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– Naszym zadaniem jest wspie-
ranie organizacji pozarządo-
wych i grup nieformalnych. 
Wdzimy, jak wiele dobrego reali-
zują w powiecie, a jak mało jest 
podziękowań i form docenienia 
ich pracy – mówił Daniel Pręd-
kopowicz, prezes Stowarzysze-
nia Europa i My i pomysłodawca 
dofinansowanego przez NIW 
–  CRSO konkursu, który spo-
tkał się z życzliwym wsparciem 
lokalnych samorządów.

Wyboru laureatów w czterech 
kategoriach dokonała składająca 
się ze znamienitych osobistości 
Kapituła. Społecznikiem roku zo-
stała Agata Trzop-Szczypiorska, 

Wolontariuszem roku –  Anna 
Krysiak, Organizacją pozarządo-
wą roku – Stowarzyszenie Malwa 
Plus, a Firmą przyjazną społecz-
ności lokalnej – Lajk Taxi. Po-
nadto wyróżniono 12 wydarzeń 
społecznych. Wydarzenie uświet-
nił wykład Szymona Hołowni 
i koncert Heleny Adwent.

Mamy nadzieję, że inicjatywa, 
której byliśmy partnerem, zago-
ści na stałe w grodziskim krajo-
brazie kulturalno-społecznym, 
zaś same nagrody będą uskrzy-
dlać społeczników do dalszych 
aktywności również w  kolej-
nych latach.

   Anna Redel
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Drodzy Czytelnicy,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby był to dla Was 
czas przepełniony radością, ludzką życzliwością, ciepłą i rodzinną atmosferą, 
spędzony w gronie najbliższych. Niech cały Nowy 2020 Rok przyniesie Wam 
same pozytywne zdarzenia i niezapomniane chwile, a każdy kolejny dzień, 
tydzień i miesiąc będzie nieustannym odkrywaniem cudów w codzienności.
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Pierwsza Gala Aktywności Lokalnej, podczas której 
wręczono statuetki Żurawie Powiatu Grodziskiego, 
odbyła się 12 grudnia w Mediatece. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Europa i My z dużym rozmachem.

Żurawie uskrzydlają 
wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

Spokojnych i Radosnych Świąt   
Bożego Narodzenia,  

czasu pełnego nadziei i miłości,  
spędzonego w gronie najbliższych  
oraz wiele szczęścia, pomyślności

i spełnienia marzeń  
w Nowym Roku 2020

życzą

Joanna Wróblewska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Najpiękniejszych Świąt  
Bożego Narodzenia

wypełnionych zapachem 
świątecznych wypieków,

nutą wspólnie śpiewanej kolędy, 
ciepłem kochających serc, 

bliskością, pokojem  i radością
życzy

Paweł Twardoch
Dyrektor Ośrodka Kultury  

Gminy Grodzisk Maz. 
wraz z pracownikami
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Reprezentujący Ośrodek Kul-
tury chór Cantata 17 listopada 
wziął udział w XIV Warszaw-
skim Międzynarodowym Fe-
stiwalu Chóralnym Varsovia 
Cantat 2019. Uczestnictwo 
w  tej prestiżowej imprezie 
grodziski zespół wokalny pod 
dyrekcją Barbary Paszkiewicz 
(na zdjęciu) zaznaczył moc-
nym akcentem, zdobywając 

trzecie miejsce w  kategorii 
chórów mieszanych. Sukces 
tym cenniejszy, że – jak in-
formują chórzyści – poziom 
w tej kategorii był kosmicznie 
wysoki i światowy. Światowe 
było też jury, w którym za-
siedli Romuald Twardowski, 
Bernhard Gfrerer, Damijan 
Močnik, Agnes Gerenday 
i Marcin Cmiel.   (kb)
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W kolejnej odsłonie 
zainicjowanej przez 
Piotra Zolę Szulow-
skiego grodziskiej 
strefy stand-upu 
publiczność mogła 
oklaskiwać Mate-
usza Sochę, który 
18  listopada wystą-
pił w  Mediatece z programem 
„Masochista”, sprawiając, że 
przez ponad dwie godziny sala 
nie tylko pękała w  szwach, ale 
i pękała ze śmiechu. Artysta jest 
specjalistą w tzw. storytellingu. 
Jego występ był energiczny i dy-
namiczny, choć nie brakowało 

dygresji i  anegdot oraz 
długich, złożonych histo-
rii, które zamknięte były 
zabawną puentą. Jednymi 
z najlepszych momentów 
wieczoru były rozmowy 
z  publicznością standu-
pera, który zamieniał 
wszystko w żart i wciągał 

przypadkowe osoby do swoich 
prześmiewczych, ale nie uraża-
jących nikogo historii. W roli 
supportu przed gwiazdą wie-
czoru wystąpił Damian Skóra, 
który opowiedział kilka żartów 
z codziennego życia. 

  Katarzyna Mandes

Masochista z puentą 
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wiktorie na wiktoriach 
Podczas Ogólnopolskiego 
Konkursu XVIII Taneczne 
Wiktorie 2019, który odbył 
się 24 listopada w Głownie, 
działająca przy grodziskim 
Centrum Kultury formacja 
tańca nowoczesnego Flex za-
jęła 1 miejsce w kategorii wie-
kowej 13-16 lat.

– Flex otrzymał również 
nominację do udziału w Fe-

stiwalu Top Art ,,The Inter-
national Festival for Children 
and Teenagers in Europe” 
– informuje prowadząca ze-
spół Magdalena Wójcik, która 
w  Głownie zdobyła również 
laur indywidualny, uzyskując 
tytuł najlepszego choreografa 
konkursu zorganizowanego 
przez Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Głownie.     (kb)

W asyście elfów z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ksią-
żenicach 6 grudnia Święty 
Mikołaj odwiedził pacjentów 
oddziału pediatrii Szpitala 
Zachodniego. Dzieci od razu 
pokochały przytulanki poda-
rowane przez Mikołaja, który 

z powodu braku śniegu sanie 
zamienił na bojowy wóz stra-
żacki. Uśmiechy na twarzach  
małych pacjentów to dowód 
na to, że nawet przebywając 
w szpitalu można choć na tro-
chę zapomnieć o chorobie.

 (miecz.)

Kosmiczna Cantata

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  
mamy przyjemność złożyć Państwu w imieniu władz  

samorządowych Powiatu Grodziskiego i własnym  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności  

w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. 
Niech przy zapachu strojonej choinki, wspólnie śpiewanej kolędzie, 

 w rodzinnym, pełnym radości i ciepła gronie  
upłyną Państwu piękne chwile Polskiej Wigilii.

Sławomir Kamiński
Przewodniczący Rady Powiatu 

Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  
mamy przyjemność złożyć Państwu w imieniu władz  
samorządowych Powiatu Grodziskiego i własnym  

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. 

Niech przy zapachu strojonej choinki, wspólnie śpiewanej kolędzie, 
 w rodzinnym, pełnym radości i ciepła gronie  

upłyną Państwu piękne chwile Polskiej Wigilii.

Sławomir Kamiński
Przewodniczący Rady Powiatu 

Grodziskiego

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Mikołaj nie zawiódł  

W październiku i listopadzie 
w dworku Zagroda w Brwi-
nowie można było oglądać 
wystawę „Dialog o losie i du-
szy. Stanisław Vincenz (1888-
1971)”. Wystawa przypo-
mniała sylwetkę i  twórczość 
prozaika, eseisty, filozofa 
i znawcy Huculszczyzny Sta-
nisława Vincenza. A należy 
pamiętać, że w latach 1923-
1926 pisarz mieszkał razem 
z rodziną w Milanówku.  

S. Vincenz był przyjacie-
lem Jarosława Iwaszkiewicza. 

To w domu Vincenzów w Sło-
bodzie Rungurskiej w 1922 r. 
Iwaszkiewicz dowiedział się 
o  szczęśliwym finale swych 
starań o rękę swojej przyszłej 
żony Anny. Po śmierci Vin-
cenza Iwaszkiewicz postarał 
się o zamieszczenie nekro-
logu w  „Życiu Warszawy”, 
co nie było łatwą sprawą ze 
względu na to, że Vincenz 
był pisarzem emigracyjnym, 
współpracownikiem pary-
skiej „Kultury”.

  Sławomir Sadowski

Vincenz mieszkał w Milanówku
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
za nami trudny, ale bardzo ciekawy rok. 
Niełatwy przede wszystkim z powo-
du gwałtownie rosnących cen za odbiór 
i utylizację śmieci. Z problemem tym zde-
rzyły się wszystkie samorządy w Polsce. 
Brak składowisk i spalarni, brak konku-
rencyjności firm odbierających odpady, 
a przede wszystkim wzrost opłat za ich 
składowanie oraz wprowadzenie nowych 
przepisów krajowych spowodowały, że 
samorządy zostały zmuszone do podnie-
sienia opłat. Zgodnie z prawem nie mamy 
możliwości dopłacania do odbioru śmie-
ci, tak by zmniejszyć koszty ponoszone 
przez mieszkańców, stąd nasz apel o rze-
telne wypełnianie deklaracji i płacenie za 
śmieci. W ten sposób zahamujemy dalszy 
wzrost cen.

W minionym roku wspólnie prze-
żyliśmy wielką tragedię, związaną ze 
śmiercią naszego małego mieszkańca 
– Dawidka. Wszyscy byliśmy głęboko 
poruszeni, a   wielki smutek wciąż gości 
w naszych sercach. Bardzo dziękuję Pań-
stwu, że w obliczu tej tragedii byliśmy 
razem. Wszystkim służbom dziękuję za 
pełną poświęcenia akcję poszukiwawczą, 
a mieszkańcom za niezwykłe w nią zaan-
gażowanie. 

Ten rok przyniósł też zakończenie 
wieloletniej batalii o obwodnicę Grodzi-
ska Mazowieckiego. Ostatnie dwanaście 
miesięcy to „niekończący się bój” o uzy-
skanie ostatecznej decyzji na budowę. To 
miesiące nerwów i niepokoju, związanych 
z odwołaniami mieszkańców od decyzji. 
I czas wytężonej pracy, by doprowadzić 
sprawę do szczęśliwego końca i uzyskać 
ostateczne potwierdzenie z Ministerstw 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju, że odwo-
łania zostały odrzucone i decyzja o budo-
wie obwodnicy zachodniej jest ostateczna.

W mijającym roku udało nam się wdro-
żyć w świetlicach oraz Mediatece zajęcia, 
które są bardzo popularne wśród miesz-
kańców. Cieszy, że zaproponowana oferta 
kulturalna sprawia Państwu taką przy-
jemność i chętnie z niej korzystają różne 
grupy wiekowe: dzieci, młodzież, seniorzy.

Trwa budowa wielkiego, nowoczesne-
go kompleksu Akademii Legii, kontynu-
owana jest budowa ośrodka tenisowego 
w Kozerkach. Rozwiązaliśmy kilka new-
ralgicznych problemów drogowych, np. 
przebudowaliśmy skrzyżowanie ul. Nada-
rzyńskiej z ul. Warszawską. Jestem szczę-
śliwy, że udało nam się zrealizować tę in-
westycję, ponieważ znacznie poprawiło to 
bezpieczeństwo w mieście.

Cieszą mnie dobre wyniki uczniów, 
które udało się uzyskać pomimo trud-
ności, spowodowanych wprowadzeniem 
nietrafionej reformy szkolnictwa. Skła-
dam wielkie podziękowania naszym na-
uczycielom za to, że pomimo pracy w tak 
trudnych warunkach i za dość niskie 
wynagrodzenie, swoim zaangażowaniem 
dali szansę naszym dzieciom na osiągnię-
cie dobrych rezultatów.

Satysfakcję daje fakt, że nasze wielo-
letnie inwestowanie w sport przynosi 
nadspodziewane efekty. Radość sprawiły 
nam sukcesy naszych grodziskich za-
wodników, tj. Mistrzostwo Polski w te-
nisie stołowym klubu Dartom Bogoria, 
awans do II ligi siatkarzy UKS Sparta 
i  do III ligi piłkarzy klubu Pogoń. Za-
dowolenie daje Wicemistrzostwo Polski 
w wyścigach samochodowych zdobyte 
przez Piotra Struzika oraz Wicemistrzo-
stwo Polski, Mistrzostwo Łotwy i udział 
w Mistrzostwach Świata psich zaprzęgów 
„Drayland”, osiągnięte przez Beatę Paw-
łowską-Sielecką. A do tego liczne sukcesy 
zawodników UKS Budo, łyżwiarek z UKS 
Sparta, kolarzy z GKK Opty Mazowsze, 
młodych szachistów z UKS Szachowa 
Dwójka oraz dziewcząt z Grodziskiego 
Klubu Koszykarskiego.

Wielki ukłon należy się zawodnikom 
za ich wysiłek, a także trenerom i dzia-
łaczom klubowym, dzięki którym nasze 
dzieci i  młodzież z takimi sukcesami 
mogą realizować swoje sportowe pasje. 

Mijający rok był rokiem realizacji wielu 
inwestycji dla oświaty. Wybudowaliśmy 
nowe skrzydło z 9 salami lekcyjnymi, 
szatniami oraz świetlicą dla SP nr 2 przy 
ul. Westfala. Dokończyliśmy gruntowny 
remont SP nr 6 przy ul. Sportowej, który 
objął I i II piętro oraz klatki schodowe. 

Wstępniak od Burmistrza

W  Izdebnie Kościelnym zbudowaliśmy 
salę gimnastyczną, zaplanowano również 
rozbudowę szkoły. Przy SP nr 5 przy ul. 
Zondka powstała nowoczesna hala spor-
towa i wyremontowana została szkoła: 
jadalnia, szatnie, budynek wyposażono 
w windę. Jeszcze w grudniu podpisujemy 
umowę na budowę hali sportowo-wido-
wiskowej przy ul. Sportowej. Będzie ona 
nie tylko służyła naszym sportowcom 
oraz mieszkańcom jako miejsce imprez 
kulturalnych, ale także będzie zapleczem 
dla SP nr 6, z którą zostanie połączona 
łącznikiem. Dzięki temu ograniczymy 
zmianowość w tej szkole. Zakończyliśmy 
też przygotowania do rozpoczęcia inwe-
stycji w Szczęsnem i wkrótce rusza tam 
budowa szkoły podstawowej.

To wszystko powstaje m.in. dzięki 
Państwa podatkom. Pamiętajmy, że nie 
tylko podatek od nieruchomości wpływa 
do gminy, ale także ok. 40 proc. podatku 
od dochodu, który wpłacamy do Urzędu 
Skarbowego. Dlatego zwracam się z ape-
lem do wszystkich z Państwa, którzy nie 
są jeszcze zameldowani, o to, abyście 
Państwo zrobili to jak najszybciej. Dzięki 
temu Wasze podatki trafią do nas, a my 
będziemy mogli zmienić oblicze gminy 
Grodzisk Mazowiecki tak, by żyło nam 
się tutaj jeszcze lepiej. 

Z całego serca życzę Państwu spokoj-
nych i radosnych Świąt Bożego Narodze-
nia. Spędzenia tego czasu w gronie ro-
dzinnym, wśród przyjaciół i najbliższych 
i by był on okresem wytchnienia i odpo-
czynku. Życzę wiele pomyślności i speł-
nienia marzeń w Nowym Roku 2020.   

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

oG
Ło

sz
en

ie

Chcąc sprostać oczekiwaniom wszyst-
kich użytkowników, także osób z  dys-
funkcją wzroku, Biblioteka 
Publiczna realizuje projekt „Wy-
pożyczalnia odtwarzaczy cyfro-
wej książki mówionej dla osób 
niewidomych i słabowidzących” 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Larix” im. 
H. Ruszczyca. Projekt jest dofinan-
sowany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

W ramach programu biblioteka otrzy-
mała nieodpłatnie 4 urządzenia: Czytak 

i Czytak Plus, które przysto-
sowane są do obsługi przez 
osoby niewidome i słabowi-
dzące. Czytelnicy mają moż-
liwość wypożyczenia tych 
urządzeń wraz z nagranymi 
na karty pamięci książkami. 
Biblioteka posiada ponad 
2000 tytułów. Zbiór ten jest 
systematycznie uzupełniany.

Wszystkie informacje na temat Czy-
taka i katalogu książek znajdują się na 
stronie internetowej www.biblioteka.
grodzisk.pl.

Biblioteka oferuje także dostęp do 
stanowiska wyposażonego w sprzęt 
ułatwiający zdobywanie i odtwarzanie 
informacji osobom niedowidzącym. 
Stanowisko komputerowe z oprogramo-
waniem powiększającym tekst, znajduje 
się w Sali Cichej Pracy.

Usłysz książkę – wypożyczalnia dla osób niewidomych i słabowidzących
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Nagrodzono także mieszkańców, któ-
rzy mieli najpiękniej ukwiecone ogródki 
i balkony w tym roku. W kategorii posesje 
prywatne o charakterze mieszkaniowym 
– ogródki prywatne pierwsze miejsce za-
jęli Wanda Ołtarzewska, Monika Nowak 
i Ryszard Błaszczyk. Za ogródki zielone 
na najwyższym podium stanął Hubert 
Kamiński, a za ogródki działkowe Iwo-
na i Mariusz Koczkodajowie i Irena Ma-
kowska. Za najlepiej ukwiecony balkon 
uznano balkon Karoliny Nowak, a wśród 
obiektów publicznych zwyciężyła świetli-
ca gminna w Zabłotni. 

Merytoryczna część sesji rozpoczęła 
się od zmian budżetowych oraz uchwał 
w sprawie stawek podatków lokalnych. 
Jak zaznaczał skarbnik Piotr Leśniewski, 
podatek od nieruchomości w 2020 roku 
wzrośnie o ok. 2 proc., wzrost stawki 
podatku od gruntu jest jednogroszowy, 
a jeśli chodzi o budynki jest to wzrost 
dwugroszowy. Na tym samym poziomie 
zostanie utrzymany podatek od środków 
transportowych oraz podatek rolny.

Rada Miejska przyjęła program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi 
w 2020 roku. – Pierwsze konkursy ruszą 
jeszcze w grudniu – mówiła sekretarz 

gminy Maria Grabowska. Program okre-
śla obszary współpracy i kwotę, jaką gmi-
na przeznaczy na wsparcie organizacji 
pozarządowych. W 2020 roku będzie to 
4,45 mln zł. Zatwierdzenie tego programu 
pozwala na ogłaszanie konkursów.

Radni przyjęli program profilaktyki 
i  rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii. Iwo-
na Chorek, główny specjalista do spraw 
uzależnień, zaznaczała, że jest to konty-
nuacja zadań, które są już podejmowane 
i realizowane od wielu lat.

Na sesji zdecydowano o wprowadzeniu 
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki. Spowodowane 
jest to zbyt częstym oddawaniem odpa-
dów nie tylko od mieszkańców gminy do 
punktu. Regulamin ma zapobiec temu 
zjawisku. Podstawą jest ograniczenie ilo-
ściowe odpadów dostarczanych z każde-
go gospodarstwa do punktu selektywnej 
zbiórki. 

   (ag)
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, 
transmisjami z sesji oraz imiennymi wyni-
kami głosowań jawnych można zapoznać się 
na stronie bip.grodzisk.pl.

Sesję Rady Miejskiej 25 listopada w Grodzisku rozpoczęto 
od wręczenia stypendiów dla zdolnych i utalentowanych 
uczniów. Wśród uhonorowanych znalazło się 40 młodych 
mieszkańców gminy.
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Alicji Pytlińskiej
oraz Jej Bliskim

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają Ewa i Jerzy Górscy 

z rodziną

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość,
że 15 listopada 2019 r.

zmarła nasza Koleżanka
śp. Lucyna Reja

Rodzinie składamy wyrazy 
szczerego współczucia

Koleżanki i Koledzy – absolwenci
Liceum Pedagogicznego  

w Grodzisku Mazowieckim

Pani 
Bożenie Wacławskiej
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

wieŚCi Z RATusZA

    Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość,

że odeszła od nas
Pani Ewa Wojtczak
wieloletnia nauczycielka  

naszej „6”, która przygotowując 
kolejne pokolenia do życia 

pokazywała, jak żyć, aby być 
dobrym człowiekiem. Prawda, 
mądrość i wolność to wartości, 
które wychowawczyni, opiekun 

SU i instruktorka VI Szczepu
przekazała kolejnym pokoleniom 

zuchów, harcerzy i uczniów.
Lekcje geografii czy zajęć 

technicznych były spotkaniami 
z mapą, światem, kulturą, 

sztuką... ciepłym i ciekawym 
człowiekiem – panią Ewą.

Składamy najszczersze 
wyrazy współczucia rodzinie 

i przyjaciołom pani Ewy

Społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 6 

Wyjaśnienie
W poprzednim wydaniu „Bogorii” (nr 293) we wstępie do artykułu „Wieści z ratusza” 
pojawiło się lakoniczne zdanie, że podczas sesji radni m.in. podjęli uchwałę o przekaza-
niu do rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego skargi na Przewodniczącą Rady 
Miejskiej. Ponieważ informacja nie znalazła rozwinięcia w samym tekście, a do redakcji 
dotarły głosy o zaniepokojeniu, jakie wywołała, niniejszym nadrabiamy to uchybienie.

O rzucenie szerszego światła na kwestię 
poprosiliśmy przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Tomasza Su-
chożebrskiego.

– Skarga mieszkanki dotyczyła rze-
komego nieudzielenia odpowiedzi na 
pismo skierowane do Przewodniczącej 
Rady Miejskiej. Według opinii radnych, 
którzy zapoznali się z tą skargą, jest 
ona całkowicie bezzasadna, gdyż w wy-
niku błędnej dekretacji pismo skarżą-
cej w  ogóle nie dotarło do Biura Rady 
Miejskiej, wobec czego Przewodnicząca 
Rady Miejskiej nie miała możliwości, 
by na nie odpowiedzieć. Sprawa jest 
błaha, natomiast ze względów proce-
duralnych skarga musiała zostać prze-
kazana do rozpatrzenia Wojewodzie 
Mazowieckiemu, gdyż rozpatrywanie 
skarg dotyczących Przewodniczącej nie 
leży w kompetencjach Rady Miejskiej – 
wyjaśnia Tomasz Suchożebrski, dodając, 
że złożone przez skarżącą pismo, które 
nie dotarło do Biura Rady Miejskiej, nie 

dotyczyło działalności Przewodniczącej 
Rady Miejskiej.

Mamy nadzieję, że powyższe wyja-
śnienie w sposób wystarczający wy-
czerpuje temat, który zyskał zupełnie 
niezamierzony przez nas i niezasłużony 
rozgłos. Jeśli ktoś zdawkowością na-
szej informacji poczuł się dotknięty lub 
wprowadzony w błąd, uprzejmie prze-
praszamy.

Redakcja

Pani  
Kasi Syrokomli-Popławskiej
członkini Gminnej Rady Seniorów,

wyrazy szczerego żalu 
w związku z niespodziewaną 

śmiercią
Córki
składają

Koleżanki i koledzy z GRS
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Jej Ekscelencja  
u przedszkolaków 

Gmina Grodzisk Mazowiecki rozpoczęła nową kampanię meldun-
kową. Wiele osób podejmuje decyzję o zamieszkaniu w gminie 
Grodzisk Mazowiecki. Wiąże się z tym, m.in. wzrastająca każdego 
roku liczba dzieci,  którym Gmina musi zapewnić możliwość edu-
kacji i rozwoju. Powinny więc powstawać nowe obiekty oświatowe.

To właśnie od Waszego zameldowania zależy:
n  czy na terenie Gminy powstaną nowe przedszkola i szkoły,
n  czy poprawią się warunki nauczania i zmniejszy się zmiano-

wość w szkołach,
n  ile pieniędzy Gmina będzie mogła przeznaczyć na inwestycje 

w Twojej okolicy.
Pamiętajmy, że prawie 40% podatku dochodowego, płacone-

go przez osoby fizyczne trafia bezpośrednio do budżetu gminy.  
Dlatego tak ważne jest, abyście Państwo płacili podatki w miejscu 
faktycznego zamieszkania. Staje się tak, gdy mieszkaniec jest za-
meldowany na terenie gminy.

Zameldować możesz się na dwa sposoby:
n  osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. T. Kościuszki 34 

w Grodzisku Mazowieckim (w godzinach pracy urzędu),
n elektronicznie, jeżeli posiadasz Profil Zaufany.
Jakie są korzyści z meldunku?
n  korzystasz z Grodziskiej Karty Mieszkańca, uprawniającej 

do wielu zniżek, np. do kina, na basen oraz na komunikację 
miejską, do udziału w zajęciach w ramach Strefy Aktywnego 
Seniora czy też do wykonania bezpłatnych badań organizo-
wanych przez gminę, GKM to także bezpłatne wejście 
do Mediateki na imprezy kulturalne, 
n  inwestujesz w rozwój miasta, jego infrastrukturę i wygląd 

(nowe szkoły i przedszkola, inwestycje w kanalizację,  
wodociągi, drogi i chodniki),
n możesz wziąć udział w konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody.

Zameldowałeś się? Weź udział w konkursie.  
Dowiedz się więcej na zameldujsie.grodzisk.pl

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki 
bez meldunku mogą także skierować podatek za 2019 r. do naszej 
gminy. Wystarczy zgłosić swoje miejsca zamieszkania w Urzędzie 
Skarbowym poprzez wypełnienie do 31 grudnia formularza ZAP-3. 

Przypominamy! Każdy, kto mieszka w Polsce, musi być  
ZAMELDOWANY! Taki obowiązek dotyczy zarówno obywateli 

polskich, jak i cudzoziemców.
Zamelduj się! Twój meldunek jest bardzo ważny!  

Meldunek nic nie kosztuje.

– W planie pracy Przedszkola 
nr 1 od dwóch lat znajdują się 
podróże z Krasnalem Hałabałą. 
W tamtym roku poznawaliśmy 
kraje Europy, a w tym – kraje 
Azji. Mamy za sobą poznawanie 
kultury Japonii, Chin, a dzisiaj 
gościmy panią ambasador In-
donezji wraz z zespołem game-
lanowym – mówi Agnieszka 
Michałowska, dyrektor przed-
szkola, któremu patronuje słyn-
ny krasnal. 

Inicjatorką spotkania była 
mama jednej z uczęszczających 
na Zondka dziewczynek, Olga 
Barbasiewicz, na co dzień ad-
iunkt w Instytucie Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu UJ, która 
zawodowo zajmuje się promo-
waniem kultur krajów Orientu.

– Pomyślałam, że jako doktor 
nauk społecznych i specjalista 
od orientalistyki wspomogę pa-
nią dyrektor i zorganizuję wyda-
rzenia związane po trosze z moją 

pracą czy kontaktami dyploma-
tycznymi, które wykorzystuję na 
co dzień. Zapraszam dzieci do 
placówek dyplomatycznych, jak 
również placówki dyplomatycz-
ne do Grodziska Mazowieckiego 
– mówi Olga Barbasiewicz.

Spotkanie z kulturą Indonezji 
i tak szacowną reprezentantką 
tego kraju spotkało się z dużym 
zainteresowaniem wśród naj-
młodszych, a szczególne wraże-
nie zrobił teatr cieni. 

– Takie wizyty nie zdarzają się 
często w pracy ambasadora, ale 
kiedy dowiedziałam się, że zespół 
gamelanowy, który działa przy 
ambasadzie, został zaproszony 
do przedszkola w Grodzisku, 
od razu zdecydowałam się tutaj 
przyjechać, bo wierzę, że to, co 
zobaczą dzieci i wyniosą z takie-
go przedstawienia, będzie później 
procentowało w przyszłości – po-
wiedziała Jej Ekscelencja Siti Nu-
graha Mauludiah.    (kb)  

Podopieczni Przedszkola nr 1 przy ul. Zondka mieli 
okazję 28 listopada uczestniczyć w niecodziennym 
spotkaniu. Gościem placówki była ambasador 
Indonezji w Polsce Siti Nugraha Mauludiah.

Zamelduj się i wygraj

Efekty są, kampania trwa
Pozytywne efekty zaczyna przy-
nosić kampania informacyjna 
prowadzona przez gminę w celu 
zachęcenia mieszkańców do ak-
tualizacji deklaracji związanych 
z odbiorem odpadów. 

– Okazuje się, że wielu miesz-
kańców często po prostu za-
pomniało dokonać stosownej 
aktualizacji danych zawartych 
w  deklaracji, np. po urodzeniu 
się dziecka. Bardzo nas cieszy, 
że mieszkańcy, którzy wynaj-
mują mieszkania i domy na te-
renie gminy, przychodzą do nas 
i zgłaszają się do systemu śmie-
ciowego. Po kilku tygodniach 
akcji mamy wzrost liczby osób 
w systemie o ok. 700. Z każdym 
dniem składanych jest coraz wię-
cej deklaracji korygujących stan 
osób na posesji – mówi Łukasz 
Kapuściak, naczelnik wydziału 

ochrony środowiska w grodzi-
skim magistracie. Dodaje też, że 
nadal prowadzona będzie kam-
pania informacyjna, zarówno 
poprzez media i billboardy, jak 
i  w  formie ulotek, które będą 
roznoszone do mieszkańców 
wraz z harmonogramami od-
bioru odpadów w 2020 r. – Sta-
ramy się również zainteresować 
problemem zarządców poszcze-
gólnych wspólnot, aby dokonali 
weryfikacji liczby mieszkań-
ców – mówi Łukasz Kapuściak, 
przypominając, że celem akcji 
jest doprowadzenie do sytuacji, 
w  której liczba osób zgłoszonych 
do systemu gospodarki odpada-
mi będzie zgodna z realną liczbą 
osób zamieszkałych w gminie, 
co powinno uchronić mieszkań-
ców przed kolejnymi podwyżka-
mi opłat za odbiór śmieci.    (kb) 
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Pieniądze wracają 
do mieszkańców
Gmina zachęca mieszkańców do meldo-
wania się. To dla samorządu rzeczywiście 
taki duży problem, że ludzie mieszkają 
bez meldunku?

– Jeśli mieszkaniec jest zameldowany 
gdzie indziej niż mieszka, to jego podatek 
od dochodów przekazywany jest do gminy, 
w której jest zameldowany, a nie do gminy, 
gdzie faktycznie żyje. Oczywiście bywają 
przypadki, że mieszkańcy składają oświad-
czenie w  Urzędzie Skarbowym, że podatek 
dochodowy chcą płacić w innej gminie niż 
są zameldowani, jednak zachęcamy do mel-
dowania się. Liczba zameldowanych pozwala 
oszacować dochody gminy i tym samym le-
piej rozplanować inwestycje. A przecież inwe-
stycje są prowadzone właśnie dla mieszkań-
ców i finansowane z ich podatków.
Ale również niezameldowani mieszkań-
cy płacą podatek od nieruchomości, więc 
mają poczucie, że dokładają się do gmin-
nego budżetu. 

– Oczywiście, podatek od nieruchomości 
czy podatek rolny również stanowi część do-
chodów gminy. Płacą go wszyscy właściciele 
nieruchomości niezależnie od jej rodzaju. 
Natomiast musimy sobie zdawać sprawę ze 
skali – na 2020 rok dochody budżetu z tytu-
łu podatku od nieruchomości planujemy na 
poziomie 13,5 mln zł. W przypadku podatku 
dochodowego od osób fizycznych, to jest pla-
nowana kwota 84 mln zł.
A można jeszcze bardziej obrazowo? 

– Jeżeli pan Iksiński mieszka w domu 
o  powierzchni 100 m² na działce o po-
wierzchni 1000 m² i rocznie zarabia 60 tys. zł, 
to podatku od nieruchomości zapłaci rocznie 
ok. 500-600 zł. Natomiast udział gminy jego 
podatku od dochodów to 38 proc., a więc je-
śli pan Iksiński jest zameldowany w gminie 
Grodzisk, to do gminnego budżetu trafi pra-
wie 4 tys. zł. A mamy mieszkańców, którzy 
zarabiają znacznie więcej. 
Jak wielu według Pana jest niezameldo-
wanych mieszkańców?

– To jest trudne do oszacowania, ale my-
ślę że nie mniej niż ok. 2,5-3 tys. osób, więc 
można powiedzieć, że gmina rocznie mo-
głaby przeznaczyć około 10 mln zł więcej 
na inwestycje, czyli na budowę dróg, ścieżek 
rowerowych, szkół, przedszkoli, boisk spor-
towych, obiektów kultury, czyli tego wszyst-
kiego, co wpływa na komfort życia miesz-
kańców. Dążymy do tego, żeby Grodzisk stał 
się wystarczający dla potrzeb mieszkańców, 
żeby nie musieli jeździć gdzieś za poszukiwa-
niem atrakcji, bo one są na miejscu – mamy 
basen, boiska, coraz więcej ścieżek rowero-
wych, kino, centra handlowe, więc stajemy 

się coraz bardziej samowystarczalni. I o to 
chodzi. Drugą sferą finansowaną z pieniędzy 
z podatków jest bieżące utrzymanie mienia 
gminy, czyli tego wszystkiego, z czego ko-
rzystamy – remonty dróg, chodników, szkół, 
utrzymanie kadry w szkołach, przedszko-
lach, dofinansowanie do niepublicznych pla-
cówek oświatowych. Jako ciekawostkę mogę 
podać, że do każdego dziecka uczęszczające-
go do placówki niepublicznej gmina dopłaca 
miesięcznie blisko 800 zł.
Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje 
rekordowe wydatki na poziomie 381 mln 
zł, jak również rekordową dziurę budże-
tową. W jaki sposób gmina zamierza so-
bie z nią poradzić?

– Planowany deficyt liczbowo może robić 
wrażenie, bo to 30 mln zł, ale stanowi on nie-
całe 10 proc. dochodów. Ten deficyt zamie-
rzamy pokryć obligacjami. Ta sytuacja jest 
spowodowana wydatkami inwestycyjnymi. 
Trzy główne wydatki to w najbliższych 2-3 
latach budowa ratusza, hali widowiskowo-
-sportowej oraz budowa szkoły podstawowej 
i przedszkola w Szczęsnem. Oczywiście do 
tego dochodzi budowa dróg, dokończenie 
rozpoczętych inwestycji, jak choćby budowa 
ścieżek rowerowych. Dlatego przez dwa naj-
bliższe lata planujemy powiększyć zadłuże-
nie. W 2021 roku wyniesie ono ok. 130 mln zł. 
Ale jeśli weźmiemy pod uwagę stronę docho-
dową gminy, czyli 350 mln zł, to w mojej opi-
nii to nie jest jakieś duże zadłużenie. Po 2022 
roku już nie planujemy zaciągać kredytów, 
bo też nie będzie takiej potrzeby – wszystkie 
większe inwestycje zostaną zakończone.
W przypadku tematu zadłużenia czar-
nowidze przywołują przykłady gminy 
Ostrowice, która zniknęła z mapy z po-
wodu zadłużenia, czy Świętochłowic, nad 
którymi krążyło widmo bankructwa.  

– To muszę czarnowidzów rozczarować, 
bo nam taki scenariusz nie grozi. Nie po raz 
pierwszy muszę przywołać wskaźniki bez-
pieczeństwa finansowego. Aktualnie obo-
wiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia 
dla każdej gminy, wyliczany na podstawie 
dość skomplikowanego wzoru, a w dużym 
uproszczeniu sprowadza się do tego, że war-
tość rocznych spłat wraz z kosztami obsługi 
zadłużenia nie może przekraczać określone-
go procentu dochodów. Dla nas na 2020 rok 
dopuszczalne byłoby zadłużenie na poziomie 
22 proc., tymczasem my planujemy zadłuże-
nie na poziomie 8 proc. Bardziej czytelny 
był obowiązujący do 2014 roku wskaźnik, 
który mówił, że zadłużenie nie może prze-
kraczać 60 proc. dochodów gminy. W 2021 
roku przewidujemy, że zadłużenie wyniesie 
130 mln zł, a nawet przy dzisiejszych docho-

dach, które z roku na rok rosną, stanowiłoby 
to ok. 37 proc. dochodów. Te wskaźniki zo-
stały stworzone właśnie po to, by gminy nie 
zadłużały się nadmiernie. I jak widać do pro-
gów maksymalnych nawet się nie zbliżamy.  
To skąd ta mobilizacja w zachęcaniu 
mieszkańców do meldunków?

– Na pewno jest to istotny czynnik, bo bu-
dowa szkoły w Szczęsnem dla 600 uczniów 
i z 250 miejscami w przedszkolu kosztować 
będzie ok. 35 mln zł. Gdyby dwa-trzy tysiące 
ludzi zameldowało się, to w ciągu trzech lat 
mielibyśmy w budżecie więcej o 30 mln  zł, 
czyli budowa byłaby sfinansowana niemal 
w całości z dochodów od nowo zameldo-
wanych mieszkańców, a to często rodziny 
z dziećmi, które z tej szkoły będą korzystać, 
więc myślę, że to racjonalne ze strony gminy, 
że zachęcamy do meldowania się.
Co mają zrobić mieszkańcy, którzy chcie-
liby płacić podatek w gminie Grodzisk, 
lecz z jakichś przyczyn nie mogą się tu 
zameldować?

– Mogą złożyć w Urzędzie Skarbowym 
zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej 
będącej podatnikiem, czyli formularz ZAP-
3. Ten dokument można wysłać również 
pocztą lub drogą elektroniczną, jeśli ktoś 
dysponuje podpisem elektronicznym. Jeśli 
ktoś nie może się zameldować, to warto wy-
konać taki ruch, bo po złożeniu tego doku-
mentu 38 proc. jego podatku dochodowego 
będzie trafiać do kasy gminnej, a więc zosta-
nie tu, na miejscu, i wróci do mieszkańców 
w postaci inwestycji.
Dziękuję za rozmowę. 
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Z Piotrem Leśniewskim, skarbnikiem gminy,  
rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
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W Mediatece 16 listopada podczas pierwszego spotkania w ramach 
cyklu „@ktywuj Grodzisk” mieszkańcy mogli poznać e-usługi, założyć 
profil zaufany i dowiedzieć się o bezpieczeństwie w sieci.

Spektaklem „Old Spice Girls” w wykonaniu Babskiego Kabaretu 
13 listopada uczczono Ogólnopolski Dzień Seniora.

Jak nie zgubić się w sieci 

Radość z jesieni życia
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Czy po lodzie, czy po wodzie niechaj  
Święta Bożego Narodzenia  

będą  radosne, pełne mił ości i dobrze spędzonego czasu .  
Zaś w Nowym Roku niech każdy dzień przynosi  

same dobre wiadomości ,
czego życzy

Zarząd wraz z pracownikami Spółki

– Chcemy otworzyć się na nowe tech-
nologie i ich udział w naszym życiu co-
dziennym. Zaczynamy od podstawowej 
użyteczności, która wynika z posiadania 
profilu zaufanego, stanowiącego nasze 
certyfikowane lustrzane odbicie w prze-
strzeni internetowej – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski.

Podczas kilkugodzinnego spotkania 
pracownicy grodziskiego Urzędu Miej-
skiego pomagali w założeniu i potwier-
dzeniu profilu zaufanego.

– Profil zaufany jest podpisem dla ad-
ministracji, pełni rolę zamiennika dla 

podpisu kwalifikowanego. Jest on stoso-
wany w kontaktach z urzędami. Założe-
nie go jest proste – można to wykonać za 
pomocą swojego banku lub złożyć wnio-
sek i potwierdzić go u nas, w urzędzie. 
Dzięki temu profilowi można szybko wy-
stąpić elektronicznie o dowód osobisty, 
zameldować się, dopisać się do spisu, reje-
stru wyborców bez wychodzenia z domu 
– mówiła Emilia Jędrzejczyk, zastępca 
naczelnika wydziału organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego.

W sali koncertowej odbywały się wy-
kłady poszerzające wiedzę na temat cy-

berprzestrzeni – zastosowania profilu 
zaufanego, korzystania z portalu gov.pl, 
lokalnych e-usług oraz funkcjonalności 
strony internetowej www.grodzisk.pl, 
a także bezpieczeństwa w sieci. 

– W surfowaniu po internecie trzeba 
być bardzo ostrożnym, wszystko dokład-
nie czytać i sprawdzać. Trzeba uważać na 
nieprawdziwe informacje, które zachęcają 
nas do klikania w jakieś linki i nieznane 
załączniki, które mogą przemycać pro-
gramy szpiegowskie – mówił prelegent 
Mateusz Boczkiewicz.

n Tekst i fot. Anna Redel

Zanim seniorzy wzięli udział w części ar-
tystycznej, wysłuchali przemówień.

– Mamy w Grodzisku około 10 tysię-
cy seniorów i moim marzeniem jest, aby 
chociaż 30 proc. z was korzystało z naszej 
oferty. Część zajęć zmusza do myślenia, co 

ma uchronić przed niektórymi chorobami 
wieku dojrzałego. W Polsce kobiety żyją 
średnio 82 lata, mężczyźni – 77 lat – mó-
wił burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Rys historyczny dotyczący obchodów 
dnia seniora przedstawiła przewodniczą-
ca Gminnej Rady Seniorów Teresa Fifiel-
ska-Nowak.

– O problemach ludzi starszych zaczęto 
mówić w połowie XX wieku, bo demogra-
fowie dostrzegli problem starzenia się spo-
łeczeństw. Od 1990 r. na wniosek Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. 
Celem tego dnia jest m.in. walka z dyskry-

minacją osób dojrzałych i równy udział 
w rozwoju kulturalnym – mówiła.

Nie zabrakło też życzeń. – Życzę na-
szym seniorom zdrowia, pozytywnej 
energii i żebyście korzystali z życia w jak 
najszerszy sposób: intelektualnie, roz-
rywkowo i  fizycznie – mówił Marcin Łu-
kasz Mazur, koordynator Strefy Aktyw-
nego Seniora.

Podczas dwugodzinnego programu ka-
baretowego można było usłyszeć piosenki 
i dialogi własne artystek, jak również tek-
sty autorstwa Marii Czubaszek, Zbignie-
wa Korpolewskiego czy Mariana Hemara. 
Babski Kabaret tworzy trio: Lidia Stani-
sławska, Emilia Krakowska oraz Barbara 
Wrzesińska.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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Podczas zorganizowanej 16 listopada w Bibliotece Publicznej konferencji na temat 
projektu „Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku 
Mazowieckim” podsumowano podjęte w ramach tej inicjatywy działania.
– Jest to projekt finansowany z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko z działania 8.1. Wartość dotacji unijnej, 
której instytucja pośrednicząca to Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, wynosi około 2 mln zł. Głównym celem 
było zwiększenie działań kulturalnych 
i edukacyjnych, do których realizacji zaku-
piliśmy specjalny sprzęt. Kluczowymi ele-
mentami projektu były: zakup sceny mo-
bilnej dla Centrum Kultury, wyposażenie 
Biblioteki Publicznej, częściowa aranżacja 
Poczekalni PKP. Ponadto nabyliśmy m.in. 
fortepian do dworku w Adamowiźnie i ma-
teriały archiwizacyjne do Willi Radogoszcz 
– mówiła Magdalena Okrasa z  Wydziału 
Przygotowania Inwestycji i Funduszy Ze-
wnętrznych w Urzędzie Miejskim.

Pracownicy Biblioteki Publicznej nie 
ukrywali ogromnego zadowolenia z po-
większenia swoich zasobów.

– Dzięki projektowi biblioteka zyskała 
wiele nowoczesnych urządzeń, takich jak 
moduły edukacyjne, multisztukę, mul-
titechnikę, w które jest wyposażona sala 
youmedia. Mamy książkomat, stanowisko 
do samodzielnego wypożyczania, zabez-
pieczenie zbiorów w postaci etykiet RFID, 
bramki, dzięki którym zapobiegamy kra-
dzieży książek. Zastosowanie tego typu 
rozwiązań przyczyniło się do rozwinięcia 
czytelnictwa w naszej gminie – mówiła 
Ewelina Pieróg, koordynator w projekcie 
z  ramienia Biblioteki Publicznej w Gro-
dzisku Mazowieckim.

n  Anna Redel

STACJA BENZYNOWA

Stacja Paliw BP, ul. Matejki 6

Serdeczne życzenia zdrowych, wesołych  
Świąt Bożego Narodzenia  

i szczęśliwego Nowego 2020 Roku
życzy AR-STAN

Re
kl

am
a
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oraz sukcesów  
w 2020 roku

 składa
Porozumienie  
Samorządowe 

„Ziemia Grodziska”

Wszystkim naszym klientom  
i czytelnikom gazety Bogoria  

zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz  
Szczęśliwego Nowego 

2020 Roku
życzy

Motto polskiego etnografa i kompo-
zytora Oskara Kolberga „Naród, który 
przestaje śpiewać, przestaje żyć” przy-
świecało X  Śpiewankom Patriotycznym, 
które zorganizował grodziski hufiec ZHP 
16 listopada w kościele Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. W programie wspól-
nego śpiewania poza hymnem państwo-
wym, „Rotą”, „Pierwszą kadrową” czy 
„Czerwonymi makami na Monte Casi-
no” znalazła się współczesna pieśń „Taki 
Kraj”, zadedykowana przez autora tekstu, 
Jana Pietrzaka, polskiej młodzieży, któ-
ra w  czasach komunistycznych cierpiała 
w więzieniach za wolność. Zgromadzeni 
mieszkańcy poza wspólnym śpiewaniem, 
mogli także usłyszeć przygotowane przez 
harcerzy informacje dotyczące kompo-
zytorów, autorów tekstów czy też czasu 
i okoliczności powstawania tych pie-
śni. Warto dodać, że inicjatywę wspiera 
gmina Grodzisk, dzięki czemu powstają 
bogato ilustrowane „Śpiewniki”, które 
otrzymują wszyscy uczestnicy tego wy-
darzenia. A jest ich niemało, bo gdy nad-
chodzi czas patriotycznych harcerskich 
śpiewanek, do kościoła na Piaskowej 
zmierzają tłumy mieszkańców z całego 
Grodziska.  n  (miecz.)

Nowoczesność w kulturze 

Można wrzucać do wrzutni

Tożsamość 
w pieśni

Po ubiegłorocznym uruchomie-
niu książkomatu na dworcu PKP 
grodziska Biblioteka Publiczna 
wykonała kolejny krok w kie-
runku wygody czytelników i na 
zewnętrznej ścianie Mediateki 
zainstalowała urządzenie do 

zwrotów książek, zwane wrzut-
nią, z której można korzystać 
o każdej porze dnia i nocy, bez 
względu na to, czy ma się przy 
sobie kartę czytelnika, czy nie. 
Nic tylko wypożyczać, czytać, 
a potem wrzucać!  n  (kb)
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– Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. Będę 
uczył się dobrze, służył pomocą słabszym, słuchał nauczycieli – taką de-
klarację składali pierwszoklasiści podczas pasowania na ucznia 15 listo-
pada w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie.

edukacja 99

– To konkurs drużynowy. Jeden zespół two-
rzą 4 osoby, które wspólnie rozwiązują zada-
nia. Formuła konkursu jest niestandardowa. 
Zawodnicy dostają na początek sześć zadań, 
następne zadania otrzymują na wymianę po 
rozwiązaniu któregoś z zadań, które mają. 
Dzięki temu wyniki są znane na bieżąco – 
mówiła Anna Adamkiewicz, nauczycielka 
matematyki, która wraz z Anną Brysiak-Sła-
bicką organizowała rywalizację w SP nr 5.

Z dziewięciu drużyn uczestniczących 
w  konkursie w Grodzisku najlepsi okazali 
się uczniowie SP nr 5 (na zdjęciu) w składzie: 
Ewa Bagrowska, Jagoda Caban, Maksymi-
lian Buśkiewicz i Stanisław Pyliński, którzy 
zdobyli 30 punktów. Na drugim miejscu 
z  27  punktami uplasowali się przedstawi-

ciele SP nr  1: Wiktoria Domańska, Ame-
lia Krupa, Mikołaj Karpiński i Bartłomiej 
Maciejewski. Na  trzecim stopniu podium 
znaleźli się uczniowie Społecznej SP MTE 
z Milanówka: Aleksandra Czerniak, Ida Fol-
warska, Maja Kaźmierska i Emilia Walacik.

Konkurs przeprowadzany jest także 
w Czechach i na Słowacji. Na tle międzyna-
rodowym grodziscy zwycięzcy zajęli 190 lo-
katę na 905 drużyn. W kraju byli na 29 miej-
scu na 156 rywalizujących zespołów.

– Materiały otrzymuję z zagranicy, tym 
razem ze Słowacji. W tym roku zadania po 
przetłumaczeniu rozesłałem do 10 miast 
biorących udział w konkursie m.in. Warsza-
wy, Krakowa, Bielsko-Białej, Łodzi – mówił 
Radek Kusek, obecny w Grodzisku koordy-

nator krajowy konkursu, student UJ i absol-
went dawnego Gimnazjum nr 3.

SP nr 5 w konkurs zaangażowała się po 
raz drugi. Obsługą, sprawdzaniem zadań 
i  wczytywaniem danych zajmowali się wo-
lontariusze z ZS nr 1.

Jak mówiła dyrektor SP nr 5 Małgorzata 
Okurowska, konkurs pozwala na weryfika-
cję kompetencji uczniów na tle pozostałych 
dwóch państw. – Mamy odpowiedź na to, 
czy nasze polskie programy nauczania i spo-
sób kształcenia są na tym samym, wyższym 
bądź niższym poziomie – dodawała.

n Tekst i fot. Anna Redel

Biało-czerwone szaliki, bandany i wyma-
lowane na policzkach barwy narodowe – 
to atrybuty uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1, którzy w sobotni wieczór 16 listopada 
zgromadzili się w szkolnej sali gimnastycz-
nej, by wziąć udział w zainicjowanej przez 
samorząd uczniowski „Nocy kibica”. Przed-

sięwzięcie, stanowiące niejako przedłużenie 
święta szkoły i akcji „Szkoła do Hymnu”, 
zostało zorganizowane po raz pierwszy 
w  historii szkoły, przy wsparciu ze strony 
nauczycieli wychowania fizycznego i dy-
rekcji. Głównym punktem programu było 
wspólne oglądanie meczu piłki nożnej Izra-
el-Polska, a integracji społeczności szkolnej 
sprzyjały również gry i zabawy ruchowe.

Krzewienie patriotyzmu w bardziej tra-
dycyjny sposób, a więc poprzez spotkanie ze 
sztuką, nastąpiło 28 listopada. W sali gim-
nastycznej Jedynki ożyły „Dziady” Adama 
Mickiewicza. W scenografii przygotowanej 

przez nauczycielkę techniki Elizę Nowa-
kowską uczniowie klas ósmych przedstawili 
dramat romantyczny w bardziej przystępny 
sposób zachęcając klasy młodsze do kla-
sycznej literatury polskiej.

– Przygotowania do spektaklu trwały 
około miesiąca, dlatego że pomysł przyszedł 
na początku listopada, po dniu Wszystkich 
Świętych. Wówczas zrodził się pomysł, by 
nawiązać do staropolskiej tradycji, wrócić 
do „Dziadów” Adama Mickiewicza i po-
kazać je nieco inaczej – mówiła Katarzyna 
Karpińska, polonistka.

n  Tekst i fot. Jana Rytelewska

Weryfikacja kompetencji 

Kibice i „Dziady”

Szkoła, która rośnie

42 zadania w dwie godziny – z takim wyzwaniem musieli się zmierzyć 
uczestnicy konkursu Náboj Junior – międzynarodowych zawodów 
matematyczno-fizycznych, które w Grodzisku przeprowadzono 22 
listopada w Szkole Podstawowej nr 5.

Dzieci przeszły przez symboliczną bram-
kę z napisem „Witaj szkoło”. Aby udo-
wodnić, że są gotowe na przynależność 
do społeczności szkolnej, pierwszaki 

musiały zatańczyć (klasa 1a), zaśpiewać 
(klasa 1b) i zarecytować (klasa 1c). Naj-
młodsi uczniowie zadania wykonywali 
pod czujnym okiem wychowawczyń – 

Małgorzaty Stankiewicz (kl. 1a), Elżbiety 
Bosak (kl. 1b) i Beaty Pomykały-Osiń-
skiej (kl. 1c).

Dyrektor Piotr Ciesielczyk pasował in-
dywidualnie każdego z uczniów wielkim 
ołówkiem.

– To już moje piętnaste pasowanie 
uczniów, setne w tej szkole. To wielka 
przyjemność, tym bardziej że szkoła ro-
śnie liczebnie. Tym razem aż 65 pierw-
szaków dostało glejty, że są uczniami 
– mówił dyrektor SP w Adamowiźnie.

Dla rodziców pierwszoklasistów też 
było to wyjątkowe przeżycie.

– Jest fantastycznie. Mam syna w trze-
ciej klasie, więc przeżywam to już po 
raz drugi, ale i tym razem jest to bardzo 
wzruszające doświadczenie – mówiła Be-
ata Tolak, mama Basi.

Dzieci otrzymały w nagrodę prezenty, 
np. specjalne kuferki. Całe wydarzenie 
przebiegło w miłej, rodzinnej atmosfe-
rze. Uczestniczyli w nim m.in. sołtysi 
Adamowizny, Radoń i Janinowa.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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Zależy mi na ładzie przestrzennym 

Dorota Pieniążek-Fibich, 
45 lat, przedsiębiorca, 
nauczyciel. W Radzie 
Miejskiej od 2014 roku. 
Kandydowała w okręgu nr 3  
z listy KWW Ziemia 
Grodziska. 

W poprzednich wyborach kandydowała 
Pani z komitetu Nasz Grodzisk, teraz man-
dat zdobyła Pani jako kandydatka Ziemi 
Grodziskiej. Nasz Grodzisk to już historia?

– Lepszym określeniem w kontekście 
tej inicjatywy jest stan zawieszenia. Z racji 
zmiany ordynacji i powrotu okręgów wie-
lomandatowych, po rozmowach z burmi-
strzem, postanowiłam ponownie kandydo-
wać z listy Ziemi Grodziskiej, ugrupowania 
znanego mieszkańcom, skupiającego wspa-
niałych ludzi, z którymi mam przyjemność 
współpracować od lat.
Kiedy rozmawialiśmy przed trzema laty, 
jako priorytety wskazała Pani budowę 
świetlic w Opypach i Szczęsnem oraz mo-
dernizację świetlicy w Kadach. Realizację 
pierwszych dwóch inwestycji widać, a co 
z trzecim postulatem?

– Gdybym powiedziała, że nie został zreali-
zowany, to ktoś mógłby mi zarzucić mówie-
nie nieprawdy, gdybym powiedziała, że został 
zrealizowany, oszukiwałabym samą siebie. Bo 
mówiąc o modernizacji, miałam na myśli taką 
skalę działań, jak np. w przypadku Willi Nie-
spodzianka. U nas są to raczej bieżące napra-
wy. Świetlica powstała w latach 60. i wiadomo, 
że następują tam zniszczenia związane z użyt-
kowaniem, warunkami atmosferycznymi, 
więc już czas na gruntowne przeobrażenie. 
Jakie zatem priorytety dostrzega Pani 
w bieżącej kadencji?

– Bardzo bym chciała, by ul. Środko-
wa, która jest najdłuższą ulicą w Kadach, 
na odcinku od torów WKD do ul. Staszica 
w Milanówku stała się drogą z prawdziwego 
zdarzenia. Bo z nakładki asfaltowej korzy-
stają nie tylko nasi mieszkańcy, ale i kie-
rowcy, którzy skracają sobie drogę jadąc od 
strony Książenic w kierunku Milanówka. 
I nie ma dnia, żebym nie odbierała telefonu 
od mieszkańców, którzy boją się wyjść na 
spacer, bo tam odbywają się rajdy samocho-
dowe, a chodnika nie ma. Na pewno nadal 
będę zabiegać o rozwiązywanie codzien-
nych spraw mieszkańców, jakie związane są 
z budową kanalizacji, wodociągów, oświe-
tlenia ulicznego i takimi przyziemnymi so-
cjalno-komunalnymi rzeczami.
Zasiada Pani m.in. w komisji gospodarki 
gminnej, która zajmuje się sprawami zwią-
zanymi z planowaniem przestrzennym. 
Jak Pani ocenia działania grodziskiego sa-
morządu na tym polu?

– Przybywa nam mieszkańców, 
a w związku z tym rozrastają się potrzeby. 
Kady od 20 lat nie mają planu zagospoda-
rowania przestrzennego, ale głosy na ten 
temat są podzielone, bo niektórzy są zado-
woleni, że mogą się pobudować na podsta-
wie warunków zabudowy wydanych przez 
gminę, bo one pozostawiają pewien mar-
gines dowolności. Plan zagospodarowania 
szczegółowo określa wszystkie kryteria. Na 
pewno nie da się zrobić naraz wszystkich 
planów zagospodarowania. 
Kady sąsiadują z ul. Okrężną, która nie-
gdyś była oazą bujnej roślinności, a teraz 
stała się zagłębiem szeregowców. Gmina 
powinna bardziej ingerować w to, co się bu-
duje czy powinien decydować wolny rynek?

– Jeśli są chętni na szeregowce, to nie 
widzę powodów, by ich budowę uniemożli-
wić. Chociaż na pewno jeśli działki są zbyt 
małe, to zagęszczenie domów staje się zbyt 
duże. Myślę, że powinniśmy doprowadzić 
do tego, by minimalna powierzchnia działek 
była nieco większa, chociaż i tu nie ma re-
guły. Życzyłabym sobie, żeby np. w Kadach 
działka budowlana miała ok. 1000 m². Bo 
stary plan mówił, że musi mieć co najmniej 
1500 m², co z przyczyn ekonomicznych i po-
rządkowych wydaje mi się trochę przesadzo-
ną wielkością. Na pewno zależy mi na ładzie 
przestrzennym – tam, gdzie jest przemysł, 
powinien być przemysł, tam, gdzie są szere-
gowce, niech będą szeregowce, a tam, gdzie 
jest wieś, niech będzie wieś. 
A ile jest wsi w Kadach?

– Może działalności rolniczej nie ma, bo 
grunty są słabej jakości, ale są łąki, na któ-
rych pasą się krowy, dość popularna jest 
hodowla kur, są też inne zwierzęta, które 
przypominają o rolniczych korzeniach Kad. 
Natomiast ludzie stawiają piękne domy, 
wprowadzają się i to wszystko się kompo-
nuje w unikalną całość. Ostatnio zaskoczyła 
mnie jedna z mieszkanek, która chce wybu-
dować na kilku hektarach szklarnie. Pomysł 
bardzo mi się spodobał.
Swego czasu mieszkańcy Kad skutecznie 
sprzeciwili się budowie obwodnicy połu-
dniowej. A jak przyjmują informacje o pla-
nowanej budowie drugiego toru WKD?

– Z zadowoleniem. Bardzo dużo mieszkań-
ców korzysta z WKD, co zresztą widać na par-
kingu przy przystanku WKD Okrężna, który 
już się zrobił za mały. Jedyne głosy negatyw-

ne, z jakimi się spotkałam, dotyczą obaw, że 
podczas inwestycji zostaną wycięte drzewa na 
trasie toru. Na szczęście wycięte drzewa moż-
na zastąpić nowymi nasadzeniami. 
Sołtysem Kad jest Pani od 2007 roku. Jak 
na przestrzeni tych kilkunastu lat zmieniła 
się rola sołtysa?

– Mój kolega z rady sołeckiej opowiada, 
że jego dziadek, Feliks Kucharski, który był 
najdłużej urzędującym sołtysem w gminie, 
bo piastował to stanowisko ponad 50 lat, brał 
w walizeczkę odręczne pisma mieszkańców, 
jechał do urzędu i załatwiał w ciągu jedne-
go dnia sprawy wsi, która wówczas miała 
40  mieszkańców. Dzisiaj w Kadach miesz-
ka blisko 700 osób, więc ja bym musiała do 
urzędu zabierać plecak ze stelażem. Dzisiaj 
większość spraw staramy się załatwiać za 
pośrednictwem internetu, ale też nie wszy-
scy sobie z nim radzą, a dodatkowo Kady 
z  internetem mają problem. Dopiero nie-
dawno został położony światłowód i sytu-
acja nieco się poprawiła.
Dotychczas kojarzono Panią głównie 
z  działaniami związanymi z bhp. Teraz 
czas na przygodę z oświatą?

– Przygodę z oświatą zaczęłam już jakiś 
czas temu. Miałam przyjemność pracować 
w zaocznym technikum bhp oraz prowadzić 
wykłady dla studentów. Od września pod-
jęłam pracę w Szkole Podstawowej w Ksią-
żenicach, jako nauczyciel wiedzy o  społe-
czeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa, 
w klasach VIII.  Dysponując odpowiednimi 
kwalifikacjami postanowiłam trochę po-
dzielić się wiedzą. A poza tym… zmotywo-
wały mnie niepokojące zapowiedzi tego, co 
czeka prowadzących jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą i zatrudniających kilka 
osób. Niewykluczone, że w ogóle będę mu-
siała zrezygnować z działalności gospodar-
czej, bo stanie się ona nieopłacalna. Skoro 
do emerytury sporo mi jeszcze zostało, to 
postanowiłam znaleźć takie zatrudnienie, 
które da mi umowę o pracę i – co równie 
ważne – dużą satysfakcję.
Dziękuję za rozmowę.

– Korzystając, że to świąteczne wydanie 
gazety „Bogoria”, chciałam życzyć mieszkań-
com Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. Nowego 
Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełne-
go optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

OKRĘG nr 3
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Stanisław Pietruczuk, 
65 lat, emerytowany 

przedsiębiorca. W Radzie 
Miejskiej od 2014 roku, 

wcześniej w latach 
2006-2010. Kandydował 

w okręgu nr 3 z KWW 
Ziemia Grodziska.

Droga 579 jest w trakcie przebudowy, w Mo-
ściskach stoi świetlica – czyli dwie sprawy, o 
realizację których zabiegał Pan od lat, do-
czekały się pozytywnego finału. Czyżby te-
raz jako radny był Pan już bezrobotny?

– W żadnym wypadku! To rzeczywi-
ście dla mojej okolicy były dwie inwestycje, 
o których się mówiło od lat. Ale z różnymi 
sprawami zgłaszają się do mnie mieszkańcy 
terenów wzdłuż drogi 579 – od Makówki do 
Grodziska, więc tych spraw bieżących nadal 
jest sporo. Poza tym teraz mogę więcej uwa-
gi poświęcić zagadnieniom z innych części 
gminy. Zdecydowanie popieram budowę 
hali widowiskowo-sportowej. Często by-
wam w hali na Westfala, bo wnuczki udzie-
lają się sportowo, i widzę, jaki tam wszędzie 
jest tłok. Kiedyś byliśmy dumni z tej hali, ale 
czasy się zmieniły i zapotrzebowania rów-
nież. Mamy XXI wiek, mnóstwo klubów 
sportowych, ludzie chcą być aktywni, a poza 
tym nie mamy miejsca na organizowanie 
dużych koncertów. Grodzisk zasługuje na 
takie miejsce. A hala na Westfala będzie słu-
żyć szkole nr 2. 
Jak ocenia Pan przebieg prac moderniza-
cyjnych na drodze 579? Mieszkańcy nie 
mają dość utrudnień?

– Na pewno są malkontenci, ale ja o wy-
konawcach mogę się wypowiadać w samych 
superlatywach – informują o planowanych 
zamknięciach, rozmawiają z ludźmi, są życz-
liwi, a przede wszystkim widać, że znają się 
na robocie. Na sporym fragmencie jest poło-
żona ostatnia warstwa asfaltu i jak się jedzie, 
to w ogóle nie słychać samochodu. A wcze-
śniej hałas był taki, że w domach ludziom się 
na półkach szklanki trzęsły. Jestem bardzo 
dumny z tej inwestycji, bo dużo pracy wło-
żyłem w to, by do niej doszło, podobnie jak 
burmistrz – zebrania, pisma, spotkania. Bę-
dziemy mieli amerykańską drogę! 
A świetlica spełniła pokładane w niej na-
dzieje?

– Zdecydowanie. Kiedy nie podjadę, tam 
zawsze coś się dzieje – zajęcia, imprezy, spo-
tkania. Świetlica nie tak dawno została odda-
na do użytku, a już pełni bardzo ważną rolę.
Kolejna świetlica wiejska buduje się 
w Czarnym Lesie. Od kilku lat działa świe-
tlica w Kozerkach. Rzeczywiście jest zapo-
trzebowanie na taką liczbę tego rodzaju 
obiektów?

– To są lokalne minidomy kultury, a połu-
dniowa część gminy błyskawicznie się roz-
rasta. W Janinowie kiedyś było mniej ludzi 
niż w Mościskach, a teraz tam jest chyba 700 
mieszkańców, w Czarnym Lesie było 12 cha-
łup, a teraz jest wielkie osiedle, w Adamo-
wiźnie 1000 mieszkańców. Już teraz trzeba 
pomyśleć o budowie świetlicy w Radoniach, 
być może dla Kałęczyna i Janinowa. Jak 50 lat 
temu chodziłem do szkoły w Starem czy szło 
się do Grodziska na pieszo, to między zabu-
dowaniami były przerwy po 500-600 metrów, 
a teraz jest dom obok domu. Tak naprawdę to 
już nie są tereny wiejskie, tylko mieszkanio-
we. Niewiele różnią się od miasta.
W poprzedniej kadencji stawiał Pan so-
bie za cel, by coś na lepsze zmieniło się w 
sprawie stanu nawierzchni dróg wiejskich. 
Udało się? 

– Może nie jest idealnie, ale na pewno 
znacznie lepiej. Gmina na szeroką skalę za-
częła stosować destrukt, który zdał egzamin. 
Bo przy obecnych przepisach wybudowanie 
nowej drogi nie jest proste choćby z powo-
dów proceduralnych, bo konieczne jest po-
zwolenie na budowę. A destruktem można 
zawalić zwykłą polną drogę i jeżeli zrobi się 
to w odpowiednim momencie, kiedy jest cie-
pło, droga jest nasłoneczniona, to naprawdę 
jest to znakomite rozwiązanie – niedrogie, 
a bardzo skuteczne. Tych dróg zupełnie nie-
utwardzonych z roku na rok jest coraz mniej. 
Ale wciąż przybywa mieszkańców, kolejne 
tereny są zabudowywane, a co za tym idzie 
powstają nowe drogi. Wiadomo, że ludzie 
chcieliby wszystko od razu, ale musimy też 
sobie powiedzieć, że przy obecnych inwesty-
cjach, czyli budowie ratusza, hali sportowej 
i szkoły w Szczęsnem, trzeba liczyć się z tym, 
że środków na inwestycje drogowe może być 
nieco mniej. Bo widzę u władz gminy więk-
szą ostrożność w braniu kredytów. Gdyby to 
zależało ode mnie, wziąłbym większy kredyt 
na te inwestycje. 
Odważnie.

– Myślę, że w gminie jest jakieś trzy tysiące 
ludzi niezameldowanych, którzy tu mieszka-
ją, korzystają z naszych dróg, naszych świe-
tlic, ze szkół, z naszej infrastruktury, a nie 
płacą tutaj podatku dochodowego. Ludzie 
jakby nie czują odpowiedzialności za miejsce, 
w którym żyją. A korzystają ze wszystkiego, 
bo przecież jak jest impreza w świetlicy, to 
nikt nie pyta, czy dziecko jest zameldowane 

czy nie. Więc gdyby wszyscy mieszkańcy się 
zameldowali, to i możliwości finansowe gmi-
ny byłyby jeszcze większe.
To kolejna Pana kadencja. Jak ocenia Pan 
jej pierwszy rok?

– Sprawami samorządu żyję od 2006 roku, 
kiedy po raz pierwszy zostałem radnym. A lo-
kalnym społecznikiem jestem całe życie. Na 
pewno mam inne spojrzenie, bo mieszkam tu 
od urodzenia i pamiętam ten stary Grodzisk, 
biedne miasto, jeszcze biedniejsze wsie, gdzie 
było parę chałup z wychodkami. Po 30 latach 
demokracji widzę gigantyczny postęp. Mam 
poczucie, że nasze podatki nie zostały zmar-
nowane. Ta kadencja charakteryzuje się tym, 
że Ziemia Grodziska ma zdecydowaną więk-
szość, więc to sytuacja komfortowa. Do tego 
dochodzi dobra współpraca z burmistrzem, 
ze starostwem. Nie ma tu sporów kompeten-
cyjnych czy ambicjonalnych. Może trochę 
mnie denerwuje, że część radnych myśli tylko 
o swojej najbliższej okolicy. Dla mnie zrobie-
nie ulicy w Chlebni czy w Mościskach to taka 
sama sprawa, bo jestem radnym całej gminy. 
Z czego Pan, jako rodowity mieszkaniec 
gminy, jest dumny?

– Żeromski pisał o szklanych domach 
i jako dzieciak o tych szklanych domach my-
ślałem. I teraz w Grodzisku mamy szklane 
domy – Mediatekę, za chwilę będziemy mieli 
szklany ratusz. Jestem dumny, że młodzież 
jest aktywna, jest masa stowarzyszeń, jeż-
dżę na różne zajęcia z wnuczkami i wszędzie 
prowadzą je młodzi ludzie. Dzięki temu Gro-
dzisk żyje, bo nie dzięki nam, starym. My już 
się powoli wypalamy.
Początek kadencji był dla Pana wyjątkowo 
trudny…

– Rzeczywiście, z powodu poważnych 
problemów kardiologicznych to był dla 
mnie bardzo trudny czas. Wszystkie święta 
spędziłem w szpitalu. Dziękuję wszystkim 
przyjaciołom, znajomym i nieznajomym, 
którzy w czasie choroby modlili się za mnie, 
przekazywali wyrazy życzliwości. Nawet się 
nie spodziewałem, że mam aż tak wiele brat-
nich dusz. A z okazji zbliżających się Świąt 
wszystkim mieszkańcom chciałbym życzyć 
bogatego Mikołaja i wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku, żeby wszyscy mieszkańcy 
uśmiechali się tak jak my teraz.
Dziękuję za rozmowę.  

Rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Szklane domy są w Grodzisku
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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w uroczysty sposób celebrowało  
XX-lecie istnienia – jubileusz miał miejsce 25 listopada w Mediatece.
Zebranym została przybliżona historia po-
wstania i działalności stowarzyszenia.

– W listopadzie 1999 r. zorganizowali-
śmy wraz z mężem grupę ludzi dobrej woli 

chętnych pomagać osobom niepełnospraw-
nym i ich rodzinom w niełatwej codzien-
ności. W naszej działalności skupiliśmy się 
na takich obszarach, jak opieka zdrowotna, 
wsparcie psychologiczne, edukacja, porad-
nictwo prawne, likwidacja barier architek-
tonicznych, udzielanie zapomóg, pomoc 
w  zakupie sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
organizacja turnusów, wycieczek i balów 
charytatywnych. Niezwykle ważne były 
i są spotkania integracyjne – mówiła Maria 
Hardt, prezes stowarzyszenia.

Podczas spotkania wyświetlony został 
siedmiominutowy film oraz wystąpili pod-
opieczni stowarzyszenia. Obie prezentacje 
wywołały ogrom wzruszeń.

– Świetnie się tu czuję, bo nie jestem 
sama. Mam przyjaciół i wsparcie. W sto-
warzyszeniu jestem od 16 lat – mówiła We-
ronika Zakrzewska, a jej mama Katarzyna 
dodała: – Szczerze mówiąc nie wyobrażam 
sobie życia bez tego stowarzyszenia. Jeste-
śmy silni tym, co nas łączy – wspólnymi 
problemami. To są takie relacje, że można 

wykonać telefon o 2 w nocy i usłyszeć do-
bre słowo.

Podziękowaniom ze strony zarówno sto-
warzyszenia, jak i zaproszonych gości nie 
było końca. W wydarzeniu uczestniczyło 
wiele osób – od samorządowców, przedsta-
wicieli instytucji i organizacji, po sympaty-
ków i członków stowarzyszenia. Gościem 
specjalnym była Anna Komorowska, była 
pierwsza dama.

– Widać, że w stowarzyszeniu panują 
fantastyczne relacje. Takie organizacje jak 
ta są szalenie potrzebne – mówiła Anna 
Komorowska.

Jubileusz swoim koncertem uświetnił 
Marek Majewski, który z powodzeniem 
zachęcił publiczność do wspólnego śpie-
wania.

– Dzisiejsza uroczystość uświadomiła 
mi, jak często nie dostrzegamy osób nie-
pełnosprawnych. Dlatego jestem pod wiel-
kim wrażeniem waszej działalności. Dzię-
kuję i chwała wam – mówił znany satyryk.

n Tekst i fot. Anna Redel

Zdrowych i pogodnych  
Świąt Bożego Narodzenia  
oraz wszelkiej pomyślności  

w Nowym 2020 Roku
życzą

Zarząd i pracownicy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Harcerze wybrali 23 listopada 
nowego komendanta Hufca ZHP 
im. Leonida Teligi w Grodzisku. 
Został nim podharcmistrz Piotr 
Skuba. Zjazd odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 6.

Nowy komendant 

Większa część spotkania poświęcona była 
podsumowaniom, podziękowaniom i poże-
gnaniom komendanta Sylwestra Stankiewi-
cza, który pełnił tę funkcję dwie kadencje. 

– Ta praca nie jest lekka, bo hufiec liczy 
584 harcerzy, 41 instruktorów oraz 5 osób 
kadry – powiedział ustępujący ze stanowiska 
Sylwester Stankiewicz, który najmilej wspo-
mina nadawanie stopni instruktorskich.

stwa Polskiego Paulina Gajownik, która 
bardzo wysoko ocenia pracę wychowaw-
czą hufca oraz jego relacje z samorządem 
i  lokalnymi społecznymi partnerami. 
– To hufiec, który dynamicznie się rozwi-
ja – podkreślała. 

Również bardzo dobrze ocenia pracę by-
łego komendanta wiceburmistrz Tomasz 
Krupski. – Ta praca nadal będzie, bo miesz-
kańcy wybrali komendanta na radnego 
Rady Miejskiej, dlatego nadal będzie pełnił 
służbę publiczną – dodał wiceburmistrz.

n Agnieszka Goleniak
Na zjeździe była obecna komendantka 

Chorągwi Stołecznej Związku Harcer-

Dobre słowo o każdej porze 
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kultura 1313
edukacja

Poznany bohater 

„Miłość (…) wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje” – ten fragment „Listu do Koryntian”, odczytany podczas mszy 
św. w kościele św. Anny 21 listopada, w obecności par świętujących 50- i 60-lecie małżeństwa 
nabrał wyjątkowego znaczenia.

– Chcę pokazać postać Stanisława Olszewskiego, ponieważ narażając 
życie uratował wielu mieszkańców Grodziska – tak motywowała swoje 
działania Teresa Krupska, mieszkanka Grodziska, która zrealizowała 
projekt historyczny „Nieznani Bohaterowie”.

Właśnie mszą św. celebrowaną przez ks. 
kanonika Dariusza Gala rozpoczęła się 
uroczystość mająca na celu uhonorowanie 
małżeństw z wieloletnim stażem. Podczas 
celebry małżonkowie zostali przez pro-
boszcza indywidualnie pobłogosławieni 
i  otrzymali pamiątkowe dyplomy. O wy-
jątkową oprawę muzyczną zadbał Grodzi-
ski Chór Cantata. Główna część wydarze-
nia, czyli wręczenie przyznawanych przez 
Prezydenta RP Medali Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie odbyła się w Mediatece.

– Jesteśmy wam wdzięczni za to, że je-
steście dla nas wzorem. Wielkie słowa 
uznania, że potrafiliście tak długo i szcze-
rze się kochać, wspierać się w trudnych 
chwilach – mówił burmistrz Grzegorz 

Benedykciński, który wraz z przewodni-
czącą Rady Miejskiej Joanną Wróblewską, 
starostą Markiem Wieżbickim oraz pra-
cownikami USC wręczał okolicznościowe 
medale, dyplomy i kwiaty.

Okrągłe jubileusze 50-lecia małżeństwa 
obchodzili tym razem: Irena i Krzysztof 
Baraniakowie, Anastazja i Kazimierz Cy-
bulscy, Elżbieta i Andrzej Fontańscy, He-
lena i Zdzisław Kalatowie, Jadwiga i  Mi-
rosław Kopciowie, Magdalena i Janusz 
Kordiałowie, Elżbieta i Andrzej Kostrze-
wowie, Janina i Władysław Kościukowie, 
Marianna i Waldemar Latoszkowie, Zofia 
i Wiesław Lipińscy, Krystyna i Stanisław 
Owczarzakowie, Honorata i Ryszard Sob-
czakowie, Teresa i Adam Strzałkowscy, 

Zenobia i Zygmunt Szkopowie, Stanisława 
i Stefan Szymańscy, Ewa i Witold Umia-
stowscy oraz Krystyna i Stanisław Żyłowie.

– 18 kwietnia minęło nam 50 lat. W tym 
czasie trzeba było pewnych rzeczy nie sły-
szeć i jedno drugiemu musiało ustępować, 
żeby razem się zgrać. Nie żałujemy nicze-
go. Poznaliśmy się na zabawie, na którą 
przyszłam z siostrą męża. Mamy dwie 
piękne córki, czworo wnuków, prawnucz-
kę i prawnuka – mówiła Irena Baraniak.

60-lecie małżeństwa świętowali Teresa 
i Jan Gustowscy. – Co prawda już nie pa-
miętam, jak się poznaliśmy, ale wiem, że 
nie było innego wyjścia, po prostu musiało 
nam się udać. To po prostu miłość – pod-
sumował Jan Gustowski.   n (ar)

W Mediatece 29 listopada uczestnicy 
spotkania byli świadkami wielowątkowej 
debaty zatytułowanej „Zdrajca czy boha-
ter”, w której wzięli udział Michał Grusz-
czyński z Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i  Więźniów Politycznych PRL w Warsza-
wie i Michał Nowak, archeolog z Biura Po-
szukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamię-
ci Narodowej. Moderatorem był specjalista 
ds. historii miasta Łukasz Nowacki.

– Olszewski oficjalnie był funkcjona-
riuszem niemieckiej policji kryminalnej 
do łapania bandytów. Wiemy jednak, 
że współpracował ze strukturami kon-

spiracyjnymi. Nie wiemy, czy był w AK 
czy NSZ. Nikt za jego sprawą nie został 
aresztowany, a wprost przeciwnie – wiele 
osób ostrzegł bądź uwolnił – mówił Mi-
chał Gruszczyński. Z kolei Michał Nowak 
zwracał uwagę na tragiczne losy powo-
jenne Stanisława Olszewskiego: – Był to 
młody człowiek, który został skazany na 
karę śmierci w więzieniu praskim „Tole-
do”. Został oskarżony tak jak wielu innych 
o współpracę z okupantem niemieckim.

Mieszkańcy mogli także zobaczyć film 
„Ryngraf” poświęcony Stanisławowi Ol-
szewskiemu w kontekście m.in. jego po-

bytu w więzieniu jako ofiary komunizmu 
i odkrycia jego szczątków na Bródnie.

Projekt zakładał również przepro-
wadzenie konkursu artystycznego pod 
hasłem „Stwórz portret nieznanego bo-
hatera”. Nie zachowały się żadne zdjęcia 
Olszewskiego, dlatego celem było odtwo-
rzenie jego wizerunku. W jury znaleźli się 
Jakub Cwieczkowski i Paweł Cabanowski 
z Publicznego Ogniska Plastycznego im. 
Jana Skotnickiego. Z pięciu prac jako zwy-
cięską wybrano rysunek Marty Urbań-
skiej, uczennicy LO w ZS nr 1.

Na zakończenie Teresa Krupska wyszła 
z inicjatywą stworzenia w Grodzisku tabli-
cy upamiętniającej odkrytego, a więc zna-
nego już dzięki jej projektowi, Stanisława 
Olszewskiego.

n Tekst i fot. Anna Redel

To po prostu miłość
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Grodziską Scenę Szkolnych Talentów w tym sezonie zainaugurował występ Szkoły Podstawowej nr 6. 
12 listopada w spektaklu „Rok 2019 – rokiem ważnych rocznic w historii Polski i naszej szkoły” na sce-
nie pojawiło się ponad 100 uczniów.
– To, że prezentujemy się w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury, jest dla nas 
bardzo ważne, bo pozwala na to, żeby 
wszystkie dzieci ze szkoły mogły obejrzeć 
przedstawienie. Nasi wychowankowie 
mają dzięki temu przestrzeń, by pokazać 
swoje rozliczne talenty: muzyczne, wo-
kalne, taneczne, aktorskie, jak również 
radiowe i telewizyjne – mówiła Agnieszka 
Rutecka, dyrektor SP nr 6.

Wspomniane w tytule przedstawienia 
rocznice, które znalazły odzwierciedlenie 
w spektaklu to: 101. rocznica odzyskania nie-
podległości, 80. rocznica wybuchu II  wojny 
światowej, 60. rocznica powstania Szczepu 

ZHP nr 6 im. Synów Pułku oraz 20. rocznica 
nadania szkole imienia Szarych Szeregów.

– Połączyliśmy bardzo długi okres w taki 
sposób, aby dzieci to rozumiały, pięknie 
przedstawiły na scenie i oddały klimat pra-
wie 150 lat. Choć to trudny musical, bo naj-
więcej trzeba było zaprezentować gestem, to 
naszym uczniom to się udało. Mają mnó-
stwo energii, którą nam przekazują – mówi-
ła Izabela Szczepaniak, polonistka z SP nr 6, 
która wraz z Katarzyną Tryniszewską wyre-
żyserowała spektakl.

Z racji szczególnego patrona szkoły 
gościem specjalnym był przedstawiciel  
Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Mieczysław Matuszewski, czło-
nek Szarych Szeregów.

– Jako przedstawiciel organizacji, której 
imienia jest szkoła, jestem zadowolony, 
że rosną w niej nasi następcy. Co prawda 
żyją w innych czasach, ale widać, że kocha-
ją Polskę, a to jest najważniejsze – mówił 
Mieczysław Matuszewski, ps. Żbik.

Spektakl był również okazją do przyzna-
nia tytułu Przyjaciela Szkoły druhom: Pio-
trowi Skubie, Danielowi Kuneckiemu oraz 
Bartkowi Jakubowskiemu. Rozstrzygnięto 
także szkolne konkursy: artystyczny i literac-
ki oraz ogłoszono zwycięzców gry terenowej.

n  Tekst i fot. Anna Redel

Cyrk w kuźni  
Cyfra 7, w wielu kulturach uważana za 
mistyczną i wyjątkową, symbolizuje 
doskonałość, całość i pełnię. Nic więc 
dziwnego, że właśnie siódmą rocznicę 
powstania swojej placówki postanowili 
świętować opiekunowie i wychowanko-
wie świetlicy miejskiej w Łąkach, dzia-
łającej pod auspicjami Ośrodka Kultury. 
Jak przystało na obchody tak niezwy-
kłego jubileuszu, atrakcje przygotowane 
dla licznie przybyłych na urodziny gości 
były wyjątkowe i magiczne. Gwoździem 
programu okazało się przedstawienie 
cyrkowe, podczas którego swoje talen-
ty i umiejętności – taneczne, wokalne, 
muzyczne, akrobatyczne, plastyczne 
i  aktorskie – zaprezentowali uczestnicy 
organizowanych w świetlicy zajęć. Po 
przedstawieniu – zwieńczonym dłu-
gą owacją – przyszedł czas na życzenia 
i  słowa uznania dla opiekunek świetlicy 
Elżbiety Wykrytowicz i Anny Banaszek. 

Na takiej uroczystości nie mogło za-
braknąć hejnału zagranego na trombicie 
przez Adama Szczepanika (Honorowego 
Obywatela i instruktora zajęć z rzeźby), 
a także  urodzinowego tortu, który znik-
nął równie szybko jak się pojawił. Nie-
spodziankę stanowił występ iluzjonisty 
Marcina Cichomskiego, który na szczę-
ście nie zniknął, ale za to zaczęły znikać 
i pojawiać się w niewyjaśniony sposób 
używane przez niego rekwizyty. Wzbu-
dzający okrzyki zdziwienia i zachwytu 
oraz salwy śmiechu i oklaski pokaz iluzji 
był zwieńczeniem czarodziejskiego, cyr-
kowego wieczoru, który zdarza się raz 
na 7 lat. Choć trzeba przyznać, że rów-
nież na co dzień świetlica w Łąkach jest 
miejscem magicznym, prawdziwą kuźnią 
talentów, która w rodzinnej atmosferze 
integruje lokalną społeczność i pozwa-
la mieszkańcom dzielnicy uczestniczyć 
w kulturze.  n (now)

Rosną następcy patrona
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Tyle rzeczy, 
ile kuponów

Przedsięwzięcie polega na wymianie 
przedmiotów, które właścicielom się już 
nie przydadzą, ale mogą być potrzebne 
innym i  służyć im jeszcze przez długi 
czas. Takie sąsiedzkie wymiany idealnie 
wpisują się w styl zero waste i zrówno-
ważony konsumpcjonizm. Zasady udzia-
łu są proste – wystarczy przynieść swoją 
niepotrzebną rzecz i wymienić ją na ku-
pon, a następnie można wybrać sobie tyle 
dowolnych produktów, ile uzyskało się 
kuponów. Jednak przekazywane rzeczy 
muszą być nowe lub używane w idealnym 
stanie, kompletne, czyste, nieuszkodzone 
i współczesne. Ubrania, zabawki, książ-
ki, ozdoby i wiele innych rzeczy może 
znaleźć swój nowy dom. Pierwsza edycja 
wymianki cieszyła się dużym zaintereso-
waniem i zakończyła się sukcesem, dlate-
go organizatorzy zapowiadają następną 
edycję w lutym następnego roku.

n  Katarzyna Mandes

Dzielenie się jest cool, a niepotrzeb-
ne rzeczy mogą nie tylko dostać 
drugie życie, lecz także pomóc 
innym – tak w największym skró-
cie przedstawia się idea projektu 
„Rzeczy na rzeczy”, realizowanego 
w Poczekalni PKP od 1 grudnia.
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Koncert jak terapia 

Poezja z energią

Moda na pomoc

Jednym z czterech miast koncertowych, 
oprócz Warszawy, Lublina i Wrocławia 
był Grodzisk Mazowiecki, gdzie 29 listo-
pada w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury odbył się koncert „Siła głosu kobiet” 
pod patronatem i z udziałem Eweliny 
Flinty oraz Wysokich Obcasów. Teksty 
wykonywanych w czasie koncertu piose-
nek oparte są na prawdziwych historiach 
i bolesnych wspomnieniach kobiet, które 
doświadczyły przemocy domowej, nie-
równego traktowania i dyskryminacji ra-
sowej. Poprzez muzyczną ekspresję udało 
im się wyrazić swoje przeżycia, poradzić 
sobie z traumami oraz dać siłę innym 
kobietom z różnych krajów. Jest to ro-

dzaj muzycznej terapii. Autorskie utwory 
wykonały Hannah Clair z Francji, Ceyda 
z  Turcji, Emaé z Wielkiej Brytanii oraz 
gość specjalny, Ania Szarmach. W marcu 
2019 roku wspólnie nagrały pierwszy mini 
album „Without Violence & of all Colo-
urs” EP1, który promowała piosenka „Tell 
Me Why” zaśpiewana przez Ewelinę Flin-
tę. Koncert poprzedził panel ekspercki, 
w którym wzięły udział psycholożki Maja 
Kuźmicz i Aneta Bukowska, która jest 
również konsultantką w Ogólnopolskim 
Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w  Rodzi-
nie oraz prawniczka Marta Wielis i Ania 
Szarmach, wokalistka, która opowiedzia-
ła o muzyce jako lekarstwie na wszystko 

i sposobie wyrażania emocji. Panelistki 
rozmawiały o tym, jak radzić sobie z nie-
równością, dyskryminacją, rozpoznać 
początki przemocy oraz jak przeciwdzia-
łać krzywdzeniu. Doradziły także, gdzie 
i w jaki sposób szukać pomocy.

– Przemoc może mieć różne oblicza, 
ekonomiczne, emocjonalne, psychiczne, 
kulturowe, nie tylko fizyczne. Choć jest 
to bardzo trudne, warto wyciągnąć rękę 
po pomoc. Nie bójmy się mówić o tym, co 
nas boli. Bądźmy też wyczuleni na prze-
moc w naszym najbliższym otoczeniu – 
mówiła Aneta Bukowska.

n  Tekst i fot. Katarzyna Mandes

– Nie przypuszczałam, że po 10 latach kon-
kurs będzie się cieszył taką popularnością 
– mówiła Bożena Jałowiecka, pomysłodaw-

Inicjatywa miała przede wszystkim na celu 
zapewnienie przez sponsorów i partnerów 
pokazu „Gwiazdy Dzieciom” nowych, cie-
płych ubrań dla potrzebujących dzieci. Małe 
modelki i mali modele w ramach uczest-
nictwa w wydarzeniu dostali wszystkie 
elementy zimowej garderoby na własność. 
W tej edycji towarzyszyli im m.in. Magdale-
na Schejbal, Edyta Herbuś, Jolanta Fraszyń-
ska, Małgorzata Tomaszewska, Katarzyna 
Ptasińska, Gosia Andrzejewicz, Wiktoria 

Gąsiewska, Iwona Węgrowska, Eliza Gwiaz-
da, Paulina Koziejowska, Kamila Kamińska 
i  Weronika Korol. Najmłodsi byli zachwy-
ceni szansą udziału w prawdziwym pokazie 
mody, przejścia po czerwonym dywanie na 
wybiegu i zapozowania przed obiektywami 
fotografów – była to dla nich wielka chwila, 
której długo nie zapomną.

Podczas imprezy, zorganizowanej przez 
HGFilm we współpracy z Centrum Kultury, 
nie zabrakło też występów artystycznych, 

– Według statystyk co trzecia kobieta na świecie staje się ofiarą przemocy domowej. Ja też kiedyś nią byłam. 
Teraz mogę o tym mówić z podniesioną głową i dumą, że dałam radę wyjść ze związku przemocowego i zacząć 
nowe życie. Nie każdej się to udaje – mówiła Luiza Staniec-Moir, która stworzyła projekt muzyczno-społeczny 
Sounds Like Women i założyła fundację w celu wspierania kobiet na całym świecie.

„Zima mroźna nam niegroźna” – to hasło imprezy charytatywnej z udzia-
łem gwiazd z pierwszych stron gazet, która odbyła się 23 listopada 
w Mediatece. Była to już 6 edycja niekonwencjonalnego pokazu mody,  
w którym udział wzięli celebryci wraz z dziećmi z ubogich rodzin.

Pod hasłem „Miłość ci wszystko wyba-
czy” 26 młodych wokalistów rywalizo-
wało 3 grudnia w X Międzypowiatowym 
Konkursie Poezji Śpiewanej „Śpiewać 
każdy może” zorganizowanym przez Ze-
spół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2.

świątecznej atmosfery i wzruszających 
chwil. Po pokazie wszyscy wypuścili do 
nieba w Parku Skarbków symboliczne ba-
loniki ze swoimi marzeniami. Organiza-
torzy zapewnili, że to nie ostatnia edycja 
tej imprezy charytatywnej i zapowiedzieli 
także jej letnią wersję na wiosnę.

   n Tekst i fot. Katarzyna Mandes

czyni konkursu, który przygotowała wraz 
z Anną Suską i Iwoną Przybytniak przy 
wsparciu dyrekcji – Andrzeja Chojnackiego 
i Anety Krejpowicz.

Do artystycznych zmagań stanęli ucznio-
wie ze szkół z Grodziska, Milanówka, Prusz-
kowa, Międzyborowa i Żyrardowa. Jury pod 
przewodnictwem Wioletty Hajdus, dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Grodzi-
sku, oceniało dobór repertuaru, interpreta-
cję utworu, kulturę słowa – dykcję i emisję 
głosu, muzykalność i warunki głosowe wy-
konawców oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wśród uczniów szkół podstawowych 
najlepsza okazała się Patrycja Pruszyńska 
z SP nr 1 w Milanówku. Jury doceniło ją za 
występ „Truskawki w Milanówku”. Dru-
gie miejsce zajęła Maria Krawczykiewicz, 

a trzecią nagrodę zdobyła Karuna Morgulec. 
Wyróżnienia trafiły do Amelii Iwanowskiej 
i Mai Kozioł (wszystkie laureatki na zdjęciu).

Jeśli chodzi o przesłuchania w szko-
łach ponadpodstawowych i ponadgim-
nazjalnych zwyciężyła Emilia Strzelczyk 
z ZS nr 1 w Grodzisku dzięki prezentacji 
utworu „Bombonierka”. Druga nagroda 
trafiła do Katarzyny Sulimy, zaś trzecia do 
Oliwii Fijałkowskiej. Wyróżnione zostały 
Monika Marek, Barbara Biernacka i Mar-
tyna Skura.

– Na początku czułam ogromną adrena-
linę. Swoim wykonaniem chciałam prze-
kazać, że poezję śpiewaną można energicz-
nie przedstawić i rozbawić nią publiczność 
– mówiła Emilia Strzelczyk.

n  Tekst i fot. Anna Redel
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Imprezę zainaugurowały warsztaty pla-
styczne. Proponowane twórcze zadania 
były na tyle interesujące, że przy stoiskach 
wszystkie miejsca były pozajmowane. Po-
dobnie było w sali widowiskowej podczas 
spektaklu Teatru Kultureska „Elfy trzy”.

Tłumy były również na placu przed 
Centrum Kultury, gdzie po tradycyjnym 
zapaleniu choinki wszyscy oczekiwali na-
dejścia św. Mikołaja. Ku zaskoczeniu ogó-
łu zamiast niego pojawił się Minionek. 

Dzieci jednak swoim wołaniem sprawiły, 
że wyjątkowy przybysz z Laponii przyje-
chał bryczką, by rozdawać cukierki i po-
zować do wspólnych zdjęć.

Mikołajkowe wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem nie tylko 
wśród mieszkańców Grodziska.

– Bardzo podoba się nam, że co roku jest 
coś innego i jesteśmy mile zaskakiwani – 
mówiła Agnieszka Klecka z Brwinowa, 
mama 8-letniego Leona i 2-letniej Niny.

Grodziskie mikołajki to niejedyna tego 
typu impreza w naszym mieście. Na świą-
teczne spotkania, z dostępnych nam in-
formacji, zaprosiły: świetlice, Pawilon 
Kultury, Grodziskie Stowarzyszenie Ro-
dzin Abstynenckich Familia. W sporto-
wym charakterze zorganizowano szacho-
wy V  Turniej Mikołajkowy i Mikołajki 
z Akademią Tenisową Tenis Kozerki.

n Tekst i fot. Anna Redel

5 grudnia wszyscy, którzy uwielbiają jeździć 
na łyżwach, doczekali się otwarcia lodowi-
ska. Mieści się ono przy ul. Sportowej. Tuż po 
udostępnieniu tafli chętnych nie brakowało.

– Jeździ mi się świetnie, dlatego warto było 
czekać. Korzystam z tej zimowej atrakcji co 
roku. Ta lokalizacja wyjątkowo mi odpowia-
da, bo chodzę obok, do Szkoły Podstawowej 
nr 6. Zaczęłam jeździć jak miałam 2,5 roku 
– mówiła Natalia Oracka.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
15.00 wstęp jest bezpłatny dla osób do osiem-
nastego  roku życia. Ogólnie lodowisko jest 
czynne codziennie do godz. 21.45. Już w dniu 
otwarcia poza doświadczonymi łyżwiarzami, 
swoich sił próbowali mniej zaprawieni w bo-
jach. – Uczę się jeździć, trochę się boję, ale jest 
fajnie – mówiła Olga Kurniak, mieszkanka  
Grodziska.

n Tekst i fot. Anna Redel

Mikołajkowa 
tradycja

Chętni na taflę lodu

W świąteczny nastrój małych i trochę 
większych mieszkańców Grodziska 
i okolicznych miejscowości wprowadziły 
7 grudnia Grodziskie Mikołajki zorganizo-
wane przez Ośrodek Kultury.

Młodzież 
w terenie
Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna 18  li-
stopada wybrała się na wycieczkę po 
obiektach publicznych w gminie Gro-
dzisk. W roli przewodnika wystąpił bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński, który był 
również inicjatorem objazdu. Młodzież 
odwiedziła m.in. Oczyszczalnię Miejską, 
Willę Niespodzianka, Willę Radogoszcz, 
Centrum Kultury, basen i Mediatekę. 

– Myślę, że to było kształcące, zobaczyć, 
jak wyglądają różne obiekty od środka. 
Bardzo fajnym doświadczeniem było obej-
rzenie basenu od spodu, mało kto ma taką 
okazję – mówi Katarzyna Wojciechowska, 
przewodnicząca MGK. n (kb)

Misie tu, misie tam
Po raz kolejny Ośrodek Kultury hucz-
nie świętował przypadający 25 listopada 
Światowy Dzień Misia Pluszowego. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym do organi-
zacji warsztatów plastycznych, na któ-
rych można było wykonać m.in. misiowe 
książeczki, opaski, zakładki, rurki czy 
bombki, wykorzystana została przestrzeń 
Mediateki, dzięki czemu mimo ogromnej 
frekwencji ruch pomiędzy kilkunastoma 
warsztatowymi stołami przebiegał dość 
sprawnie. Kolejki tworzyły się tradycyjnie 
do malowania buziek oraz do imponują-
cego misiowego tortu, przygotowanego 
przez cukiernię Edwarda Błaszczyka.

Oprócz atrakcji w Mediatece, w któ-
rej misie w różnych formatach królowały 
24  listopada, Ośrodek Kultury przygo-
tował również obchody w świetlicach 
wiejskich – w Chrzanowie Dużym, Szczę-

snem, Opypach, Mościskach, Izdebnie 
Kościelnym oraz w Żukowie, gdzie dzieci 
wraz z instruktorkami upiekły ciasteczka 
w kształcie misiów, dla wszystkich uczest-
ników przygotowały poczęstunek oraz te-
atrzyk pt. „Królewna na ziarnku grochu” 
w wykonaniu Wesołych Żuczków, czyli 
świetlicowej grupy teatralnej.  n (kb)
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Od grafika do pisarza

Twórcy dopisują

– To jest wspaniała biblioteka, chciałem tu wrócić, bo byliśmy tutaj 
w ubiegłym roku. Bardzo dużo jeżdżę po Polsce, odwiedzam wiele 
różnych bibliotek, ale naprawdę niewiele widziałem takich, które 
mogłoby się równać z waszą – tak Marcin Szczygielski wyjaśniał 
wybór grodziskiej Mediateki na miejsce premierowego spotkania 
poświęconego jego najnowszej książce pt. „Królowa Wody”.

Rozmowę z pisarzem poprowadziła Mag-
dalena Żerek z Biblioteki Publicznej, która 
wraz z Instytutem Wydawniczym Latar-
nik była organizatorem spotkania. Dialo-
gowi z zainteresowaniem przysłuchiwali 
się uczniowie grodziskich szkół podstawo-
wych, którzy aktywnie włączyli się do dys-
kusji zarzucając Marcina Szczygielskiego 
pytaniami nie tylko o najnowszą powieść, 
lecz także specyfikę zawodu pisarza i po-
czątki jego twórczości prozatorskiej.

– Mieszkałem w Warszawie i moja 
mama bardzo dużo czasu spędzała w pra-
cy, więc ja właściwie całe dnie byłem sam. 
W ciągu dnia nie było problemu, bo mia-
łem kumpli i wychodziliśmy grać w pił-
kę, ale wieczorami cóż mogłem robić… 
Oglądałem telewizję, ale w tamtych cza-

sach niewiele było ciekawych propozycji, 
więc czytałem książki. Mnóstwo książek. 
I zawsze sobie myślałem, że ktoś, kto pi-
sze książki, ma takie cudowne życie, bo to 
wspaniałe tworzyć nowe światy, wymy-
ślać. Natomiast przez wiele lat uważałem, 
że to jest absolutnie nieosiągalne dla mnie, 
że pisarzem trzeba się urodzić – mówił 
Marcin Szczygielski, który ukończył szko-
łę plastyczną i przez wiele lat pracował 
jako grafik. – Robiłem ilustracje, okład-
ki, reklamy, projektowałem czasopisma 
i w pewnym momencie zdałem sobie spra-
wę, że to mi nie sprawia wielkiej radości. 
Kiedy skończyłem 30 lat, doszedłem do 
wniosku, że albo spróbuję swoje wielkie 
marzenie zrealizować i zacznę pisać, albo 
już sobie dam spokój i nie będę już o tym 
marzył. I po kryjomu zacząłem pisać moją 
pierwszą książkę – mówił autor, który na 
koncie ma już kilkadziesiąt pozycji wy-
dawniczych zarówno dla młodzieży, jak 
i dorosłych. W jego interpretacji młodzież 
mogła również wysłuchać fragmentów 
„Królowej Wody”, powieści, której akcja 
częściowo toczy się w podwarszawskim 
miasteczku, gdzie znajduje się staw, kryją-
cy pewną tajemnicę.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Na jubileuszowym seansie Grodziskiego 
Klubu Filmowego, który odbył się 14 listo-
pada, widownia wypełniła się grodziskimi 
kinomanami, co w przypadku czwartkowe-
go GKF-u jest raczej standardem niż rzad-
kością, nawet jeśli trzeba zmierzyć się z tak 
niełatwym dziełem jak „Van Gogh. U bram 
wieczności” Juliana Schnabla.

– GKF ma sens dlatego, że tutaj jesteście, 
że przychodzicie, że swoją obecnością akcep-
tujecie wybory repertuarowe, jesteście twór-
cami tego klubu – zwrócił się do widowni 
Łukasz Nowacki, inicjator klubu filmowego, 
który w ramach Ośrodka Kultury istnieje już 
od 15 lat, zapraszając do wspólnego zdjęcia 
przed obiektyw Marcina Masalskiego.

Publiczność dopisała również dwa ty-
godnie później, kiedy po projekcji filmu 
dokumentalnego „Cienie imperium” od-
było się spotkanie z reżyserem Karolem 
Starnawskim, który opowiedział widzom 
o kulisach powstawania filmu, wyborze 
bohaterów i niezwykłych sytuacjach, jakie 
rozgrywały się na planie. Film zainspiro-
wany książką Tomasza Grzywaczewskiego 
„Granice marzeń” przedstawia historię 
trzech mężczyzn w  różnym wieku i róż-
nego pochodzenia uwikłanych w konflik-
ty zbrojne na terenie dawnego Związku 
Radzieckiego – w Górskim Karabachu, 
na Ukrainie i w Gruzji.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Przedstawiciele Strefy Aktywnego Se-
niora w dniach 18-22 listopada gościli 
w  portugalskiej gminie Cascais, gdzie 
odbyło się międzynarodowe spotkanie 
seniorów z Polski, włoch, Hiszpanii, Buł-
garii i Portugalii w ramach projektu Game 
On (Erasmus+). Przedsięwzięcie realizo-
wane w  Grodzisku przez Stowarzysze-
nie Nowa Kultura i Edukacja polega na 
organizacji warsztatów, podczas których 
seniorzy dzielą się z młodzieżą wiedzą 
na temat tradycyjnych gier towarzyskich 
i podwórkowych. w Portugalii doszło do 
wymiany gier na poziomie międzypań-
stwowym –  naszym towarem ekspor-
towym była m.in. gra w kapsle. w maju 
będzie okazja, by zobaczyć tradycyjne 
gry innych państw w Grodzisku, bowiem 
właśnie w naszym mieście odbędzie się 
kolejne spotkanie uczestników tego mię-
dzynarodowego projektu. (kb)

Szahname, inaczej Księga królewska, to 
najdłuższy tekst epicki na świecie stwo-
rzony przez jednego autora. w sześć-
dziesięciu tysiącach wersów, rymowa-
nych i połączonych jednym rytmem, 
akcentem opisane są dzieje Iranu, od 
początku świata do najazdu Arabów, 
którzy wprowadzili nową religię, nowe 
zwyczaje, prawo i nowy język. Opowia-
daniem irańskiego eposu narodowego 
zajmują się szahnamechanowie, a sztu-
ka ta jest wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Jednym z jej re-
prezentantów jest Masud Akrami, który 
29 listopada gościł w Poczekalni PKP 
i opowiedział o swojej pasji i specjaliza-
cji. Słuchacze byli oczarowani zaangażo-
waniem i grą aktorską szahnamechana, 
której towarzyszyła oprawa muzyczna. 
Z zainteresowaniem śledzili na ekranie 
tłumaczenie tekstu, biorąc udział w nie-
codziennym sposobie na poznawanie 
kultury Iranu.

Katarzyna Mandes

Kapsle na eksport

Szahnamechan 
oczarował
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XVIII-wieczna Warszawa miała obiady czwartkowe organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. XXI-wieczny Grodzisk ma niedzielne uczty muzyczne w postaci Koncertowej Mediateki.

Namgar to zespół umiejętnie łączący tra-
dycje muzyki buriacko-mongolskiej ze 
współczesnymi elementami rocka, jazzu, 
folku i popu. Trzon grupy stanowią Na-
mgar Lhasaranova, jej mąż Evgeny Zo-
lotarev, posiadający polskie korzenie się-
gające czasów powstania styczniowego, 
i grający na gitarze syn Timur. 

Koncert, który Akademia Profil zor-
ganizowała 4 grudnia w Mediatece, był 
podróżą koleją transsyberyjską z Grodzi-
ska do Buriacji. W  imponującym głosie 
Namgar i starych buriacko-mongolskich 
pieśniach słychać olbrzymie przestrzenie 
surowej syberyjskiej przyrody. Jest tam 
wszystko. Namgar zmiotłaby ze sceny 
jednosezonowe gwiazdy telewizyjnych 
konkursów. Do tego dochodzi brzmienie 

tradycyjnych azjatyckich instrumentów, 
takich jak używana niegdyś przez japoń-
skie gejsze 13-strunowa cytra yatang.

Na świecie coraz większą popularność 
zdobywa muzyka z domieszką etno. Przy-
kładem może być mongolski odpowied-
nik zespołu Metallica, czyli The HU (nie 
mylić ze słynnym brytyjskim zespołem 
The Who), groźnie wyglądający i śpie-

wający oczywiście po mongolsku. Gdyby 
Namgar przywieźli do Grodziska swoje 
płyty na pewno wszystkie rozeszłyby się 
na pniu. I  jeszcze jedno: to chyba pierw-
szy koncert, na którym byłem, gdy pu-
bliczność na pytanie artysty czy mówić 
po angielsku, czy po rosyjsku odpowie-
działa: po rosyjsku.

      n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Recitalem Bogdana Łazuki rozpoczęła się 
w ubiegłym roku działalność koncertowa 
w Mediatece i okazało się, że to bardzo 
dobre miejsce do tego, by w niedzielne 
popołudnia spotykali się w nim miesz-
kańcy miasta spragnieni muzycznych 
wrażeń. I tak to trwa, gdyż organizator 
koncertów – grodziskie Centrum Kultu-
ry – dba o to, by zapraszać do Mediateki 
wykonawców z najwyższej półki, repre-
zentujących różne kierunki artystyczne, 
od muzyki akordeonowej, poprzez szla-

giery lat minionych, przeboje z filmów 
dla dzieci, musicalowo-operetkowe kli-
maty, po rosyjskie romanse czy poezję 
śpiewaną.

Mieszkańcy na tyle polubili niedziel-
ne koncerty w Mediatece, że przychodzą 
na nie w ciemno czasami pytając – jaki 
dzisiaj będzie program. Chwalą także to, 
że na scenie mogą zaprezentować się gro-
dziskie talenty – te najmłodsze i te trochę 
starsze. Gromkie brawa słychać było po 
występach uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej, nauczycielskiego chóru Viva 
la Musica czy Orkiestry Dętej Gedeon 
Richter pod dyrekcją Jerzego Wysockiego 
z solistką Hanną Chmielewską.

A wracając do obiadów… Jedna ze 
stałych bywalczyń niedzielnych uczt 
koncertowych powiedziała, że zmieniła 
dzień bywania na obiadach u syna, syno-
wej i wnuków z niedzieli na sobotę, gdyż 
nie mogłaby uczestniczyć w koncertach 
w Mediatece. I to się nazywa wierna pu-
bliczność!   n  (miecz.)

Uczta zamiast obiadu 

Ile przeszłości w teraźniejszości?

Muzyczna podróż koleją transsyberyjską

– Niezwykle cieszę się, że tak wiele osób 
zdecydowało się spędzić wieczór z nami. 
Moja saga „Stulecie Winnych” odniosła 
wielki sukces – została zekranizowana 
w  formie serialu i głównie właśnie z nią 
jestem kojarzona. Lecz fakt, że pozostałe 
moje książki są równie popularne i znaj-
dują swoich fanów w innych kręgach lite-
ratury, jest bardzo motywujący. W każdej 
powieści znajduje się cząstka mnie i piszę 
o sprawach, które w pośredni sposób do-
tyczą mojego życia lub po prostu mnie 
fascynują. Literatura to mój sposób na 
komunikację z ludźmi – mówiła Ałbena 
Grabowska, która 28 listopada odwiedziła 
grodziską Bibliotekę Publiczną i spotka-
ła się ze swoimi czytelnikami. Głównym 
tematem spotkania, które poprowadziła 

Magdalena Żerek, była najnowsza książ-
ka pisarki „Matki i córki”, która premie-
rę miała miesiąc wcześniej i spotkała się 
z entuzjastycznym przyjęciem ze strony 
odbiorców. Powieść przedstawia historię 
czterech kobiet, matek i córek, zmagają-
cych się z własną przeszłością, determino-
waną przez wydarzenia historyczne. Za-
inspirowani słuchacze zaczęli dyskutować 
z pisarką na temat roli przeszłości i psychi-
ki przodków w naszym dorosłym życiu.

Autorka, która jest z wykształcenia le-
karzem neurologiem i epileptologiem, 
opowiedziała także o swojej pracy i po-
mysłach na kolejne powieści. Zdradziła, 
że jedna z nich dotyczyć będzie początków 
medycyny w XIX wieku.

n  Katarzyna Mandes
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Pierwszy raz OPPA, czyli Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej, zorganizowany został w 1978 roku 
w warszawskim klubie Hybrydy. Od tego czasu, z przerwą w stanie wojennym oraz między 1992 a 1996 
rokiem, odbywał się wyłącznie w Warszawie. Aż przyszedł czas na Grodzisk. 

„Dziób w dziób” to tytuł spektaklu wyreżyserowanego przez Joannę Citlak na podstawie tekstu Maliny 
Prześlugi. 3 grudnia w Mediatece można było go obejrzeć podczas dwóch porannych odsłon dla uczniów 
gminnych szkół oraz wieczorem podczas otwartego pokazu dla mieszkańców.

Kolejnym po Włodku Pawliku jazzmanem, który zmierzył się z twórczością 
Moniuszki, jest Przemysław Chmiel. 15 listopada kwartet tego saksofoni-
sty na zaproszenie Poczekalni PKP wystąpił w Mediatece. To oczywiście 
Moniuszko inny od tego, o którym nauczają w szkołach muzycznych.

Tegoroczny finał przeglądu, który nosi te-
raz tytuł Międzynarodowy Festiwal Bar-
dów, odbył się 22 listopada w Centrum Kul-
tury. Określenie „międzynarodowy” jest 
trochę na wyrost i na przyszłość, no chyba, 
że za akcent międzynarodowy uznać roz-
brzmiewający temat „Blowing the wind” 
Boba Dylana. Koncert galowy „Premiery 
i interpretacje” składał się z dwóch części. 
W pierwszej z premierowymi utworami 
wystąpiło 14 wykonawców. Piotr Bakal, 
Marek Bartkowicz, Ewa Gaworska, Bogu-
sław Nowicki, Jacek Gutry, Tomasz Korde-

usz, Łukasz Majewski, Marek Majewski, 
Jerzy Mamcarz, Ewelina Marciniak, Jo-
anna Mioduchowska, Tomasz Olszewski, 
Andrzej Ozga i Basia Stępniak-Wilk. Wie-
lu artystów ma na swym koncie liczne na-
grody, płyty i książki.

Druga część koncertu poświęcona była 
pamięci zmarłego w 2018 r. barda i stałego 
uczestnika OPPA – Andrzeja Brzeskiego. 
Jego koleżanki i koledzy po piórze przed-
stawili swoje interpretacje piosenek autor-
skich tego artysty, autora ponad 500 tek-
stów. W obu częściach koncertu artystom 

towarzyszył zespół pod kierownictwem 
Tomasza Filipczaka.

Głosami publiczności laureatem tego-
rocznego 37. Międzynarodowego Festi-
walu Bardów został Łukasz Majewski za 
dowcipną, ciepłą piosenkę „Siup!”. Miejsca 
od drugiego do piątego zajęli: Piotr Bakal 
za piosenkę „Będzie, co będzie”, Tomasz 
Kordeusz za piosenkę „Garniturki”, Marek 
Bartkowicz za piosenkę „Ballada o Bylemi-
dalach” i Basia Stępniak-Wilk za piosenkę 
„Byłam grzeczna”.

n    Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– Widowisko teatralne traktuje o bardzo 
uniwersalnych treściach. Dotyczy ono 
polaryzacji, podziałów, hermetyczności 
grup, które nie dopuszczają nikogo z ze-
wnątrz przypisując takiej osobie z góry 
negatywne cechy. Boli mnie takie stereo-
typowe patrzenie. W spektaklu poddane 
pod rozwagę są nasze postawy. Chodzi 
o dążenie do tolerancji i akceptacji – mó-
wiła Joanna Citlak.

W pięćdziesięciominutowym przedsta-
wieniu wystąpili amatorzy – osoby doro-
słe z gminy Grodzisk. Stworzyli oni na tyle 
wyraziste postacie, że nie powstydziłby się 
ich niejeden profesjonalny aktor. W rolę 
gołębi wcielili się: Tomasz Werpachowski 
(Zbigniew – szef bandy), Urszula Wicher 

(Mariola), Michał Wiszniewski (Stefan), 
Rafał Szewczyk (Henryk) i Grażyna Wal-
ków (Janusz). Wróblem Przemkiem był 
Arkadiusz Lewandowski, natomiast Kot-
ką Dolores – Olga Kulinicz.

– To był mój pierwszy raz na scenie. Mój 
bohater bardzo chciał być częścią jakiejś 
grupy i o to walczył. To historia o przekra-
czaniu barier, aby być bliżej innych. Każdy 
z nas doświadczył samotności czy odrzu-
cenia. To, co z tym robimy, ma ogromne 
znaczenie, bo można w tym tkwić albo 
temu przeciwdziałać i zmieniać rzeczy-
wistość – mówił Arkadiusz Lewandowski.

W spektaklu wykorzystano muzykę 
hip-hopową. Za scenografię odpowie-
dzialna była Olga Jeżyna.  n  (ar)

Moniuszko na jazzowo jest bardziej 
ukryty. Muzycy wzięli na warsztat pie-
śni ze „Śpiewnika domowego” i w  jaz-
zowych aranżacjach usłyszeliśmy: 
„Prząśniczkę”, „Dobranoc” z interesu-
jącą improwizacją saksofonu i perkusji, 
„Kum i kuma”, piękną pieśń „Matko! 
Już nie ma Cię” oraz „Kolędę”.

Z Przemysławem Chmielem wystąpili 
Mateusz Gramburg (fortepian), Michał 

Aftyka (kontrabas) i Michał Szeligowski 
(perkusja).

Przypadająca w tym roku dwusetna 
rocznica urodzin Stanisława Moniuszki 
obfituje w różne wydarzenia, nie tylko 
muzyczne. W Warszawie Dworzec Cen-
tralny otrzymał imię tego kompozytora, 
z repertuarem moniuszkowskim wystę-
pują muzycy klasyczni oraz jazzmani.  

 n  Sławomir Sadowski

Wiara w słowo  
i moc piosenki 

Międzygatunkowe porozumienie

Moniuszko  
inny niż w szkole
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Konfrontacje  
z Szymanowskim

po sąsiedzku20

Album jak kapsuła Tegoroczny XIX Festiwal Muzyczne Konfrontacje w Muzeum 
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku poświęcony był muzyce 
Karola Szymanowskiego. Z tym miejscem Szymanowski był 
blisko związany, tu często bywał i występował. 
Szymanowskiego i Iwaszkie-
wicza łączyło dalekie pokre-
wieństwo. W 1916 r. pisarz 
zwrócił się do kompozytora 
z  prośbą o  wyrażenie opinii 
na temat jego prób kompozy-
torskich. „Czy to nie jest po-
myłka?” – odpisał kompozy-
tor i  radził: „czy nie lepiej by 
było, gdybyś na serio wziął się 
za pióro?”. Podziw dla Szyma-
nowskiego i nowatorstwa jego 
muzyki podzielali oboje Iwasz-
kiewiczowie. Pisarz do końca 
życia pozostawał wierny swej 
fascynacji Szymanowskim 
i  jego twórczością. Gromadził 
relacje innych, sam pisał o mu-
zyce Szymanowskiego, a także 
o  pracach powstałych o kom-
pozytorze. Część tych archi-

waliów, w tym nieznane ręko-
pisy, wydawnictwa muzyczne, 
plakaty i fotografie, zaprezen-
towano na wystawie.

W programie festiwalu zna-
lazły się utwory kompozy-
torów bezpośrednio poprze-
dzających Szymanowskiego, 
a także jemu współczesnych 
oraz tych twórców, których 
inspirował. Najbardziej cenio-
ne walory muzyki Szymanow-
skiego, leżące u podstaw tych 
inspiracji, to oryginalność, 
indywidualność stylu, a jedno-
cześnie wartości uniwersalne, 
akcentowanie przynależności 
do kultury polskiej, doskonałe 
wyczucie formy i mistrzowskie 
operowanie dźwiękową barwą.

    n Sławomir Sadowski

Od czerwca 2019 r. odbywa-
ją się uroczystości związane 
ze 100-leciem Gminy Mila-
nówek. Ważnym punktem 
tych obchodów była promo-
cja albumu Anny i Tadeusza 
Kuldanków „100 lat Gmi-
ny Milanówek 1919-2019”. 
W  uroczystości, która odbyła 
się 10 listopada, wzięli udział 
m.in. starosta Marek Wieżbic-
ki, członkowie zarządu i rady 
powiatu grodziskiego.

Starosta Marek Wieżbic-
ki złożył gratulacje władzom 
miasta i jego mieszkańcom 
z  okazji jubileuszu, podzięko-
wał za współpracę z powiatem, 
a państwu Kuldankom pogra-
tulował wydania bogato ilu-
strowanego albumu.

Praca nad albumem zajęła 
autorom prawie 2 lata. Najwię-

cej zdjęć do książki dostarczył 
Andrzej Pettyn. Burmistrz 
Milanówka Piotr Remiszewski 
określił album kapsułą cza-
su. Jego autorzy zadedykowali 
wydawnictwo tym wszystkim, 
którzy mieszkają lub kiedyś 
mieszkali w tym mieście i zo-
stawili tu swoje serce. Wyrazili 
też nadzieję, że książka zachęci 
również młodzież do zapozna-
nia się z życiem kilku pokoleń 
mieszkańców.

Warto dodać, że za skład pu-
blikacji odpowiedzialne było 
studio Ling Brett, które od lat 
dba o szatę graficzną „Bogorii”, 
zaś druk odbył się w DB Print, 
drukarni, która w tym roku do-
starcza kolejne nakłady naszego 
czasopisma. 

    n Tekst i fot.  
Sławomir Sadowski

fo
t. 

S.
 S

ad
ow

sk
i

Re
kl

am
a

         

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

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

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW  
WAŻNY OD DNIA 15.12.2019 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie 
informuje, że rozkład jazdy pociągów ważny od dnia 
15.12.2019 r. (sezon 2019/2020) nie uległ zmianie 
w  odniesieniu do rozkładu jazdy obowiązującego 
od dn. 1.10.2019 r., ale dodatkowo w dniach 
24.12.2019 r. oraz 24.12.2020 r. pociągi WKD będą 
kursowały wg świątecznej organizacji ruchu. 

– Rozkład jazdy pociągów w ramach oferty 
przewozowej WKD, obowiązujący w sezonie 
2019/2020 zachowuje swoje mocne strony, takie 
jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów 
z  poszczególnych stacji i przystanków osobowych  
– podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
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Do takich koneserów należy doskonale 
znany grodziskiej publiczności artysta 
estradowy Maciej Klociński, który w swej 
kolekcji ma około tysiąca płyt szelako-
wych, a na grodziskiej scenie najczęściej 
można go zobaczyć w roli akompaniato-
ra chóru UTW Fermata, choć występu-
je także z własnym zespołem, jak rów-
nież towarzyszy instrumentalnie innym  
wokalistom.

– Między płytą winylową, która była 
oczywiście wprowadzona później, a płytą 
szelakową, oprócz samego materiału wy-
korzystanego do produkcji, jest kilka róż-
nic. Płyta szelakowa jest znacznie cięższa, 
mniejsza i mieści o wiele mniej materiału 
dźwiękowego – po jednej stronie jedna 
piosenka, po drugiej – druga. To płyta na 
78 obrotów, czyli szybkoobrotowa – mówi 
artysta, który jest pracownikiem nauko-
wym UKSW i pisze doktorat z obszaru 
literaturoznawstwa.

Płyty szelakowe produkowane były 
w Polsce do lat 60., ale czas ich świetności 
przypada na wcześniejszy okres.

– To często płyty bardzo stare, bo się-
gające początków polskiej fonografii, czyli 
pierwszej dekady ubiegłego stulecia, kiedy 
dokonywano pierwszych nagrań dźwię-
kowych – mówi Maciej Klociński, popula-
ryzator kultury polskiego dwudziestolecia 
międzywojennego.

W jego kolekcji są zarówno płyty z roku 
1910, produkowane przez wytwórnię Sy-
rena Rekord z etykietami pisanymi cy-
rylicą, jak i późniejsze nagrania takich 
śpiewaków jak Ignacy Dygas, Stanisław 
Gruszczyński czy Władysław Ochrymo-
wicz. Najbardziej interesuje go piosenka 
artystyczna, filmowa, kabaret literacki, 
szlagiery – piosenki nagrane przez Or-
donkę, Fogga, Astona, Faliszewskiego, 
słowem wszystko, co jest śpiewane po pol-
sku z lat 20., 30. i 40.

– Czymś bardzo ważnym w kolekcjoner-
stwie jest profil danej kolekcji. To odróżnia 
kolekcjonera od zbieracza. Kolekcjoner 
idzie w konkretnym kierunku, a zbieracz 
zbiera wszystko – mówi Maciej Klociń-
ski, który od ponad roku prowadzi akcję 
ratowania płyt szelakowych. – Tych płyt 
w okresie międzywojennym były ogromne 
ilości, ale do naszych czasów przetrwało 
ich bardzo mało. Dlatego rola kolekcjo-
nerów dla ratowania polskiej kultury, tra-
dycji i spuścizny muzycznej jest ogromna. 
Często odnajduję płyty z piosenkami, 
o  których nie miałem pojęcia. Zbieram, 
oczyszczam, kataloguję i często dokonuję 
rekonstrukcji dźwięku i wstawiam na mój 
kanał na YouTube – dodaje artysta, ape-
lując, by nie wyrzucać starych płyt, tylko 
przekazywać je kolekcjonerom. – Zawsze 
istnieje ewentualność, że to ostatni istnie-
jący egzemplarz danej płyty – przekonuje. 

n Krzysztof Bońkowski

– Znamy się wśród kolekcjonerów, więc 
mogę powiedzieć, że w Polsce nikt nie ma 
większej kolekcji. Druga co do wielkości li-
czy ok. 180 egzemplarzy, czyli połowę mo-
jego zbioru – mówi Paweł Rozwadowski, 
47-letni handlowiec, który modele zbiera 
od 20 lat, a rywalizacją najszybszych aut 
świata pasjonuje się od roku 1984. Co cie-
kawe, to również rok urodzenia Roberta 
Kubicy, jedynego Polaka, który znalazł się 
w elitarnym gronie kierowców F1. – To były 
początki wielkiej rywalizacji Alaina Prosta 
i Ayrtona Senny. Prost był jednym z moich 
ulubionych kierowców, ale pierwszym był 
Michele Alboreto. Pewnie niewielu o  nim 
pamięta, ale tak się złożyło, że on miał 
27  numer startowy, a ja miałem 27 numer 
w dzienniku. W 1985 roku niewiele mu za-
brakło, by został mistrzem świata – opowia-
da kolekcjoner. – Brat kończył technikum 
samochodowe, więc trochę motoryzacji li-
znął, ja lubiłem matematykę, a w Formule 

1 matematyki jest sporo – dochodzenie do 
przeciwnika, różnice czasowe. To mnie za-
fascynowało – wspomina początki pasji.

Modele zaczął zbierać nieco przez przy-
padek. – Kolega, który pracował w firmie 
tytoniowej, a wówczas jeszcze można było 
reklamować te wyroby na samochodach, 
podarował mi pierwszy model McLarena. 
Spodobał mi się i zacząłem dokupować ko-
lejne modele. Najstarsze ściągnąłem z Au-
stralii i z Japonii, bo akurat tam wyszło naj-
taniej albo były to modele nie do zdobycia 
gdzie indziej – mówi mieszkaniec Czarne-
go Lasu. Jego kolekcja jest usystematyzo-
wana – część zbiorów stanowią same mo-
dele mistrzów świata, część ustawiona jest 
zespołami – od najstarszego do najnowsze-
go, są też modele unikatowe. 

– Jest kilka białych kruków. Najmniejszą 
edycję, jaką udało mi się zdobyć, to jeden ze 
198 modeli na świecie. Mam też kilka modeli 
z edycji wydawanych w pięciuset egzempla-

rzach – mówi Paweł Rozwadowski. Wielo-
krotnie był jako kibic na wyścigach F1, jed-
nak najpiękniejsze wspomnienie związane 
z pasją dotyczy wizyty w Maranello, gdzie 
znajduje się siedziba Ferrari, ulubionego 
teamu kolekcjonera. – Udało mi się usiąść 
w  bolidzie Schumachera, więc szczęście 
było olbrzymie. Harmonia i porządek, jakie 
panują w fabryce Ferrari, zupełnie nie pasu-
ją do stereotypowego postrzegania Włoch – 
opowiada. Niestety, niewielkie są szanse na 
to, że tę ciekawą kolekcję uda się obejrzeć 
w przestrzeni publicznej. – Część musiałem 
przetransportować, kiedy się przeprowa-
dzałem do Czarnego Lasu, i pamiętam, ile 
było z tym roboty. Może jak kiedyś otworzę 
knajpę wyścigową, to wszystkie te modele 
tam umieszczę – mówi.

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

Magia szelaków

Formuła w skali

Dla zwykłych śmiertelników płyta gramofonowa to czarny krążek, 
kojarzący się z pewną unikalnością i szlachetnością, któremu 
niedoskonałości odtwarzania tylko przydają blasku. Są jednak 
znawcy fonografii, dla których stara płyta jest niemal tak pospolita 
jak kaseta magnetofonowa, a prawdziwa magia dźwięku – według 
nich – zaklęta jest w szelaku.

Gdyby ktoś chciał odnaleźć miejsce o największym zagęszczeniu 
pojazdów mistrzów świata Formuły 1 na metr kwadratowy, na pewno 
musiałby się udać do Czarnego Lasu. Tam właśnie, na poddaszu 
jednego z domów, znajduje się największa w Polsce kolekcja bolidów – 
co prawda w skali 1:18, ale zbiór jest imponujący.  
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Dom dziennego pobytu

Przyjmuje się, że senior to osoba starsza, któ-
ra ukończyła 60 lat. Jesteśmy starzejącym się 
społeczeństwem i musimy liczyć się z tym, 
że w najbliższych latach liczba osób w star-
szym wieku będzie wzrastać. Już w tej chwili 
szacuje się, że w Europie liczba osób, które 
ukończyły 60. rok życia stanowi 20 proc. 
ogółu mieszkańców.

Nie ma zastępowalności pokoleń, bo 
choćby i w naszym kraju mamy ujemny 
przyrost naturalny. Seniorzy, z uwagi na ten 
fakt, jak również na to, że każda rodzina 
żyje dziś oddzielnie, posuwając się w latach, 
będą wymagać wsparcia i pomocy insty-
tucjonalnej. Choć wydłuża się wiek życia, 
a  ludzie starsi wolniej tracą siły i zdrowie, 
to i tak przyjdzie moment, gdy konieczne 
będzie zorganizowanie im opieki.

Jedną z form bardzo dobrze sprawdzającej 
się opieki instytucjonalnej są domy dzienne-
go pobytu. Placówki te mogą być tworzone 
przez gminy i jest już ich w Polsce kilkaset.

Tego typu placówki zabezpieczają opie-
kę od poniedziałku do piątku przez około 
8 godzin dziennie, a czynne są przez około 
10 godzin dziennie. Gwarantują obowiązko-

wo jeden posiłek ciepły (…). Pobyt w takich 
domach jest częściowo odpłatny, w zależno-
ści od dochodów własnych pensjonariusza.

Taka forma wsparcia dziennego jest ukie-
runkowana na osoby starsze, które nie mogą, 
nie chcą lub nie powinny przebywać w domu 
same. To miejsce przeciwdziałające izolacji, 
a przeznaczone dla osób samotnych, chorych. 
Mogą w nich być osoby ze schorzeniami typu 
nadciśnienie, po zawałach i udarach, z niepeł-
nosprawnością fizyczną różnego typu, ale też 
osoby cierpiące na rozmaitego typu zespoły 
otępienne, demencyjne i chorobę Alzheimera.

(…) Pobyt chorego seniora w dziennym 
domu pobytu to duża szansa na odciążenie 
dla opiekunów, którym często brakuje sił, 
a  szczególnie, gdy opiekunem jest współ-
małżonek.

Jest to również szansa dla innych człon-
ków rodziny, że będą mogli zyskać czas na 
załatwienie bieżących spraw, będą spokojni, 
że w  domu nie dojdzie do nieszczęśliwego 
wypadku, gdy pobiegną po zakupy,  będą też 
mogli pracować zawodowo.
n  Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

Teresa Fifielska-Nowak

Gminna Rada Seniorów w Grodzisku Mazowieckim, na mocy statutu o jej 
funkcjonowaniu, podjęła 23 września 2019 roku uchwałę o potrzebie utwo-
rzenia domu dziennego pobytu dla seniorów zamieszkałych na terenie gminy. 
Uchwałę, wraz z uzasadnieniem, przekazano, zgodnie z kompetencjami, do 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

W sobotę, 16 listopada, świetlicę w Za-
błotni odwiedził Christian Vinciguerra, 
Francuz, który postanowił w różnych kra-
jach piec chleb i dzielić się nim z miesz-
kańcami, a do Grodziska przyjechał na 
zaproszenie gminy. Tłumaczką była pani 
Katarzyna Kiliańska. Koleżanki z Koła 
Gospodyń Wiejskich i Seniorki zorga-
nizowały warsztaty kulinarne lepienia 
pierogów i pieczenia chleba. Gość chciał 
poznać szczegóły dotyczące przygotowa-
nych potraw, podziwiał prace z rękodzieła 
artystycznego i chętnie opowiadał o połu-
dniu Francji, skąd przyjechał. Prezentował 
swoje kuchenne doświadczenia i projek-
ty. Podczas degustacji wymieniliśmy się 
przepisami – my otrzymałyśmy przepis na 
bagietkę francuską, a Christian na ciasto 
z  prażonymi jabłkami. Inspirujące spo-
tkanie udowodniło, że sztuka kulinarna 
łączy i wszyscy rozumieją się pomimo ba-
riery językowej.

n  Danuta Dubielecka,
Opiekun Klubu Seniora Łąki

Zdrowych, radosnych i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia,  

odpoczynku w rodzinnym gronie   
oraz sukcesów w nadchodzącym  

Nowym 2020 Roku 
 życzy

Rada Nadzorcza  i Zarząd  
Grodziskiej Spółdzielni  

Mieszkaniowej
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Gość z Francji 
w Zabłotni 
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Kampinoskie wspomnienia
Wawer, 7 XI 2019 r.

Szanowny Panie Redaktorze,  
Droga Redakcjo! 

Wszystkie numery „Bogorii” czytam z wiel-
ką przyjemnością, przybliżają mi atmosfe-
rę mojego wciąż bardzo kochanego miasta. 
Dziękuję, ukłony przesyłam.

W październikowym numerze szczegól-
nie zwróciłam uwagę na Pana relację z od-
słonięcia w dn. 4 X tablicy upamiętniającej 
Kolejarzy EKD – żołnierzy Armii Krajowej. 
Wśród Nich wymieniony jest por. Jan Ma-
jewski (nazwisko okupacyjne Rawiński), 
ps. Zbigniew, o którym wiem, że w sierpniu 
i  wrześniu 1944  r. był dowódcą 4 plutonu 
w Zgrupowaniu Kampinos – formacji ma-
jącej być wsparciem dla walczących w War-
szawie. Pluton liczył 61 żołnierzy AK, 
głównie z Grodziska, ale też z Milanówka, 
Brwinowa, Błonia i Warszawy. Wśród Nich 
były dwie sanitariuszki z Grodziska – sio-
stry Handze – Jadwiga i Zofia. 

Dziwnym zrządzeniem, chyba Losu, 
3 lata temu poproszono mnie o opracowanie 
kampinoskich wspomnień, jakich napisanie 
w 1958 r. ukończył jeden z podkomendnych 
por. Zbigniewa – mieszkaniec Grodziska 
pchor./por. Bogdan Kwapisiewcz, ps. Branic-
ki. Wraz z bratem Mieczysławem jako pod-
chorążowie służyli w Zgrupowaniu Kampi-
nos. Po powrocie awansowani do stopnia 
podporucznika. Byli synami bardzo znanego 
grodziskiego młynarza, którego młyn był na 
ul. Harcerskiej, zaś mieszkali w domu przy 
ul. Traugutta. We wspomnieniach, a wła-
ściwie w pamiętniku Bogdana Kwapisiewi-
cza, dzień po dniu przywołane są nazwiska 
kolegów, ból po śmierci wielu z nich, bitwy 
i potyczki, wsie i osady, w których miały one 
miejsce. Oraz codzienne niełatwe puszczań-
skie żołnierskie życie, choć niepozbawione 
sytuacyjnego humoru i anegdotycznych 
wspomnień. Przecież to byli młodzi chłopcy. 

O dowódcy, por. Zbigniewie, pisze: „Był to 
oficer w wieku ok. 40 lat, niewysoki, ale silnie 
i proporcjonalnie zbudowany, o  prześwitu-
jącej silnie łysince. Twarz pełna, przystojna, 
z lekkim marsem, ruchy pewne i energiczne 
zwiastowały przedwojennego oficera zawo-

dowego. (…) Energiczna jego postać i system, 
w jakim przyjął ode mnie meldunek, upew-
niły mnie w mniemaniach, że tu nareszcie 
będzie robota. (…) Tak też i było. Zbigniew 
nie tylko był dobrym i energicznym oficerem 
na kwaterach, ale był także duszą każdej 
walki. Był człowiekiem niezbędnym. Potra-
fił zaskarbić sobie sympatię nie tylko jako 
dowódca, ale zaskarbił ją w naszych sercach 
jako człowiek.” 

To tylko fragment pełnych uznania słów, 
w jakich Bogdan Kwapisiewicz opisuje swo-
jego dowódcę. Całość wspomnień to bardzo 
ciekawy, nieznany, niepublikowany frag-
ment historii grodziskiej AK, na pewno wart 
książkowego wydania. Rękopis wspomnień, 
wraz z kopiami wielu dokumentów, powie-
rzył mi Paweł Kujawiak – wnuk Bogdana 
Kwapisiewicza. Za przekazanie do Mu-
zeum Powstania Warszawskiego amatorsko 
oprawionego ich zbioru otrzymaliśmy pełne 
uznania podziękowania.

Po wojnie Bogdan Kwapisiewicz zamiesz-
kał w Łodzi, Jan Majewski w Białymsto-
ku. Kampinoskie dni wciąż były im żywe, 
a  szczególnie klęska powstania, daremność 
ich walki. Przez wiele lat por. Majewskie-
go musiały boleć rozterki, jakie przeżywał 
podjąwszy decyzję o wymarszu plutonu 
w  dniu 27 września, opuszczeniu Puszczy 
i kierowaniu się do Grodziska. W liście z dn. 
24 IX 1959 r., adresowanym z Białegostoku 
do Bogdana Kwapisiewicza, por. Majewski 
pisze: „Moment opuszczenia Kampinosu 
utkwił mi głęboko w pamięci. Mój pogląd 
na tą sprawę nie uległ zmianie. I czy to się 
komuś podoba, czy też nie, jestem dumny, że 
wówczas udało mi się, po odłączeniu od Ś.P. 
majora Okonia, doprowadzić swą grupę do 
Grodziska bez strat. Nasi ówcześni przeło-
żeni uważali, że nie potrzebują liczyć się ze 
zdaniem jakiegoś tam poruczniczyny. Ich to 
sprawa, a mogiły mówią za siebie”. 

Te mogiły to miejsce pamięci na cmenta-
rzu w Budach Zosinych k. Jaktorowa, gdzie 
miała miejsce potyczka z Niemcami, w któ-
rej poległ major Okoń i wielu żołnierzy wy-
cofujących się z Puszczy Kampinoskiej.

n  Alicja Szafrańska

Echa naszych publikacji

Prezydenckie 
wyróżnienie

Magiczny ołówek
Jedną z piękniejszych uroczystości w na-

szej szkole jest przyjęcie pierwszaczków w po-
czet uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Marii Konopnickiej. W tym roku to wyda-
rzenie miało miejsce 24 października. Tego 
dnia wszystkie dzieci z klas pierwszych były 
odświętnie ubrane, a na głowach miały bire-
ty. Uroczystość rozpoczęło tradycyjnie wpro-
wadzenie sztandaru szkoły oraz wspólne od-
śpiewanie hymnu narodowego i pieśni szkoły. 
(…) Podczas uroczystości dzieci śpiewały 
piosenki, mówiły krótkie wierszyki, a także 
odpowiadały na czasem dość trudne pytania 
pani nauczycielki. „Te pytania łatwe były, 
trudu nam nie przysporzyły” powiedział na 
koniec sprawdzianu chłopiec z kl. ID. Kiedy 

dzieci zdały już test wiedzy, dowiedziały się, 
co to jest tak naprawdę to Ślubowanie. (…)

Pierwszaki ślubowały uroczyście: „Dbać 
o dobre imię szkoły, wypełniać sumiennie 
obowiązki ucznia, uczyć się pilnie i wzorowo 
zachowywać, szanować nauczycieli, pracow-
ników szkoły, koleżanki i kolegów, dbać o przy-
rodę, aby świat był zawsze piękny, swoją na-
uką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom oraz swojej Ojczyźnie – Polsce”.

Następnie Pani Dyrektor prosiła klasy 
w kolejności o wyjście na środek i dotykając 
magicznym ołówkiem w ramię sprawiała, że 
dziecko od tej chwili jest już pełnoprawnym 
uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Grodzisku. Na dowód tego 

dzieci otrzymały tarczę i legitymację szkolną 
oraz dyplom pasowania na ucznia. (…) Na 
pełnoprawnych już uczniów SP nr 2 czekała 
pięknie udekorowana brama z napisem „Je-
stem uczniem”. Uczniowie złączeni szarfą na 
znak jedności, przechodzili przez ukwieconą 
bramę, a stamtąd droga prowadziła już pro-
sto do sal lekcyjnych, gdzie tego dnia wyjąt-
kowo nie było lekcji, ale czekał na wszystkich 
poczęstunek przygotowany przez przejętych 
i wzruszonych rodziców.

n  Agnieszka Kozłowska

7 listopada 2019 roku Niepubliczne 
Przedszkole Muzyczno-Językowe „Wesołe 
Nutki” w Grodzisku Mazowieckim, otrzy-
mało bardzo miłą patriotyczną niespo-
dziankę w postaci listu gratulacyjnego od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Już drugi rok Przedszkole „Wesołe Nutki” 
bierze udział w Międzynarodowym Pro-
jekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska 
Cała”, organizowanym przez Panią Ludmi-
łę Fabiszewską. Projekt ten został skierowa-
ny do przedszkoli i szkół w celu wychowania 
do wartości, poprzez kształtowanie postaw 
obywatelskich oraz patriotycznych u dzieci. 
Dzięki temu przedszkolaki kształtują swo-
ją wiedzę historyczną o państwie polskim, 
a także poznają symbole narodowe. (…) 
W Przedszkolu „Wesołe Nutki” zostały już 
zrealizowane cele Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska 
Cała”, m.in.: rodzinny konkurs plastyczny 
– „Karoca dla Kopciuszka – pojazd wyko-
nany z Darów Złotej Polskiej Jesieni”, pokaz 
tańców i zabaw ludowych, zajęcia kulinar-
ne – „Kulinarne podróże po Polsce” (zajęcia 
cykliczne), wykonywanie tematycznych prac 
plastycznych, zorganizowanie pomocy na 
rzecz zwierzaków ze Straży dla Zwierząt, 
zorganizowanie kącika patriotycznego, na-
uka hymnu narodowego, występ z okazji 
101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Poprzez udział w projekcie dzieci pogłę-
biają swoją wiedzę patriotyczną, umacniają 
więź z państwem, a przede wszystkim nauka 
przez zabawę staje się dla nich ciekawsza.

Dla przedszkola to ogromne wyróżnienie, 
a także bodziec do dalszej pracy.
n  Marta Bukat, dyrektor Niepublicznego 

Przedszkola Muzyczno-Językowego  
„Wesołe Nutki” w Grodzisku Mazowieckim
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Obawy przed ostatnimi jesiennymi meczami III ligi piłkar-
skiej były w Grodzisku duże, bowiem ewentualne porażki 
mogłyby pogrążyć Pogoń na dnie tabeli, z wyraźną stratą do 
bezpiecznych lokat, zwłaszcza że powodów do optymizmu 
nie było zbyt wiele. Jednak w kończących rundę spotkaniach 
nasi piłkarze odnieśli dwa zwycięstwa, dzięki którym nie tylko 
opuścili strefę spadkową, ale też przywrócili nadzieje na spo-
kojne utrzymanie.

24

u

u
W dwóch ostatnich meczach rundy 
jesiennej rezerwy Pogoni najpierw roz-

gromiły 8:0 Przyszłość Włochy, a następnie 
uległy liderującej drugiej drużynie Ursusa 
0:2. Tym samym podopieczni trenera Ma-
cieja Przybylskiego z 27 pkt na półmetku 
rozgrywek są na 7 miejscu. To najlepszy wy-
nik w historii występów tego zespołu w lidze 
okręgowej. Przedsezonowym celem miało 
być utrzymanie, ale dzięki świetnym wystę-
pom naszym „rezerwistom” znacznie bliżej 
do walki o IV ligę, niż do strefy spadkowej. 
Do 1 miejsca Pogoń II traci tylko 5 pkt, zaś do 
drugiej lokaty, dającej prawo gry w barażach 
– 4. Gdyby nie walkower, którym ukarano 
klub za wygrany 3:1 mecz z SEMP Ursynów, 
dorobek punktowy byłby jeszcze lepszy. Ale 
nie ma co narzekać, efekt końcowy przeszedł 
najśmielsze oczekiwania. Olbrzymim han-

dicapem są występy w  rezerwach piłkarzy 
z pierwszego zespołu, bez pomocy których 
trudno byłoby zanotować tak dobry wynik.

W rundzie jesiennej Pogoń II odniosła 
8 zwycięstw, zanotowała 3 remisy oraz 4 po-
rażki, legitymując się bilansem bramkowym 
38:23. Strzelcy: Franciszek Ratajczyk – 8, 
Mikołaj Czaplicki – 7, Mateusz Kinast – 4, 
Bartłomiej Nowak, Szymon Leszczyński – 
po 3, Patryk Szymański, Jakub Łabęda – po 
2, Adrian Grabowski, Sebastian Dziewulski, 
Kacper Łoś, Piotr Jaroń, Radosław Graczyk, 
Jakub Kołaczek, Mateusz Skorupa, Michał 
Borychowski, Bartłomiej Gajda – po 1.

Wyniki: Przyszłość Włochy (d) 8:0 (Fran-
ciszek Ratajczyk – 3, Jakub Łabęda – 2, Mi-
kołaj Czaplicki, Michał Borychowski, Bartło-
miej Gajda), KS Ursus II (d) 0:2.

   Michał Śliwiński

Efekt przeszedł oczekiwania 

Zofia Śliwka zdobyła dwa złote me-
dale – w singlu i drużynie, podczas 

rozegranego w Czechach Turnieju Nadziei 
Olimpijskich, na starcie którego stanęły pig-
pongistki z państw Grupy Wyszehradzkiej, 
czyli Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. 
W  grze pojedynczej nasza zawodniczka za-
notowała komplet 10  zwycięstw, zaś w ry-
walizacji drużynowej Polki wygrały po 5:0 
z Czeszkami i Słowaczkami, co mimo poraż-
ki 1:4 z Węgierkami dało naszej reprezentacji 
triumf w całych zawodach. Z kolei, podczas 
II Grand Prix Polski, które odbyło się w Sę-
polnie Krajeńskim, Zosia zameldowała się 
w  najlepszej „ósemce” zawodów, podobnie 
jak Michał Gawlas.    (mś)

e

Złoto dubeltowo 

u

Skromny dorobek
Wyjazdową porażką 1:2 z Promykiem 
Nowa Sucha (bramka: Adrian Żakow-

ski) zakończyli rundę jesienną występujący 
w  A-klasie piłkarze rezerw Chlebni. Po-
wiedzmy sobie, rundę nieudaną, po której 
drużyna trenera Pawła Żeglińskiego z 12 pkt 
zajmuje odległe, 12 miejsce, w czternastoze-
społowej grupie. Na ten skromny dorobek 
złożyły się 3 zwycięstwa, 3 remisy oraz 7 po-
rażek, przy bilansie bramek 23:29. Spadek ra-
czej nie powinien grozić, bowiem mimo kło-
potów kadrowych Chlebnia II może liczyć na 
wsparcie zawodników z pierwszego zespołu. 
Strzelcy: Adrian Żakowski – 5, Marcin For-
nalik, Sebastian Palmowski – po 4, Piotr 
Chłystek – 3, Adam Sierański, Marcel Omie-
ciński – po 2, Mateusz Piórkowski, Krzysztof 
Wieczorek, Krzysztof Mamla – po 1.    (mś)

Piłkarze grodziskiej Pogoni, po bodaj 
najlepszym meczu w swym wykona-

niu, pokonali u siebie ówczesnego wicelide-
ra, Znicz Biała Piska, by w kolejnym niezwy-
kle ważnym dla układu dolnej strefy tabeli 
meczu zwyciężyć na wyjeździe Ruch Wyso-
kie Maz. Szkoda, że dobrej serii nie udało się 
podtrzymać w rozegranym awansem z run-
dy wiosennej pojedynku w  Aleksandrowie 
Łódzkim, gdzie po wyrównanej walce nasza 
drużyna uległa gospodarzom, tracąc decy-
dującą bramkę (który to już raz?) w samej 
końcówce spotkania. 

Rundę jesienną Pogoń zakończyła na 
13  miejscu, z 18 pkt na koncie, notując 
5 zwycięstw, 3 remisy oraz 10 porażek. Jed-

nak przewaga nad strefą spadkową jest tak 
mała, że trudno mówić o spokojnej przerwie 
zimowej. Ursus ma tyle samo punktów co 
my, Ruch i Lechia Tomaszów – jeden mniej, 
Polonia W-wa – dwa mniej i tylko nad Wa-
silkowem przewaga jest wyraźna i  wyno-
si 10  pkt. Siła ognia w naszym zespole jest 
duża, o czym świadczy 28 zdobytych bra-
mek. Niepokoi jednak liczba straconych goli 
(33), która należy do najwyższych w lidze, 
co stanowi swego rodzaju paradoks, bo-
wiem para naszych bramkarzy – Sebastian 
Przyrowski i  Piotr Zieliński, prezentowała 
się co najmniej poprawnie, stanowiąc chyba 
najlepszy duet na tej pozycji w całej lidze. 
Dlatego poprawa gry obronnej jest jednym 

z głównych zadań przed rundą rewanżową. 
Do tego potrzebne są wzmocnienia w każdej 
formacji, które nie tylko zwiększą rywaliza-
cję w drużynie, ale też wyraźnie poprawią jej 
jakość.

Strzelcy: Patryk Szymański – 9, Michał 
Strzałkowski – 6, Damian Jaroń – 4, Jakub 
Kołaczek – 3, Jakub Łabęda, Grzegorz Gul-
czyński, Franciszek Ratajczyk, Michał Gła-
dysz, Mateusz Kinast, samobójcze – 1.

Wyniki: Znicz Biała Piska (d) 3:1 (Damian 
Jaroń, Patryk Szymański, Michał Strzałkow-
ski), Ruch Wysokie Mazowieckie (w) 3:1 (Ja-
kub Kołaczek, Mateusz Kinast, Jaroń), Sokół 
Aleksandrów Łódzki (w) 1:2 (Kołaczek).

   Michał Śliwiński

Obiecujący 
finisz rundy

u
Finisz rundy jesiennej w wykonaniu piłkarzy 
Chlebni był niezwykle udany. Dzięki odnie-
sionym zwycięstwom ekipa trenera Grzegorza 
Sitnickiego na półmetku sezonu zameldowała 
się na 6 miejscu w tabeli ligi okręgowej, mając 
28 pkt na koncie. Strata do lidera wynosi za-
ledwie 4 pkt, zaś do drugiej pozycji – 3. Tym 
samym Chlebnia, która przez większą część 
rundy jesiennej prezentowała się przeciętnie, 
dzięki skutecznej końcówce jesieni powróciła 
do grona drużyn zgłaszających czwartoligowe 
aspiracje. Zwłaszcza że kadra zespołu jest sil-
na, a dodatkowo w tym sezonie nie ma zdecy-
dowanych faworytów do wygrania ligi. Małe 
różnice punktowe powodują, że śmiało o tym 
celu może myśleć nawet 7 drużyn. Cieszy jak 
zwykle świetna dyspozycja strzelecka autora 

12 trafień Michała Ocipki, z drugiej – martwić 
musi, że ciężar zdobywania bramek spoczywa 
głównie na jego barkach, bowiem kolejni w tej 
klasyfikacji piłkarze zdobyli tyko po 2 gole.

Chlebnia w rundzie jesiennej grała bez-
kompromisowo, notując zaledwie jeden remis, 
przy 9 zwycięstwach i 5 porażkach, z bilansem 
bramkowym 28:16. Strzelcy: Michał Ocipka 
– 12, Michał Gwiazda, Maciej Zawitaj, Filip 
Kamiński, Dominik Jarczak – po 2, Grzegorz 
Opieka, Krzysztof Mamla, Artur Starosz, 
Marcel Omieciński, Mateusz Piwko, Mateusz 
Tarnowski, Damian Warmiak, Sebastian Pal-
mowski – po 1.

Wyniki: KS Ursus II (d) 3:0 (Filip Kamiński, 
Michał Ocipka, Dominik Jarczak), KS Teresin (w) 
4:3 (Ocipka – 3, Sebastian Palmowski).   (mś)

Powrót aspiracji
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Pewny awans mimo porażki

Jak przystało na mistrzów Po frycowym  
przyszły punkty

Młodzież ma się dobrze  

Wywalczyli niejeden medal 

Wprawdzie po 4 kolejkach spotkań 
Dartom Bogoria miała już zapewnio-

ny awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, 
jednak dwa ostatnie spotkania nie były me-
czami o  pietruszkę. Ewentualne zwycięstwa 
dałyby naszemu klubowi pierwsze miejsce 
w grupie i teoretycznie łatwiejszego rywala 
w starciu o  półfinał. Jednak taki scenariusz 
się nie sprawdził. W pierwszym spotkaniu 
nasi zawodnicy zgodnie z planem nie dali 
najmniejszych szans portugalskiemu GDCS 
Juncal, oddając rywalom zaledwie 2 sety. 
Niestety, w  drugim meczu podopieczni tre-
nera Tomasza Redzimskiego, mimo absencji 

w szeregach rywali ich asa Patricka Franziski, 
nie sprostali niemieckiemu FC Saarbruecken, 
przegrywając podobnie jak w Grodzisku 2:3. 
Ostatecznie Dartom Bogoria z 10 pkt zajęła 
2  miejsce w swej grupie, pewnie awansując 
do najlepszej ósemki europejskich klubów.

Wyniki: GDCS Juncal (d) 3:0 (Badowski 
– Saheed Idowu 3:2, Gionis – Andriej Bukin 
3:0, Sirucek – Bruno Silva 3:0); FC Saarbru-
ecken (w) 2:3 (Badowski – Kun Shang 0:3, 
Gionis – Tomas Polansky 3:1, Sirucek – Dar-
ko Jorgic 1:3, Gionis – Shang 3:1, Badowski 
– Polansky 0:3). 

 Michał Śliwiński

Końcówka pierwszej rundy rozgrywek Lotto 
Superligi była znakomita w wykonaniu teni-
sistów stołowych Dartomu Bogorii Grodzisk. 
W  pięciu ostatnich meczach podopieczni tre-
nera Tomasza Redzimskiego zanotowali kom-
plet zwycięstw, przegrywając ze swymi rywala-
mi zaledwie dwa pojedynki. Dzięki temu nasza 
drużyna z 29 pkt na koncie, jak przystało na 
obrońców tytułu mistrzowskiego, zakończyła 
rundę w fotelu lidera.

Wyniki: Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 
(w) 3:1 (Pavel Sirucek – Tomasz Lewandow-
ski 3:0, Masaki Yoshida – Pang Yew En Koen 

3:2, Marek Badowski – Piotr Chodorski 2:3); 
Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz (d) 3:1 (Yoshi-
da – Artur Grela 3:1, Badowski – Machi Asuka 
1:3, Sirucek – Wiaczesław Burow 3:1, Yoshida 
– Asuka 2:1); Energa Manekin Toruń (w) 3:0 
(Yoshida – Yuki Hirano 3:0, Sirucek – Konrad 
Kulpa 3:0, Badowski – Tomasz Kotowski 3:1); 
UKS Warta Kostrzyn (w) 3:0 (Yoshida – Sławo-
mir Dosz 3:0, Badowski – Jakub Masłowski 3:1, 
Sirucek – Daniel Bąk 3:0); ASTS Olimpia-Unia 
Grudziądz (d) 3:0 (Panagiotis Gionis – Jan Zan-
decki 3:0, Sirucek – Marco Golla 3:1, Badowski 
– Szymon Malicki 3:0).    (mś) 

Po słabym starcie solidnie zaczęli 
punktować siatkarze drugoligowej 

Sparty Grodzisk, co pokazuje, że debiutant po-
znał już dobrze ligę i czuje się w niej coraz pew-
niej. W pięciu ostatnich spotkaniach, kończą-
cych pierwszą rundę i rozpoczynających drugą, 
podopieczni trenera Mateusza Mosura odnieśli 
trzy zwycięstwa, co zaowocowało awansem w 
tabeli. Ci, którzy lubią siatkówkę, a jak widać 
po wypełnionych trybunach hali sportowej, 
w Grodzisku ich nie brakuje, na meczach Spar-
tiatów nie mogą narzekać na nudę, bowiem ich 
spotkania są bardzo zacięte i trzymają w napię-
ciu do ostatniej piłki. Wystarczy powiedzieć, że 
w czterech z pięciu ostatnich pojedynków do 
wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. 
W tabeli swej ośmiozespołowej grupy Sparta 
z 8 pkt zajmuje 6 miejsce. Na tę zdobycz złoży-
ły się 3 zwycięstwa po tie-breakach, dające po 
2 pkt oraz 5 porażek, z których dwie (po tie-bre-
akach) przyniosły po jednym punkcie.

Trzecioligowa drużyna kobiet po udanym 
początku dostała lekkiej zadyszki i po trzech 
porażkach spadła na 4 miejsce w tabeli.

Z kolei debiutujący na poziomie IV ligi drugi 
zespół mężczyzn zdobywa na razie doświad-
czenie w seniorskiej rywalizacji i plasuje się 
z 3 pkt na 10 pozycji, mając na koncie wygraną 
z Olympem Błonie.  

Wyniki. II liga mężczyzn: Eco Team AZS 
2020 Stolzle Częstochowa (w) 3:2, MKS Bzura 
Ozorków (w) 1:3, Lotnik Łęczyca (d) 3:2, SMS 
PZPS III Spała (w) 2:3, AZS Częstochowa (d) 
3:2. III liga kobiet: UKS Lesznowola (w) 3:1, 
Wojskowe W-wa (w) 0:3, UKS Esperanto W-wa 
(d) 0:3, SPS Konstancin Jeziorna (w) 2:3. IV liga 
mężczyzn: MUKS Volley Płock (w) 2:3, Olimpij-
czyk Mszczonów (d) 0:3, Olymp Błonie (w) 3:2, 
Huragan Wołomin (w) 0:3.    (mś)

Wiele wskazuje na to, że rezerwowe drużyny 
męskie oraz zgłoszony do rozgrywek II ligi 
zespół kobiecy włączą się do walki o awans 
na wyższy poziom rozgrywkowy, bowiem 
jak na razie ekipy te, złożone z młodych 
adeptów klubowej Akademii, wspartych do-
świadczonymi zawodnikami, w osobach Jac-
ka Szachnowskiego i Zbigniewa Grześlaka, 
zajmują bardzo wysokie pozycje.

Drugoligowa ekipa kobieca z 4 pkt jest 
liderem II ligi, z kolei w II lidze mężczyzn, 
Bogoria II z 11 pkt. zajmuje 2 lokatę. Wystę-
pująca w IV lidze Bogoria III plasuje się rów-
nież na drugim miejscu, z dorobkiem 10 pkt.

Wyniki. II liga kobiet: MLUKS Nadwiślan 
Płock (d) 10:0 (Milena Mirecka, Martyna 
Lis – po 2, Katarzyna Trochimiuk, Antoni-

na Zembowicz, Zofia Śliwka, Aleksandra 
Oskiera, Lis/Trochimiuk, Zembowicz/Śliw-
ka); IKTS Broń Radom (w) 8:2 (Trochimiuk, 
Lis – po 2, Śliwka, Mirecka, Zembowicz, Lis/
Trochimiuk). II liga mężczyzn: MUKS Bein-
teractive Gąbin (w) 6:4 (Jacek Szachnowski 
– 2, Jakub Stecyszyn, Michał Gawlas, Szy-
mon Wiśniewski, Szachnowski/Stecyszyn); 
Dekorglass Działdowo II (d) 5:5 (Miłosz 
Redzimski, Szachnowski, Stecyszyn, Gaw-
las, Redzimski/Wiśniewski); GUKS Orzeł 
Siedlin (d) 6:4 (Szachnowski – 2, Redzim-
ski – 2, Szachnowski/Stecyszyn, Redzimski/
Majchrzak). IV liga: AZS Politechnika War-
szawska II (w) 8:2 (Zbigniew Grześlak, Jacek 
Mitas – po 2,5, Mikołaj Giereło, Adam Stą-
porek – po 1,5).    (mś)

Sporo udanych występów zanotowali re-
prezentanci sportów walki. W rozegranych 
w Kaliszu Mistrzostwach Polski dwa medale 
zdobyli zawodnicy Sparty Grodzisk. W gro-
nie juniorów srebro wywalczył Kamil Rasz-
tawicki, zaś brąz zdobyła Julia Dobrowolska, 
obydwoje prowadzeni przez sensei Tomasza 
Basiaka. Ta sama para zawodników przy-
wiozła medale ze Szklarskiej Poręby, gdzie 
odbył się finałowy turniej Polskiej Ligi Shin-
kyokushinkay. Dobrowolska okazała się 
najlepsza w kata, a Rasztawicki, obok złota 
w kata, zdobył srebro w kumite.

Jeśli chodzi o występy reprezentantów 
grodziskiego UKS Budo, to podczas ogól-
nopolskiego turnieju Ochi Cup, który odbył 
się w Krotoszynie, pierwsze miejsca w kata 

i kumite zajęli: Zofia Knyziak, Jakub Malicki 
i Eryk Wdowiarski, a trzecie – Julia Zwierz-
chowska (kumite) i Stefan Gozdek (kata). 
Marta Pietrzak, Antonina Zembowicz i Zu-
zanna Piechucka wywalczyły drużynowo 
dwa brązowe krążki w kata i kumite w rywa-
lizacji młodziczek podczas krotoszyńskiego 
Pucharu Polski Karate Olimpijskiego. Z ko-
lei w Gwiazdkowym Turnieju w brazylijskim 
jiu jitsu, który miał miejsce w Jakubowie, 
na drugim stopniu podium stanęli Sandra 
Wróblewska, Maksymilian Wysocki i Jan 
Osuch, zaś na trzecim – Olaf Szulc i Kac-
per Grzegorczyk. W tej samej dyscyplinie  
podczas krajowego czempionatu w Stargar-
dzie złoto i brąz wywalczyła Julia Lewan-
dowska.    (mś)

e
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    Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Sylwii Zielińskiej
Rodzinie i Bliskim

przekazujemy wyrazy współczucia.
Klub Sportowy „Bogoria”
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Krzyżówka świąteczna
Rozwiązanie hasła utworzą 
litery z pól ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu  
i uszeregowane od 1 do 15.

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

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

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

Zastrzega się prawo skracania i redagowania 
tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów UM.  

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 602 455 130  

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 
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e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl
FB: Grodziskie Pismo  

Społeczno-Kulturalne Bogoria

Bog                                                        riaBog                    R  

Poziomo:
1. krasnoludek; 7. okres ośmiu dni od jakiejś 
daty; 11. klacz rasowego konia; 12. podłoże, 
na które skaczą narciarscy skoczkowie w lecie; 
13. imię aktorki Cembrzyńskiej; 14. w przy-
słowiu – nie ma na nie rady; 16. w Krakowie 
Balice, w Warszawie Okęcie; 18. postulat, żą-
danie, propozycja; 19. Anna – tytułowa bo-
haterka powieści Lwa Tołstoja; 21. Anthony 
– amerykański reżyser westernów („Mściciel 
z Laramie”, „Winchester ‘73”); 23. nieżyt nosa; 
26. bonifikaty; 28. pomoc, wsparcie, zasiłek; 
29.  przewlekła choroba oczu; 31.  bardzo 
dobra opinia o kimś; 33. Onufry – postać 
z  „Potopu” Henryka Sienkiewicza; 36.  część 
przedstawienia teatralnego; 37.  tytuł opery 
Georges’a Bizeta; 39. niewielki, często ozdob-
ny przedmiot do spinania czegoś; 40. dowód-
ca kozacki; 41. nudziarz, tetryk.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 293:
1     2    3     4    5    6    7    8     9    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 y 

W krzyżówce zaszyfrowane było hasło 
„Marek Januchowski”. Zwycięzcą został 
p. Kamil Krawiecki. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Cen-
trum 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

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 
15 stycznia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji. Nagrodą jest zaprosze-
nie dla dwóch osób do Kina Centrum Kul-
tury na dowolnie wybrany seans filmowy.

Pionowo:
2. gra z kulami i dziewięcioma słupkami; 
3.  Tomasz, założyciel Towarzystwa Filoma-
tów, 4. lekki, mały czołg bez wieży; 5. skaliste 
wzniesienie w łożysku rzeki; 6. bezbarwna, 
przezroczysta masa plastyczna; 8. uniemożli-
wia pieskom ugryzienie kogoś; 9. zbiór map; 
10. nauka badająca możliwości podróży mię-
dzyplanetarnej; 15. pieśń pochwalna, patrio-
tyczny lub religijny utwór liryczny; 17. druga 
żona Mieszka I; 18. manifestacja; 19. odłama-
na tafla lodu; 20. pomieszczenie mieszkalne; 
22. imię aktora Nolte’a znanego m.in. z filmu 
„Pogoda dla bogaczy”; 24. pejzaż; 25. pierw-
szy publiczny pokaz sztuki teatralnej, opery 
lub filmu; 27. George, prezydent USA w latach 
1989-1993; 30. największe osiągnięcie w  ja-
kiejś dziedzinie; 32. zwierzę futerkowe z  ro-
dziny łasicowatych; 34. najwyższe góry w Eu-
ropie; 35. odblask pożaru; 38. cios, uderzenie.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
oraz nadchodzącego Nowego 2020 Roku,

składamy wszystkim Bardom, ich Rodzinom  
i Sympatykom naszego Stowarzyszenia, 

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,  
zdrowia i spełnienia marzeń

Bardowie  
Zachodniego Mazowsza
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n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz 
MYCIE elewacji, kostki, parkanów, dachów.  
Tel. 604 408 618; 22 662 30 20. Usługi świadczymy  
u klienta. Dojazd w cenie usługi
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a.  
Tel. 692 465 581
n Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf 
chłodniczych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139
n Pranie tapicerek meblowych, samochodowych, 
wykładzin, dywanów, wyłącznie środkami Karcher.  
Tel. 727 605 505
n KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD 
RĘKI!!! Tel. 603 903 405. Za auta krajowe z niskim 
przebiegiem płacę najwięcej!!!
n Kupię kawalerkę w centrum Grodziska. Możliwa 
również zamiana na kawalerkę w centrum warszawy. 
Tel. 538 360 001
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Zakończona została budowa 
systemu wczesnego ostrze-
gania i alarmowania w gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki.  
Zainstalowanych zostało 
15  punktów alarmowych 
składających się z nowocze-
snych syren elektronicznych 
szczelinowych wraz z urzą-
dzeniami do włączania, ste-
rowania i kontroli. System 
doposażony został w urzą-

dzenia do monitorowania 
tj. stację pogody i detektory 
do wykrywania skażeń che-
micznych i skażeń promie-
niotwórczych. Na realizację 
budowy syren Gmina Gro-
dzisk Mazowiecki otrzymała 
dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-
2020 w wys. ok. 400 tys. zł. 

System wczesnego  
ostrzegania i alarmowania Z całego serca dziękuję Gościom 

oraz Koleżankom i Kolegom Sołty-
som za przyjęcie zaproszenia w ten 
przedświąteczny czas. Są wyda-
rzenia, na które czekamy cały rok. 
Do takich należy spotkanie opłat-
kowe i było mi bardzo miło gościć 
Państwa w tym roku w świetlicy 

w Zabłotni. Po raz kolejny dowie-
dliśmy, że pomimo różnic jesteśmy 
serdeczną i pełną energii grupą 
przyjaciół. Dziękuję księdzu Janu-
szowi Staroście za wprowadzenie 
w bożonarodzeniowy nastrój.

Danuta Dubielecka, opiekunka 
świetlicy i sołtys w Zabłotni

Podziękowania

Komunikat
Informuję, że od 
10 grudnia 2019 r. 
punkt poboru krwi 
w Szpitalu Zachodnim będzie 
czynny w godz. 8.00 -12.00. 
Jak zawsze w każdy wtorek.

Bożena Bajkowska, 
 PCK Grodzisk Maz.

Ogłoszenie
Wandziu, minął rok od śmier-
ci Witusia – pozwól Jemu od-
począć. Trudno nam jest po-
godzić Twój ból, ale chcemy 
pomóc Tobie, żeby zamknąć 
tę nieszczęsną księgę. Jeste-
śmy z Tobą i będziemy Ciebie 
wspierali

Przyjaciółki i Przyjaciele
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ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ  
DO KL. I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021!

Nasze atuty:
n  kameralna społeczność szkolna
n dobrze wykształcona i pełna pasji kadra pedagogiczna
n  rozszerzony program MEN  

(więcej polskiego, matematyki i informatyki)
n  8 godzin języka angielskiego od kl. I
n  2 godziny francuskiego od kl. I
n  wygodne, przestronne sale dydaktyczne
n  sala gimnastyczna i boisko szkolne 
n  zadrzewiony ogród i plac zabaw
n  własna kuchnia 
n  całodobowy monitoring i system kamer
n  KAMERALNE PRZEDSZKOLE DLA RODZEŃSTWA   

(język angielski metodą Helen Doron 2 razy dziennie)

Wzorując się na życiu naszego patro-
na chcielibyśmy zaszczepić w naszych 
uczniach pragnienie poznawania świata 
nie jako bierni odbiorcy, ale jego aktywni 
twórcy, którzy poprzez swoje działania 
będą potrafili kształtować własne ży-
cie już od młodzieńczych lat. Dążymy 
do tego, aby nasi uczniowie osiągali 
sukcesy na miarę swoich możliwości!  
Uczymy i wychowujemy!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
im. Leonarda da Vinci 
ul. Mazowiecka 87a
05-825 Książenice
 tel: 607 44 42 40

www.szkola-vinci.pl
www.wesoly-autobus.pl

16 STYCZNIA GODZ. 16.00–17.00 WARSZTATY GRUPOWE  
DLA KANDYDATÓW DO KL. I. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

Wyławianie myślenia

Nadbużańskie klimaty

1 grudnia w grodziskiej Me-
diatece odbył się wernisaż wy-
stawy Grażyny Bartnik „Złote 
Runo”. Tytuł ten odnosi się do 
jednej z prac, która przedsta-
wia sierść mitycznego barana 
Chrysomallosa. W  starożyt-
nych czasach skóry baranów 
wykorzystywano do wyła-
wiania drobin złota z rzeki, 
jednak to konkretne służy do 
wybierania czegoś innego, 
ważniejszego – myślenia, nie 
tylko o sztuce. Prace Pani Gra-
żyny tworzone są przy użyciu 

niecodziennego materiału, 
jakim jest tektura. Wykonane 
z niej paski, figury i strzępki 
przechodzą proces malowa-
nia, układania i łączenia w ca-
łość.    (jr)

„Czekamy na plener malarski 
i wyglądamy przygody jak Old 
Shatterhand na Dzikim Zacho-
dzie” – napisał dyrektor Pu-
blicznego Ogniska Plastycznego 
Jakub Cwieczkowski w katalogu 
„Plener 2019”. 7 grudnia licznie 
przybyli do Galerii Popkolor go-
ście mieli okazję zapoznać się 
nie tylko z  tym wydawnictwem, 
ale i  efektami artystycznych 
przygód, które stały się udzia-
łem kilkudziesięciorga słuchaczy 
Ogniska Plastycznego podczas 
dwóch kilkunastodniowych ple-
nerów w nadbużańskich Łazach, 

niedaleko Wyszkowa. W sumie 
wyeksponowano ponad 100 prac, 
a  wystawa połączona była z co-
rocznymi Targami Sztuki.

Trzy tygodnie wcześniej swoje 
malarstwo zaprezentowały w Ga-
lerii Popkolor Katarzyna Stasiak 
i Ewa Habierska, wieloletnie słu-
chaczki grodziskiego Ogniska 
Plastycznego. – To podsumo-
wanie działalności artystycznej. 
Po wielu latach pracy osiąga się 
pewien poziom i to rzeczywiście 
był poziom profesjonalny – re-
komendował dokonania artystek 
Jakub Cwieczkowski.    (kb)
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