żyjącego członka grupy Krzysz-
tofa, przybył zastępca dowódcy 
65  Batalionu Lekkiej Piechoty 
w  Pomiechówku mjr Grzegorz 
Wilczewski.

– Batalion ten wchodzi w skład 
6 Mazowieckiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. Grodzisk leży 
w naszym rejonie tzw. stałej od-
powiedzialności. Czujemy się 
w  obowiązku zaopiekowania się 

kombatantami. Nasza brygada 
nosi imię rotmistrza Pileckiego, 
więc nasze działania w sposób 
naturalny ukierunkowane są 
na Żołnierzy Wyklętych – mó-
wił inicjator spotkania, młodszy 
chorąży Arkadiusz Kulka, który 
na co dzień pełni służbę wojsko-
wa w jednostce w Pomiechówku, 
a na grodziskim froncie znany jest  
jako opiekun Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej OSP w Książe-
nicach oraz dowódca miejskich 
ceremonii.

Porucznik Stefan Łuczyński, ps. 
Kropiciel, harcerz Szarych Szere-
gów, żołnierz Armii Krajowej po 

wojnie wstąpił do oddziału party-
zanckiego antykomunistycznego 
podziemia. Grupą dowodził Ja-
nusz Zabłocki, ps. Krzysztof. 

– Naszym zadaniem jest odna-
leźć żyjących bohaterów i otoczyć 
ich opieką, na którą zasłużyli. 
Wyklęci bohaterowie oprócz do-
świadczenia historycznego i mo-
ralnego mają wiedzę praktyczną, 
którą mogą podzielić się z żołnie-
rzami. Chcemy pozostać z nimi 
w  stałym kontakcie i w razie ja-
kiejkolwiek potrzeby służyć im 
wszelką pomocą – mówił major 
Grzegorz Wilczewski. 

n (mm)
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Otwarta rok temu Pracownia Orange w świetlicy w Kozerkach pozostaje w czołówce multimedialnych pla-
cówek. Miejsce połączyło ludzi z nowoczesnymi technologiami z efektywnością światłowodu. 

Wojsko z pomocą

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
życzenia zdrowia, pogody ducha i mnóstwa wiosennej energii 

oraz samych pozytywnych emocji
składa

Zarząd wraz z pracownikami Spółki

Orange w pakiecie, Nivea w planach
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– Zając szarak (Lepus europaeus) to ssak 
o  szarobrązowym kolorze futerka, białym 
spodzie z charakterystycznym czarno-
-białym ogonkiem, zwanym omykiem. 
Zamieszkuje głównie pola uprawne, łąki 
i  skraje lasów. Zazwyczaj unika dużych 
kompleksów leśnych, których w naszym po-
wiecie i gminie jest niewiele. Jego naturalny-
mi wrogami są wilki, lisy, psy, kuny, tchórze, 
drapieżne ptaki i niestety także ludzie. W la-
tach 60. i  70. zając był jednym z  głównych 
gatunków drobnej zwierzyny łownej, do-
datkowo masowo eksportowanej. To m.  in. 
spowodowało drastyczne załamanie ilo-
ściowe jego populacji. Aktualnie nadal jest 
gatunkiem łownym z okresem ochronnym, 
lecz w praktyce nie pozyskiwany, a  wręcz 
chroniony przez myśliwych. Zając prowa-
dzi osiadły tryb życia, potrafi jednak prze-
mieszczać się na większe odległości. Żeruje 
głównie o zmroku i  o  świcie, zaś w zimie 

także w nocy. Posila się roślinami zielonymi, 
owocami, nasionami, korą pędów i drzew. 
Bywa, że stołuje się na polach uprawnych 
i w sadach. Podczas rui, zwanej parkotami, 
często w biały dzień, uprawia walki „wręcz” 
i gonitwy. Samica w roku może wydać 3-4 
mioty, pierwsze młode przychodzą na świat 
już w marcu. Zajączki są dobrze rozwinięte 
i szybko zdolne do samodzielnego życia. Po 
urodzeniu przez kilka dni nieruchome cze-
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Natura wyposażyła go w silne nogi i długie uszy. Dzięki skokom i słu-
chom ucieka przed niebezpieczeństwem i rozgłosem. Choć w okresie 
świąt wielkiej Nocy zyskuje na popularności, zamieszania wokół swej 
szarej postaci nie lubi i z natury jest płochliwym samotnikiem. 

Na tropie zajączka kają w gnieździe na dochodzącą samicę. Po-
tem rozchodzą się na odległość do kilkuna-
stu metrów. Nie dają praktycznie odwiatru, 
więc kiedy się nie ruszają pozostają niezau-
ważone przez drapieżniki.

Zające w naturalnych warunkach żyją 
średnio od roku do 3 lat osiągając długość ok 
80 cm i wagę między 5 a 6 kg. Szarak źle zno-
si ludzką adopcję, próby wychowania malu-
cha zabranego z naturalnego środowiska za-
zwyczaj kończą się tragicznie. Warto o tym 
pamiętać zwłaszcza w okresie wiosennych 
spacerów i wielkanocnego zamieszania wo-
kół wzbudzającego sympatię zajączka. Le-
piej, by to on przynosił prezent, a nigdy nim 
się nie stał – przekonuje Wiesław Biskupski 
ekspert z zakresu gospodarki łowieckiej Sta-
rostwa Powiatowego. n (not. mm)

Jak przekonują strażacy, polewanie domów 
w Poniedziałek Wielkanocny zapewnia 
ochronę przed pożarem. Dlatego druhny 
i druhowie z OSP w Grodzisku, Izdebnie 
Kościelnym, Kłudnie Starym i Książeni-
cach w śmigus-dyngus już o 7 rano wyru-
szą wozami strażackimi na tereny wiejskie, 

by tradycji stało się zadość, a mieszkańcy 
mieli możliwość zapewnienia swoim go-
spodarstwom bezpieczeństwa od ognia. 
Przy okazji akcji, która, jak wyrażają na-
dzieję ochotnicy, spotka się z życzliwością, 
będzie okazja, by wesprzeć działalność 
OSP datkami i uśmiechem. n (kb)

Śmigus-dyngus ze strażakami

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom gazety Bogoria  

zdrowych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych

życzy Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6
STACJA BENZYNOWA

  

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

wszystkim mieszkańcom 
Gminy Grodzisk  

Mazowiecki
życzy 

Porozumienie  
Samorządowe  

„Ziemia Grodziska”
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Kiedy rozmawialiśmy przed czterema laty, 
właśnie oswajał się Pan z nową rolą, czyli 
statusem emeryta. Przyzwyczaił się Pan?

– Emeryci to taka część naszego społe-
czeństwa, która bezwzględnie nie ma cza-
su, za to ma mnóstwo obowiązków. I mnie 
też to dotyczy. Ale to dobrze, jeżeli wyko-
nuje się jakieś zadania z pożytkiem dla in-
nych, chociażby włączając się w opiekę nad 
wnuczętami czy w inny sposób pomagając 
własnym dzieciom.
Zdarzają się głosy, że Grodzisk z wszyst-
kich grup społecznych najbardziej dba 
właśnie o emerytów.

– Jestem przeciwnikiem generalizowa-
nia, że coś jest tylko dla seniorów albo tyl-
ko dla młodzieży. Dedykowanie pewnych 
projektów seniorom wynika z ogólnych 
tendencji demograficznych w kraju. Ale 
Grodzisk musi pamiętać, że jego podsta-
wową grupą mieszkańców są młodzi ludzie 
z małymi dziećmi, które muszą pójść do 
żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej. 
I tu są ogromne zadania do zrealizowa-
nia. Oczywiście dobrze, że są imprezy dla 
emerytów, co nie znaczy, że są to imprezy 
dominujące. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy 
Grodzisk to jest miasto ludzi dojrzałych, to 
odpowiem: nie. I to widać na Stawach Go-
liana, w Parku Skarbków, na Stawach Wal-
czewskiego, na placach zabaw. To wszystko 
są inwestycje gminne, z których korzystają 
wszyscy mieszkańcy. 
Jako wieloletniego nauczyciela zapewne 
cieszy Pana, że wśród wydatków inwesty-
cyjnych gminy drugą największą pozycję 
zajmuje modernizacja szkół gminnych. 

– Obecnie w niektórych szkołach współ-
czynnik zmianowości dochodzi prawie do 
dwóch. A żeby wszystko wyglądało normal-
nie, zmianowość nie powinna przekraczać 
1,2. Czyli lekcje odbywają się między 8 rano 
i kończą się maksymalnie do godziny 16. 
Na pewno swoje dołożyła reforma eduka-
cji, na co nie mieliśmy wpływu. Widać, że 
władze samorządowe dostrzegają problem 
i to trzeba docenić. Wszystkie realizowa-
ne przedsięwzięcia mają poprawić jakość 
pracy szkół. Poprawa jakości pracy nauczy-
cieli i nauki uczniów jest możliwa choć-
by poprzez zmniejszenie liczebności klas. 
Nauczyciel, który wchodzi do 30-osobowej 
klasy, nie ma żadnej szansy, aby zindywi-
dualizować proces dydaktyczny. Trzecia 

rzecz to bezpieczeństwo dzieci w szkołach, 
które poprawiamy od lat. Remonty są też 
okazją do likwidacji barier architektonicz-
nych dla dzieci niepełnosprawnych rucho-
wo. Oprócz aktualnych modernizacji szkół 
w nieodległych planach jest budowa szkoły 
w południowej części gminy, o co apelowa-
łem już cztery lata temu. 
Jak z perspektywy przewodniczącego ko-
misji budżetowej ocenia Pan politykę fi-
nansową gminy?

– Grodzisk ma coraz większe dochody 
z udziału w PIT-ach i CIT-ach, rosną wpły-
wy z podatku od czynności cywilno-praw-
nych, z opłat związanych z rejestracją po-
jazdów. Ale budżet się w ogóle zmienił. 
Niektóre zmiany są pozytywne, niektóre 
nie. Przez program 500+ budżet OPS-u 
wzrósł na poziom 40 mln zł, jeśli dodamy 
do tego subwencję oświatową, to okaże się, 
że prawie 1/3 budżetu stanowią pieniądze, 
w wydawaniu których rola gminy ograni-
cza się do redystrybucji. Grodzisk nauczył 
się sięgać szeroką ręką po środki unijne, 
ale ta perspektywa kończy się w 2021 roku 
i po tej dacie pozyskanie dotacji unijnej bę-
dzie o wiele trudniejsze. Jako radni moni-
torujemy kwestię zadłużenia gminy. Ono 
wynika właśnie z pozyskiwania dotacji 
i konieczności zabezpieczenia wkładu wła-
snego. Bez kredytów wiele zrealizowanych 
inwestycji nie byłoby możliwe. Ważne, że 
te środki przeznaczamy na inwestycje, któ-
re w przyszłości mogą zaowocować zwięk-
szonymi dochodami.
Do takich inwestycji należy budowa nowe-
go ratusza?

– Budynek urzędu to stuletni obiekt pełen 
barier architektonicznych. Jeżdżę po Polsce 
i widzę, że miasta słabsze ekonomicznie niż 
Grodzisk po prostu podniosły jakość usług 
świadczonych mieszkańcom. Nowy ratusz 
jest potrzebny nie ze względu na gabinety, 
tylko ze względu na rosnącą liczbę intere-
santów. Finansowo damy radę, a uzasadnie-
nie merytoryczne jest bezdyskusyjne. Inna 
kwestia to projekt i lokalizacja przy Willi 
Niespodzianka. Czy nowoczesny budynek 
ratusza w tym miejscu to dobry pomysł, 
tego nie wiem. Na pewno przydałoby się 
powołanie urbanisty miejskiego, bo ani ja, 
ani nikt z radnych nie jest urbanistą z wy-
kształcenia, a musimy często podejmować 
decyzje dotyczące ładu przestrzennego.

A hala…?
– Budowa nowoczesnej hali sportowej 

była wpisana w program wyborczy Ziemi 
Grodziskiej, a wynik wyborczy daje nam 
mandat do realizacji również tego przed-
sięwzięcia. Choć akurat co do budowy 
hali mam pewne wątpliwości. I nie chodzi 
o pieniądze, które pochłonie taka inwesty-
cja, tylko o stuprocentowe przekonanie, że 
jest taka potrzeba właśnie teraz. Z drugiej 
strony pamiętam, że kiedy otwieraliśmy 
halę sportową przy ul. Westfala, oprócz 
głosów entuzjazmu, były też stwierdzenia, 
że to żadna hala miejska tylko duża sala 
gimnastyczna dla szkoły nr 2. Więc tak 
naprawdę hali z prawdziwego zdarzenia 
Grodzisk nie ma.
Od lat apeluje Pan o większą aktyw-
ność wydawniczą na rynku lokalnym. 
Na jakie publikacje dostrzega Pan  
zapotrzebowanie?

– Na wszelkie! Bardzo dobrze, że coś 
drgnęło, bo pojawił się i przewodnik Łu-
kasza Nowackiego, i książka Andrzeja Sta-
warza. Ja sam kończę zbierać materiały do 
książki o historii kultury w Grodzisku. Im 
dalej od śmierci Marka Cabanowskiego, au-
tora książek o Grodzisku, tym bardziej od-
czuwalny jest brak tego typu publikacji. Je-
żeli szkoły realizują lekcje historii lokalnej, 
to uczniowie zderzają się ze ścianą, bo bi-
blioteki często mają niepełne zbiory, wzno-
wień nie ma, a nowe publikacje pojawiają 
się sporadycznie. Drugą grupą, do której 
powinny być adresowane te wydawnictwa, 
to ludzie, którzy się tu sprowadzili w ciągu 
ostatnich 20 lat i nie znają historii miasta. 
A są w niej piękne i ciekawe fragmenty.
Co musi się wydarzyć w bieżącej kadencji, 
by uznał ją Pan za udaną?

– Ta kadencja będzie udana, jeśli uda 
się utrzymać atrakcyjność tego miejsca 
dla  mieszkańców i utrzyma się tendencja 
wzrostu liczby mieszkańców. Dlatego że 
stworzyliśmy pewną infrastrukturę, któ-
ra optymalnie zacznie funkcjonować, gdy 
liczba mieszkańców gminy przekroczy 
60  tys. Wtedy też takie obiekty jak Cen-
trum Kultury, Mediateka czy nawet pla-
nowana hala sportowa w sposób naturalny 
będą miały odpowiednią liczbę odbiorców. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Andrzej Okurowski, 59 lat, 
emerytowany nauczyciel. 
W Radzie Miejskiej od 
2010 roku, przewodniczący 
komisji budżetu i rozwoju. 
Kandydował w okręgu nr 2 
z KWW Ziemia Grodziska. 
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Zgodnie z wymogami ustawowymi w bie-
żącej kadencji radni zostali zobligowani 
do powołania komisji skarg, wniosków 
i petycji. Jakie są jej zadania?

– Komisja, której mam przyjemność 
przewodniczyć, zajmuje się dokładnie tymi 
zagadnieniami, jakie zostały zawarte w jej 
nazwie. W poprzednich kadencjach wnio-
ski i petycje mieszkańców były kierowane 
do komisji tematycznych, a skargi znajdo-
wały się w kompetencji komisji rewizyjnej. 
Dużo jest tych skarg, wniosków i petycji?

– Może nie są liczne, natomiast bywają 
bardzo skomplikowane. Brakuje też jasnych 
wytycznych i na razie trudno odwołać się do 
praktyki, więc działamy trochę intuicyjnie. 
A trudne do rozstrzygnięcia bywa nawet 
zaklasyfikowanie danego dokumentu, gdyż 
nie zawsze tytuł dokumentu odzwierciedla 
jego treść. Największym wyzwaniem jest 
jednak to, że nie ma żadnych schematów 
działań, każda sprawa jest inna, wymaga 
konsultacji z prawnikami i odpowiednimi 
komórkami samorządowymi.
W 2010 roku kandydował Pan z listy Plat-
formy Obywatelskiej, cztery lata później 
jako przedstawiciel komitetu Niezależni, 
w ostatnich wyborach reprezentował Pan 
Ziemię Grodziską. Te zmiany mają zwią-
zek z ewolucją poglądów?

– Poglądy pozostają te same, zmienia się 
tylko sposób ich realizacji. Najlepszą formą 
wyborów według mnie były okręgi jedno-
mandatowe. To się świetnie sprawdzało 
– każdy radny miał mały okręg, o którym 
wiedział praktycznie wszystko. Mógł skupić 
się na problemach danego środowiska, da-
nej ulicy, danego miejsca. Dzisiaj te okręgi 
są kilkukrotnie większe, tak jak w pierw-
szych dwóch moich kadencjach, w których 
reprezentowałem Platformę Obywatelską. 
Kiedy tylko powstały okręgi jednomandato-
we, zdecydowałem się na odłączenie i start 
jako kandydat niezależny. Powrót do ordy-
nacji proporcjonalnej wymusił przyłączenie 
się do jakiegoś ugrupowania, bo w tym sys-
temie pojedyncza osoba nie ma możliwości 
kandydowania. Przyłączyłem się do druży-
ny, z którą zawsze grałem i udało się wspól-
nie wygrać wiele spraw dla gminy. Dzisiaj 
jestem w pierwszym składzie tej drużyny.
„Sprawą dla mnie absolutnie prioryte-
tową, jest wybudowanie przedszkola na 
Osiedlu Kopernika. Albo musi zostać 
rozbudowana istniejąca placówka przy 
ul. Kopernika” – mówił Pan w wywiadzie 
dla „Bogorii” w 2017.

– Powstał projekt rozbudowy przedszko-
la przy ul. Kopernika, jednak mieszkańcy 
zakwestionowali ten pomysł. Entuzjazmu 
nie wzbudziła sama konstrukcja budyn-
ku, a przede wszystkim kwestia logistyki. 
Na tym odcinku ulicy zlokalizowane są 
cztery placówki przedszkolne, również 
niepubliczne, i rzeczywiście w godzinach 
porannych robi się problem z komunika-
cją. Sprzeciw wyrazili również mieszkańcy 
osiedla otaczającego placówkę. W związku 
z tym mogę jedynie zadbać o to, by przed-
szkole przy ul. Kopernika rozwijało się jak 
najlepiej w obecnym budynku, natomiast 
główny nacisk musimy położyć na budowę 
przedszkola przy ul. Okrężnej, które rów-
nież powinno poprawić sytuację. 
Budowa szkoły dla osiedli Piaskowa 
i Szczęsna to jedno z pańskich haseł wy-
borczych. Nie myślał Pan, że przydałaby 
się druga szkoła na Osiedlu Kopernika?

– Na Osiedlu Kopernika nie ma odpo-
wiedniego miejsca na drugą szkołę, bo to 
przecież nie tylko budynek, lecz także bo-
isko, parkingi oraz odpowiednie dojazdy. 
W tej chwili trwa rozbudowa szkoły nr 2. 
Jest duża szansa, że uda się przyspieszyć 
zakończenie tej inwestycji i nowe skrzy-
dło szkoły zostanie uruchomione jeszcze 
przed wrześniem 2019 roku. To będzie 
wielka ulga i dla rodziców, i dla dzieci, któ-
re muszą chodzić popołudniami na lekcje. 
Jeżeli chodzi o szkołę dla osiedla Piaskowa 
i Szczęsna, to jest już gotowy projekt szkoły 
w Szczęsnem, więc mam nadzieję, że nie-
bawem zostanie ogłoszony przetarg na bu-
dowę. Placówka w tym miejscu jest bardzo 
potrzebna, bo osiedla w południowej części 
miasta bardzo się rozrosły, cały czas rozbu-
dowują się też podgrodziskie miejscowości, 
które w zasadzie nie są już wsiami, lecz 
osiedlami domów jednorodzinnych. 
Tematem, który jako priorytet jest wska-
zywany przez chyba wszystkich radnych 
kolejnych kadencji, jest budowa obwod-
nicy. Niedawno był szampan na okolicz-
ność wydania przez wojewodę ZRID-u. 
A teraz jakby ciszej o obwodnicy. 

– Myślę, że nic się nie zmieniło, szam-
pana jeszcze będziemy pili. W tej chwili 
do właścicieli gruntów są rozsyłane ope-
raty szacunkowe z wyceną nieruchomości 
przejmowanych pod obwodnicę, już są 
podpisane pierwsze umowy przekazania 
gruntów, więc wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Cały czas wierzę, że budowa ru-
szy w tym roku. 
Jednym z Pana pomysłów jest budowa 
parku dla psów. Mija rok od zgłoszenia tej 
propozycji.

– Park musi się znajdować w pobliżu 
Osiedla Kopernika, gdzie problem zanie-
czyszczonych przez psy trawników jest 
szczególnie widoczny. Wiele osób zapo-
mina o sprzątaniu po swoich pupilach. 
Chciałbym, żeby taki park był nie tylko 
miejscem, gdzie psy będą mogły się wybie-
gać, ale również stanie się miejscem inte-
gracji ich właścicieli.
Czego według Pana brakuje w polityce 
gminy?

– Cieszy mnie, że zaczęliśmy myśleć 
o  ochronie środowiska i naszego powie-
trza. Bardzo pozytywnie oceniam program 
dopłat do wymiany pieców. Nawet udało 
mi się przekonać moich sąsiadów do sko-
rzystania i sam byłem zdziwiony, jak prosta 
jest to procedura. Powołany kilka lat temu 
w naszym urzędzie wydział zarządzania 
energią zajmuje się optymalizacją kosz-
tów w placówkach miejskich oraz pomaga 
mieszkańcom w kwestii wymiany pieców. 
Serdecznie wszystkim polecam wizytę 
w tym wydziale, można tam uzyskać wiele 
cennych informacji i porad. Natomiast bar-
dzo bym chciał, by powstał podobny pro-
gram wsparcia związany z  fotowoltaiką. 
Międzynarodowy program Interreg, wspie-
rający zarządzanie energią, którego nasze 
miasto jest partnerem i beneficjentem, 
pokazuje, w jaki sposób nasi zagraniczni 
sąsiedzi obniżają rachunki za energię oraz 
jak dbają o środowisko. W ostatnim czasie 
miałem możliwość uczestniczenia w  kon-
ferencji, podczas której nasi europejscy 
partnerzy uczestniczący w tym programie, 
zaprezentowali, jak korzystają z otaczającej 
nas darmowej energii. Fotowoltaika jest 
u nich na czołowym miejscu.
A czego brakuje grodziskim honorowym 
krwiodawcom, do których zalicza się rów-
nież Pan? 

– Myślę, że nasza sytuacja nie jest gorsza 
niż ogólnokrajowa. A najbardziej brakuje 
nam… krwiodawców. Ludzi, którzy chcieli-
by przekonać się, że to bardzo proste, bezbo-
lesne, a jednocześnie szlachetne działanie.
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

nasi radni

Nie zmieniam poglądów,  
tylko sposób realizacji 
Tomasz Suchożebrski, przedsiębiorca, 39 lat. Przewodniczący 
komisji skarg, wniosków i petycji, w Radzie Miejskiej od 2006 
roku. Kandydował w okręgu nr 2 z KWW Ziemia Grodziska.
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Moc młodzieży
Kultura, edukacja i rozrywka na pograniczu świata realnego i cyberprze-
strzeni – taki oto pakiet możliwości otrzymali uczestnicy III Grodziskiego 
Dnia Młodzieży, który został zorganizowany 23 marca przez Młodzieżową 
Grupę Konsultacyjną przy wsparciu Centrum Kultury i Urzędu Miejskiego. 

Interesujący wstęp do sobotniej kumulacji 
atrakcji miał miejsce dzień wcześniej, 22 
marca, kiedy to w Mediatece, która była 
główną areną Grodziskiego Dnia Młodzie-
zy, obył się wernisaż grafik studia Digital 
Melody Games połączony z przedpre-
mierowym pokazem gry „Hungry Baby”, 
najnowszego dzieła tego bijącego rekordy 
popularności zwłaszcza na rynku amery-
kańskim producenta. Co ciekawe, siedziba 
firmy, której produkcje notują w USA mi-
liony pobrań na urządzenia mobilne, mie-
ści się w Grodzisku. Studio tworzy dziewięć 
osób, a jedną z nich jest Paweł Jędrysiak, 
który nazajutrz po wernisażu ponownie 
pojawił się w Mediatece, by opowiedzieć 
grodziskiej młodzieży o historii powstania 
firmy i Kulicach codziennej pracy. 

– Nigdy nie chciałem robić gier, chcia-
łem być piłkarzem. Natomiast uwielbiam 
grać w gry. Digital Melody nie wzięło się z 
niczego. Wraz z Piotrkiem w liceum zało-
żyliśmy kapelę, rockową, nagraliśmy trzy 
płyty. Później nasze drogi trochę się roze-
szły, chłopaki zaczęli studiować, ja wyje-
chałem, ale stwierdziliśmy, że fajnie byłoby 
coś zrobić razem po latach – mówił Paweł 
Jędrysiak. – To niesamowite uczucie, kiedy 
człowiek się nie spodziewa, że jego gra od-
niesie taki sukces. Ale to też nie jest tak, że 
ten sukces pojawia się ot tak. To jest wynik 

naprawdę ciężkiej pracy całego zespołu, 
do tego bardzo dużo marketingu, spotkań, 
wyjazdów. Jest nas 9 osób w studiu i każdy 
reprezentuje inny charakter, inne pasje.

Drugim z gości specjalnych był Cyber 
Marian, jeden z najbardziej znanych pol-
skich youtuberów, który również odpowia-
dał zarówno na pytania zadawane przez 
prowadzących oba spotkania Patrycji Po-
lańskiej i Roberta Pytlaka z MGK, jak i na 
te, zgłaszane z widowni. Jeden z fanów od-
czytał nawet wiersz zadedykowany Cyber 
Marianowi.

– To mój ulubiony youtuber. Jest bardzo 
kreatywny, a produkcje na jego kanale są 
genialne – mówił 12-letni Franek, uczeń SP 
nr 2, który tworzy animacje na swoim ka-
nale i uczy się programowania.  

Po spotkaniu był czas na wspólne zdjęcie 
z Cyber Marianem, a przede wszystkim na 
skorzystanie z rozmaitych symulatorów, 
na których można było spróbować swoich 
sił jako kierowca, rajdowy, snowbordzista 
czy narciarz. Długie kolejki ustawiały się 
zarówno do symulatora VR 9D, jaki i zapi-
sów na turniej wirtualnej piłki nożnej. Dla 
wielbicieli tradycyjnych rozrywek przygo-
towano również stoisko z planszówkami.  

– Najbardziej cieszy nas ogromna fre-
kwencja, która była widoczna już podczas 
wystawy. Cieszę się również, że zdecydo-

waliśmy się odświeżenie formuły imprezy, 
bo dwie pierwsze edycje były zrobione nie-
mal według jednego scenariusza. Ponieważ 
mamy możliwość robienia tej imprezy po 
raz trzeci, to mogliśmy sobie pozwolić na 
jeszcze większy rozmach – mówił Maciej 
Ostaszkiewicz, przewodniczący Młodzie-
żowej Grupy Konsultacyjnej.

Młodzież zaangażowana w organizację 
w ogóle pokazała moc, sprawnie wywiązu-
jąc się z roli gospodarzy, dbając, by impreza 
przebiegała zgodnie z harmonogramem, 
a goście mieli poczucie, że ktoś nad nimi 
czuwa.  

– Moją lekcją ze współpracy z Młodzie-
żową Grupą Konsultacyjną jest przeświad-
czenie, że danie swobody działania grupie 
ludzi wyzwala kreatywność. Obecność 
moją i obecność urzędników w działaniach 
młodzieży staramy się zredukować do mi-
nimum. Dla mnie ważne jest, że ta oferta 
nie jest skoncentrowana wyłącznie na roz-
rywce, ale daje szanse do zainspirowania 
się twórcami, a także do refleksji na temat 
ewolucji technologii – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski. 

Warto dodać, że również w ramach 
Grodziskiego Dnia Młodzieży w Kinie 
Centrum Kultury został wyświetlony film 
„Wszystko z nami w porządku”.

 n Krzysztof Bońkowski

Sławomir Kamiński
Przewodniczący  

Rady Powiatu Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Wszystkim Czytelnikom oraz Mieszkańcom Powiatu 
Grodziskiego z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 

zdrowia i pomyślności, aby te Święta spędzone w gronie 
najbliższych były przepełnione wiarą, nadzieją i miłością.
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Lunatycy są wśród nas

Raz, dwa, trzy. Mało! 
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Zgraja piratów opanowała scenę Centrum Kultury 16 marca i dwu-
krotnie 19 marca. Po trzykroć odpór najeźdźcom dał Piotruś Pan, 
a swój udział w zwycięstwie mieli Dzwoneczek i aligator. O to, by 
wszystkie postaci i wydarzenia były jak najprawdziwsze, zadbali 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Bairda, którzy przy-
gotowali rewelacyjną bajkę muzyczną. 

Duet śpiewającego perkusisty i pianisty wśród części potencjalnej 
publiczności może wywołać pewną dezorientację, bo zestaw to na 
tyle nietypowy, że nie wiadomo czego się można spodziewać. O tym, 
z czym to się je i jak smacznie brzmi, przekonał koncert duetu Bolew-
ski/Tubis w grodziskiej Mediatece 3 kwietnia. 

– Od paru lat robimy przedstawienia na 
podstawie bajek-grajek, bardzo popular-
nych w latach 60. i 70. W tym roku zdecy-
dowaliśmy się na spektakl „Piotruś Pan”. 
Pomysły rodzą się w szkole, a głównodo-
wodzącą jest Paulina Duda, która prowa-
dzi zespół rytmiczny. To są dzieci, które 
chcą robić coś razem i zbierają się w po-
niedziałki o 19 po to, żeby razem ćwiczyć. 
Potem dołącza Milenna Kamińska z or-
kiestrą smyczkową oraz zespół wokalny, 
wspomagający dzieci, które poruszają się 

na scenie – mówi Wioletta Hajdus, dyrek-
tor szkoły muzycznej.

Recepta niby prosta, ale zgranie orkiestry 
smyczkowej, zespołu wokalnego, a przede 
wszystkim poprowadzenie grupy aktorów 
w wieku od 6 do 13 lat, tak by po zaledwie 
jednej próbie na dużej scenie spektakl za-
grany został ze swobodą godną musicalo-
wych mistrzów, to już sztuka wymagająca 
niemałych umiejętności i autorytetu.  

– Wiadomo, że zawsze jest trochę ner-
wówki, zanim wszystko dopnie się w ca-

Działająca przy Ognisku Plastycznym Ga-
leria Popkolor od momentu przeprowadzki 
placówki na ul. Żyrardowską przyzwycza-
iła do wysokiej dynamiki w działalności 
wystawienniczej, jednak tempo, jakie na-
rzuciła w marcu było prawdziwie sprinter-
skie. 1 marca odbył się wernisaż wystawy 
pracowni Hanny Jankowskiej-Lekszyckiej.

– Po wystawie prac dziecięcych tym 
prazem dokonaliśmy podsumowania do-
konań pracowni ogólnoplastycznej prowa-
dzonej również przez Hankę, która pracuje 
z młodzieżą i dorosłymi według autorskie-
go programu, zapoznając słuchaczy z tech-
nikami mieszanymi, różnymi formami 
kolażu, a także rozmaitymi narzędziami 
plastycznymi. Na ekspozycję złożyło się 

ok. 160 prac kilkunastu autorów – mówi 
Agnieszka Antosik z Popkoloru.

Dziesięciokrotnie mniej prac zostało 
zaprezentowanych 16 marca podczas wer-
nisażu wystawy Pawła Cabanowskiego 
pt. „Krajobraz polski”, podsumowującej 
projekt autora zrealizowany w 2018 roku 
ramach stypendium Ministerstwa Kultu-
ry i dziedzictwa Narodowego. Mniejsza 
liczba obrazów nie oznaczała braku zago-
spodarowania powierzchni ekspozycyjnej, 
ponieważ wszystkie dzieła miały format 
140x100 cm i doskonale wypełniły galerię 
kolorami.

Trzy dni wcześniej Popkolor skorzystał 
z gościnności Mediateki i zaprezentował 
tam kameralną wystawę poplenerową, 

stanowiącą rezul-
tat wyjazdu na 
Fuer tevent u rę , 
gdzie przez dwa 
tygodnie dorośli 
słuchacze ogniska 
malowali i wyko-
nywali fotografie. 

Po czterotygo-
dniowym odde-
chu Galeria Po-
pkolor na kolejną 
wystawę zaprosiła na 12 kwietnia. Niestety 
nie możemy się jeszcze podzielić wraże-
niami, gdyż wernisaż rysunku i fotografii 
Pauli Nazarczuk odbył się po zamknięciu 
wydania. n (kb)

Wystawa za wystawą

W pewnym sensie perkusista Radosław Bo-
lewski i pianista Maciej Tubis padli ofiarą 
własnego projektu i teraz muszą do siebie 
przekonywać publiczność. A że warto zwró-
cić uwagę na tych muzyków, przekonali się 
wszyscy, którzy podczas koncertu wysłucha-
li repertuaru z płyty „Lunatyk”. 

Artystyczne drogi pochodzących z Łodzi 
muzyków przecięły się kilka lat temu. Dzięki 
temu spotkaniu otrzymujemy muzykę, która 

jest fuzją piosenki poetyckiej, muzyki roz-
rywkowej i jazzu z odrobiną klasyki. Z jednej 
strony improwizacje pianisty, zwłaszcza w 
takich utworach jak „Akrobata” czy „Promi-
se”, z drugiej nastrojowe „Myślałem”, intro-
wertyczny „Lunatyk” oraz „Droga”. Z takim 
repertuarem mogą z powodzeniem występo-
wać zarówno w Opolu, jaki i na festiwalach 
piosenki autorskiej i jazzowych. Sama płyta 
„Lunatyk” zbiera bardzo dobre recenzje.   

Słowa uznania należą się Radosławowi 
Bolewskiemu. Może śpiewający perkusista 
nie jest ewenementem, ale jak trudno po-
łączyć jednocześnie operowanie wokalem 
z grą na perkusji przekonał się każdy, kto 
choć raz spróbował. A artysta opanował tę 
sztukę śpiewająco. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

łość, bo każda grupa ćwiczyła osobno, 
dzieci tak do końca nie wiedziały, jakie 
będą rekwizyty, jakie efekty, bo próby 
odbywały się poza tą sceną – mówi Pau-
lina Duda, podkreślając zaangażowanie 
rodziców w przygotowanie przedstawie-
nia. A w  tym roku rodzice wykazali się 
wyjątkową kreatywnością, dzięki której 
wysokiemu poziomowi artystycznemu 
dorównywała kapitalna scenografia, a ca-
łość dopełniły animacje wyświetlane na 
ekranie.

Szkoda jedynie, że przygotowane ogrom-
nym nakładem pracy przedstawienie moż-
na było oglądać tylko trzykrotnie, choć 
chciałoby się krzyknąć „bis!”. Oby w przy-
szłym roku bajka szkoły muzycznej nie 
schodziła z afisza znacznie dłużej. A co 
bardziej muzykalne wróble ćwierkają, że 
będzie to „Alicja w Krainie Czarów”. 

n  (kb)
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– Pani jest bardzo miła, a książki bar-
dzo ciekawe – dzielili się wrażeniami 
po spotkaniu młodzi czytelnicy z gro-
dziskich podstawówek. 1 kwietnia 
na zaproszenie Biblioteki Publicznej 
w Mediatece gościła lubiana autorka 
książek dla dzieci i młodzieży Renata 
Piątkowska.

14

Na bambusie przez świat

Magia w okładce 

– Jeżdżenie na rowerze to moja pasja i nie 
wyobrażam sobie innego sposobu podró-
żowania – mówiła Dorota Chojnowska, 
antropolog kultury, podróżniczka i dzien-
nikarka, która 15 marca na zaproszenie 
Poczekalni PKP odwiedziła Grodzisk 
i opowiedziała o swoich rowerowych przy-
godach w Omanie, a także kulturze i tra-
dycjach tego kraju, który przed wiekami 
jako potentat w handlu kadzidłami należał 
do najbogatszych państw.

Dorota Chojnowska podróżuje od po-
nad dziesięciu lat. Stara się rozmawia 
z ludźmi w różnych zakątkach świata, po-
nieważ bardziej od zabytków interesuje się 

codziennym życiem danego miejsca. Roz-
mowy i sytuacje, które zdarzają się po dro-
dze, opisuje na swoim blogu „Ale Piękny 
Świat”, a swoje reportaże publikuje m.in. 
w magazynie „Kontynenty”, tygodniku 
„Wprost” oraz miesięczniku „National 
Geographic Polska”.

Ciekawostką samą w sobie jest rower 
podróżniczki, który został zrobiony z… 
bambusa. Podobnym środkiem lokomo-
cji dysponuje towarzyszący jej zarówno 
w czasie podróży, jak i spotkania w Pocze-
kalni PKP Selim Saffarini.

– Ten niekonwencjonalny środek trans-
portu przełamuje wiele barier między-

ludzkich, jest jak przynęta, wywołuje 
zainteresowanie, jak również uśmiech na 
twarzach spotykanych ludzi. Jest również 
pretekstem do krótkiej rozmowy, która 
nieraz jest tylko wstępem do cudownej 
historii, a czasem przyjaźni – opowiadała 
podróżniczka. 

n Katarzyna Mandes

- Od 18 lat piszę dla was książki. Staram 
się, by było w nich dużo poczucia humo-
ru, bo dzieci najbardziej na świecie lubią 
się śmiać. Chcę was przekonać, że książ-
ka to przedmiot magiczny. Potrafi nas 
przenieść w inne miejsce, zafascynować, 
rozbawić albo wzruszyć do łez – mówiła 

kultura

W święta Wielkiej Nocy, życzenia wszelkiego dobra i pomyślności
Mieszkańcom zasobów spółdzielczych Grodziska i Milanówka

życzy
Rada Nadzorcza  i Zarząd Grodziskiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej

pisarka, a słowem czarowała lektorka Mal-
wina Kożurno, która przeczytała uczniom 
fragmenty opowiadań. 

Dorobek literacki Renaty Piątkow-
skiej to blisko 40 książek, w tym historie 
prawdziwe o zwierzętach, m.in. o  kot-
ce służącej podczas wojny na okręcie 
marynarki. Przygody Wierusi spisane 
są na kartach „Mruka”, o koniach opo-
wiada „Zbój”. Wystarczy jeszcze sięgnąć 
po książkę „Oko w oko ze zwierzakiem” 
i  dziecięca wyobraźnia pogalopuje dalej 
niż horyzont, na  otwarte przestrzenie, 
gdzie mieszka niczym nieskrępowana 
przygoda. 

n Małgorzata Müldner
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– Mnóstwo talentów i wielka praca, którą było widać – podsumował kolejne odsłony Grodziskiej Sceny 
Szkolnych Talentów wiceburmistrz Tomasz Krupski. Wraz z nadejściem wiosny w sali widowiskowej 
Centrum Kultury oklaskiwano bukiet zdolności uczniów z Łąk, Izdebna Kościelnego oraz Książenic. 

Ponad 60 uczestników z gminy Grodzisk Mazowiecki wzięło udział 
w Miejskim Finale Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syren-
ka”. Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z poezją 
zmierzyli się 19 marca w Willi Niespodzianka. 

Barwne głosy szarych czasów
– Było cudownie, pięknie, cofnęliście 
nas w czasy naszej młodości – mówiła 
Ewa Burzyk, a słowa szefowej grodziskiej 
oświaty były uznaniem dla wychowanków 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 
Młodzi artyści 14 marca przedstawili pro-
gram pt. „Przeżyj to jeszcze raz…”, oparte 
na przebojach lat 80. Jak się okazało mło-
de pokolenie nie tylko wykazuje się ich 
znajomością, lecz także całkiem dobrze 
radzi sobie również z ich muzyczną inter-
pretacją. W wykonaniu uczniów publicz-
ność usłyszała m.in. utwory zespołu Ma-
anam, Lady Pank, Perfectu, Budki Suflera 
oraz wokalistek Maryli Rodowicz, Haliny 
Frąckowiak czy tragicznie zmarłej w 1980 
roku Anny Jantar.

– Te piosenki powstawały w trudnych 
czasach, kiedy jedzenie kupowało się na 
kartki, obowiązywała godzina milicyjna. 
Myślę, że jeśli wzdychamy to tych czasów, 
to dlatego, że byliśmy wtedy młodzi – gra-
tulował artystom dyrektor Centrum Kul-
tury. Paweł Twardoch przypomniał rów-
nież, że w Galerii Młodych odbywają się 
zajęcia wokalne dla młodzieży prowadzone 
przez Dagmarę Jaworską, która swe pierw-
sze kroki na drodze do muzycznej kariery 
stawiała w szkole przy ul. Zielony Rynek.

Lekcja historii i miłości
Na zgoła inny repertuar zdecydowali się 
uczniowie z SP im. Klementyny z Tańskich 
Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym, w któ-
rych wykonaniu widowisko „Krzyk Orła Bia-
łego” publiczność oklaskiwała 28 marca.

– Nawiązujemy w tematyce do stulecia 
odzyskania niepodległości. Jesteśmy szko-
łą wiejską nastawioną na tradycję – mówiła 
kierująca placówką w Izdebnie Kościelnym 
Małgorzata Pietraszek. Zgodnie ze słowa-
mi pani dyrektor na scenie nie zabrakło 
m.in. poloneza oraz utworów niczym pió-
rem spisanych w czasach, gdy Polski nie 
było, ale był naród. 

– Społeczności szkolnej należą się bra-
wa za wysiłek i niebywały wprost efekt. To 
było wzruszające widowisko, przepiękna 
lekcja historii i miłości do Polski – mówił 
Paweł Twardoch. Publiczność urzekły ta-
lenty i dbałość o każdy szczegół aranżacji 
m.in. scenografia w postaci wiejskiej cha-
ty jako symbolu przekazywania polskości 
i patriotyzmu.

– Szkoła w Izdebnie jest najmniej-
szą w  naszej gminie, ale wielką duchem 
i uzdolnieniami – nie można się nie zgodzić 
ze słowami szefowej grodziskiej oświaty 
Ewy Burzyk. Przedstawienie można było 
oglądać również w kwietniu w Mediatece. 

 Czym chata bogata
O zawrót głowy mogła przyprawić „Karu-
zela talentów”, którą rozkręcili 4 kwietnia 
uczniowie z SP im. F. Chopina w Książeni-
cach. Na wielowątkowe widowisko złożyła 
się sceniczna adaptacja powieści „Tajemni-
czy ogród” oraz pokazy umiejętności wo-
kalnych, tanecznych i instrumentalnych 
szkolnych artystów. Podczas krótkiej prze-
rwy publiczność mogła odwiedzić w foyer 
kina „Niesamowity świat pszczół” – stano-
wisko realizowanego przez klasy czwarte 
programu innowacji przyrodniczej oraz 
obejrzeć prace plastyczne uczniów. Zaś na 
spragnionych i głodnych nie tylko emocji 
czekały lemoniada i chleb z miodem

Na scenie obok aktorów z grupy teatral-
nej swoje zdolności zaprezentowali m.in. 
komicy z grupy „Miśki”, chór, muzycy 
z  Kameralnego Zespołu Wokalnego oraz 
solistki. Widzowie oklaskiwali również 
taniec jazzowy, a popis szkolnej sekcji bęb-
niarkiej, która mocnym uderzeniem za-
kończyła trwające 2 godziny widowisko. 

– Jestem dumny z bycia burmistrzem 
gminy, gdzie jest tak dużo wspaniałych, 
zdolnych dzieci – słowa Grzegorz Bene-
dykcińskiego zwieńczyły występy wszyst-
kich artystów.

n Małgorzata Müldner

Między wierszami 

– Z roku na rok interpretacje poetyckie 
są coraz lepsze. By dane wykonanie było 
autentyczne i zasłużyło na uznanie jury, 
uczeń powinien wybrać wiersz samodziel-
nie. Nauczyciel przygotowujący nie powi-
nien także narzucać swojej interpretacji, 
a dać jedynie podopiecznemu szansę na 
własne przeżycia – mówił Jacek Wolsz-
czak, który wraz z Aurelią Sobieraj oraz 
Anną Mizińską z Mazowieckiego Instytu-

tu Kultury oceniał zdolności recytatorskie 
młodszego pokolenia.

Decyzją jury na uznanie w kat. kl. VII-
-VIII szkół podstawowych oraz kl. gimna-
zjalnych zasłużyła reprezentantka SP nr 5 
– zwycięska Klaudia Rudek. W kat. kl. 
IV-VI szkół podstawowych bezkonkuren-
cyjna okazała się uczennica SP nr 4 Laura 
Gwizdek. Natomiast wśród przedstawicie-
li najmłodszej grupy wiekowej, czyli kat. 

kl. 0-III szkół podstawowych, triumfo-
wał Aleks Gościński z SP im. L. da Vinci 
w Książenicach. 

Zwycięzcy swoje umiejętności zaprezen-
tują ponownie 13 i 14 kwietnia w stolicy 
podczas 42 finału konkursu organizowa-
nego przez Mazowiecki Instytut Kultury.

n Małgorzata Müldner

Barwnie,  
majestatycznie  
i różnorodnie
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– To jest nasza historia. Mam w tej chwili 
80  lat i chciałbym, żeby pamięć o ludziach, 
którzy walczyli o Polskę, była upowszechnia-
na. Dobrze by było taką informację rozsze-
rzyć, żeby mieszkańcy mogli się dowiedzieć, 
co się kryje za tą nazwą – przekonywał An-
drzej Jaroszewski, który jest synem dowódcy 
3 kompanii Armii Krajowej Stanisława Jaro-
szewskiego, ps. Szary. 

Nie pozostało nam nic innego, jak przy-
znać rację i sugestii uczynić zadość.

Poprzedniczką dzisiejszej kolejki WKD 
były Elektryczne Koleje Dojazdowe i pod 
taką nazwą przedsiębiorstwo działało 
również w okresie okupacji. To tu zosta-
ły założone pierwsze komórki podziemia 
w Grodzisku, a przez całą okupację istniało 
jedno z najsilniejszych zgrupowań ZWZ/AK 
w Ośrodku „Gąbka” - „Osa”. Jak można wy-
czytać na stronie miejscapamiecigrodzisk.pl, 

„do  zadań kolejarzy zaprzysiężonych w  AK 
należał przerzut broni, wywiad i  kontrwy-
wiad. Personel EKD starał się także chronić 
pasażerów ostrzegając przed rewizjami i  ła-
pankami oraz wydając fałszywe legitymacje 
dla tzw. niedzielnych konduktorów. Podczas 
akcji masowego wywożenia mieszkańców 
stolicy po wybuchu powstania warszawskie-
go kolejarzom udało się uratować znacz-
ną grupę wysiedlonych przed  osadzeniem 
w obozie przejściowym Dulag 121 w Prusz-
kowie. Kolejką EKD ewakuowano także 
do Grodziska i Milanówka warszawski Szpi-
tal Dzieciątka Jezus.”

Rozmowa telefoniczna z czytelnikiem 
zaowocowała również osobistym spotka-
niem, podczas którego Andrzej Jaroszewski 
podzielił się informacjami wartymi przypo-
mnienia. Wśród dowódców kompanii Armii 
Krajowej przy EKD, oprócz Stanisława Jaro-

szewskiego znaleźli się również por. Alek-
sander Ługowy, ps. Niemojewski, por. Jan 
Majewski, ps. Zbigniew, kpt. Henryk Prym, 
ps. Zbigniew II, por. Włodzimierz Dziak, ps. 
Rybicki oraz por. Mieczysław Schabowicz, 
ps. Zrąb, Stefan.

– Mój ojciec został aresztowany latem 1943 
roku na ul. 11 Listopada. Niemcom wydał go 
kolaborant Marczak. Najpierw trzymali ojca 
w więzieniu w Grodzisku. Moi dziadkowie 
mieszkali w kamienicy Romanowskich, tej 
czteropiętrowej przy ul. 11 Listopada. Pamię-
tam, że nieraz chodziłem na ostatnie piętro, 
skąd było widać teren więzienia, i wypatry-
wałem, czy nie zobaczę taty. Potem prze-
wieźli go do Łowicza, a na końcu na Pawiak. 
W odwecie za ataki na Niemców ojciec został 
rozstrzelany wraz z innymi osobami prze-
znaczonymi do zwolnienia w grudniu 1943 
roku – mówił Andrzej Jaroszewski.   n  (kb)

w opublikowanym w poprzednim numerze materiale poświęconym obradom Rady Miejskiej zna-
lazła się krótka informacja o nadaniu nazw dwóm rondom – patronem ronda u zbiegu ulic Kró-
lewskiej, Okrężnej i Cegielnianej został Janusz Krupski, zaś rondu na skrzyżowaniu ulic Okrężnej 
i Siennej radni nadali nazwę „Kolejarzy EKD – żołnierzy Armii Krajowej”. I właśnie w sprawie tej 
drugiej nazwy zadzwonił do nas czytelnik, Andrzej Jaroszewski.

Kolejarze w służbie czynnej
Echa naszych publikacji

„Mały” 15 marca 2019 r. zmarł nasz serdeczny przy-
jaciel, por. Andrzej Jakubowski ps. „Mały”. 
Urodzony w Grodzisku Maz. 18 stycznia 
1929 r. całe życie związany był z naszym 
miastem. W 1943 r. wstąpił do AK. Po za-
przysiężeniu był łącznikiem, do niego też 
należało czyszczenie broni po akcjach. Po 
zakończeniu okupacji ożenił się, miał tro-
je dzieci. Los go nie oszczędził, pochował 
żonę, córkę, syna. Pomagał wnukom i pra-
wnukom, a zwłaszcza nam, koleżankom 
i  kolegom z AK. Służył samochodem przy 
rozwożeniu paczek i utrzymywał kontakt 
z kolegami leżącymi. Wiele lat był w poczcie 
sztandarowym. Nie brakowało go też na 
wszystkich uroczystościach państwowych. 

Tracimy kolegę szlachetnego. Będzie nam 
brak jego obecności. W każdy czwartek 
miejsce przy stole w czasie cotygodniowych 
spotkań będzie puste.

Pozostanie pamięć i żal.
Żegnaj, kolego, niech ta wieczna warta 

będzie Ci lekka.
Koleżanki i koledzy  

z Ośrodka Armii Krajowej „Osa”

Pani Elżbiecie Karolak 
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia z powodu śmierci 
Teściowej

 składają
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 

i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

Ryszardowi, Lidii i Joli 
Grabowskim

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki, Teściowej, Babci
Marii Grabowskiej

wieloletniej i oddanej pracowniczce
kancelarii parafii św. Anny  

w Grodzisku Maz.
Zespół Willi Radogoszcz
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300 tancerzy w przedziale wiekowym od 3 do 33 lat, 18 zespołów, 5 instruktorek, 3 odsłony.  
To liczby, które świadczą o potędze 24. Tanecznego Show zorganizowanego 17 i 24 marca 
w grodziskim Centrum Kultury przez Studio Tańca Magdaleny wójcik.

171717kultura

Taneczne fascynacje 
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Wypełnionych radością ,  
życzliwą aurą i spokojem 

Świąt Wielkanocnych
spędzonych w rodzinnej atmosferze,

życzy
Zarząd i pracownicy  

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Tłumnie zebraną publiczność powitała 
istniejąca od 1995 roku formacja tańca no-
woczesnego Flex w układzie „Szach-mat”. 
To konkursowa i reprezentacyjna grupa 
taneczna, której instruktorem i choreogra-
fem jest Magdalena Wójcik. Kolejne zespo-
ły szlifujące swoje taneczne umiejętności 
pod okiem właścicielki studia tańca, które 
zaprezentowały się podczas Tanecznego 
Show, to Mały Flex w układzie „Gold”, Mini 
Flex w choreografii „Disco”, Puls w „Ogni-
stej czerwieni”.

– To wielkie wydarzenie, ogrom pracy, 
dużo stresu, olbrzymie emocje. Wszystko 
wychodzi z serca i jest to coś więcej niż ta-
niec. Całą tajemnicą naszego studia są in-
struktorki, bo to moje wychowanki. Uczy-
łam je od malutkiego dziecka i jesteśmy 
tyle lat razem, bo to po prostu uwielbiamy. 
Studio się rozwija, ponieważ dołączyła do 
nas najmłodsza instruktorka Ola Chyża, 
która tańczy od 5 roku życia – mówiła 
Magdalena Wójcik.

Debiutem Aleksandry Chyżej w nowej 
roli był układ zespołu Mini Formacja Mały 
Flex – Dzieci. Doświadczona choreografka 
Magdalena Mączka przygotowała natomiast 
Mini Flex 4 w układzie „Małe wojowniczki”, 
Mini Groszki w „Fankach Barbie”, Groszki 
w „Cheerleaderkach”, Pestki 2 w „Disco” 
oraz Mini Flex Hip-Hop. Kolejną instruk-
torką jest Natalia Goljasz, której zespoły 
Mini Flex 1 i Mini Flex 2 zatańczyły w cho-
reografiach „Straszna historia” i „Dżungla”. 
Ponadto pod okiem tej choreografki wystą-
piły Cheerleaderki.

– Bycie choreografką daje mi przestrzeń 
do realizacji i pracy z dziećmi. Od zawsze 
wiedziałam, że chcę to robić, dlatego oferta 
współpracy w takiej roli od Magdy w 2008 
roku spadła mi jak z nieba. Bardzo fajne 
jest patrzenie na postępy, jakie robią dzieci, 
jak po paru miesiącach pracy potrafią zro-
bić szpagat czy gwiazdę – mówiła Natalia 
Goljasz.

Od jedenastu lat instruktorką w Studiu 
Tańca MW jest także Ewelina Reczulska, 
która opracowała choreografie zespołów 
Flex Senior, Mini Formacji Flex – Seniorki, 
Mini Formacji Flex – Juniorzy oraz tanecz-
ną niespodziankę na zakończenie imprezy.

– Największą satysfakcję sprawia mi, 
kiedy dziewczyny z moich zespołów są za-
fascynowane tańcem, przychodzą na zaję-
cia z radością, tańczą z pasją. Na co dzień 
pracuję w korporacji w Warszawie, dlatego 
taniec jest dla mnie oderwaniem się od co-
dzienności i sposobem realizacji w innym, 
artystycznym świecie, z którym nie mogę 
się rozstać – mówiła Ewelina Reczulska.

Mocną stroną przedsięwzięcia, poza tań-
cem samym w sobie, są barwne stroje.

– Efekt widoczny na scenie to wspól-
na praca. Projektujemy, szyjemy pierwszy 
wzór, przymierzamy. To długa praca, aby 
wszystko ze sobą współgrało. Kolorystykę 
i strukturę materiału starannie dobieramy 
do każdego układu. Szycie jednego kostiu-
mu trwa około 3-4 godziny – mówiła Alicja 
Kuran, która stroje dla studia przygotowuje 
już od 15 lat.

Żywiołowo reagującą publiczność w zde-
cydowanej większości tworzyli najbliżsi 
tancerzy.

– Bardzo mi się podobało. Co roku jest 
fantastycznie, ale tym razem dziewczyny 
dały tak czadu, że aż mnie zatkało. Występ 
córki był przepiękny – mówiła Ilona Wi-
śniewska, mama Klaudii tańczącej w Mini 
Fleksie 4.

Sami tancerze bardzo się starali, by wy-
paść jak najlepiej.

– To dla mnie wielkie przeżycie. Tańczę 
już 13 lat. Czujemy się bardzo ze sobą zżyci, 
jesteśmy jedną wielką rodziną. Nie wyobra-
żam sobie odejść – mówiła 18-letnia Eweli-
na Słowińska z zespołu Flex.

n  Anna Redel
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Panie na poszczególnych stoiskach mogły 
skorzystać z szerokiej oferty kosmetycznej 
m.in. z doboru kolorystycznego, analizy 
sylwetki, mogły też porozmawiać o natu-
ralnych kosmetykach, dietach i detoksach. 
Odbywały się również warsztaty i pokazy 
makijażu codziennego, jak również oka-
zjonalnego. O to, by ulotne chwile zostały 
utrwalone, a nawet zabrane do domu, zadba-
ły Milena Sieczkowska Make-Up & FotoMig 
oraz Joanna Pawlikowska Photography.

– Miasto Kobiet to ciekawe przedsię-
wzięcie. Zawsze mocno angażuję się w tego 
typu inicjatywy, zwłaszcza dla kobiet. Je-
stem wizażystką z wieloletnim doświadcze-
niem, pracuję przy pokazach mody i takich 
programach jak „The Voice of Poland” czy 
„Dance Dance Dance” – mówiła Edyta Mie-
dzińska z Make Up Styl.

Aktywne panie mogły spróbować swo-
ich sił w zajęciach przygotowanych przez 
Fit Zone. Pokazy samoobrony taekwondo, 
pilatesu i zumby cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Były też słodkie wypieki, 
którym nikt nie mógł się oprzeć, a minisz-
kolenia w przygotowaniu dekoracji z masy 
cukrowej i lukru spotkały się wręcz z entu-
zjazmem. Dla mam lub kobiet myślących 
o macierzyństwie odbywały się konsultacje 
z Martyną Kukawską, która zajmuje się po-
łożnictwem i psychologią. W Strefie Finan-
sów i Nieruchomości można było zobaczyć, 
jak powstają profesjonalne sesje zdjęciowe 
wnętrz, a specjaliści zajmowali się doradz-
twem w zakresie wystroju i architektury 
wnętrz.

Seniorki z pomocą
Podczas Miasta Kobiet odbyła się rów-

nież wystawa obrazów Iwony Wierkow-
skiej-Rogowskiej, która uczestniczy w spo-
tkaniach grupy senioralnej i kobiecej Nasze 
Pogaduchy w Mediatece.

– W Dzień Kobiet odwiedziłyśmy miesz-
kanki Domu Samotnej Matki w Brwino-

wie. Udało nam się nakłonić kilka mam 
do przyjazdu na grodziskie Miasto Kobiet. 
Były bardzo zadowolone, miały jeden dzień 
odpoczynku i odważyły się wyjść do ludzi. 
Seniorki zaopiekowały się dziećmi w kąciku 
zabaw w bibliotece, aby w tym czasie młode 
mamy mogły zadbać o siebie – mówiła Mał-
gorzata Nocny, koordynatorka grupy Nasze 
Pogaduchy.

Powodzeniem cieszyła się również Mo-
bilna Kobieca Biblioteka, która oferowała 
specjalnie wybrane na ten dzień powieści 
romantyczne i literaturę piękną. Każda 
z pań, która założyła w tym dniu kartę bi-
blioteczną otrzymała książkę. Baza grodzi-
skich czytelników powiększyła się o około 
200 nazwisk – oczywiście żeńskich.

– Wszystkie kobiety z Biblioteki Publicz-
nej były zaangażowane w Miasto Kobiet. 
To nasza wspólna inicjatywa, która stała się 
coroczną imprezą. Kobiety potrzebują dnia 
dla siebie, żeby móc przyjść, odetchnąć, 
spotkać się, zrelaksować lub skorzystać 
z konsultacji ekspertów – mówiła Agniesz-
ka Pelc z Biblioteki Publicznej.

Oprócz wiedzy i rozrywki imprezie to-
warzyszyła szczytna idea – wolontariusze 
Fundacji DKMS zachęcali do wspólnej po-
mocy innym i zarejestrowania się jako po-
tencjalny dawca szpiku.

Cios, czyli działanie
Gwoździem programu VIII Miasta Ko-

biet było spotkanie z Iwoną Guzowską, 
charyzmatyczną mistrzynią świata w kick 
boxingu i boksie zawodowym, a także po-
słanką w latach 2007-2015.

– Moją mantrą są słowa Arthura Ashe’a: 
„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co 
masz, zrób co możesz”. Życie to ring. Mu-
sicie znaleźć w sobie pasję, determinację, 
konsekwencję i wyprowadzajcie przed sie-
bie ciosy, czyli działajcie. Przede wszystkim 

pokochajcie i zaakceptujcie siebie – to je-
dyna droga do sukcesu. Jesteśmy kobietami, 
czyli jednocześnie kucharkami, sprzątacz-
kami, szoferami, lekarzami, kelnerkami, 
bankomatami, księgowymi, psychologami, 
fotografami, osobistymi agentami..., ale 
musimy walczyć o siebie! – przekonywała 
Iwona Guzowska, która po wieloletniej ka-
rierze sportowej i politycznej, swoimi do-
świadczeniami w walce z przeciwnościami, 
stresem czy brakiem motywacji dzieli się 
z innymi kobietami.

Mądre, kreatywne, energiczne
– W tym roku postawiliśmy na piękno 

zewnętrzne i wewnętrzne kobiet. Było wie-
le stoisk upiększających. Jednak nie mniej 
istotne od wyglądu są dusza, psychika 
i  siła wewnętrzna kobiet. Dlatego w dru-
giej części wydarzenia odbyło się spotkanie 
z Iwoną Guzowską, wielokrotną mistrzynią 
świata, która wystąpiła z motywującym 
wykładem pt. „Siedem Wojowniczek – Mą-
drość, Odwaga, Wewnętrzna Siła, Wiara 
w  siebie, Pasja, Miłość i Wolność”. Tymi 
wojowniczkami jesteśmy my, a najważniej-
sze wartości, czyli piękno, siłę, delikatność, 
dobroć i energię, mamy w sobie. Musimy 
nauczyć się je dostrzegać i pokazywać – 
mówiła Dorota Olejnik, dyrektor Biblioteki 
Publicznej, po zakończeniu Miasta Kobiet, 
które tradycyjnie odbywało się pod pod 
patronatem Burmistrza Grodziska Mazo-
wieckiego. – Kobiety pełnią bardzo ważną 
rolę w życiu Grodziska. Mamy mądre, kre-
atywne, przedsiębiorcze, energiczne i  sil-
ne mieszkanki, które tworzą na co dzień 
wspólną przestrzeń dla nas wszystkich – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński.

n  Katarzyna Mandes

wszystkie dotychczasowe edycje Miasta Kobiet odbywały się w Cen-
trum Kultury. Ponieważ impreza jest dzieckiem Biblioteki Publicznej, 
zupełnie naturalna po przeniesieniu siedziby placówki do Mediateki 
była również zmiana lokalizacji tego wydarzenia. 9 marca w Mediate-
ce pojawiło się wiele stoisk lokalnych przedsiębiorstw w większości 
prowadzonych przez kobiety. wszystkie działania odbywały się pod 
hasłem „Kobiety dla kobiet”, a gościem specjalnym była Iwona Gu-
zowska, wielokrotna mistrzyni świata w sportach walki.

Piękno i moc  
wojowniczek
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Bawili się jak na Zielonej Wyspie

Zastępstwo wykluczone 

Dansing w krzywym zwierciadle

Z okazji dnia św. Patryka 18 marca w Centrum Kultury odbył się multimedialny spektakl „Eachtra”, 
co po irlandzku znaczy „podróż”. widowisko opowiadające o krajach celtyckich stworzyły dwa ze-
społy: muzyczny Jig Reel Maniacs i taneczny Tuatha & Ellorien.

– Nasze widowisko jest muzyczne, taneczne, 
wizualne w postaci przeźroczy oraz literackie 
w oryginalnym tekście gaelickim bądź angiel-
skim. Nie ma w Polsce drugiej takiej produkcji 
łączącej te cztery elementy. Widownia w Gro-
dzisku jest wspaniała. W pierwszym rzędzie 
siedzą kapitalni niepełnosprawni, którzy tak 
reagują, że aż chce się żyć – mówił Mariusz 
Sprutta, który w Jig Reel Maniacs śpiewa i gra 
na gitarze basowej.

Ponadto skład zespołu tworzą: Michał Jan-
kowski (gitara akustyczna), Aleksander Brych 
(flety poprzeczne, flażolety, instrumenty 
dęte), Michał Mazur (dudy, whistles, drum-
la, dudaire dubh, buzuki irlandzkie), Julia 

Owczarek (skrzypce), Krzysztof Łangowski 
(gitara elektryczna) i Maciej Czarnecki (in-
strumenty perkusyjne).

Publiczność w zachwyt wprawiła nie tylko 
muzyka, ale także występ tancerzy, którzy 
w każdym kolejnym wyjściu na scenę prezen-
towali się w innych strojach.

– W tańcu irlandzkim najważniejsze są 
nogi, górna część ciała ma nie odwracać od 
nich uwagi. Jest to szybki taniec na palcach, co 
jest dużym wysiłkiem fizycznym. Mamy dwa 
rodzaje obuwia – do stepu buty z klockiem z 
włókna szklanego, który wydaje dźwięki, oraz 
baletki – mówiła Marta Zielińska, założyciel-
ka i tancerka zespołu Tuatha & Ellorien.

W przerwie koncertu ustawiła się kolejka 
po zakup płyty. Słuchać było głosy pełne za-
dowolenia z przedstawienia.

– Bardzo lubimy muzykę folkową, ale nigdy 
nie byliśmy na koncercie irlandzkim. Jak się 
okazało, taniec jest super, a zespół – niesamo-
wity. Zdecydowaliśmy się na zakup najnow-
szej płyty, ponieważ bardzo podoba nam się 
brzmienie zespołu – mówiła Edyta Banasik, 
mieszkanka Grodziska.

Spektakl odbył się w ramach Festiwalu 
Świętego Patryka 2019 pod patronatem Am-
basady Irlandii w Polsce pod hasłem: „Baw się 
jak w Irlandii”.

n  Anna Redel
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Koncert tria MaBaSo był drugim koncer-
tem jazzowym w Mediatece. Za nazwą 
zespołu kryją się pierwsze litery nazwisk 
znakomitych muzyków, czyli dobrze zna-
nego grodziskiej publiczności wibrafoni-
sty Bernarda Maselego, gitarzysty basowe-
go Michała Barańskiego oraz słowackiego 
perkusisty Daniela „Dano” Soltisa. Dla-
tego – jak powiedział Bernard Maseli – 
w tym zespole nie ma zastępstw. 

MaBaSo to autorska wizja elektryczne-
go jazzu, jaką nosił i nosi w sobie Maseli. 
Wizja czerpiąca z bluesa, granego przez 
mistrza wibrafonu Milta Jacksona. Z dru-
giej strony z dokonań Steps Ahead. – Lider 

tego ostatniego zespołu, Mike Mainieri, 
skradł mi kilka lat życia – przyznał Mase-
li. Ale jest też ukłon w stronę miłośników 
rocka. Na pierwszej płycie MaBaSo był to 
cover utworu grupy Cream „Sunshine of 
your love”, na drugiej – „We will rock you” 
Queen.

W kompozycjach MaBaSo takich jak 
„Running, smoking, talking”, „Sleeping 
Camel” czy „Woopi” jest radość z grania, 
ekspresja, jest fusion i trochę etno. Muzycy 
grają ekspresyjnie, co dobrze oddają płyty 
koncertowe. Maseli stworzył projekt, który 
chyba najlepiej oddaje jego wizję muzyki.  

n  Sławomir Sadowski

Jeśli ktoś myśli, że formuła dansingu ode-
szła w przeszłość, to się myli. 15 marca 
w  grodziskiej Mediatece przekonywał 
o  tym zespół Bubu Król&Smutne Piosen-
ki, choć nie zaprezentował muzyki dansin-
gowej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, 
a raczej jej parodię. Muzycy przedstawili 
materiał z wydanej w ubiegłym roku płyty 
„Nowa fala polskiego dansingu”. Nagra-
nia zostały zrealizowane w 2018 r. dzięki 
współpracy Stowarzyszenia Młodych Ani-
matorów Kultury z Poznania, pań z gnieź-

nieńskiego Klubu Seniora „Radość” i lidera 
zespołu Pogodno Jacka Szymkiewicza vel 
Budynia. W pierwszej części koncertu mu-
zycy wykonali autorski repertuar, w drugiej 
– covery takich hitów jak „Daj mi tę noc”, 
„Diana” Paula Anki, „Goniąc kormorany” 
Piotra Szczepanika czy „Blue suede sho-
es” Elvisa Presleya. Nie mogło zabraknąć 
„Chanson D’Amour” Manhattan Transfer 
i „Take on me” grupy a-ha. Wszystko oczy-
wiście w krzywym zwierciadle dansingu. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

kultura
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Partia szachów z K2
Odwieczne pytanie: po co narażać się na 
śmierć? 

– Gdy byłem młody, wspinaczka gór-
ska była wielką przygodą i sposobem po-
znawania świata. Dopiero potem stała się 
sportem. Ważne, żeby nie robić tego tylko 
dla siebie, ale też dla innych. Ludzie, któ-
rzy nigdy nie spróbowali wspinaczki lub 
trekkingu górskiego, nie mogą zrozumieć 
sensu tej pasji. Od dziecka chciałem się 
wspinać i zdobywać szczyty. Najpierw były 
maleńkie, potem większe i tak krok po kro-
ku do ośmiotysięczników. Mogę zapłacić 
za nie śmiercią, ale to jest mój cel, więc nie 
poddaję się i idę – ponoszę ryzyko dla pasji.
Jaka jest jej cena?

– Cena każdej pasji jest ogromna. Spę-
dzając tyle czasu w górach nie miałem 
możliwości ukończenia studiów, zarobienia 
pieniędzy, zadbania o moje relacje, zabez-
pieczenia dzieci i rodziny. Podczas tylu lat 
kariery górskiej straciłem wielu przyjaciół. 
Niestety: góry albo rodzina. Nie mam szans 
na normalne życie. Ale to była moja decy-
zja, znałem jej konsekwencje i świadomie 
wybrałem. To też jest odpowiedzialność.
Jakie emocje towarzyszą himalaistom 
w drodze na szczyt?

– Najważniejsza jest cierpliwość. Jeste-
śmy zależni od pogody i warunków w gó-
rach, od relacji z kolegami i ich wsparcia. 
Ważne, żeby umieć poczekać, zorganizo-
wać i przygotować wszystko krok po kro-
ku. Zdobycie góry jest wisienką na torcie. 
Wejście na szczyt jest dla mnie, a bezpiecz-
ne zejście z niego jest dla mojej rodziny. 
W jeden moment można stracić wszystko. 
Chwila euforii jest krótka, nie można dać 
ponieść się emocjom. Strach na ośmiu ty-
siącach wcale nie jest taki oczywisty, jak się 
wydaje na nizinach. Jest ukryty pod skórą. 
Wspinacze nie czują strachu przed dużymi 
wysokościami czy stromymi ścianami, ale 
przed tym, że coś źle zaplanują, że wydarzy 
się coś nieoczekiwanego, wpadną w szcze-
linę, coś przegapią, zrobią malutki błąd, 
który na tej wysokości może się zakończyć 
tragicznie. Jest jak w szachach – trzeba 
przewidywać kilka posunięć naprzód.
W ubiegłym roku cała Polska żyła akcją 
ratunkową na Nanga Parbat. Wspólnie 
z  Adamem Bieleckim sprowadził Pan 
Elisabeth Revol. Tomasza Mackiewicza 
uratować się nie udało. Jak poradzić so-
bie z takimi przeżyciami i faktem, że nie 
można było nic zrobić?

– Wszyscy spotykamy się ze śmiercią 
w naszym życiu. Wiele osób umiera, ginie 
– czy to w wysokich górach czy w mieście. 
Nie rozumiem, co takiego osobliwego było 
w akcji na Nanga Parbat. Oczywiście, była 
ciężka i niebezpieczna, ale jak jednej oso-

bie dzieje się krzywda, obojętnie gdzie, to 
reszta powinna jej pomóc. Wszyscy chcieli 
ratować Tomka Mackiewicza tak jak mogli 
i potrafili, np. wpłacali pieniądze na akcję 
ratowniczą. Moim zadaniem było iść na 
ich spotkanie, a potem sprowadzić Eli-
sabeth Revol całą i zdrową. To, że Tomek 
musiał zostać na zawsze na Nanga Parbat, 
zawierało się w jego marzeniu o zdoby-
ciu tej góry. W tamtym momencie, moją 
i Adama Bieleckiego odpowiedzialnością 
było nie zginąć samemu i uratować jeszcze 
jedną osobę. Kiedy spotkaliśmy się z Eliza-
beth, mieliśmy dwie możliwości – ratować 
Elizabeth, która pozostawiona przez nas 
mogła zginąć, albo iść po Tomka nie mając 
pewności, czy ktokolwiek z naszej czwórki 
przeżyje. Tu nie było strony psychologicz-
nej – musiały być tylko logika i rozsądek.
Himalaiści czują presję ze strony kibiców, 
jak to bywa w przypadku innych dyscyplin?

– Nie czuję odpowiedzialności przed 
gazetami, dziennikarzami czy organiza-
torami wyprawy. Jestem odpowiedzialny 
przede wszystkim przed Polakami, ponie-
waż była to Wyprawa Narodowa i wszy-
scy zapłaciliśmy za nią m.in. z podatków. 
Moim zadaniem było zdobycie szczytu dla 
nas, Polaków. Czuję też odpowiedzialność 
współpracując z moimi kolegami. Lawiny 
komentarzy nie mogą zajmować moich 
myśli, ponieważ muszę zająć się następną 
wyprawą i następnym szczytem. Umiem 
odciąć się od medialnej presji.
Na ile ważna jest indywidualność w wy-
sokich górach, a na ile współpraca 
z partnerem?

– Indywidualność jest dla mnie najważ-
niejsza, zachowuję ją zawsze i wszędzie. 
Wspinałem się często sam, bez partnerów, 
ale cenię również towarzystwo i współpra-
cę, nawet z młodszymi, mniej doświad-
czonymi himalaistami. Gdy wspinam się 

z kimś, jestem odpowiedzialny nie tylko 
za siebie, ale też za partnera. Teraz jestem 
już trochę zmęczony tym, że wszystkiego 
muszę pilnować, sprawdzać i być odpowie-
dzialnym za dwie osoby. Najbardziej lubię 
wspinać się w górach z moją żoną, Adamem 
Bieleckim i Marcinem Kaczkanem – rozu-
miemy się bez słów, możemy zawsze na 
siebie liczyć. Wierzę w nich i nie musimy 
dzielić się odpowiedzialnością. Jesteśmy 
odrębnymi jednostkami. Pod koniec lutego, 
na mojej ostatniej wyprawie, podczas scho-
dzenia z Mont Blanc zginął mój kolega. Był 
to młody chłopak, spadł 400 m z grani na 
wysokości 2200 m n.p.m., ponieważ nie był 
przywiązany liną z innymi wspinaczami. 
Po tym wypadku pojawił się u mnie strach 
przed pójściem z kimś w góry. Strach, że nie 
będę mógł wszystkiego kontrolować i przez 
moje przeoczenie ktoś może zginąć.
Jak rodzina radzi sobie z Pana wyprawo-
wym i ryzykownym stylem życia?

– Dla moich rodziców, czekanie na mój 
powrót z wyprawy jest bardzo ciężkie. Dłu-
go nie mogli zrozumieć mojej pasji. Do-
piero po obejrzeniu filmów i przeczytaniu 
książek, zaczęli rozumieć dlaczego to robię. 
Nauczyli mnie cierpliwości i wytrwałości, 
są kochani, ale też surowi. Marzeniem mo-
ich bliskich jest to, żebym skończył z eks-
tremalnym alpinizmem. Natomiast moja 
żona i dzieci muszą rozumieć i akceptować, 
że jest to moje życie i tylko ja jestem za nie 
odpowiedzialny, bo nikt nie przeżyje go za 
mnie. Gdybym zginął, nie pozbawię życia 
mojej rodziny, świat się nie zawali.
Jakie jest Pana największe niespełnione 
marzenie?

– Chciałbym, aby moje dzieci były za-
wsze szczęśliwe i uśmiechnięte oraz żeby 
wszyscy bliscy i przyjaciele byli zdrowi. 
Natomiast moim największym sportowym 
marzeniem jest to, żeby być ciągle żywym 
i sprawnym oraz… zdobycie K2 zimą. To 
mój życiowy cel, którego nie odpuszczę. 
Chcę dobrze rozegrać tę moją partię sza-
chów, a potem usiąść i pić kawę.
Dziękuję za rozmowę.
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Ze światowej sławy himalaistą Denisem Urubką rozmawiała Katarzyna Mandes.

Denis Urubko odwiedził Media-
tekę 14 marca na zaproszenie 
Biblioteki Publicznej. Możliwość 
spotkania ze zdobywcą Korony 
Himalajów i Karakorum, Śnieżnej 
Pantery przyciągnęła rekordową 
liczbę czytelników. Rozmowę 
z autorem książek „Skazany na 
góry” i „Czekan porucznika” po-
prowadziła Beata Krupińska
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Podobnie jak w roku ubiegłym zasadni-
czą częścią dwudniowego festiwalu były 
warsztaty.

– Każdy uczeń miał możliwość zazna-
jomienia się z pracą co najmniej trzech 
różnych dyrygentów. Wszyscy nauczyli się 
sześciu nowych utworów, w tempie nie-
zwykłym, bo normalnie nad takim reper-
tuarem pracuje się kilka miesięcy – mówił 
Marcin Mazur, organizator festiwalu.

Warsztaty poprowadzili dyrygenci po-
szczególnych chórów: Aneta Biłas z Gi-
życka, Iwona Niemyjska z Sochaczewa, 
Elżbieta Siczek z Warszawy, Krystyna 
Majksner z Żyrardowa, Ewa Szpotakow-
ska, Anna Asińska i Marcin Mazur z Gro-
dziska. Przepracowano trzy utwory Stani-
sława Moniuszki: „Prząśniczkę”, „Gdyby 
kto mnie kochał szczerze”, opracowanie w 
kanonie melodii „Wlazł kotek na płotek” 

oraz „Lisi alfabet” Andrzeja Koszewskie-
go, „Krokusową łączkę” Marka Jasińskiego 
i „Zasypianie sowy” Marcina Mazura.

Utwory te zostały zaprezentowane 
7  kwietnia podczas koncertu. Poprzedził 
je występ Grodziskiego Chóru Bogorya, 
który zaśpiewał cykl 14 pieśni Legionów 
Piłsudskiego, które zostały przygotowa-
ne jesienią głównie z myślą o wydaniu na 
płycie kompaktowej, która ma się ukazać 
jeszcze w tym roku.

Nie był to jedyny koncert tego festiwa-
lu. Dzień wcześniej, 6 kwietnia zaproszone 
chóry zaśpiewały swój repertuar, łącznie 
17 utworów. Ponadto na godzinne spotka-
nie przyjechała wybitna śpiewaczka prof. 
Jadwiga Rappe.

– Kocham dzieci, a że sama jestem wy-
chowanką wielu chórów, dlatego bardzo 
ucieszyłam się z tego spotkania. Chciałam 

przekazać młodzieży radość z muzykowa-
nia. Zaprezentowaliśmy nagrania, gdzie 
jestem solistką, i opowiedziałam o tradycji 
chóralnej w moim życiu. Za swój najwięk-
szy sukces uważam to, że byłam zaprasza-
na do najsłynniejszych sal koncertowych 
na świecie i wszędzie wracałam – mówiła 
prof. Jadwiga Rappe.

Warto dodać, że po raz pierwszy na fe-
stiwalu Grodzisk gościł przedstawicieli 
z  Giżycka, miasta partnerskiego. Na za-
kończenie imprezy, podczas niedzielnego 
koncertu wyszło na jaw, że Marcin Mazur, 
organizator festiwalu obchodził urodziny. 
Z tej okazji wszyscy chórzyści wraz z pu-
blicznością zaśpiewali mu „Sto lat”. – Je-
stem szczęśliwy. Takich urodzin każdy 
dyrygent może mi tylko pozazdrościć – 
mówił wzruszony Marcin Mazur.

n   Anna Redel

Na zaproszenie Grodziskiego Chóru Bogorya do naszego miasta przyjechały chóry Państwowych Szkół Mu-
zycznych z Giżycka, Sochaczewa, Warszawy i Żyrardowa, by 6 i 7 kwietnia wziąć udział w II Grodziskim Festi-
walu Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych. W imprezie uczestniczył także chór PSM z Grodziska.
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Dowódcy kompanii „Brzezinka”, kapitanowi Henrykowi Walickiemu, ps. 
Twardy, poświęcony był film dokumentalny w reżyserii Adama Gzyry. Obraz 
miał premierę jesienią 2017 roku. Niedawno do rąk czytelników trafiło 
jego cenne uzupełnienie w postaci książki pt. „Twardy” autorstwa Barbary 
Walickiej, córki tytułowego bohatera. Publikacja zawiera wspomnienia 
najbliższych członków rodziny „Twardego” i jego żołnierzy, a także 
dokumenty archiwalne m.in. z Centralnego Archiwum Wojskowego.

Muzykę Fryderyka Chopina jazzmani 
wycisnęli jak cytrynę. Muzyki Stanisława 
Moniuszki jeszcze nikt nie wziął na 
warsztat, aby zdmuchnąć z niej kurz, 
jak z okładki starej książki. Dopiero 
Włodek Pawlik – pianista, kompozytor 
i laureat Grammy – z pieśni Moniuszki 
wydobył to, co ponadczasowe, tchnął 
w nie nowe życie. 

„W starym kinie” było najdłużej nadawanym programem filmowym w 
Telewizji Polskiej. Cykl prezentujący starsze filmy, którego gospodarzem 
był Stanisław Janicki, do dzisiaj przez wiele osób jest wspominany z 
sentymentem. Jeśli stare kino, to również muzyka, która w prawdziwym 
starym kinie była grana na żywo.

Z wydawnictwem zapoznać się powinni 
nie tylko mieszkańcy Podkowy Leśnej, ale 
także Grodziska, Milanówka, Brwinowa, 
Komorowa, Nadarzyna, Otrębus, Żół-
wina, czyli miejscowości, gdzie w latach 
okupacji znajdowały się punkty kontakto-
we dla żołnierzy podziemia. Wspomnie-
nia dotyczą m.in. zrzutów na „Solnicę” 
i ośrodka „Gąbka” – „Osa” z Grodziska 
Maz. Rozbudowany jest np. wątek opis 
odbicia dwóch łączniczek sztabowych 
z więzienia w Grodzisku Maz., o czym 
wspominało monograficzne opracowanie 
z 1994 roku autorstwa Ryszarda Jerzego 
Chmielewskiego, Jerzego Kowalczyka i Ja-
nusza Sobieraja pt. Ośrodek Armii Krajo-
wej „Gąbka” – „Osa”.

Najwięcej miejsca autorka poświęca 
w  książce sylwetce i działalności konspi-

racyjnej kapitana Henryka Walickiego, 
który po przesłuchaniach i torturach 
w Brwinowie i Grodzisku, w lutym 1944 r. 
w Lesie Młochowskim został zamordowa-
ny przez Niemców strzałem w tył głowy. 
Jego żona została wdową w wieku 37 lat, 
dzieci „Twardego” miały 12 i 10 lat, a naj-
młodsza – Barbara Walicka – zaledwie 
6 tygodni. Pośmiertnie został odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari.

Interesujące są wspomnienia Macieja 
Mroczkowskiego, ps. „Smok”, którego 
pierwszym zadaniem było dostarcze-
nie meldunku do punktu kontaktowego 
w  Grodzisku Maz. Po wojnie był cenio-
nym profesorem biologii, autorem 23 to-
mów katalogu chrząszczy. Barbara Wa-
licka przypomina ofiarność pracowników 
EKD, którzy ostrzegali przed łapankami 

żandarmerii na linii Warszawa-Grodzisk-
-Milanówek. Dzięki nim wielu ludzi pod-
ziemia zawdzięcza swoje życie.

Jak 2 marca podczas podkowiańskiej 
premiery książki wydanej przez Książnicę 
Pruszkowską mówił burmistrz Podkowy 
Leśnej Artur Tusiński, publikacja powsta-
ła dzięki inspiracji i wsparciu całego śro-
dowiska osób zaangażowanych w utrwa-
lanie wspomnień, wykraczającego poza 
Podkowę Leśną. Barbara Walicka starała 
się zachować w książce detale, szczegóły, 
pisała ją – jak przyznała – nie z perspekty-
wy wielkich bitew, ale historii rodzinnej. 
Spieszyła się, póki jeszcze żyją naoczni 
świadkowie okupacyjnych wydarzeń. Jed-
nocześnie zachęca wszystkich do spisywa-
nia historii rodzinnych.

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Płyta „Pawlik/Moniuszko: Polish Jazz” uka-
zała się w Roku Moniuszkowskim, ustano-
wionym zarówno przez Sejm RP, jak i przez 
UNESCO. Krążek zawiera najsłynniejsze 
pieśni i arie Moniuszki w jazzowej aranżacji: 
od dynamicznej „Prząśniczki” po „Znasz-li 
ten kraj” i „Pieśń wieczorną”. W arii Skołu-
by ze „Strasznego dworu” artysta poszedł na 
całość i trochę więcej w tym utworze Paw-
lika niż Moniuszki. Mało znana kompozy-
cja „Matko, już nie ma cię” to prawdziwa 
perełka. Aria Jontka z „Halki” wydaje się 
wyjątkowo pasować do Podkowy Leśnej. 
Wystarczy wyobrazić sobie, że jodły szumią 
w tym mieście. A koncert Włodka Pawli-
ka, który z moniuszkowskim repertuarem 
wystąpił 8 marca w Centrum Kultury i Ini-

cjatyw Obywatelskich, był dopiero drugim 
publicznym wykonaniem tego programu po 
koncercie w radiowej Trójce. Wraz z pianistą 
na scenie wystąpili kontrabasista Paweł Pań-
ta i perkusista Adam Zagórski. 

Włodek Pawlik przygodę z muzyką Mo-
niuszki rozpoczął jeszcze w dzieciństwie, 
gdy był akompaniatorem swojej mamy śpie-
wającej pieśni tego kompozytora. Do zajęcia 
się na poważnie tym repertuarem zachęciła 
męża również Jolanta Pszczółkowska-Paw-
lik, która od lat wykonuje i nagrywa utwory 
Moniuszki. Ponieważ Moniuszko jest mi-
strzem melodyki wyczulonym dodatkowo, 
podobnie jak Włodek Pawlik, na piękno sło-
wa, nie trzeba było go długo namawiać. 

n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Od niedawna w budynku, w którym kiedyś 
mieściło się kino „Orzeł” w Milanówku, 
można posłuchać… jazzu. Preludium był 
jam session zorganizowany pod koniec lu-
tego, a 8 marca wystąpił Pilichowski Band 
– zespół basisty, muzyka sesyjnego i kompo-
zytora Wojtka Pilichowskiego, który ma na 
swym koncie współpracę m.in. ze Zbignie-

wem Hołdysem, Michałem Urbaniakiem, 
Janem Borysewiczem, Edytą Górniak i Ka-
sią Kowalską. Jest też autorem podręczni-
ków do nauki gry na gitarze basowej i laure-
atem nagród dla najlepszego basisty. 
Pomysłodawcą cyklu koncertów w tym 
miejscu jest burmistrz Milanówka Piotr 
Remiszewski. Jak zapowiedział, chciałby 

Książka o „Twardym”

W Podkowie jodły zaszumiały

Orzeł umuzykalniony

ożywić miasto także pod względem oferty 
kulturalnej. Pierwszy koncert z cyklu „Jazz 
w Starym Kinie” pokazał, że pomysł spotkał 
się z życzliwym przyjęciem publiczności. 

 n   Tekst i fot. Sławomir Sadowski



BOGORIA nr 287 kwiecień 2019

Z Martą Łapińską i Agnieszką Kotyńską, wolontariuszkami 
stowarzyszenia Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego, 
rozmawiała Małgorzata Müldner. 

Niektórzy powiedzą, że lepiej pomagać 
dzieciom.

Agnieszka Kotyńska: – Dzieciom trze-
ba pomagać.

Marta Łapińska: – Trzeba pomagać 
każdej istocie, która tego potrzebuje. My 
akurat zajmujemy się zwierzętami.
Po 12 latach interwencji jeszcze coś Was 
zaskakuje?

MŁ: – Za każdym razem mówimy, że 
widziałyśmy już wszystko, ale później 
okazuje się, że zaskakuje nas głupota. To 
przez nią cierpi większości zwierząt na na-
szym terenie. 

AK: – Pamiętam takie zdarzenie: pies 
wyszedł poza ogrodzenie i potrącił go 
samochód. Miał zmasakrowany pysk do 
tego stopnia, że było widać mózg, języ-
kiem poruszał między oczami. Ten pies 
pozostawiony bez opieki dogorywał na 
posesji swojej pani, która nie widziała w 
tym nic złego. Właścicielka była wykształ-
coną osobą, pracowała w banku i stać ją 
było na wezwanie weterynarza. Ostatecz-
nie lekarz przeprowadził eutanazję zwie-
rzęcia po naszej interwencji. Takich sytu-
acji,  które sprawiły, że nie mogłyśmy się 
pozbierać, było mnóstwo.
Gdzie leży granica między głupotą 
a okrucieństwem?

MŁ: – Głupota nie tłumaczy okrucień-
stwa.
Obcowanie z nieszczęściem pozbawia 
wrażliwości?

AK: – Niektórzy zarzucają nam, że 
jesteśmy niesympatyczne. Pod tą nie-
sympatycznością kryje się jednak wielka 
wrażliwość, która nie objawia się płaczem 
i użalaniem, a konkretnymi czynnościa-
mi. Pomoc trzeba organizować na zimno. 
Działać, zacząć i skończyć. 

MŁ: – Ulubiony cytat Agnieszki z Sap-
kowskiego to: „Trzeba brać wszystko na 
chłodno, jak chłodnik z boćwinką”.
Co ratuje wasze emocje?

MŁ: – Wolontariat na rzecz zwie-
rząt jest także kopalnią pozytywnych  
doświadczeń.

AK: – Najbardziej cieszą nas dobre ad-
opcje trudnych przypadków. Np. Kefir, 
poraniony fizycznie i psychicznie kundel, 
mieszkał u mnie ponad rok. Myślałyśmy, 
że już nikt się nim nie zainteresuje. A jed-
nak, ktoś zapewnił mu kochający dom. 
Czasem niektórzy ludzie powodują, że psy 
przy nich dochodzą do siebie po najcięż-
szych przeżyciach.

Ludzie chętnie adoptują okaleczone 
zwierzęta?

MŁ: – To jest loteria. Czarny kundel bez 
łapy o imieniu Kangur, jest absolutnie ge-
nialnym psem. Mimo licznych ogłoszeń, 
promocji w mediach społecznościowych, 
nikt go nie chciał. Ostatecznie zamieszkał 
u moich rodziców. 

AK: – Dwa lata temu trafił do nas pies 
bardzo zwichrowany psychicznie, ale wy-
glądał pięknie, jak rasowy pudel. Biły się o 
niego domy od Bałtyku po góry.
Czyli również w świecie zwierząt ładne-
mu łatwiej?

MŁ: – Oczywiście, uroda to podstawa. 
Pospolite psy, z pyszczka podobne do ni-
kogo mają mniejsze szanse na adopcję. 
Czym kierować się przy wyborze psa?

MŁ: – Zwykle działa efekt pierwsze-
go wrażenia, ale decyzja zawsze musi być 
przemyślana. Można też psu zaoferować 
tzw. dom tymczasowy. Zwierzak uniknie 
pobytu w schronisku, a potencjalny wła-
ściciel będzie miał okazję, by się sprawdzić.

AK: – Zacznijmy od tego, że nie każ-
dy musi mieć psa i nie każdy się do tego 
nadaje. Utrzymanie zwierzęcia kosztuje 
i angażuje czas. Trzeba zadbać o dobrą 
karmę, szczepienia, leki na odrobaczenie 
i higienę, niektóre psy czy koty wyma-
gają regularnego czesania i strzyżenia. 
W  lecznicach często pojawiają się wła-
ściciele z bardzo chorymi zwierzętami. 
Szkoda im pieniędzy na lekarza, mają na-
dzieję, że pies „sam się wyliże”. Niestety, 
na ogół nie wylizuje się i na pomoc jest za 
późno, zwierzę umiera. Zaniedbany, cho-
ry piesek przestaje być atrakcyjny i ląduje 
na podwórku, a niekiedy na ulicy. Posia-
danie zwierzęcia wiąże się na pierwszym 
miejscu z obowiązkami, a później z przy-
jemnościami. 
Jak mądrze kochać zwierzę?

MŁ: – Przede wszystkim zwierzaka nale-
ży wysterylizować, bo przez rozmnażanie 
produkujemy bezdomność psów i kotów. 
Starsze pokolenie, któremu kiedyś źle koja-
rzyło się pojęcie sterylizacji, już zrozumia-
ło jej istotę. Dzwonią do nas ludzie ze wsi 
i proszą o „wyczyszczenie” kotki, która się 
przybłąkała. Niestety młodsze pokolenie 
dla mody, pokazania na fb, instagramie, 
bez pomysłu na to, co dalej ze szczenia-
kami czy kociakami pozwala na ich roz-
mnażanie. Zwierzaki są później wydawane 
gdziekolwiek, komukolwiek, a my znajdu-
jemy je w rowach i przy śmietnikach. 

AK: – Zawsze trzeba patrzeć na kom-
fort życia zwierzaka, a nie na swoje emo-
cje. Gdy zwierzę jest nieuleczalnie chore, 
cierpi, trzeba pomóc mu odejść. Kiedyś 
interweniowałyśmy w sprawie kota, któ-
ry był bardzo stary i miał zaawansowany 
nowotwór nosa. Na pyszczku widać było  
gołe kości, nie mógł jeść. Nigdy nie był 
leczony, właściciel nie chciał skrócić męki 
pupila. To nie jest miłość.
Z czego obecnie utrzymuje się Straż 
Zwierząt?

MŁ: – Funkcjonujemy dzięki datkom 
od osób fizycznych i prawnych. Handlu-
jemy na targu staroci i prowadzimy anty-
kwariat „Pod psem”. Nasz budżet zasilają 
także wpływy z koncertów „Dog Rock”, 
na których realizację otrzymujemy pomoc 
od gminy.
Kto w tym sezonie zagra na rzecz bez-
domniaków?

MŁ: – Zaczynamy 17 maja koncertem 
warszawskiej grupy Crue. W Grillu Pod 
Dębem na pewno wystąpią stali bywalcy 
jak Alkoholika i Proletaryat. Staramy się 
pozyskać też nowych ciekawych wyko-
nawców, o czym będziemy informować na 
fb Dog Rock.
Jakie są aktualnie największe potrzeby 
Straży?

MŁ: - Brakuje nam pieniędzy. Trzeba 
uregulować rachunki w lecznicy, zapłacić 
za benzynę, hotele. 
Kto najbardziej czeka na dom?

MŁ: – Najbardziej czeka pies Buri, któ-
ry miał szansę na nowy dom, ale nie zo-
stał zaakceptowany przez domownika 
sznaucera. Suo, kolega z boksu Buriego, 
znalazł dom dzięki aktorce Magdalenie 
Popławskiej. Kundelek przeżywa odejście 
towarzysza, ale najbardziej brakuje mu 
człowieka. 
Dziękuję za rozmowę.

ludzie i pasje 23

Głupota nie tłumaczy  
okrucieństwa
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Już po pierwszych meczach run-
dy rewanżowej widać, że piłkarska 

wiosna w lidze okręgowej będzie należeć 
do Chlebni. Po słabej jesieni zakończonej 
w strefie spadkowej, w przerwie zimowej 
zespół wzmocniła spora liczba doświad-
czonych zawodników i efekt tego jest wi-
doczny. W trzech pierwszych spotkaniach 
podopieczni trenera Grzegorza Sitnickiego 
zanotowali komplet zwycięstw, w dodat-
ku imponując niezwykłą skutecznością (16 
zdobytych bramek). Najpierw Chlebnia po-
konała na własnym boisku KS Konstancin 
7:2, po hat-tricku Kamila Pawlikowskiego, 
dwóch bramkach Krzysztofa Mamli oraz tra-
fieniach Michała Ocipki i Dominika Jarcza-

ka. W drugim meczu pogromu od Chlebni 
doznał Grom Warszawa, czołowy zespół ligi, 
który przegrał u siebie 0:6 (Michał Gwiazda 
– 2, Sebastian Patanowski, Damian Skalniak, 
Ocipka, Mamla), zaś w trzecim Chlebnia wy-
grała u siebie w z młodziutkimi rezerwami 
Pogoni Grodzisk 3:0 (Grzegorz Opieka, Paw-
likowski, Patanowski). 

W tabeli okręgówki Chlebnia z 23 pkt 
awansowała na 10 miejsce i pewnie z każ-
dym meczem będzie kontynuować marsz w 
górę tabeli, bowiem potencjał drużyny jest 
na tyle duży, że może to być mistrz rundy 
wiosennej.    (mś) 
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Z każdym sezonem na skutek licznych ro-
szad kadrowych w rezerwach Pogoni wy-
stępuje coraz liczniejsza grupa młodych 
wychowanków klubu, co z jednej strony 
bardzo cieszy i świadczy o dobrej pracy 
trenerów klubowej Akademii, z drugiej 
zaś powoduje, że na ich barkach spoczywa 
walka o punkty w rywalizacji z doświad-
czonymi przeciwnikami w lidze okręgowej. 
Dlatego niezwykle ważne jest wsparcie z 
pierwszego zespołu, które jednak może 
mieć miejsce jedynie w niektórych me-
czach. Ale jak jest, to efekt widać po wyni-
ku konfrontacji z Osuchowem. W pierw-
szym spotkaniu nasi piłkarze ulegli na 

wyjeździe Piastowi Piastów 0:6, by w ko-
lejnym rozgromić na własnym boisku LKS 
Osuchów 7:1, dzięki czterem trafieniom 
oddelegowanego z pierwszego zespołu Mi-
chała Strzałkowskiego oraz bramkom jego 
kolegów z „jedynki”- Mikołaja Czaplickie-
go, Sebastian Bulika i Macieja Pieczyńskie-
go. Złożone niemal wyłącznie z młodzie-
żowców rezerwy przegrały 0:3 w gminnych 
derbach na stadionie Chlebni, z niezwykle 
silną ekipą gospodarzy, ale za swój występ 
w oczach obserwatorów zyskali pozytywne 
recenzje. Na dziś drugi zespół Pogoni z 20 
pkt zajmuje 14 miejsce ze stratą punktu do 
bezpiecznej strefy.    (mś)

n Sensei UKS Budo Jakub Malicki wraz 
z kolegami z reprezentacji Polski zdobył 
brązowy medal w rywalizacji drużynowej 
podczas rozegranych norweskim Satvanger 
Mistrzostw Europy JKA. Niewiele brako-
wało, a wywalczyłby też medal indywidu-
alnie, ale po wygraniu przed czasem 3 walk 
grupowych, w starciu o wejście do strefy 
medalowej przegrał po dogrywce z repre-
zentantem Rosji.
n Podczas rozegranego w Mińsku Maz. 
VI Grand Prix Polski w brazylijskim jiu-jitsu 
7 medali, w tym jeden złoty zdobyli repre-
zentanci UKS Budo. Najlepszy w kategorii 
masters okazał się Marcin Żywiołek, brąz 
w rywalizacji adult wywalczył Jakub Cegieł-
ko, zaś w gronie dzieci i młodzieży drugie 
miejsce zajął Wiktor Mazur, a na trzecim 
stopniu podium stanęli Julia Lewandowska, 
Sandra Wróblewska, Maksymilian Grabek 
i Olaf Szulc. Podczas rozegranego w Byd-
goszczy XVIII Central Europe Open Karate 
WFK sensei UKS Budo Grodzisk Jakub Ma-
licki zajął 2 miejsce w kumite indywidualne 
(+75 kg) oraz 3 w kumite open. Z kolei Wik-
tor Koziński okazał się najlepszy w kumite 
indywidualnym w kategorii +63 kg.  
n Prawdziwe medalowe żniwo w posta-
ci 47  krążków, w tym 14 z najcenniejszego 
kruszcu, zebrali zawodnicy UKS Budo pod-
czas rozegranego w Krośnie Odrzańskim 
Grand Prix Polski w Japan Karate Asso-
ciation. Złoto, zarówno w kata, jak i kumi-

te, zdobyli: Aleksander Redliński, Wiktor 
Koziński i Jakub Malicki. W kata, na naj-
wyższym stopniu podium stanęli: Marta 
Pietrzak, Szymon Budny, Wojciech Ulewicz 
i Marat Kremniow, zaś w kumite – Karolina 
Bęczkowska i Antonina Zembowicz. Ponad-
to w kata zespołowym triumfowały obydwie 
grodziskie drużyny: Wiktoria Bryk, Zuzanna 
Piechucka, Pietrzak i Zembowicz oraz Ma-
ciej Zemlich, Michał Kaczmarski i Koziński.
n Podczas zawodów Mazowieckiej Ligi Kara-
te, które odbyły się w Książenicach, w 40 me-
dalach zdobytych przez reprezentantów UKS 
Budo, swój złoty udział mieli: Stefan Gozdek 
i Mateusz Kaczmarski (kata) oraz Aleksandra 
Łuszczyńska, Marta Pietrzak, Marcel Gurgul 
i Wiktor Koziński (kumite).
n 22 medale zdobyli karatecy UKS Spar-
ta podczas warszawskich zawodów Tom-
bo Cup – Pierwszy Krok Kumite. Spośród 
podopiecznych sensei Tomasza Basiaka na 
najwyższym stopniu podium stanęli: Lena 
Vedral, Karolina Grzędzińska, Sebastian 
Pruchnicki, Eryk Jarosiński, Jakub Frankie-
wicz, Igor Czarnecki i Adam Kwiatkowski. 
Drugie miejsca zajęły: Ewelina Rawa i Ma-
ria Gawarska, zaś trzecie lokaty wywalczyli 
Urszula Borkowska, Michalina Rechczak, 
Zofia Gawarska, Zuzanna Plichta, Jakub Że-
browski, Ksawery Korczak, Jan Andrzejew-
ski, Emil Sroczyk, Michał Urbański, Szymon 
Borzycki, Mikołaj Brysiak, Stanisław Hel-
bert i Bartłomiej Wieczorek.    (mś)

Inauguracja rundy wiosennej w wy-
konaniu piłkarzy Pogoni wypadła 

bardzo słabo – wyjazdowa porażka 0:1 z 
nieobliczalnymi rezerwami Znicza Prusz-
ków wzbudziła spore zaniepokojenie gro-
dziskich kibiców i jednocześnie obudziła 
nadzieje u goniących nasz klub rywali. Jed-
nak wszystko szybko wróciło do normy, bo-
wiem już w drugim spotkaniu, które śmiało 
można określić jako mecz na szczycie, pod-
opieczni trenera Roberta Moskala po golach 
Damiana Jaronia i Adriana Grabowskiego 
pokonali na własnym boisku tórego brak 
w kolejnych pojedynkach będzie stanowić 
na pewno duże osłabienie. Warto dodać, że 
honorową bramkę dla gospodarzy zdobył 
wypożyczony z Pogoni Łukasz Gwardiak.

Na 11 kolejek przed końcem rozgrywek 
Pogoń Grodzisk z dorobkiem 51 pkt zde-
cydowanie prowadzi w tabeli grupy połu-
dniowej IV ligi, mając 10 pkt przewagi nad 
grupą pościgową, którą tworzą Oskar Przy-
sucha, Błonianka i Pilica Białobrzegi. Powo-
li więc zbliżamy się do celu, jakim jest wy-
granie rozgrywek, a następnie baraży, czego 
ukoronowaniem będzie powrót w szeregi 
trzecioligowców.

Niepokoi jedynie plaga kontuzji, która do-
tyka nasz zespół od początku rundy, przez co 
trener Moskal jeszcze w żadnym spotkaniu 
nie mógł skorzystać ze wszystkich piłkarzy 
i tym samym zestawić optymalnego składu. 
Na szczęście silna ławka rezerwowych powo-
duje niezauważalność tych braków.

  Michał Śliwiński

Solidna kadra

Ze wsparciem łatwiej

Wieści z aren

Szybki powrót 
do normy 

Podobnie jak pierwsze drużyna udanie run-
dę rewanżową rozpoczęły rezerwy Chlebni, 
które w trzech pierwszych meczach zgro-
madziły 6 pkt, co w porównaniu z 11-punk-
towa zdobyczą w całej rundzie jesiennej jest 
bardzo dobrym wynikiem, pozwalającym 
poważnie myśleć o utrzymaniu się na po-
ziomie A-klasy. Olbrzymi wpływ na dobre 
wyniki ma osoba trenera Pawła Żeglińskie-
go oraz  zimowe wzmocnienia pierwszego 
zespołu, powodujące, że rezerwy dysponują 
przez to solidną kadrą. W tabeli Chlebnia II 
z 17 pkt zajmuje 11 miejsce.

W dotychczasowych meczach rezerwiści 
Chlebni zwyciężyli na własnym boisku 3:0 
z Passovię, po bramkach Piotra Chłystka, 
Krzysztofa Wieczorka i Mateusza Walickie-
go, oraz 4:1 Partyzanta Leszno (Adam Sie-
rański, Adrian Żakowski, Macieja Kozdrój, 
Marcel  Omieciński), a także przegrała na 
wyjeździe 1:3 z Promykiem Nowa Sucha 
(Żakowski).    (mś)

Marsz w górę 
u
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Po raz kolejny znakomicie spisał się 13-letni 
Miłosz Redzimski, który w podpoznańskim 
Luboniu okazał się najlepszy podczas III 
Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stoło-
wym. Nie byłoby w tym sukcesie żadnej nie-
spodzianki, gdyby nie fakt, że reprezentant 
Dartomu Bogorii rywalizował z przeciw-

nikami o 5 lat starszymi i jako rozstawiony 
dopiero z 40 numerem do turnieju głów-
nego musiał przebijać się przez eliminacje. 
W całych zawodach Miłosz wygrał 13 poje-
dynków, a tym najważniejszym, finałowym, 
pokonał 4:1 Jana Zandeckiego z Unii AZS 
Gdańsk.     (mś)

Złoty medal Urszuli Stachery oraz 
brązowe krążki Natalii Kosycarz i 

Zofii Kacprzak – oto dorobek podopiecz-
nych trenera Marka Kowalskiego z UKS 
Piranie, podczas rozegranego w Markach 
Międzynarodowego Turnieju Judo, na 
starcie którego stanęło 1240 zawodniczek 
i zawodników. Mniejszą, 400-osobową ob-
sadę miał Międzynarodowy Turniej Judo 
o Puchar Burmistrza Grodziska Maz., 
stąd medali więcej, bo aż 18, w tym 8 zło-

tych, które wywalczyli: Hanna Brzozow-
ska, Celina Nowakowska, Natalia Meszka, 
Jana Mularska, Zofia Kacprzak, Yevheniia 
Bojko, Sabina Brzozowska oraz Adrian 
Marczak. Dorobek pozostałych Piranii to  
srebra Natalii Kosycarz, Zuzanny Szcze-
śniak, Urszuli Stachery, Magdaleny Duka-
czewskiej, Patryka Nowalskiego i Damiana 
Zięby oraz brązy Zuzanny Parkot, Niny 
Kwiatkowskiej, Marcela Kwiatkowskiego 
i Bartłomieja Kosycarza.      (mś)

Okazała  
inauguracja 

Poczwórne srebro

Medale na olimpiadzie Ściganie na memoriale

Piranie w Markach i w Grodzisku

Niezwykle okazale w wykonaniu pił-
karek grodziskiej Mazovii wypadła 

inauguracja rundy wiosennej w III lidze 
kobiet. W wyjazdowym meczu podopiecz-
ne trenera Marcina Malinowskiego rozgro-
miły sąsiada w tabeli Jantar Ostrołęka 7:0, 
po trzech bramkach Karoliny Czyż, dwóch 
Martyny Strasińskiej oraz po trafieniach 
Wiktorii Malinowskiej i Wiktorii Przy-
bylskiej. W tabeli grodziszczanki z 24 pkt 
zajmują 3 miejsce, tracąc 5 do liderującego 
Zamłynia Radom, ale też mają jeden roze-
grany mecz mniej.     (mś)

13 wygranych 13-latka 

e  Medal  
już jest 

Niegościnna 
Sparta 

Pierwszy krok do celu, jakim jest odzyska-
nie tytułu Drużynowego Mistrza Polski, 
został zrobiony, bowiem tenisiści stołowi 
Dartomu Bogorii Grodzisk, zdecydowanie 
wygrali rundę zasadniczą Lotto Superligi, 
z 55 pkt na koncie i 5 przewagi nad Unią 
AZS Gdańsk.

W ostatnich meczach, nasi zawodnicy 
zanotowali 5 zwycięstw i jedną porażkę, 
która i tak o niczym już nie decydowała. 
Warto dodać, że w przegranym spotkaniu z 
Dekorglassem Działdowo swojego pierw-
szego seta w Superlidze wygrał 13-letni 
Miłosz Redzimski. Sam awans do fazy 
play off zapewnił podopiecznym trenera 
Tomasza Redzimskiego co najmniej brązo-
we medale, a wygranie rundy zasadniczej, 
także rozstawienie w półfinale (rywalem 
będzie Kolping Frac Jarosław – mecze 3 i 5 
maja) oraz w ewentualnym finale.

Wyniki: Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 
(w) 3:0 (Marek Badowski – Harmeet Desai 
3:2, Kai Yoshida – Wiaczesław Burow 3:2, 
Pavel Sirucek – Artur Grela 3:1), Polonia 

Bytom (d) 3:1 (Yoshida – Antonin Gavlas 
3:2, Badowski – Mateusz Gołębiowski 3:0, 
Sirucek – Robert Floras 2:3, Yoshida – Go-
łębiowski 2:0), Dojlidy Białystok (w) 3:2 
(Panagiotis Gionis – Wang Zeng Yi 3:0, 
Sirucek – Przemysław Walaszek 3:1, Ba-
dowski – Li Yongyin 2:3, Sirucek – Wang 
1:2, Gionis – Walaszek 2:0), Kolping Frac 
Jarosław (d) 3:0 (Gionis – Hou Yinghao 
3:2, Badowski – Lei Kou 3:1, Sirucek – 
Piotr Chodorski 3:2). KS Unia AZS AWFiS 
Gdańsk (d) 3:1 (Gionis – Patryk Chojnow-
ski 3:1, Sirucek – Wei Shihao 1:3, Badowski 
– Michaił Pajkow 3:2, Gionis – Shihao 2:1), 
Dekorglass Działdowo (w) 0:3 (Sirucek 
– Kun Shang 0:3, Badowski – Wang Yang 
1:3, Miłosz Redzimski – Paweł Fertikowski 
1:3).    (mś)

Siatkarze Sparty w wielkim stylu 
wygrali trzecioligowe rozgrywki na 

Mazowszu w sezonie 2018/19. Podopiecz-
ni trenera Mateusza Mosura zakończyli je 
na 1 miejscu z dorobkiem 61 pkt na kon-
cie, notując 21 zwycięstw w 22 meczach, 
co musi wzbudzać szacunek. W ostatnich 
spotkaniach Spartiaci pokonali w stoli-
cy Amatorską Drużynę Siatkówki Volta 
W-wa- 3:1, następnie zwyciężyli u siebie 
inny warszawski zespół MKS MDK 3:0, 
a na koniec rozgrywek wygrali w Wyszko-
wie z miejscowym Camperem 3:1.
Dzięki wygraniu ligi Sparcie przyzna-
no prawo organizacji jednego z turnie-
jów ćwierćfinałowych o awans do II ligi. 
W dniach 5-7 kwietnia w Grodziskiej Hali 
Sportowej, grodziscy siatkarze okazali się 
mało gościnni dla swych rywali. Druży-
na trenera Mosura zanotowała komplet 
zwycięstw, nie oddając przeciwnikom 
nawet jednego seta, co wyraźnie pokazu-
je, że wciąż jest w mistrzowskiej formie. 
W pierwszym spotkaniu nasz klub wygrał 
3:0 z wicemistrzem grupy łódzkiej Stalą 
Głowno, w drugim odprawił z kwitkiem 
trzeci zespół Warmii i Mazur SMS Ostró-
da, by w ostatnim nie dać szans mistrzo-
wi Podlasia, ekipie Bestios Białystok. Ten 
ostatni pojedynek decydował nie tylko 
o  1  miejscu w całym turnieju, lecz także 
o prawie organizacji zawodów półfinało-
wych. Wygrana 3:0 w setach do 19,23 i 20 
pozwoliła zrealizować obydwa cele.     (mś)

Panczenistka grodziskiej Sparty Maria Do-
bosz zanotowała świetny występ w rozegra-
nych w Gdańsku Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w short tracku, zdobywając 

4 srebrne medale  na dystansach 500, 777 
i 1000 metrów oraz w klasyfikacji wielobo-
jowej. Ponadto zajęła 1 miejsce w klasyfika-
cji ogólnej za sezon 2018/19.    (mś)

5 medali zdobyli prowadzeni przez 
trenera Krzysztofa Karlickiego za-

wodnicy Grodziskiego Klubu Szermiercze-
go podczas rozegranych w stolicy zawodów 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. W ka-
tegorii dzieci drugie miejsca zajęli Emilie 
Leduc i Oskar Zantonowicz, zaś trzecie – 
Oliwia Dwornik i Franciszek Kossut. Po-
nadto w rywalizacji młodzików na trzecim 
stopniu podium stanął Leon Leduc.    (mś)

W organizowanym przez Grodziski 
Klub Kolarski Opty – Mazowsze, już 

po raz szósty w Chrzanowie, Memoriale 
Eryka Stolarza w stawce 220 zawodniczek 
i zawodników, najlepiej z naszych repre-
zentantów spisali się: Maria Chrzanowska, 
która zajęła 2 miejsce w wyścigu juniorek 
młodszych, Jakub Soszka, drugi w rywali-
zacji juniorów oraz trzecia w gronie junio-
rek Wiktoria Fołtyn.    (mś)
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Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czeka-
my do ? maja. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji. Nagrodą 
jest zaproszenie dla dwóch osób do 
Kina Centrum Kultury na dowolnie 
wybrany seans filmowy.

rozrywka26

Krzyżówka wielkanocna
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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Pionowo:
1. gruba, ciężka tkanina jedwabna; 
2.  urządzenie wprowadzające do kom-
putera zdjęcia i teksty; 3. najstarsze rol-
nicze narzędzie do orki; 4. przyzwycza-
jenie, nałóg; 5. mityczna córka Tantala, 
małżonka Amfitriona; 6. tkanina jedno-
barwna z jednej strony matowa, z drugiej 
błyszcząca; 7. gaz palny służący do spa-
wania i cięcia metali; 8. warzywo o mię-
sistym, jadalnym kwiatostanie; 15. apa-
rat do nasycania cieczy gazem; 17. kość 
łącząca mostek z łopatką; 18.  dawniej-
-torba podróżna; 24. ostry koniec narzę-
dzia albo broni; 25. sportowiec niezawo-
dowy: 27. pas zaoranego pola; 28. jedna 
z figur szachowych; 29. abażur lampy. 

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 
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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.  
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Społeczno-Kulturalne Bogoria

Bog                                                        riaBog                    R  

1     2    3     4    5    5    6    7     8    9   10   11   12   13   14  15   16  17   18    19  20
Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na temat  
repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
jest  

Poziomo:
4. opiekunka małych dzieci; 9. jest dźwi-
gnia handlu; 10. pierwszy hitlerowski obóz 
koncentracyjny; 11.  dykcja; 12. tytuł filmu 
Andrzeja Wajdy o Powstaniu Warszawskim; 
13.  powierzchnia lokalu; 14.  odgałęzienia 
tchawicy wnikające do płuc; 16. górna część 
tułowia; 19.  dyletant; 20. piłka poza po-
lem gry; 21. postać  z powieści Emila Zoli 
„Nana” 22. substancja do wyrobu świec; 
23.  podziemna kryjówka niektórych zwie-
rząt; 26. czasopismo dobrze znane szaradzi-
stom; 30. dzielnica Warszawy; 31. morski 
głowonóg z rodziny dziesięciornic; 32. Ra-
bindranath – pisarz indyjski nagrodzony 
w  1913 roku Nagroda Nobla: 33. klub pił-
karski z Moskwy, Kijowa i Tbilisi; 34. do 
prasowania; 35. spotkanie zakochanych.

Rozwiązanie krzyżówki 
z nr. 286:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx”. Zwycięz-
cą został p. ??????????? ???????????????i. 
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

Na czas Świąt Wielkanocy  
i przebudzenia wiosennego

wszystkim Mieszkańcom Grodziska Maz. 
oraz Stowarzyszeniom, Fundacjom, 
działającym na rzecz społeczeństwa

Radości życia, siły do działań, 
wiary w Człowieka i Mocy w samorealizacji

życzą 
Członkowie i Zarząd 

 Grodziskiego Stowarzyszenia "13"

„Radość i miłość są skrzydłami  
wielkich przedsięwzięć"  

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

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

n  Usługi księgowo-podatkowe, pełny zakres, kontroling, 
KPiR, VAT, JPKVAT, ZUS, kadry płace, rozliczenia podat-
kowe działalności gospodarczej i pracowników. Telefon 
608 465 508

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

n  Firma Probet sp. z o.o. zatrudni pilnie pracownika gospo-
darczego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 
Praca w Grodzisku Mazowieckim. Oferujemy umowę o pracę 
oraz godne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod nr. telefonu 22 730 09 28

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim za-
angażowanym w organizację 
za pomoc i wsparcie VI Nocy 
Logistyki w ZSTiL nr 2. Dzię-
kujemy Panu Dyrektorowi An-
drzejowi Chojnackiemu, Panu 
Burmistrzowi Grzegorzowi 
Benedykcińskiemu, Panu Sta-
roście Marku Wieżbickiemu, 

Pani Elżbiecie Kacperskiej, 
KNL SGGW, firmie SUUS, 
Młodym Logistykom, Masarni 
Gołków, Pani Dorocie Bart-
nickiej, kucharzom z klasy II 
ZAC, obsłudze i uczniom.
Iwona Kulikowska i Katarzyna 

Marszałkiewicz

Serdecznie dziękujemy za udo-
stępnianie hali sportowej przy 
ul. Westfala 3a w Grodzisku 
Maz., dzięki czemu możemy 
prowadzić zajęcia sportowe. 
Promujemy tenis stołowy i piłkę 
halową wśród młodzieży i  do-
rosłych.  Przybywa nas coraz 
więcej! Ukłony dla dyrektora 
OSiR-u Mariusza Smysło, Bart-

ka Grzegorskiego oraz kierow-
nika hali Marka Masłowskiego. 
Dziękujemy za wspaniałą ob-
sługę Pawłowi Fijałkowskiemu, 
Arturowi Grzywaczowi, Włod-
kowi Oskólskiemu. Dzięki 
Wam możemy grać i trenować 
w weekendy aż do godziny 22.
Grodziskie Stowarzyszenie „13”

trzynastka-grodzisk.pl

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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Gmina Grodzisk po raz kolejny bierze udział w Ogólnopolskim 
Konkursie na Modernizację Roku. Do tegorocznej XXIII edycji, 
za 2018 rok, zostały zgłoszone dwa obiekty: Mediateka i Stawy 
Walczewskiego. W marcu uruchomiony został plebiscyt inter-
netowy, w którym raz dziennie można oddać głos za pośrednic-
twem strony www.modernizacjaroku.org.pl. Głosowanie potrwa 
do 21 maja. Warto dodać, że za „Modernizację Roku 2016” in-
ternauci uznali wyremontowany wówczas budynek dawnego Za-
kładu Wodoleczniczego, w którym znajduje się siedziba Szkoły 
Podstawowej nr 1, zaś przed rokiem w gronie finalistów znalazła 
się Willa Niespodzianka.  g (ar)

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

Inwestycje  
w plebiscycie


