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I stało się… minęło dokładnie ćwierć wieku od pierwszego wydania 
„Bogorii”, które trafiło do rąk czytelników w kwietniu 1992 roku. 

Komeda w PoczekalniPoczekalnia PKP na dworcu kolejowym zaprasza na „Maj z muzyką 
Komedy” – 10 maja odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Marka 
Karewicza, poświęconej Krzysztofowi Komedzie. 17 maja można przyjść 
na koncert Roberta Majewskiego i Andrzeja Jagodzińskiego z utworami 
mistrza, a 26 maja zaplanowano projekcje filmowe: do obejrzenia 
unikatowy wywiad z Zofią Komedową oraz słynne „Dziecko Rosemary”.
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Jubileusze to zawsze dobra okazja, by sięgnąć do wspomnień. Dlatego warto przywołać słowa, zdobiące winietę „Przy-jaciela Grodziska”, jednodniówki wyda-wanej w 1929 roku, do których w pierw-szym numerze odwoływali się założyciele „bogorii”: „pismo poświęcone sprawie rozwoju życia społecznego, samorządo-wego, gospodarczego i kulturalnego”.  nic dodać, nic ująć – od ćwierćwiecza właśnie taka tematyka dominuje na bo-goryjnych łamach. być może mniej u nas siania twórczego fermentu, a więcej kronikarskiej sumienności, jednak dzię-ki temu „bogoria” stała się przez te lata potężnym archiwum, w którym odnoto-wane są najważniejsze dla współczesnej historii miasta wydarzenia.Założycielami byli ówczesny dyrektor Ośrodka Kultury Grzegorz Witkowski i  Krystyn Fok, pierwszy redaktor naczel-ny, który z aktywną życzliwością odpo-wiedział na prośbę o napisanie kilku słów na temat prapoczątków gazety. Z jego wspomnieniami można zapoznać się  na str. 17.
Jubileusz to także wyborna okazja do podziękowań. Trudno wymieniać wszyst-kich zasłużonych dla naszego tytułu, któ-rym chcielibyśmy podziękować, bo na tej liście znaleźliby się redaktorzy, dziennika-rze, graficy, fotograficy, wydawcy, przed-stawiciele władz samorządowych, którzy mieli wpływ na istnienie i rozwój gazety. Jednak jedno jest pewne: nie byłoby „bo-gorii” bez naszych Czytelników, zarówno tych, którzy kupowali ją jeszcze w cza-sach romantycznych, czarno-białych po-czątków, jak i tych, którzy poznali ją, gdy stała się kolorowym, bezpłatnym czaso-pismem. Dlatego serdecznie dziękujemy  za wspólne ćwierć wieku i polecamy się na przyszłość!  

    Krzysztof Bońkowski
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Liczy się każdy bilet 
Kino Centrum Kultury przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji 
#wspieramykinapolskie. Na stronie www.wspieramy-kina.pl każdy może kupić 
dowolną liczbę e-biletów do wybranego kina w Polsce. Bilety można będzie 
wymienić na dowolny seans 2D po wznowieniu działania kina. Kupiony e-bilet 
otrzymuje się na wskazany adres e-mail w postaci kodu, który później podaje  
się w kasach kina i wymienia na bilet. Cena e-biletu w kinie CK to 17 zł.

Wiosna inna niż zwykle
wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki od 1992 roku ISSN 1233–0337

Zwykle był to czas, gdy wraz z rozkwita-
jącą przyrodą ulice zapełniały się prze-
chodniami i spacerowiczami wyzwolony-
mi z zimowych okryć. Kolejnym dniom 
towarzyszyła atmosfera radości związanej 
z Wielkanocą, a po niej niecierpliwego 
oczekiwania na długi weekend majowy. 
Dla „Bogorii” ta pora roku  jest szczególna, 
bo właśnie wiosną, w kwietniu 1992 roku 
ukazał się pierwszy numer naszego czaso-
pisma. Jak nietrudno policzyć to już 28 lat. 
Kwiecień ma dodatkowe konotacje dla ni-
żej podpisanego redaktora naczelnego, 
gdyż to właśnie przed dziesięciu laty przy-
szło mi przejąć „bogoryjne” stery z  rąk 
mojej poprzedniczki Agnieszki Papieskiej. 
Zupełnie niespodziewanie pierwszym za-
daniem w nowej roli okazało się wydanie 
numeru specjalnego.

Bo kwiecień to też miesiąc trudnych 
momentów w historii. 10 kwietnia 2010 
roku nadeszła wiadomość o katastrofie 
smoleńskiej, która w sposób szczegól-
ny dotknęła grodziskie społeczeństwo. 
Wśród ofiar znaleźli się dwaj mieszkańcy 
naszej gminy: major Arkadiusz Protasiuk 
i minister Janusz Krupski oraz dwaj księ-
ża, którzy w przeszłości pełnili posługę 
kapłańską w parafii św. Anny: ks. Roman 
Indrzejczyk i ks. Zdzisław Król. Żałoba 
narodowa zjednoczyła wówczas na mo-
ment polskie społeczeństwo niezależnie 
od poglądów. Podobny nastrój wspólnego 
przeżywania, refleksji ponad podziałami 
i  poczucia ogromnej straty stał się ogól-
nopolskim doświadczeniem w kwietniu 
2005 roku, gdy żegnaliśmy zmarłego pa-
pieża św. Jana Pawła II.

Lekarstwem na te narodowe traumy 
były tłumne spotkania w miejscach pu-
blicznych, na placach, w kościołach, gdzie 
czuliśmy obecność innych ludzi, którzy 
choć obcy, dzielili ze sobą wspólny smu-
tek. Teraz jest inaczej. Konieczność izola-
cji społecznej sprawia, że z troską o zdro-
wie i niepewne jutro każdy musi sobie 
radzić w swoich czterech ścianach.

Współczesność na szczęście przyniosła 
nie tylko koronawirusa, lecz także po-
wszechny dostęp do telefonów i internetu. 
Mamy szansę, by tak często wskazywana 
jako źródło osłabienia relacji między-
ludzkich technologia stała się narzędziem 
podtrzymania więzi i receptą na poczucie 
osamotnienia. Nawet w warunkach pan-
demii możemy być, choć osobno, trochę 
bardziej razem.    (kb)
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Podpisy u komisarza
Jak poinformowała Inicjaty-
wa Referendalna Milanówek, 
30  marca do Krajowego Biura 
Wyborczego wpłynęło ponad 
1600 podpisów pod wnioskiem 
w sprawie odwołania burmi-
strza Piotra Remiszewskie-

go przed upływem kadencji. 
Od momentu wpłynięcia wnio-
sku z podpisami Komisarz Wy-
borczy ma 30 dni na ich weryfi-
kację i wydanie postanowienia 
o  zarządzeniu referendum lub 
odrzuceniu wniosku.    (kb)

    

Ponad 140 wyświetlaczy, 
17  infokiosków i 340 głośni-
ków ułatwia pasażerom po-
dróż koleją na trasie Warszawa 
– Grodzisk Mazowiecki, a po-
nad 180 kamer monitoringu 
zwiększa bezpieczeństwo po-
dróżnych oraz ogranicza de-
wastacje i zapędy wandali. 

Na przystankach linii ko-
lejowej z Warszawy do Gro-
dziska Maz. zainstalowane 
zostały ekrany przedstawia-
jące komunikaty o przyjaz-
dach i  odjazdach składów 
oraz wyświetlacze z aktual-
nym rozkładem jazdy. Są in-
fokioski, na których pasażer 
może sprawdzić kursowanie 
pociągów. 

System dynamicznej infor-
macji pasażerskiej – SDIP jest 
na wszystkich zmodernizowa-
nych i nowych peronach linii 

„grodziskiej”: Warszawa Wło-
chy, Warszawa Ursus, Piastów, 
Pruszków, Brwinów, Milanó-
wek i Parzniew. Dodatkowo 
wyposażono w urządzenia 
także przystanek Warszawa 
Ursus Niedźwiadek.

Pasażerowie korzystają 
z systemu od początku marca. 
W kwietniu zakończą się testy.

System dynamicznej in-
formacji pasażerskiej – SDIP 
zamontowany został w ra-
mach projektu „Prace na linii 
kolejowej Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki (linia 
nr  447)”. Wartość inwestycji 
PKP Polskich Linii Kolejowych 
na linii Grodzisk Mazowiecki 
– Warszawa wynosi 285 mln zł 
(netto). Projekt w  85 proc. fi-
nansowany jest z instrumentu 
CEF – Łącząc Europę.

  Sławomir Sadowski   
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Organizacje pozarządowe 
z sześciu gmin powiatu gro-
dziskiego i gminy Brwinów 
wzięły udział w przeprowa-
dzonej przez Stowarzysze-
nie Europa i My ankiecie 
dotyczącej wpływu sytuacji 
związanej z koronawiru-
sem na trzeci sektor. Jak 
można było się spodziewać, 
90  proc. ankietowanych za-
uważyło negatywny wpływ 
zaistniałych okoliczności na 
działalność swojej organiza-
cji. Ponad trzy czwarte z 32 
organizacji biorących udział 
w badaniu zawiesiło wszyst-
kie lub większość prowadzo-
nych działań. Dla 25 proc. 
organizacji pandemia koro-
nawirusa stała się impulsem 
do podjęcia nowych działań, 

jak np. szycie maseczek zor-
ganizowane przez Hufiec 
ZHP Grodzisk we współpra-
cy z innymi organizacjami, 
m.in. Stowarzyszeniem Geo-
Żaba. Jak wynika z ankiety, 
organizacje pozarządowe do 
tego, by łatwiej się odnaleźć 
w obecnej rzeczywistości, 
która w dużej mierze prze-
niosła się do świata wirtu-
alnego, potrzebują sprzętu, 
np. komputerów (35,5%), do-
stępu do szybkiego internetu 
(38,7%), płatnego oprogra-
mowania (29%) i kompeten-
cji, których  zespół obecnie 
nie posiada (41,9%). 

Pełny raport dostępny jest 
na stronie internetowej sto-
warzyszenia europaimy.org. 

  (kb)

Trzeci sektor w potrzebie
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Uczniom marzącym o roz-
poczęciu kształcenia w gro-
dziskiej Państwowej Szkole 
Muzycznej I st. im. Tadeusza 
Bairda do złożenia wniosku 
rekrutacyjnego pozostała je-
dynie droga mailowa. Wszel-
kie dokumenty potrzebne do 
rekrutacji zostały opubliko-
wane na stronie www.psm-

grodzisk.pl. Tam też ogłasza-
ne będą informacje na temat 
procedur i terminów zwią-
zanych z przyjęciami i funk-
cjonowaniem szkoły, która 
podobnie jak inne placówki 
edukacyjne musiała zawiesić 
działalność w związku z pan-
demią koronawirusa.  

  (kb)

Mailem do szkoły muzycznej

       

Na granicy Grodziska 
i Chrzanowa Dużego powstał 
duży, trzyhektarowy park 
leśny. Korzystanie ułatwiają 
mineralne ścieżki spacerowe, 
jednak cechą charaktery-
styczną kompleksu jest nie-
wielka ingerencja w  znajdu-
jącą się tam przyrodę. Nowe 
nasadzenia są minimalne 
i  oprócz drzew obejmują ra-
baty z krzewami gatunków 
zbliżonych do naturalnie wy-
stępujących na tego rodzaju 
terenach, takich jak tarnina, 
jeżyna, bez czarny, derenie, 

kalina. O  wyjątkowości par-
ku decyduje również jego 
lokalizacja, wprawdzie tuż 
obok jest Oczyszczalnia Ście-
ków, ale w przeciwieństwie 
do minionych lat nie generuje 
ona „walorów” zapachowych, 
za to atrakcją jest bliskość 
zbiegu dwóch grodziskich 
rzek: Rokitnicy i Rokicianki. 
Tuż obok tamę zbudowały 
bobry, dzięki czemu powstało 
niewielkie rozlewisko. Wej-
ście do parku znajduje się 
przy ul. Cieszyńskiej.   (kb)

U zbiegu Rokitnicy i Rokicianki 

Dynamiczna informacja 
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
nasza kwarantanna trwa dłużej, niż się 
spodziewaliśmy. Przeżywamy czas, któ-
ry jeszcze niedawno był niewyobrażal-
ny. Pozostajemy w domach, ograniczy-
liśmy życie społeczne do niezbędnego 
minimum, kontakty towarzyskie mamy 
tylko online. Dotyka nas to wszystkich 
i jest nam ciężko. Mnie także, ale trwa-
my odpowiedzialnie w izolacji. Dzię-
ki temu w naszej gminie nie notujemy 
znacznego wzrostu zachorowań (liczba 
chorych waha się między 9 a 11 osób). 
Zawdzięczamy to Państwa odpowie-
dzialnej postawie. 

Dziękuję Państwu, że przestrzega-
cie obostrzeń i niełatwych ograniczeń. 
Jestem wdzięczny, że bezinteresownie 
angażujecie się w niesienie pomocy in-
nym. Szczególnie dziękuję lekarzom, 
ratownikom, personelowi medycznemu, 
salowym, wszystkim pracownikom służ-
by zdrowia, pracownikom grodziskiego 
Sanepidu, Policji oraz Strażakom zaan-
gażowanym w pomoc mieszkańcom pod-
czas pandemii koronawirusa. Jesteście na 
pierwszej linii frontu, codziennie naraża-
cie swoje zdrowie, by ratować nasze. 

Bardzo też chciałbym podziękować 
grodziskim firmom, które nie przerwały 
działania i utrzymują miejsca pracy dla 
swoich pracowników. To prawdziwie od-
powiedzialna postawa biznesu. Wiemy, 
jak trudno jest dzisiaj funkcjonować na 
rynku, dlatego na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej będzie głosowana uchwała, do-
tycząca pomocy przedsiębiorcom.

Chciałbym też podziękować wszyst-
kim pracownikom wykonującym w tych 
dniach swoje obowiązki. Szczególnie 
sprzedawcom, dzięki którym możemy 
kupić żywność i  artykuły pierwszej po-
trzeby, oraz farmaceutom, którzy zapew-
niają nam dostęp do leków, listonoszom, 
służbom dbającym o czystość, pracowni-
kom Zakładu Wodociągów i  Kanaliza-
cji, kierowcom autobusów. Z serca Wam 
dziękuję w imieniu mieszkańców.

I proszę pamiętać, że tym, którzy 
będą potrzebowali pomocy, zostanie ona 
udzielona. Jeżeli zauważycie Państwo, że 
takiej pomocy potrzebują wasi sąsiedzi, 
a sami nie możecie im jej udzielić, to pro-
simy o przekazanie tej informacji do nas.

Dzisiaj nasze myśli skupiają się głów-
nie wokół walki z pandemią, bo to jest 
najważniejsze. Instytucje, w tym Urząd 
Miejski i jednostki gminne, działają 
w  ograniczonym, jeśli chodzi o kontakt 
z mieszkańcami, zakresie. Pragnę jednak 
Państwa zapewnić, że mimo trudnej sy-
tuacji robimy wszystko, by nasza gmina 
wciąż się rozwijała, a rozpoczęte inwesty-
cje były terminowo i w sposób bezpieczny 
realizowane.

W ostatnim numerze „Bogorii” infor-
mowałem Państwa, że mimo panującej 
sytuacji odbędzie się planowane otwarcie 
ofert w przetargu na budowę obwodni-
cy grodziskiej. Mogę dzisiaj z radością 
potwierdzić, że miało to miejsce na po-
czątku kwietnia, co mogliście Państwo 
zobaczyć w udostępnionej na miejskim 
facebooku relacji online. Wiemy, że ofer-
ty spełniały kryteria, więc nie ma prze-
szkód, by został wybrany wykonawca. 

Wstępniak od Burmistrza

W ciągu najbliższych trzech tygodni 
zostanie podpisana umowa i prace ruszą 
jeszcze w wakacje. Jednocześnie pragnę 
Państwa poinformować, że otrzyma-
liśmy bardzo dużą dotację na remont 
ul. Akwarelowej i Żwirowej. Pomimo 
trudnej sytuacji podjąłem też decyzję, że 
nie odstąpimy od przetargu na budowę 
szkoły w Szczęsnem.

Szanowni Mieszkańcy, ten trudny dla 
nas czas kiedyś minie. Potrzebujemy 
cierpliwości i wytrwałości oraz bycia 
razem myślami w tych ciężkich dniach 
i wzajemnego dbania o siebie. O to szcze-
gólnie Państwa proszę, a ze swej strony 
zapewniam, że my dbamy o miasto i ro-
bimy wszystko, by po zakończeniu kwa-
rantanny cieszyło Państwa jeszcze bar-
dziej niż do tej pory.

Serdecznie pozdrawiam, 
   Grzegorz Benedykciński

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
w trosce o zdrowie Mieszkańców 
Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiec-
ki, jak również o bezpieczeństwo 
pracowników Zakładu Wodociągów 
i  Kanalizacji Sp. z o.o., którzy pomi-
mo postępującego zagrożenia czują 
się odpowiedzialni za ciągłe zapew-
nienie dostawy wody i odbioru ście-
ków z Państwa domów, do odwołania 
zaprzestane zostały fizyczne odczyty 
wodomierzy w Państwa domach i fir-
mach. W związku z powyższym zwra-
camy się z prośbą do naszych odbior-
ców o comiesięczne przesyłanie stanu 
wodomierzy do Biura Obsługi Klienta 

drogą mailową, telefonicznie lub SMS. 
Proszę pamiętać, że Państwa opłaty 
za zużytą wodę i dostarczone ście-
ki służą do finansowania bieżącego 
utrzymania produkcji wody, odbioru 
i oczyszczania ścieków. Z góry dzięku-
jemy za współpracę i przepraszamy za 
utrudnienia.

Jednocześnie zachęcamy wszyst-
kich do korzystania z usługi otrzymy-
wania faktur drogą mailową. Wystar-
czy pobrać plik „zgoda na e-faktury” 
(dostępny na naszej stronie interne-
towej w zakładce „Centrum Doku-
mentów”), wydrukować, uzupełnić 
i przesłać skan na adres bok@zwik-

-grodzisk.pl. Faktury przesłane drogą 
mailową na pewno dotrą do Państwa 
terminowo.

Prosimy o zgłaszanie nam sta-
nów liczników na adres bok@zwik-
-grodzisk.pl lub w formie SMS na 
nr  732  077  781. W treści sms należy 
wpisać: nr nabywcy#wskazanie wo-
domierza głównego#wskazanie wo-
domierza ogrodowego. 

*nr nabywcy widoczny jest w lewym 
górnym rogu faktury

**wskazanie wodomierza – podaje-
my tylko czarne cyfry

Zarząd Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
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Jak poinformowała Małgorzata Bugała, 
inspektor koordynator Biura Rady Miej-
skiej, w kwietniu Rada Miejska wznowiła 
posiedzenia komisji merytorycznych. Ko-
misje odbywają się zdalnie poprzez wide-
okonferencje kanałem elektronicznym. 
Materiały na posiedzenia radni otrzymują 
w wersji elektronicznej.

Również zdalnie obradować będą rad-
ni podczas sesji Rady Miejskiej, zgod-
nie z harmonogramem zaplanowanej na 
29 kwietnia.

– Sesja odbędzie się w formie wideokon-
ferencji za pomocą komunikatorów elek-
tronicznych. Głosowanie nad projektami 
uchwał będzie odbywało się imiennie, 

poprzez wyczytanie nazwiska radnego 
i  odebranie sposobu głosowania. Trans-
misja z obrad przekazana zostanie miesz-
kańcom poprzez skierowanie kamery na 
ekran, gdzie będą połączeni, widoczni 
i  słyszalni radni. Nad technicznymi roz-
wiązaniami pracują obecnie informatycy 
urzędu. Projekty uchwał wraz z  porząd-
kiem posiedzenia tradycyjnie udostępnio-
ne zostaną mieszkańcom w wersji elek-
tronicznej – tak jak dotychczas – mówiła 
Małgorzata Bugała z Biura RM.

Biuro Rady Miejskiej systematycznie dro-
gą mailową otrzymuje interpelacje radnych, 
które są przekazywane do burmistrza.

  Anna Redel

Rada Miejska realizuje plan pracy działając zdalnie poprzez 
wideokonferencje odbywane za pomocą komunikatorów 
elektronicznych.
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Pani Elżbiecie Kępie
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani  

Agnieszce Lachowicz
Dyrektor SP nr 2  

w Grodzisku Mazowieckim
z powodu śmierci

Ojca
w imieniu mieszkańców gminy 

Grodzisk Mazowiecki 
składają 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Wróblewska,

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

Pani Irenie Siewierskiej
wyrazy najserdeczniejszego 

współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

WieśCi z ratusza

    Pani  
Agnieszce Lachowicz

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

Dyrektor i pracownicy Biura Oświaty

    Wyrazy szczerego współczucia
Annie Pańczyk

z powodu śmierci
Mamy
składają

Mirosław Łyszkowski
prezes klubu

wraz z członkami Grodziskiego 
Klubu Żeglarskiego „Czysty Wiatr

Konsultacje zakończone, 
czas na analizę

– Bardzo  dziękuję wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i wzięli udział w 
konsultacjach CPK – powiedział wicemi-
nister infrastruktury Marcin Horała, peł-
nomocnik rządu ds. CPK. – Ogłosiliśmy 
je po to, żeby zweryfikować oczekiwania 
mieszkańców, wysłuchać ich opinii, a do-
celowo dostosować planowane inwestycje 
do ich potrzeb. W przyszłości będziemy 
kontynuowali dialog z mieszkańcami 
w  ramach kolejnych etapów konsultacji 
i procedur inwestycyjnych – dodał.

Wewnątrz korytarzy planiści CPK za-
proponowali kilka wariantów przebiegu 
nowych szlaków transportowych. Na ra-
zie mają one charakter orientacyjny i nie 
są wiążące. 

– Zainteresowanie dokumentem było 
duże, co jest związane ze skalą planowa-
nych inwestycji. Do konsultacji przed-
stawiliśmy korytarze obejmujące ponad 
1,6 tys. km nowych linii kolejowych i po-
nad 400 km drogowych tras szybkiego 
ruchu – podkreślił Mikołaj Wild, prezes 
CPK. – Teraz czas na dokładną analizę 
każdej ze zgłoszonych uwag. Zamierza-
my nasze linie zaplanować, zaprojekto-
wać i wybudować w jak największej zgo-
dzie z mieszkańcami i biorąc pod uwagę 
ich opinie – wyjaśnia.

Mimo pandemii koronawirusa na razie nie słychać, by rząd 
miał zamiar wycofać się z zapowiadanej budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. W ramach trwających do 10 marca 
konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego do spółki 
CPK wpłynęło ok. 33 tys. wniosków od mieszkańców, którzy 
wyrażali swoją opinię na temat lokalizacji korytarzy linii kolejo-
wych i dróg szybkiego ruchu. 

    Pani  
Agnieszce Lachowicz

wyrazy najserdeczniejszego 
współczucia

z powodu śmierci
Taty

składają
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 

i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

Uwagi zebrane w ramach konsultacji 
SSL zostaną podsumowane w raporcie.

– Nasze plany zakładają przygotowa-
nie studium wykonalności dla poszcze-
gólnych linii, a także wykonanie oceny 
oddziaływania na środowisko, która zo-
stanie poprzedzona inwentaryzacjami 
przyrodniczymi. Celem spółki będzie też 
przedstawienie bardziej szczegółowych 
rozwiązań technicznych, np. przejścia 
nowych linii kolejowych przez wytypo-
wane obszary na estakadach lub w tune-
lach – zapowiada Piotr Malepszak, czło-
nek zarządu CPK ds. części kolejowej. 

 n  Sławomir Sadowski
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Potrzebujący  
nie pozostaną 
bez wsparcia

W jaki sposób pandemia wpłynęła na 
funkcjonowanie OPS-u?

– Wdrożyliśmy rozwiązania, które za-
pewniają wysokie prawdopodobieństwo 
zachowania ciągłości działania Ośrodka. 
Od 10 marca pracujemy w zespołach, które 
rotacyjnie realizują zadania zdalnie i w biu-
rze. Już na początku marca nasz specjalista 
ds. administracyjnych zaopatrzył nasze 
biura w środki odkażające i mimo braków 
w zaopatrzeniu, w kilkanaście maseczek. 
Obecnie zakup maseczek jest już możliwy. 
W razie konieczności kontaktu osobistego 
z mieszkańcami używamy środków ochro-
ny, w tym maseczek i przyłbic.
Co sprawia szczególną trudność?

– Trudnością są na pewno ograniczenia 
w kontaktach osobistych z mieszkańcami. 
Praca socjalna z założenia winna być reali-
zowana właśnie poprzez bezpośredni, oso-
bisty kontakt. Obecnie musimy korzystać 
z nowych technologii i dzięki nim może-
my te ograniczenia w kontaktach zacho-
wać. Innym problemem jest brak odpo-
wiednich zmian regulacji prawnych, które 
mogą dać nam narzędzia do skutecznego 
udzielania pomocy w tym trudnym dla 
wszystkich czasie. Jako przykład podam 
przepis ustawy, który w sytuacji kryzyso-
wej, jaką bezsprzecznie jest kwarantanna 
części mieszkańców gminy, daje nam moż-
liwość przekazania im żywności. Jednak 
przepis ten nie pozwala na udzielenie po-
mocy w formie przekazania niezbędnych 
leków przepisanych przez lekarza, pieluch, 
środków opatrunkowych itp. A niejedno-
krotnie osoby odbywające kwarantannę 
nie mają w okolicy bliskich osób, które 
mogą im te produkty dostarczyć.
Sytuacja przyniosła też nowe wyzwania 
– nie tylko zapewnienie zaopatrzenia 
osobom przebywającym w kwarantan-
nie, lecz także osobom starszym i niepeł-
nosprawnym, opieka nad zwierzętami. 
W jaki sposób są realizowane?

– Od pierwszego dnia, w którym sane-
pid kierował mieszkańców na kwarantan-
nę, uruchomiliśmy specjalną infolinię dla 
tych osób. Pod numer 720 909 217 mogą 
zgłaszać swoje potrzeby osoby zarówno 
z decyzją sanepidu, jak i osoby z tzw. kwa-
rantanny granicznej, powracające z innych 
państw.

Jak odbywa się realizacja zadań pracow-
ników socjalnych i asystentów rodziny? 

– Pracownicy socjalni i asystenci zgod-
nie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej kontaktują się 
z mieszkańcami przede wszystkim telefo-
nicznie. Realizujemy zadania, udzielamy 
pomocy, a wszystko co możliwe, odby-
wa się przez telefon, mail, ePUAP, portal  
empatia. Oczywiście, jeśli sytuacja tego 
wymaga, pracownicy korzystając ze 
środków ochrony osobistej udają się do 
mieszkańców. 
Czy spodziewa się Pan drastycznego 
wzrostu liczby osób korzystających ze 
świadczeń społecznych?

– Bardzo trudno przewidzieć, czy 
wzrost będzie drastyczny, ale z pewnością 
będzie. Pamiętajmy, że bardzo podatne na 
obecny kryzys branże, jak gastronomia, 
hotelarstwo, drobne usługi czy handel, za-
trudniają wiele osób na umowy cywilno-
-prawne. To będzie pierwsza grupa, która 
może potrzebować pomocy. Wiele zależy 
od tego, jak sprawdzą się rozwiązania, ja-
kie ostatecznie znajdą się w rządowych 
projektach wsparcia. Pomoc społeczna 
w  systemie zabezpieczenia społecznego 
zawsze pełniła funkcję uzupełnienia in-
nych systemów, np. ubezpieczeń społecz-
nych czy instrumentów rynku pracy. Im 
więcej narzędzi pomocowych znajdzie 
się w tarczy, tym mniejszy będzie wzrost 
osób wymagających objęcia pomocą spo-
łeczną. Jeśli rozwiązania tarczy antykryzy-
sowej okażą się niewystarczające, to część 
kosztów zasiłków z pomocy społecznej 
spadnie na samorządy, a te przez kryzys 
ekonomiczny również będą borykać się 
z  ogromnymi problemami, bo czerpią 
swoje dochody w dużej części z podatków 
płaconych przez podmioty gospodarcze 
i mieszkańców.
Okres ograniczeń jest szczególnie trud-
ny dla osób doświadczających przemocy 
domowej. W jaki sposób w tym czasie 
ofiary przemocy domowej mogą korzy-
stać z pomocy?

– Przede wszystkim trzeba pamiętać, 
że w sytuacjach kryzysowych należy szu-
kać pomocy w każdy dostępny sposób. 
Można wezwać Policję, można zadzwonić 
do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do 

przedstawicieli innych instytucji, jak szko-
ła, kurator sądowy czy lekarz pierwszego 
kontaktu. Można też poprosić inną osobę 
z otoczenia, by powiadomiła służby o wy-
stępującym problemie. Mechanizmy po-
mocy nie uległy zmianie. Jest możliwość 
skorzystania z poradnictwa, z pomocy 
psychologicznej, z pomocy prawnej. Epi-
demia spowodowała ograniczenia w kon-
taktach, ale osoby potrzebujące nie mogą 
pozostać bez wsparcia.
W związku z pandemią wiele osób straci-
ło dochody niemal z dnia na dzień. Poza 
wsparciem ekonomicznym istotne jest 
również wsparcie psychologiczne. Gdzie 
można je znaleźć?

– Każdy mieszkaniec naszej gminy 
może nawiązać kontakt z pracownikiem 
socjalnym. Wsparcie w formie poradnic-
twa może okazać się niewystarczające, 
wtedy pracownik socjalny zorganizuje 
zdalną pomoc psychologiczną dla oso-
by tego wymagającej. Uruchomiliśmy też 
z inicjatywy burmistrza telefoniczne dyżu-
ry prawnika. Mieszkańcy gminy odczuwa-
jący ekonomiczne lub prawne skutki kry-
zysu epidemiologicznego mogą zasięgnąć 
opinii prawnika pod numerem telefonu 
534  401  103 w każdy wtorek i  czwartek 
w godzinach 9.00–11.30.
Gdzie i jak mogą szukać pomocy oso-
by i rodziny, które obecnie znalazły się 
w trudnej sytuacji?

– Tym, którzy korzystają z internetu, 
polecam, by zapoznali się z dostępnymi 
tam informacjami o rządowych mecha-
nizmach wsparcia. Materiały, wskazów-
ki i  wnioski można znaleźć na stronach: 
www.gov.pl, www.zus.pl, www.grodzisk.pl, 
a także na naszej stronie www.opsgro-
dzisk.pl w dziale Aktualności. Na naszej 
stronie internetowej, w dziale Spis ulic/
Spis wsi, można też znaleźć numer telefo-
nu do swojego pracownika socjalnego, by 
nawiązać z nim kontakt w sprawie udziele-
nia ewentualnego wsparcia.

Z Rafałem Szczepaniakiem, dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Grodzisku Maz., wywiad przeprowadził Krzysztof Bońkowski.
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O komentarz do aktualnej sytuacji i podzielenie się 
swoimi przemyśleniami oraz sposobami na przetrwanie 
trudnego czasu izolacji społecznej poprosiliśmy osoby 
znane z grodziskiej przestrzeni publicznej. 

– Po raz pierwszy w mojej 35-letniej 
praktyce lekarskiej spotkałam się ze zjawi-
skiem pandemii COVID-19. Wirus SARS-
-COV 2 może powodować ostrą i ciężką 
niewydolność oddechową w przebiegu 
rozległego zapalenia płuc, prowadzącą 
u części pacjentów do zgonu. Sytuacja ta 
zmieniła spojrzenie na wiele rzeczy, któ-
rych wcześniej nie dostrzegaliśmy. Ma 
ona poważne konsekwencje polityczne 
i  gospodarcze. Wpływu na rozprzestrze-
nianie się wirusa upatruje się w spadku 
wydolności układu odpornościowego, za 
co odpowiada m.in. przewlekły stres. Pod-
czas długotrwałego stresu do organizmu 
wydzielana jest duża ilość adrenaliny, któ-
rej nadmiar blokuje układ odpornościo-
wy, a tym samym osłabia go. Kolejnym 
czynnikiem jest niedostateczna ilość snu, 
podczas którego organizm regeneruje się 
i wzmacnia odporność. Do przyczyn spad-
ku odporności zalicza się także choroby, 
takie jak otyłość, cukrzyca, wynikające 
ze złych nawyków żywieniowych i braku 
ruchu. Szkodliwe są także zła jakość po-
wietrza i  zanieczyszczenie środowiska. 
Dlatego należy być pogodnym, mieć duży 
szacunek do drugiego człowieka, uśmie-
chać się, być życzliwym. To wyzwala u nas 
pozytywną energię i  pozytywne emocje. 
Należy unikać stresu. Musimy nauczyć 
się panować nad złymi emocjami, lękiem 
i niepokojem, a przede wszystkim dawko-
wać negatywne informacje płynące z me-
diów. W utrzymaniu równowagi psychicz-
nej mogą nam pomóc ćwiczenia ruchowe, 
joga, medytacja. Należy także pamiętać 
o właściwej diecie: pić zakwas buraczany, 
spożywać dużo produktów kiszonych. 
W diecie nie powinno również zabraknąć 
imbiru, cytryny, miodu, wywarów wa-
rzywnych i suplementacji witaminy D3.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej 
należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
Głównego Inspektora Sanitarnego doty-
czących izolacji, noszenia maseczek, mycia 
rąk i wietrzenia pomieszczeń. Jednocze-
śnie dbać o naszą odporność organizmu. 
Dajmy sobie przestrzeń na aktywności, 
których z różnych powodów nie mogliśmy 
lub nie mieliśmy czasu wykonywać wcze-
śniej. Mam nadzieję, że to wszystko pomo-
że nam przetrwać trudny okres pandemii.

– Na pewno jest to sytuacja wyjątko-
wa, która przyniesie olbrzymie negatywne 
konsekwencje również długofalowo. Każde 
pokolenie ma swoje trudne przeżycie. Jeśli 
spojrzymy w historię, jak często ludzie mu-
sieli zmierzyć się z ekstremalnymi sytuacja-
mi i warunkami, to te warunki, w  których 
przyszło nam teraz funkcjonować, na pewno 
ekstremalne nie są. Ja również dostosowałem 
się do zaleceń i obecność poza domem ogra-
niczyłem do niezbędnego minimum. Mam to 
szczęście, że są ze mną moje najbliższe osoby, 
czyli żona i córka, natomiast z synem podjęli-
śmy wspólnie decyzję, że będziemy kontakto-
wać się telefonicznie i „przez płot”, ze względu 
na formę jego aktywności zawodowej, która 
do niedawna wymagała kontaktów z in-
nymi ludźmi. Trzeba docenić też istniejącą 
technologię, dzięki której wielu z nas, w tym 

również ja, możemy pracować zdalnie. Cały 
czas konsultuję się ze specjalistami, co jeszcze 
jako gmina możemy zrobić w obecnej sytu-
acji. Aktywność na pewno pomaga mi prze-
trwać ten trudny czas. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem odpowiedzialności mieszkańców 
gminy Grodzisk Mazowiecki, którym jestem 
bardzo wdzięczny za to, że w sposób niezwy-
kle poważny podeszli do zaleceń służb sani-
tarnych. Dzięki temu zdyscyplinowaniu sy-
tuacja epidemiologiczna w gminie Grodzisk 
jest dość stabilna, choć również i u nas zostały 
odnotowane przypadki zakażeń koronawi-
rusem. Zrobimy wszystko, żeby gmina Gro-
dzisk przeszła pandemię z jak najmniejszymi 
stratami i widzę, że przy postawie mieszkań-
ców jest to absolutnie możliwe. Ale musimy 
liczyć się z tym, że ta sytuacja jeszcze potrwa, 
i uzbroić się w cierpliwość.  

Joanna Wróblewska, lekarz,  
przewodnicząca Rady Miejskiej:

Marcin Mazur, dyrygent GCh Bogorya, koordynator SAS:

Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego: 

– Tak naprawdę dziś jeszcze nie wiemy, z 
czym mamy do czynienia. Żyliśmy do tej pory 
w głębokim przekonaniu o własnej sile, nie-
zależności, snując śmiałe plany na przyszłość. 
Obecna sytuacja przede wszystkim uczy nas 
pokory i zmusza do zweryfikowania wartości 
i priorytetów, do których w takim pośpiechu 
jeszcze niedawno dążyliśmy. Pomagajmy tak, 
jak możemy. Na przykład Ośrodek Kultu-
ry czynnie włączył się w akcję wyposażania 
mieszkańców w  maseczki ochronne – spa-
kowaliśmy już ponad 20 tys. sztuk i jesteśmy 
gotowi do dalszych działań wspomagających 
starania gminy w tym zakresie. Paradoksalnie 
w przetrwaniu tego trudnego okresu pomaga 
nam sztuka – bardzo dużo osób spędza czas 
w domu słuchając muzyki, czytając książki, 
oglądając filmy. A tak się składa, że artyści to 
jedna z tych grup zawodowych, które skutki 

pandemii odczują najmocniej. Zostali cał-
kowicie pozbawieni środków do życia. I nie 
mam tu na myśli gwiazd z pierwszych stron 
gazet, bo one ten okres przetrwają, tylko setki 
tysięcy osób, które na co dzień zarabiały na 
życie działając w branży szeroko pojętej kul-
tury i rozrywki, po to żeby inni ludzie mo-
gli w atrakcyjny sposób spędzać wolny czas. 
Jest takie powiedzenie „szczęście jest matką, 
nieszczęście nauczycielem”. Chciałbym, żeby 
był to czas, w którym konieczność izolacji 
i  konieczność zachowania dystansu fizycz-
nego między ludźmi zaowocuje pragnieniem 
i naturalną potrzebą skrócenia dystansu du-
chowego między nami. Mam nadzieję, że 
przypomnimy sobie o takich uczuciach jak 
empatia, bezinteresowność, współczucie, 
przyjaźń, miłość. I właśnie tego, oprócz zdro-
wia, życzę nam wszystkim najbardziej.

Paweł Twardoch, dyrektor Ośrodka Kultury:

– Jesteśmy jako kraj, kontynent i w ogó-
le ludzkość postawieni w sytuacji wyjąt-
kowej, której większość z nas na szczęście 
nie miała możliwości wcześniej doświad-
czyć. Najstarsi obywatele pamiętają wojnę 
i okres represji komunistycznych. Ludzie 
z mojej generacji pamiętają stan wojenny. 
Ale ludzie młodsi są po raz pierwszy w ta-
kim położeniu, że obiektywne czynniki 
zewnętrzne uniemożliwiają im codzienne 
funkcjonowanie. Jest to olbrzymia zmia-
na dotycząca wszystkich dziedzin życia. 

Wcześniej nie było takiej sytuacji, że wróg, 
którego mamy, jest niewidoczny i nie wie-
my skąd może nas zaatakować. To okres 
wielkiej próby. Musimy mieć nadzieję, że 
wszystkie tego typu epidemie, nawet naj-
straszniejsze, wcześniej czy później kończą 
się po przejściu przez apogeum. Pamię-
tajmy o tym, że to jeszcze nie jest koniec 
świata i jeżeli będziemy w stanie w zdrowiu 
i dobrej kondycji psychicznej ten trudny 
okres przetrwać, to znowu będziemy mogli 
korzystać z tego, co zostało nam zabrane.
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Dorota Olejnik, dyrektor Biblioteki Publicznej:

Rafał Szczepaniak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej:

Dariusz Zalesiński, komendant 
Straży Miejskiej:

– Myślę, że każdy z nas jest zaskoczony 
rozmiarem pandemii. Powinniśmy po prostu 
więcej się uśmiechać i być dla siebie bardziej 
wyrozumiali w życiu codziennym. Wiele sy-
tuacji w naszej historii wymagało nadzwy-
czajnych poświęceń, pochłaniało znaczne 
środki, oddziaływało na wiele istnień ludz-
kich. Ludzie potrafią się mobilizować, jed-
noczyć i współpracować ze sobą, a w jedno-
ści zawsze jest potężna siła. Potrzeba trochę 
uporu, poświęcenia i powoli wszystko będzie 
wracało do normy. Będziemy bardziej szczę-
śliwi, bo docenimy radość z tej powracającej 
normalności we wszystkich elementach życia 
w społeczeństwie, a szczególnie tych nam 
bliskich: w  rodzinie, przyjaźni i wzajemnej 
miłości do ludzi, pasji. 

n  (opr. ar, kb)

– To trudny okres dla wszystkich. Dla 
mnie również. Od ponad 30 lat moja praca 
polegała na dążeniu do wzrostu czytelnic-
twa. Cieszyłam się, gdy każdego dnia bi-
blioteka tętniła życiem ludzi kochających 
książki. Widok pustej biblioteki, brak lu-
dzi, gwaru dzieci jest przygnębiający. Jed-
nak musiałam zamknąć drzwi biblioteki 
dla czytelników. Nie jest to czas bezczyn-
ności zespołu bibliotekarzy. Zakupiliśmy 
ponad 300 nowych tytułów! Wyszukuje-
my, zamawiamy, opisujemy i włączamy 
do księgozbioru. Zakupiliśmy ponad 110 
komiksów japońskich i kilkadziesiąt gier 
planszowych. Komunikujemy się poprzez 
stronę i fb biblioteki. Umieszczamy przy-
datne linki do stron, na których można 
pobrać za darmo książki w formie pełno-
tekstowej. Dla fanów gier komputerowych 
i tych, którzy chcą rozpocząć przygodę 

z  programowaniem, przygotowaliśmy 
filmik-instrukcję programowania w Mi-
necraft. Najcieplej myślę o osobach star-
szych, samotnych, dla których książka 
była jedynym przyjacielem. To trudne! 
Czytelnicy pytają, czy możemy uruchomić 
stojący na stacji książkomat. Nie chcemy 
narażać czytelników oraz pracowników na 
zarażenia. Wirus SARS-CoV-2 może prze-
trwać przez pewien czas poza organizmem 
ludzkim, dlatego możliwe jest powierz-
chowne zakażenie książek. Pandemia 
koronawirusa stawia przed każdym z nas 
wiele wyzwań, zarówno tych osobistych, 
jak i zawodowych. Niejednokrotnie prze-
konujemy się, jak jesteśmy silni i ile może-
my pokonać. Nie zadręczajmy się tym, na 
co nie mamy wpływu, ale pielęgnujmy to, 
co zależy od nas samych. Do zobaczenia 
w bibliotece!

– Obecna sytuacja wystawia nas na dużą 
próbę. Każdego w inny sposób i w różnym 
stopniu, ale chyba nie ma osoby, w której 
życiu nie zmieniło się nic. Bardzo wiele za-
leży od naszej postawy. Musimy słuchać się 
wzajemnie i komunikować. Przekazywać in-
formacje, usprawniać to, co stało się obecnie 
trudne. Musimy pamiętać o tych, którzy są 
na pierwszej linii frontu walki z epidemią – 
o personelu szpitali, ratownikach, personelu 
ZOL-ów i DPS-ów, policjantach, strażnikach 
miejskich, strażakach, pracownikach han-
dlu, banków, poczty, komunikacji. Szanujmy 
swoje i ich bezpieczeństwo. Weryfikujmy 
swoje potrzeby, ograniczajmy wyjścia poza 
dom, szukajmy metod na szybkie zakupy. 
Korzystajmy z telefonu i internetu, nie tylko 

by załatwić sprawy, ale też zapytać rodzinę, 
znajomych, jak oni sobie radzą. Szukajmy 
wsparcia choćby za pośrednictwem telefo-
nów zaufania. Jeśli nie potrafimy poradzić 
sobie z  jakimś problemem, nie bójmy się 
zadzwonić i  zapytać, również do urzędów. 
Zgłaszajmy też problemowe sytuacje w na-
szym otoczeniu, np. osoby starsze, chore, nie-
pełnosprawne, takie które mogą potrzebować 
pomocy z zewnątrz. Nie słuchajmy cały dzień 
informacji i wiadomości. Słuchajmy muzyki, 
postarajmy się o czas na relaks. Obostrzenia, 
których doświadczamy, ratują wiele ludzkich 
żyć, a  epidemia w  końcu wygaśnie. Znów 
będziemy mogli żyć bez ograniczeń. Powin-
niśmy być też dumni z tego, jak zdajemy ten 
trudny egzamin z odpowiedzialności.

– Obecną sytuację można rozpatrywać 
na wiele sposobów i w różnych kontek-
stach. Po pierwsze, jako ogromną tragedię 
wszystkich tych, którzy bezpośrednio do-
tknięci zostali wirusem i zachorowali lub 
co gorsza ich bliscy zmarli. Po drugie, jako 
olbrzymi problem osób, które z powodu 
wprowadzonych ograniczeń przestały 
zarabiać na życie. Po trzecie, jako czas 
wielkiej próby każdego indywidualnie 
i  wszystkich jako społeczności. Niełatwo 
jest bowiem wytrwać w odosobnieniu 
i zostać w domu. Do tego dochodzący czę-
sto lęk, poczucie zagrożenia i bezradności. 
To wszystko sprawia, że czasy, w których 
żyjemy, zapamiętamy na długo. Moje spo-
soby na przetrwanie tego trudnego cza-
su, to przede wszystkim nie czytać dużo 
o stanie pandemii. Przez pierwszy tydzień 
żyłem tylko tym i byłem potwornie zestre-
sowany. Spędzam dużo czasu z dziećmi 
– one dają masę radości. Pomaga mi też 
sport i zaangażowanie w wolontariat. Jako 
harcerz i prezes stowarzyszenia uczestni-
czę w działaniach wspierających innych: 
akcja szycia maseczek, zbiórka środków 
dla szpitala, pozyskiwanie komputerów 
dla uczniów grodziskich szkół, którzy nie 
mają na czym uczyć się zdalnie. To daje 
dużo energii i nadzieję, że wspólnie to 
przetrwamy.  Ostatni miesiąc mocno nas 
doświadczył. Jednocześnie pokazał, że je-
steśmy odpowiedzialni. Trudna sytuacja 
wymusiła alternatywne formy działania 
i w dużym stopniu przeniosła je do inter-
netu. Chciałbym, abyśmy mieli świado-
mość, że trudny okres nie będzie trwał 
wiecznie. Powoli, ale wracać będziemy do 
życia, które znamy sprzed wirusa. Znowu 
będziemy się spotykać, chodzić do kina 
czy na koncerty. Nauczeni nowych roz-
wiązań będziemy sprawniejsi w działaniu. 
A to może okazać się zmianą pozytywną. 
Ważne, żebyśmy nie porzucili działań 
wzmacniających relacje, nadszarpnięte 
czasem pandemii. To dzięki nim szybciej 
się podniesiemy. Wygramy.

– Wydawało nam się, że wirus jest dale-
ko w Chinach i pewnie ominie nas, tak jak 

poprzednie wirusy i choroby zakaźne, 
które dotykały głównie inne kontynenty. 

Tym razem stało się inaczej. Okazało 
się, że w obliczu groźnej choroby py-

cha i dumnie podniesione głowy wielu 
przywódców i  obywateli krajów boga-
tej Europy i  Ameryki nagle przestają 
mieć znaczenie. Rozpędzone gospo-
darki, niczym nie ograniczona kon-
sumpcja, niepowstrzymana chęć by-
cia liderem w każdej dziedzinie, brak 

dbałości o środowisko naturalne – mimo 
wielu wielkich słów, nie potrafiliśmy się 
sami zatrzymać. Dlatego musimy wycią-
gnąć wnioski z tego, co dziś nas otacza. Za-
równo w  skali globalnej, czyli rywalizacji 
bogatych państw o palmę pierwszeństwa, 
podczas gdy ¼ mieszkańców globu żyje na 
granicy ubóstwa, jak i w skali lokalnej, gdy 
nasze piękne samochody zostają w  gara-
żach, a my toczymy bitwy o drożdże i papier 
toaletowy. Nasuwa się jedno słowo: pokora. 
Paradoksalnie, dostaliśmy szansę na to, by 

wreszcie coś realnie zmienić. Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta nie poddała się wirusowi 
i działa w takim zakresie, na jaki pozwalają 
warunki. Wraz z instruktorami prowadzi-
my wszystkie zajęcia indywidualne zgodnie 
z harmonogramem w formie online. Zaj-
mujemy się także nagrywaniem krótkich 
filmów instruktażowych, które są zamiesz-
czane na naszym profilu facebookowym 
i profilu Centrum Kultury. Jako kapelmistrz 
orkiestry dbam też o to, by wszyscy muzy-
cy mieli materiały nutowe, które rozsyłam 
w formie elektronicznej, tak by po powro-
cie na salę prób szybko wrócić do wysokiej 
formy. Brakuje nam oczywiście wspólnych 
prób, ale dobra atmosfera w orkiestrze jest 
podtrzymywana w sieci. Sam wiele czasu 
poświęcam także na własną pracę z moim 
instrumentem – trąbką. Mam nadzieję, że 
stosując się do wszystkich zaleceń, spotkamy 
się w zdrowiu na koncertach naszej orkie-
stry. Życzę wszystkim mieszkańcom, by jak 
najszybciej mogli wrócić do swoich codzien-
nych zajęć, a my postaramy się umilić im 
wolny czas, zapraszając na nasze występy.

Daniel Prędkopowicz, prezes  
Stowarzyszenia Europa i My:

Tomasz Kirszling, kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry  
Dętej im. F. Dzierżanowskiego:
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Stowarzyszenie Europa i My,  we współ-
pracy z Akademią Rozwoju Filantropii 
w Polsce ogłasza konkurs Działaj Lokalnie 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

– W związku z zaistniałą i nietypową 
sytuacją, po raz pierwszy od czasu reali-
zacji programu na naszym terenie, a więc 
od 2006 roku, określony został konkretny 
cel konkursu – mówi prezes SEiM Daniel 
Prędkopowicz. – Dofinansowane działa-
nia muszą służyć przeciwdziałaniu epi-
demii lub skutkom, które przynosi wirus 
i  ograniczenia związane z poruszaniem 
się po ulicach oraz zamykaniem m.in. 
placówek edukacyjnych i kulturalnych.

Negatywne skutki epidemii mogą 
obejmować: zamknięte szkoły, świetlice, 
domy kultury, boiska, obiekty rekreacyj-
ne, a w konsekwencji brak dostępu lub 

utrudniony dostęp do edukacji, sportu, 
kultury, aktywności społecznej prak-
tycznie dla wszystkich: dzieci, młodzie-
ży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się 
izolacja osób starszych, z niepełnospraw-
nościami, chorych czy seniorów.

Przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom epidemii obejmuje więc bardzo sze-
roki zakres działań: z jednej strony może 
to być przeniesienie edukacji, działalno-
ści kulturalnej czy aktywności różnych 
grup wsparcia do internetu. Z drugiej 
– to także uruchomienie na nowo za-
mkniętej na czas epidemii świetlicy wiej-
skiej, reaktywacja działań samopomoco-
wych, zorganizowanie powrotu realnych 
spotkań klubów i organizacji.

Kolejnymi negatywnymi skutkami 
epidemii, które pojawią się niebawem, 

mogą być wzrost bezrobocia, ubóstwa, 
wykluczenia społecznego. Może po-
jawić się więc potrzeba wsparcia ini-
cjatyw obywatelskich prowadzonych 
w tych obszarach. Takimi inicjatywami 
mogą być: akcje dożywiania ubogich, 
aktywizacja osób z  niepełnosprawno-
ściami, kampanie promujące przedsię-
biorczość lokalną.

– Bardzo nam zależy, aby program 
„Działaj lokalnie” był otwarty na wspie-
ranie obywateli w przeciwdziałaniu róż-
norodnym negatywnym skutkom epi-
demii – podsumowuje Ewa Owczarek, 
koordynatorka programu. 

Pula środków na tegoroczny kon-
kurs wynosi 55 000 zł. Zapraszamy do 
składania wniosków. Więcej na  stronie  
www.europaimy.org 
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Internetowe życie szkół

Działaj Lokalnie  
przeciw skutkom  
koronawirusa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w całym 
kraju do 26 kwietnia obowiązuje przedłużenie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od 12 marca uczniowie 
pozostają w domu, lecz wbrew pozorom, nie mają wiele wolnego czasu.

Do 25 maja 2020 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu 
powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł  
na projekty służące przeciwdziałaniu pandemii i jej negatywnym skutkom. 

W większości szkół lekcje odbywają się 
według planu, tylko że internetowo. Choć 
jest to nowy sposób nauczania, który na 
początku stwarzał wiele problemów lo-
gistycznych i technicznych, to aktualnie 
funkcjonuje bez większych problemów. 
Nauczyciele pozostają w kontakcie ze 
swoimi wychowankami i oprócz nauki, 
starają się zagwarantować im psychiczne 
wsparcie w tej trudnej, stresującej sytu-
acji. Wiele grodziskich szkół na swoich 
stronach internetowych zamieszcza po-
rady, instrukcje, przydatne linki na te-
mat pracy zdalnej i samodzielnej nauki, 
a także poradniki pozytywnego myśle-
nia. Jeśli nawet nie wszystkie lekcje pro-
wadzone są regularnie, to są dostępne 
konsultacje z nauczycielami ze wszyst-
kich przedmiotów, włącznie z wuefem. 
Pedagodzy korzystają z innowacyjnych 
metod przeprowadzania sprawdzianów, 
kartkówek, testów i wystawiania na ich 
podstawie ocen. Najpopularniejsze, uży-
wane platformy komunikacyjne to Mes-
senger, Skype, Eduelo, eDzienniki Vulcan 

i Librus, YouTube, Edmodo, WhatsApp, 
Squla i Facebook. Nauczyciele, z pomocą 
informatyków w miarę dobrze odnaleźli 
się w nowej rzeczywistości.

– Zdalne nauczanie, jeśli chodzi o ję-
zyki, sprawdza się bez większych proble-
mów. Jednak wymaga dwa razy więcej 
od nauczycieli i uczniów, a także rodzi-
ców. Aktualnie wykorzystujemy platfor-
mę Zoom, aby prowadzić video lekcje. 
W planie uczniowie mają wpisane zajęcia 
online w zależności od liczby godzin da-
nego przedmiotu – ja z każdą grupą roz-
mawiam raz w tygodniu. Poza tym każdy 
nauczyciel wysyła dodatkowe zadania do 
zrobienia i maile do rodziców. Osobiście 
korzystam jeszcze z platformy Quizizz 
i Worldwall, która umożliwia zrobienie 
sprawdzianu online i wystawienia oce-
ny na podstawie raportu z pracy ucznia. 
Niedługo zaczniemy też używać Padleta, 
z którego szkoła organizuje szkolenie dla 
nauczycieli – powiedziała Katarzyna Ki-
lańska, nauczycielka języka francuskiego 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku.

W niektórych szkołach zostały rów-
nież przeprowadzone internetowe próbne 
matury i egzaminy ósmoklasisty przy-
gotowane przez Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną w ostatnich dniach marca 
i w pierwszym tygodniu kwietnia przed 
przerwą świąteczną. W obecnej sytuacji 
to jedyna forma sprawdzenia się uczniów 
przed oficjalnymi egzaminami, których 
termin został przełożony. Na razie nic nie 
wiadomo o ich odwołaniu lub dokład-
nym terminie przeprowadzenia. Jednak 
zakończenie roku dla maturzystów pozo-
stało bez zmian i odbędzie się 24 kwiet-
nia. Uczniowie będą mieli wiele czasu 
na nadrabianie ewentualnych zaległości 
i spokojną naukę. Nawet w obecnej, wy-
jątkowo trudnej dla wszystkich sytuacji, 
można znaleźć pozytywne strony – ra-
zem damy radę.

n Katarzyna Mandes
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Musimy skupić się 
na sprawach priorytetowych

W jaki sposób wygląda zarządzanie gmi-
ną w czasie pandemii?

– Zarządzamy w inny sposób niż w cza-
sach przed pandemią, ale bardzo inten-
sywnie, bo tego wymaga sytuacja. Swoją 
obecność w Urzędzie Miejskim ograniczy-
łem do niezbędnego minimum, natomiast 
współczesna technologia pozwala mi na 
stały kontakt z pracownikami urzędu, jed-
nostkami gminnymi, służbami. Codzien-
nie mam telekonferencje z szefami jedno-
stek, w ten sam sposób co wtorek odbywa 
się posiedzenie zarządu gminy, również 
poprzez telekonferencje obradować będą 
radni podczas komisji i sesji. Bardzo szyb-
ko musieliśmy się nauczyć funkcjonowania 
w tych trudnych realiach. 
Jak zmieniło się funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego?   

– Wszystkie wydziały pracują, głównie 
zdalnie i korespondencyjnie. Wyłącznie do 
pracy zdalnej oddelegowani zostali wszy-
scy urzędnicy po 60. roku życia. Natomiast 
mieszkańcy cały czas są obsługiwani. Nie 
możemy pozwolić, by interesanci nie mo-
gli otrzymać istotnych dla nich decyzji 
związanych czy to z podatkami, czy to 
z zezwoleniami. Ze względu na zagrożenie 
wszystko odbywa się drogą pocztową, jak 
również poprzez e-usługi, więc na pewno 
czas procedowania trochę się wydłużył. 
Pracujemy nad zbudowaniem takiego sys-
temu, który umożliwi mieszkańcom wizy-
tę w urzędzie i obsługę bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu z urzędnikami. 
Postaramy się takie rozwiązanie wdrożyć 
możliwie szybko, gdyż mam świadomość, 
że część osób nie korzysta z internetu. Na-
tomiast w tej chwili musimy się skupić na 
sprawach absolutnie priorytetowych. 
Czyli jakich?

– Pierwsza sprawa to zabezpieczenie od-
powiednich środków ochrony dla wszyst-
kich działających na terenie miasta służb, 
które są na pierwszej linii frontu w walce 
z epidemią. Mam na myśli ratownictwo 
medyczne, straż pożarną, policję, a przede 
wszystkim musimy pomóc szpitalowi w za-
pewnieniu maksymalnej ochrony zarówno 
pacjentów, jak i personelu. Drugi priorytet 
to zapewnienie środków ochrony osobistej 
ludziom, którzy pracują w sklepach, na 
poczcie. Chcemy również wesprzeć miesz-
kańców, na razie udało się dostarczyć po 
jednej maseczce na rodzinę, ale staramy się 
o zwiększenie puli, by maseczkę otrzymał 
każdy mieszkaniec gminy. 
Na terenie gminy działa Dom Pomo-
cy Społecznej w Izdebnie Kościel-

nym z filią w Grodzisku. Jak wskazują 
dane, tego typu ośrodki, gdzie mieszkają 
seniorzy, są szczególnie narażone na ryzy-
ko zakażenia. Gmina w jakiś sposób mo-
nitoruje sytuację DPS-u?

– Dom Pomocy Społecznej jest placówką 
powiatową, ale jesteśmy w stałym kontak-
cie z panią dyrektor. Dostarczyliśmy też 
środki zabezpieczające w postaci maseczek 
i przyłbic. Jeżeli tylko otrzymamy infor-
mację, że potrzebna jest pomoc ze strony 
gminy, to jesteśmy na nią gotowi. 
Jakie wnioski po pierwszym miesiącu 
sytuacji nadzwyczajnej, z jaką przyszło 
nam się zmierzyć?

– Mam przed sobą monitor, który po-
zwala mi obejrzeć 60 miejsc na terenie 
miasta i gminy. I jestem zbudowany tym, 
co widzę, bo mieszkańcy zachowują się 
niezwykle odpowiedzialnie. Bardzo mało 
ludzi pojawia się na ulicach, więc ten wy-
magający samodyscypliny postulat ograni-
czenia wychodzenia z domu jest realizowa-
ny. Dzięki temu stopień zakażeń na terenie 
gminy utrzymuje się cały czas na dość 
niskim poziomie. Jestem pełen uznania 
i  wdzięczności dla naszych mieszkańców 
za tę postawę.
Jakie działania podjęła gmina w związku 
z pandemią?

– Obostrzenia, takie jak zamknięcie in-
stytucji, świetlic, Centrum Kultury włącz-
nie z filiami i kinem, Mediateki, parków, 
placów zabaw, wynikają z zarządzeń od-
górnych, natomiast w dużej mierze wpro-
wadziliśmy je jeszcze przed decyzjami 
rządowymi. Zamknięte jest również targo-
wisko i mam świadomość, że jest to sprawa 
dyskutowana, zarówno wśród sprzedaw-
ców, jak i ich klientów. Ale w obecnej sy-
tuacji targowisko nie może funkcjonować 
w dotychczasowej formie i  nie zostanie 
otwarte, dopóki nie będę miał przekona-
nia, że jest to bezpieczne dla jego użytkow-
ników. Rozważamy jednak różne pomysły 

na zapewnienie bezpieczeństwa na targo-
wisku. Zastanawiam się nawet nad wy-
posażeniem stoisk w terminale płatnicze. 
Na dziś staramy się wspierać targowisko 
mobilne, udostępniając kontakty do sprze-
dawców z naszego targowiska, którzy oczy-
wiście na to wyrazili zgodę.
Jak bardzo kryzys spowodowany pande-
mią wpłynie na finanse gminy?

– Musimy się liczyć z tym, że gmina po-
niesie olbrzymie straty finansowe ze wzglę-
du na to, że nie działa biznes, a to biznes 
dostarcza nam gros środków do budżetu. 
Będziemy musieli żyć skromniej i tego też 
się szybko nauczymy. Pewne jest, że musi-
my ograniczyć rozmach inwestycyjny, do 
którego przyzwyczailiśmy mieszkańców. 
Bo musimy być przygotowani finanso-
wo na to, by udzielić pomocy tym, którzy 
przez pandemię i związany z nią kryzys 
ucierpieli najbardziej. Jako członkowie 
wspólnoty, jaką jest gmina Grodzisk Mazo-
wiecki, jesteśmy zobligowani do tego i  for-
malnie, i moralnie. Jesteśmy też gotowi 
wesprzeć firmy i przedsiębiorców, choć tu 
wielkiego pola manewru nie ma ze wzglę-
du na przepisy. To jest bardzo trudny czas, 
ale powinien nam uświadomić, że musimy 
się rozejrzeć dookoła i popatrzeć na swoich 
sąsiadów, czy czasami oni nie potrzebują 
pomocy. Są instytucje gminne, jak Ośro-
dek Pomocy Społecznej, gdzie można za-
dzwonić i zgłosić taką sytuację, jeśli sami 
nie jesteśmy w stanie pomóc.
Które inwestycje zostaną wstrzymane?

– Wszystkie rozpoczęte inwestycje zo-
staną zrealizowane, podobnie jak inwesty-
cje przygotowywane z udziałem środków 
unijnych. Natomiast trzeba pogodzić się 
z  tym, że na jakiś czas zawieszone będą 
nowe inwestycje. Musimy poczekać na roz-
wój wypadków. Bo wciąż nie wiemy, jak 
długo będzie trwał zastój w gospodarce, 
a od tego uzależnione są wpływy do budże-
tu gminy. Wyjątkiem będzie budowa szko-
ły w Szczęsnem. W maju zostanie ogłoszo-
ny przetarg na realizację pierwszego etapu 
tej inwestycji. Takie były moje deklaracje 
i  nie wycofuję się z nich: musimy zapew-
nić dzieciakom przyzwoite warunki nauki 
i zminimalizować zmianowość w szkołach. 
Są też dobre wiadomości…

– Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich przeprowadził przetarg na budowę 
obwodnicy Grodziska. Po otwarciu ofert 
okazało się, że żadna nie przekracza prze-
widzianej na tę inwestycję kwoty. Niezwy-
kle mi przykro, że okoliczności sprawiły, iż 
nie możemy się w pełni cieszyć z tego, na co 
pracowaliśmy wiele lat. Ale będzie jeszcze 
okazja, by świętować, jeśli nie przy rozpo-
częciu budowy, to przy oddaniu do użytku. 
Dziękuję za rozmowę.

Z burmistrzem Grodziska Mazowiec-
kiego Grzegorzem Benedykcińskim 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 
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Skutki pandemii koronawiru-
sa ciężko doświadczają całe 
społeczeństwo, ale wyjątkowo 
trudny to czas dla pracowni-
ków służby zdrowia. Najwięk-
szym w Grodzisku bastionem 
walki z „niewidzialnym wro-
giem” jest Szpital Zachodni, 
nic więc dziwnego, że cieszy 
się szczególnym zainteresowa-
niem i troską opinii publicznej.  

Podobnie jak w przypadku innych pla-
cówek medycznych samo dostanie się do 
środka nie jest takie oczywiste. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa do odwołania zosta-
ły wstrzymane odwiedziny chorych oraz 
przyjęcia planowe do leczenia szpitalnego 
i ambulatoryjnego. Pacjenci przyjmowani 
są jedynie w przypadkach zagrożenia życia 
lub zdrowia. Jeszcze w pierwszej dekadzie 
kwietnia przed wejściem pojawił się usta-
wiony przez grodziską straż pożarną na-
miot, służący wstępnej kwalifikacji osób 
zgłaszających się do szpitala. Na podstawie 
wywiadu epidemiologicznego obejmujące-
go również pomiar temperatury, saturacji 
i częstości oddechu personel medyczny 
decyduje o drodze i możliwości wejścia do 
szpitala. Jak informuje placówka, celem 
takiego działania jest prewencja i unie-
możliwienie krzyżowania się ścieżek osób, 
w tym pacjentów, z podejrzeniem lub cho-
rych na COVID-19 i innych osób przeby-
wających w szpitalu.

W trybie telefonicznym udzielane są 
porady lekarzy specjalistów i lekarzy ro-

dzinnych, a także w ramach nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej. Z bezpośredniej 
wizyty u lekarza pacjenci mogą skorzystać 
tylko w nagłych przypadkach lub gdy taka 
wizyta jest niezbędna, np. w celu zmiany 
opatrunku lub zdjęcia gipsu. Oczywiście 
konieczne jest przestrzeganie wewnętrz-
nych procedur obowiązujących w szpitalu. 
Wyłącznie telefonicznie oraz przez internet 
działa rejestracja przychodni. Jak informu-
je Szpital Zachodni, z uwagi na dużą liczbę 
chorych objętych opieką w tutejszej pla-
cówce pacjenci telefonujący w celu uzyska-
nia informacji powinni uzbroić się w cier-
pliwość, a najlepszym rozwiązaniem jest 
oczekiwanie na kontakt ze strony szpitala.

Trudno było się spodziewać, że korona-
wirus ominie Szpital Zachodni. W trak-
cie trwania pandemii odnotowano wśród 
pacjentów szpitala jeden przypadek do-
datniego wyniku testu na koronawirusa. 
Pacjent z zachowaniem procedur został 
przetransportowany do szpitala MSWiA 
w Warszawie. Jak z kolei poinformował 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-

ny w Grodzisku Mazowieckim, pod koniec 
marca zakażenie Sars-CoV-2 potwierdzo-
no u 7 pracowników medycznych grodzi-
skiego szpitala. Sanepid przeprowadził 
w związku z tym czynności dochodzenia 
epidemiologicznego, a w szpitalu wyko-
nano dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu, 
wdrożono też procedury zapobiegające 
dalszej transmisji zakażeń.

Mimo pojedynczych przypadków obec-
ności osób zakażonych funkcjonowanie 
Szpitala Zachodniego odbywa się bez 
większych zakłóceń, a o to, by tak pozo-
stało, starają się nie tylko pracownicy pla-
cówki, lecz także mieszkańcy i okoliczne 
firmy, przekazując pomoc rzeczową i fi-
nansową. Jak podkreśla szpital, szczegól-
ną troskę wykazują gminne i powiatowe 
władze samorządowe, a przekazywane 
środki finansowe w znacznym stopniu 
umożliwiają zakup niezbędnego sprzętu 
i środków oraz przeprowadzenie prac do-
stosowawczych pomieszczeń szpitala do 
wymagań sanitarnych. 

n  Krzysztof Bońkowski

Stowarzyszenie Europa i My we współ-
pracy z partnerami zorganizowało inter-
netową zbiórkę na rzecz walki z epidemią 
koronawirusa w powiecie grodziskim. 
Pozyskane w ten sposób środki zosta-
ną przeznaczone na zakup niezbędnych 
środków ochrony osobistej w postaci 
odzieży ochronnej jednorazowego użyt-

ku dla pacjentów, personelu medyczne-
go i pracowników Szpitala Zachodniego 
w  Grodzisku oraz innych służb walczą-
cych z COVID-19. Wpłat można doko-
nywać m.in. przez zbiórkę zorganizowa-
ną na facebooku oraz portal zrzutka.pl. 
Więcej informacji znajduje się na stronie 
europaimy.org. n  (kb)

Gdy powoli zaczynamy oswajać się z co-
dziennością w czasach koronawirusa, 
na horyzoncie widać już kolejny pro-
blem, który może poważnie utrudnić 
codzienne życie – w związku z bardzo 
ubogą w opady, niemal bezśnieżną zimą 
oraz prawie bezdeszczowym początkiem 
wiosny wielkimi krokami zbliża się su-
sza. Jak zapewnia grodziski Zakład Wo-

 fo
t. 

kb
Zrzutka na środki

Zbliża się susza
dociągów i Kanalizacji, spółka dołoży 
wszelkich starań, by w kranach domostw 
wody zdatnej do picia nie zabrakło w ilo-
ściach wystarczających do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb, niemniej apeluje 
również o racjonalną gospodarkę wodą 
bieżącą, choćby poprzez sprawdzenie 
szczelności zaworów czy oszczędność 
w podlewaniu ogródka. n  (kb)

Namiot bezpieczeństwa 
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Rozmaite formy  
pomocy i wsparcia
Z Hanną Wilamowską, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy  
w Grodzisku, rozmawiał Krzyszt of Bońkowski. 
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Szukam mieszkania do kupienia! 
 

Wszystkie oferty biorę pod uwagę! 
 

--- 600-703-367 ---  

Jak miesiąc ograniczeń związanych 
z  pandemią koronawirusa odczuwalny 
jest na rynku pracy w powiecie grodzi-
skim?

– Na razie nie obserwujemy gwałtow-
nego załamania na rynku pracy. Jeśli 
chodzi o wzrost bezrobocia, to na koniec 
marca mieliśmy zarejestrowanych 1089 
osób bezrobotnych, czyli o 50 osób więcej 
w porównaniu do lutego. Jeszcze w mar-
cu sporo było podjęć pracy, natomiast 
od początku kwietnia daje się zauważyć 
zwiększone zainteresowanie rejestracją, 
głównie dotyczy to osób, które pracowały 
na umowę zlecenie. Do połowy kwietnia 
nie mieliśmy żadnego zgłoszenia o zwol-
nieniach grupowych. Kondycja przedsię-
biorstw w dużej mierze zależy od branży, 
bo przedsiębiorcy z sektora usług osobi-
stych oczywiście ponieśli olbrzymie stra-
ty, natomiast w przypadku logistyki czy 
branży spożywczej można zaobserwować 
nawet wzrost obrotów.
Musimy być przygotowani na falę zwol-
nień pracowników w branżach, które 
dotknęła sytuacja związana z pandemią?

– W zależności od tego, w jakiej kon-
dycji finansowej są przedsiębiorstwa, 
w  pierwszej kolejności będą pozbywać 
się pracowników zatrudnionych na umo-
wach terminowych, które po prostu nie 
będą przedłużane, jeśli nie nastąpi szyb-
ki wzrost zapotrzebowania na ich usługi 
czy produkcję. Ale doświadczenie wska-
zuje, że przedsiębiorstwa w trudnych sy-
tuacjach starają się zatrzymać pracow-
ników, mając świadomość, jak trudne 
będzie odbudowanie kadry. Pamiętajmy 
też, że do niedawna mieliśmy do czynie-
nia z  rynkiem pracownika, notowaliśmy 

braki kadrowe i rekordowo niskie bezro-
bocie, więc jest szansa, że nawet w przy-
padku kryzysu na rynku pracy sytuacja 
będzie relatywnie dobra.
Jakie kroki powinny podjąć osoby, które 
straciły zatrudnienie?

– Jeśli chodzi o rejestrację, Powiatowy 
Urząd Pracy obsługuje wszystkie osoby 
bezrobotne i przedsiębiorców zdalnie, 
czyli przez pocztę elektroniczną i tele-
fon. Nie mamy bezpośredniego kontaktu 
z  interesantami, ale telefonicznie udzie-
lamy wszelkich informacji i instrukcji, 
jak dokonać rejestracji przez stronę in-
ternetową praca.gov.pl. Sprawę ułatwia 
dysponowanie profilem zaufanym, ale 
nie jest on konieczny. Telefonów mamy 
sporo, ale spotykamy się z życzliwością ze 
strony interesantów, którzy z wyrozumia-
łością przyjmują ograniczenia w kontak-
cie z urzędem. Na bieżąco regulowane są 
wszystkie zobowiązania finansowe wobec 
bezrobotnych, którzy otrzymują pienią-
dze na konto. 
Czy na wsparcie ze strony urzędu pracy 
mogą liczyć przedsiębiorcy?

– Tarcza antykryzysowa daje taką 
możliwość. Przewidziane są różne formy 
wsparcia przeznaczone dla mikroprzed-
siębiorców, którzy nie zatrudniają pra-
cowników, dla przedsiębiorców, którzy 
zatrudniają do 9 pracowników, jak rów-
nież dla firm małych i średnich, które 
zatrudniają do 249 osób. Formą wsparcia 
dla przedsiębiorców zatrudniających do 
9 osób jest niskooprocentowana pożyczka 
do 5 tys. zł, która po spełnieniu określo-
nych warunków będzie umarzana. Dla 
firm, które nie zatrudniają pracowników 
i zanotowały spadek obrotów co najmniej 

o 30 proc. w porównaniu z analogicznym 
miesiącem z ubiegłego roku, przewidziane 
jest dofinansowanie. Jego wysokość zależy 
od wielkości strat, ale najbardziej poszko-
dowani przez kryzys przedsiębiorcy mogą 
uzyskać w sumie 7020 zł dofinansowa-
nia wypłacanego w  trzech miesięcznych 
transzach. Jeśli chodzi o przedsiębiorców 
zatrudniających od 10 pracowników, to 
można się ubiegać o dofinansowanie czę-
ści kosztów wynagrodzenia i ZUS-u od 
tego wynagrodzenia, kwota dofinansowa-
nia jest uzależniona od wielkości spadku 
obrotów. Istotne jest, by wnioski o wspar-
cie składać w konkretnym terminie, czyli 
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia nabo-
ru przez PUP, dlatego warto na bieżąco 
śledzić naszą stronę internetową, gdzie 
informujemy o naborach wniosków w ra-
mach tarczy antykryzysowej. 
Czy ta pomoc jest według Pani wystar-
czająca?

– Powiatowe urzędy pracy nie są je-
dynymi instytucjami, które tę pomoc 
dystrybuują. Wsparcie można otrzymać 
również z wojewódzkich urzędów pra-
cy, ZUS, skorzystać ze zwolnień ze skła-
dek społecznych. Z wszystkimi formami 
pomocy można zapoznać się na stronie 
www.grodziskmazowiecki.praca.gov.pl  
i jest ich naprawdę sporo, więc przy wy-
korzystaniu różnych źródeł można otrzy-
mać istotne wsparcie. 
Dziękuję za rozmowę.
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Wszystko zaczęło się pod koniec 2019  r. 
w mieście Wuhan w prowincji Hubei 
w środkowych Chinach, gdzie tajemniczy 
wirus spowodował epidemię nietypowego 
zapalenia płuc. Okazało się, że to nowa, 
niebezpieczna choroba, czyli dokładnie 
COVID-19 wywołana przez koronawiru-
sa SARS-CoV-2. Jest to zakażenie układu 
oddechowego, które powoduje gorączkę, 
kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęcze-
nie. Przenosi się drogą kropelkową, czyli 
podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Kiedy problem dotyczył Chin, wyda-
wało się, że jest zbyt odległy, aby dotrzeć 
do Polski. Niestety, zaraźliwość choro-
by i udogodnienia współczesnego świata 
związane z przemieszczaniem się stały się 
przyczyną rozprzestrzeniania się zarazy 
po całym świecie. Nieuchronne było do-
tarcie choroby do Europy, aż w końcu do 
naszego kraju.

Pierwszy przypadek zakażenia w Polsce 
potwierdzono 4 marca u 66-letniego męż-
czyzny, który był hospitalizowany w Zie-
lonej Górze. Od tej pory liczba chorych 
stale rośnie, a każdy dzień przynosi tak-
że ofiary śmiertelne. Polski pacjent zero 
przyjechał autobusem z Niemiec.

Rządowe ograniczenia
11 marca WHO, czyli Światowa Organiza-
cja Zdrowia, ogłosiła stan pandemii. Tego 
samego dnia rząd polski podjął decyzję 
o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w szko-
łach, przedszkolach i placówkach oświa-
towych do 25 marca. 12 marca w  Polsce 
ogłoszony został stan zagrożenia epide-
micznego. Tego samego dnia Rada Stała 
Konferencji Episkopatu Polski udzieli-
ła dyspensy od obowiązku niedzielnego 
uczestnictwa w mszy świętej.

Od 13 marca rząd wprowadził ograni-
czenia w funkcjonowaniu galerii handlo-
wych, działalności gastronomicznej czy 
rozrywkowej oraz zakaz zgromadzeń po-
wyżej 50 osób o charakterze publicznym, 
państwowym i religijnym. Od 15 marca 
zamknięto granice naszego kraju dla cu-
dzoziemców. Dla osób powracających 
z  zagranicy wprowadzono obowiązkową 
14-dniową kwarantannę.

20 marca wprowadzono w kraju stan 
epidemii, zaostrzono kary za łamanie 
kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł, przy-
wrócono pełne kontrole na granicach. 
24 marca pojawiły się nowe zasady bezpie-
czeństwa m.in. całkowity zakaz zgroma-
dzeń. W mszy lub innym obrzędzie religij-
nym nie mogło uczestniczyć jednocześnie 
więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby 
sprawujące posługę. Od tej pory poza cela-
mi bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi 
nie można się swobodnie przemieszczać.

Od 1 kwietnia wprowadzono kolejne 
ograniczenia: zakaz wychodzenia z domu 
osób do 18. roku życia bez opieki dorosłe-
go, zakaz korzystania z terenów zielonych 
i rowerów miejskich, obowiązek utrzy-
mania co najmniej 2-metrowej odległości 
między pieszymi. Zawieszono działalność 
salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Od 2 kwietnia zmieniono zasady robie-
nia zakupów w sklepach stacjonarnych, 
m.in.: pojawił się limit osób w sklepie 
– maksymalnie 3 osoby na jedną kasę, 
wszyscy klienci mają robić zakupy w jed-
norazowych rękawiczkach, a w godzinach 
od 10.00 do 12.00 sklepy i punkty usługo-
we mogą przyjmować i obsługiwać jedy-
nie osoby powyżej 65. roku życia.

9 kwietnia poinformowano, że matury 
i egzamin kończący podstawówkę zostają 

przełożone, a wszystkie placówki oświato-
we mają obowiązek do 26 kwietnia kon-
tynuować prowadzenie nauczania zdal-
nego. Przedłużone zostają dotychczasowe 
zasady bezpieczeństwa, a od 16 kwietnia 
wprowadzony zostaje nowy obowiązek 
– zasłanianie ust i nosa, co oznacza, że 
każda osoba w miejscu publicznym musi 
nosić maseczkę, szalik czy chustkę.

Samorządowe działania
Decyzje władz zarówno szczebla pań-
stwowego, jak i samorządowego były 
spójne. W  Grodzisku najpierw zgodnie 
z  rekomendacjami GIS podjęto decyzje 
o odwołaniu imprez, które mogłyby zgro-
madzić znaczną liczbę widzów, typu kon-
cert zespołu Dżem czy spotkanie z Kasią 
Nosowską.

Ze względu na zaistniałą sytuację epi-
demiologiczną burmistrz Grodziska 
podjął decyzję, że od 12 marca czasowo 
zamknięte zostały Centrum Kultury, 
Mediateka, Biblioteka Publiczna wraz ze 
wszystkimi filiami, Willa Niespodzianka, 
Willa Radogoszcz, PKP Przestrzeń Kultu-
rze Przyjazna, wszystkie świetlice gmin-
ne, Pływalnia Miejska Wodnik 2000, sala 
treningowa tenisa stołowego, Grodziska 
Hala Sportowa, Stadion Miejski, kompleks 
boisk w Chlebni i kompleks boisk Orlik 
2012, strzelnica w Makówce. W związku 
z tym odwołano wszystkie odbywające się 
w tych miejscach wydarzenia kultural-
ne i  sportowe. Zawieszono program SAS 
skierowany do seniorów.

13 marca zamknięto place zabaw i si-
łownie zewnętrzne na terenie miasta 
i  gminy. Do końca marca odwołane zo-
stały wszystkie posiedzenia komisji rady 
oraz zaplanowana na 25 marca sesja Rady 
Miejskiej. Wstrzymano wpłaty w kasie 
Urzędu Miejskiego i na targowisku miej-
skim. Przestały odbywać się Targi Staroci. 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców 
16 marca burmistrz podjął decyzję o za-
przestaniu funkcjonowania Targowiska 
Miejskiego. W tym dniu poinformowano, 
że Urząd Miejski zostaje zamknięty dla 
interesantów. Mieszkańcy gminy i inni 
interesanci mogą załatwiać swoje sprawy 
telefonicznie, drogą mailową lub przez 
platformę ePUAP.

Od 17 marca komunikacja miejska 
na terenie gminy stała się bezpłatna. Od 
20  marca wszystkie parkingi znajdujące 
się w strefie płatnego parkowania również 
są bezpłatne. Najemcy lokali gminnych, 

Zalecenia dotyczące pozostawania w domach. 
Niemożność korzystania z wielu miejsc. Nauczanie zdalne 
zamiast w szkołach. Właśnie z taką rzeczywistością przyszło
nam się mierzyć w czasach pandemii koronawirusa.

Pandemia zmienia rzeczywistość
reportaż12
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Pandemia zmienia rzeczywistość

które musiały zostać zamknięte, zosta-
li zwolnieni z płacenia czynszu za okres 
faktycznego zamknięcia. Wynajmujący 
pawilony na targowisku również nie mu-
szą płacić za czas zamknięcia.

28 marca poinformowano, że Zakład 
Gospodarki Komunalnej podjął wszelkie 
dostępne środki, by pomóc mieszkań-
com w walce z koronawirusem poprzez 
systematyczną dezynfekcję przystanków 
autobusowych, barierek, ławek miejskich 
i przejścia pod torami. Pracownicy ZGK 
dostarczyli i uruchomili zakupione przez 
gminę pralkę i suszarkę do grodziskiej 
bazy ratowników. Straż Miejska zaczę-
ła jeździć po mieście z megafonem i na-
woływać mieszkańców do pozostawania 
w domach. Funkcjonariusze przekazali 
kombinezony i maseczki dla ratowni-
ków medycznych. Jeśli chodzi o maseczki 
dla mieszkańców – po zapakowaniu ich 
przez pracowników Ośrodka Kultury od 
6 kwietnia rozpoczęła się ich dystrybucja 
do skrzynek pocztowych.

Grodziska rzeczywistość
Lokalnym restauracjom pozostało wy-
dawanie dań na wynos lub z dowozem. 
Ze sklepów istniejących w galerii czynne 
pozostały tylko sklep spożywczy, apteka 
i  drogeria. Za sprawą inicjatywy m.in. 
portalu Twój Grodzisk 24 w przestrzeni 
wirtualnej pojawiło się TargowiskoOn-
line, za pośrednictwem którego istnieje 
możliwość nawiązania kontaktu ze sprze-
dawcami. Potem na stronie Urzędu Miej-
skiego pojawiło się Mobilne Targowisko 
wraz z mapką.

Do internetu przeniosły się również pa-
rafie grodziskiego dekanatu umożliwiając 
wiernym udział w sprawowaniu liturgii 
poprzez transmisje online. W  związku 

z  tym komunię można przyjmować du-
chowo. W niedzielnych mszach św. można 
było uczestniczyć również za pośrednic-
twem Radia Bogoria. Pandemia wpłynęła 
na przeżywanie Świąt Wielkanocnych, 
które wyglądały zupełnie inaczej, niż je-
steśmy do tego przyzwyczajeni. Zarów-
no Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia 
Męki Pańskiej, jak i Wigilia Paschalna 
sprawowane były bez udziału wiernych. 
W Wielką Sobotę nie było zwyczajowego 
święcenia pokarmów na stół wielkanocny. 
Zalecane było błogosławieństwo podczas 
śniadania wielkanocnego, którego mógł 
dokonać ojciec, matka bądź inny członek 
rodziny.

– Parafia św. Anny jest parafią z tra-
dycjami, w której dużo ludzi kocha Boga 
i chce uczestniczyć w pełni w sakramen-
tach. Obecnie, kiedy jest to utrudnione, 
transmitujemy nabożeństwa w inter-
necie. Jesteśmy też gotowi służyć m.in. 
w konfesjonale. Staramy się objąć opieką 
wszystkich potrzebujących – parafialna 
Caritas przygotowała paczki świąteczne, 
które są indywidualnie odbierane. Wśród 
wiernych niektórzy są wstrząśnięci, bo 
od niepamiętnych czasów taka sytuacja 
nie miała miejsca, żeby nie można było 
uczestniczyć bezpośrednio w wydarze-
niach Wielkiego Tygodnia. Jednak w tym, 
co się dzieje, trzeba upatrywać okazji do 
przebudzenia, jeszcze większej gorliwo-
ści, aby zwracać uwagę na to, co w naszym 
życiu tu, na Ziemi jest naprawdę ważne  
– mówił ks. Dariusz Gal, proboszcz para-
fii św. Anny.

Miasto w zależności od pory i dnia 
wygląda inaczej. Podczas niedzielnego 
przedpołudnia puste były ulice, parkingi, 
deptak, tereny rekreacyjne – tak wyglą-
dało centrum, które wcześniej tętniło ży-

ciem. Nie można żyć jednak bez jedzenia, 
leków i artykułów niezbędnych do funk-
cjonowania. W dni robocze na ulicach 
można było spotkać więcej osób, ale nie 
były to tłumy. Z komentarzy na naszym 
Facebooku wynikało, że w jeden z ponie-
działków ulice się zaludniły. Podobnie 
wyglądało to tuż przed Świętami Wielka-
nocnymi. Apel do mieszkańców wystoso-
wał burmistrz Grzegorz Benedykciński, 
który w krótkim filmiku ze swojego domu 
opublikowanym na gminnym facebooku, 
zachęcał do pozostawania w domach.

Okiem redakcji
Przed sklepami widziałam ludzi stojących 
w kolejkach z zachowaniem bezpiecznej 
odległości od siebie. Co było do przewi-
dzenia, spotykałam się z ograniczeniami. 
Gdy chciałam wejść do drogerii, zatrzy-
mał mnie ochroniarz zwracając uwagę na 
ograniczenia liczby klientów w  sklepie. 
Gdy wyruszyłam do apteki, okazało się, 
że w środku może przebywać tylko jedna 
osoba przy stanowisku. Trochę inaczej 
było w sklepach spożywczych ze wzglę-
du na ich duże powierzchnie. Tam ogra-
niczenia były, ale nie aż tak bardzo re-
strykcyjne, do czasu ich zaostrzenia przez 
rząd. W rozmowie z paniami siedzącymi 
przy kasie spotkałam się z opiniami, że 
„to sianie paniki”, bądź „mamy tak duży 
kontakt z ludźmi, że kto ma przeżyć, 
ten przeżyje”. Kiedy stałam w kolejce do 
kiosku po gazetę, jeden z przechodniów 
zwrócił się do mnie słowami „jak się nie 
kicha i nie kaszle, to nie ma co zachowy-
wać tych odstępów. Kiedyś się tak głośno 
nie mówiło o różnych epidemiach i jakoś 
ludzie przeżyli”. Pojawiały się też osoby, 
które wręcz przeciwnie – w trosce o zdro-
wie swoje i innych chodziły w maseczkach 
i  rękawiczkach. Tych z każdym dniem 
było coraz więcej, zanim stało się to obo-
wiązkiem. Jak widać stosunek ludzi do za-
gadnienia jest różny.

Moje najbliższe otoczenie podchodzi 
do tematu ze spokojem, co jest pewnym 
odzwierciedleniem chociaż części nastro-
jów społecznych. Należy na siebie uważać, 
nie wychodzić bez ewidentnej potrzeby, 
zaniechać spotkań towarzyskich na rzecz 
komunikacji przez telefon czy internet. 
Otwieranie okien dla przewietrzenia 
mieszkania jest wskazane. U najmłod-
szej przedstawicielki mojej rodziny na 
początku zaistniała sytuacja wywołała 
pewne obawy, ale z czasem pod wpływem 
rozmów, pojawiło się zrozumienie i odpo-
wiedzialne podejście do zagadnienia. Naj-
starsza z osób mi bliskich, blisko 90-let-
nia, nie boi się.  Stwierdza, że co ma być 
to będzie. Ale ma świadomość, że może 
być różnie bo, statystyki są nieubłagane. 
Choć na pewno pocieszające są przypadki 
wyzdrowień.                            cd. na str. 14
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Źródła informacji
Na czas zamknięcia w domach dla 
wszystkich, którzy podporządkowali się 
zaleceniom, błogosławieństwem oka-
zał się współczesny rozwój technologii. 
Dzięki specjalnie dedykowanej stronie 
rządowej oraz mass mediom: telewizji, 
radiu, gazetom, portalom internetowym, 
ludzie mogą pozyskiwać informacje na 
temat rozwoju sytuacji związanej z koro-
nawirusem.

Strona Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej stała się bardzo po-
pularna, jako wiarygodne źródło infor-
macji w tym zakresie. W powiecie z dnia 
na dzień informowano o liczbie osób 
objętych nadzorem epidemiologicznym 
bądź kwarantanną domową na podsta-
wie decyzji inspektora sanitarnego. Licz-
ba osób hospitalizowanych z powodu 
podejrzenia zakażenia COVID-19 była 
znikoma. Niestety, 18 marca, pojawił się 
pierwszy przypadek potwierdzony labo-
ratoryjnie z wynikiem dodatnim. Liczba 
zakażonych Sars-CoV-2 rosła w powiecie 
bardzo powoli. Jednym z nich jak poin-
formowała PSSE 24 marca był: „lekarz 
oddziału Chirurgii SPS Szpitala Zachod-
niego w Grodzisku Mazowieckim. Lekarz 
przebywa na kwarantannie domowej 
w stanie ogólnym dobrym. W uzgodnie-
niu z Dyrekcją szpitala oddział został za-
mknięty. U  osób z bezpośredniego kon-
taktu z osobą zakażoną pobrano wymazy 
do badań, które przekazano do labora-
torium. Osoby te zostały objęte kwaran-
tanną”. Kolejna niepokojąca informacja 
pojawiła się 28  marca: „potwierdzono 
zakażenie Sars-CoV-2 u 7 pracowników 
medycznych SPS Szpitala Powiatowego 
w Grodzisku Mazowieckim. Wszystkie 
osoby są w stanie ogólnym dobrym, prze-
bywają w izolacji domowej. U osób z bez-
pośredniego (zawodowego i rodzinnego) 
kontaktu zostaną pobrane wymazy do 
badań. Osoby te zostały objęte kwaran-
tanną. Pracownicy PSSE w Grodzisku 
Mazowieckim przeprowadzili czynno-
ści dochodzenia epidemiologicznego. 

W  szpitalu wykonano dezynfekcję po-
mieszczeń i sprzętu. Wdrożono procedu-
ry zapobiegające dalszej transmisji zaka-
żeń. Szpital działa w trybie normalnym”.

Jeśli chodzi o gminę Grodzisk na face-
booku Urzędu Miejskiego od 15 marca 
systematycznie informowano mieszkań-
ców o bieżącej sytuacji. Właśnie tego dnia 
poinformowano, że 50 osób z naszej gmi-
ny podlega kwarantannie. Uspokajał fakt, 
że w naszej gminie przez długi czas nie 
było żadnych przypadków zachorowania. 
Aż nastał 26 marca, kiedy to okazało się, 
że stwierdzono zakażenie u dwóch osób. 
Do pięciu osób liczba zachorowań wzro-
sła 28 marca. Następny przyrost o jedną 
osobę nastąpił 9 kwietnia. Siedem osób 
chorych to bilans z 11 kwietnia.

Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób 
w kwarantannie uruchomił specjalną 
infolinię, której celem jest świadczenie 
rozmaitej pomocy m.in. psychologicz-
nej. W kontakcie z OPS-em są harcerze, 
którzy zadeklarowali pomoc osobom 
potrzebującym wsparcia w zaopatrzeniu 
czy opiece nad zwierzętami. Grodziski 
Hufiec ZHP podjął się też szycia mase-
czek, które sukcesywnie przekazywane 
są m.in. do Szpitala Zachodniego.

Zostań w domu
Ludzie na wiele sposób próbują radzić so-
bie z zaistniałą sytuacją. Gruntowne po-
rządki, gry planszowe, czytanie książek. 
W gminie każdy stara się pomagać wedle 
swoich kompetencji – godne zauważe-
nia jest działanie instruktorów Centrum 
Kultury, którzy w ramach „Zarażania 
kulturą” na facebooku zamieszczają fil-
miki z  różnymi aktywnościami, które 
można realizować w zaciszu domowym. 
Przykładowo: Marta Zawadzka uczy-
ła m.in. makramy, Paweł Cabanowski 
poprowadził warsztaty z rysunku i ma-
larstwa, Mariola Goździkowska uczyła 
szycia ręcznego, Dagmara Jaworska zor-

ganizowała warsztaty wokalne, Piotr Mi-
chalski uczył gry na gitarze. Nie zabrakło 
propozycji ruchowych, szczególnie przy-
datnych w tym okresie. Anna Asińska 
przeprowadziła zajęcia z tańca latino, 
Małgorzata Nocny z gimnastyki korygu-
jącej, Magdalena Wójcik zaprezentowała 
rozgrzewkę, Ewelina Reczulska uczyła 
choreografii. Ustawowe ograniczenia nie 
były przeszkodą również dla PKP Pocze-
kalni, która on-line nie tylko zorganizo-
wała wycieczki rowerowe, lecz także do-
tarła do… samego Józefa Chełmońskiego. 

W internecie pojawiło się mnóstwo 
propozycji na spędzanie nadmiaru czasu 
wolnego. Na profilach na facebooku m.in. 
Centrum Kultury, kina CK czy Bibliote-
ki Publicznej zamieszczane są linki do 
stron, które oferują dostęp do kultury on-
line. I tak okazało się, że bezpłatnie m.in.: 
Ninateka.pl prezentuje spektakle teatral-
ne z wybitnymi aktorami scen z całej Pol-
ski, Wolne Lektury umożliwiają pobranie  
e-booków i audiobooków klasyki litera-
tury polskiej i światowej, Legimi udostęp-
nia 20 ebooków i audiobooków dla dzieci 
oraz młodzieży, Empik Premium oferuje 
dostęp przez 60 dni do ponad 11 tysięcy 
audiobooków i e-booków. Pojawiła się 
możliwość odbycia wirtualnych space-
rów, obejrzenia filmów dokumentalnych 
o tematyce lokalnej, takich jak: „Ludzie 
Grodziska”, „Walka i konspiracja”, „Ła-
zuka dzieckiem podszyty”.

Drodzy Czytelnicy, to wszystko po to, 
abyście zostali w domu. A warto w nim 
zostać mając na względzie statystyki za-
każonych koronawirusem. A te 12 kwiet-
nia wyglądały następująco: 6674 osoby 
zakażone w Polsce, 1664 w wojewódz-
twie mazowieckim, 20 osób w powiecie 
grodziskim, 7 osób w gminie Grodzisk. 
W naszym kraju do tego czasu z powodu 
zakażenia zmarły 232 osoby.

n Anna Redel
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Rembud

Sebastian Laskowski
tel. kom. 784 797 190
e-mail: slaskowski1@poczta.onet.pl

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków
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Biuro Turystyczne „TAURI’’
Zwiedzaj, odpocznij, uśmiechnij się i zakochaj w podróżach

Zadzwoń:  515 984 121, 694 808 344 
lub odwiedź stronę naszego biura:  
www.turystykamojapasja.pl

CHORWACJA – 6 dni
Termin: 8.09 – 13.09.2020 r.  
Cena obejmuje: autokar, 5 noclegów, hotele ***, 
5 śniadań, 5 obiadokolacji, TFG, opieka pilota,  
ubezpieczenie, podatek vaT

biAłORuś – 4 dni 
Termin: 27.08 – 30.08.2020 r.  
Cena obejmuje: autokar, 3 noclegi, hotele ***, 
3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota, TFG, 
ubezpieczenie, podatek vaT 

WiEDEŃ- bRATYSłAWA- ŻYWiEC – 5 dni
Termin: 29.07-2.08.2020 r.
Cena obejmuje: autokar, 4 noclegi, hotele ***, 
4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpie-
czenie, podatek VaT, składka TFG

LOuRDES i PiREnEJE – 5 dni – SamoloTem

Termin: 27.09 – 1.10.2020 r. 
Cena obejmuje: samolot, 4 noclegi, hotel ***, 
4 śniadania, 4 obiadokolacje, transfer na lotnisko 
w Krakowie i z powrotem, autokar na wycieczki  
po Francji, opieka pilota, TFG, ubezpieczenie, 
podatek vaT

1340 zł 

820 zł

895 zł

1895 zł

Super Promocja 

Super Promocja 

Super Promocja 

Super Promocja 

                    

Zaika – restauracja indyjska

Grodzisk Mazowiecki, ul. Szkolna 2a, tel. 22 755 78 03, FB: ZAIKA Indian Restaurant

Nasza Kuchnia Indyjska jest  
w Grodzisku Mazowieckim od 2018, 
ponieważ właściciel bardzo kocha 
i Polskę i Indie, dlatego powstała 
restauracja ZAIKA.

Od roku pracowaliśmy nad tym, by 
pełne menu było dostępne na stronie 
www.zaika.pl. Obecnie klienci mogą 

przeczytać opis dań on-line i wybrać 
to co wpadnie im w oko.

Dla Państwa realizujemy 
zamówienia powyżej 40 plN, w opcji  
na wynos i z dostawą do domu.

Obsługujemy Państwa pod nr. tel. 
22 755 78 03, od wtorku do niedzieli, 
w godzinach 11:00–20:30. 

Od wtorku do piątku, w godzinach 11:00-15:00, proponujemy zestawy obiadowe za 23 zł

Zapraszamy  
Wtorek-Niedziela  

11:00-21:00
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Ponad dwadzieścia wydarzeń kulturalnych 
w ciągu dwóch tygodni oczywiście musi 
robić wrażenie, jednak to nie ilość decydu-
je o entuzjastycznym przyjęciu „Splotów” 
przez publiczność, lecz jakość, a ta, nieza-
leżnie, czy to koncert, prelekcja, wykład, 
warsztaty lub seans, była na najwyższym 
poziomie. Zadbali o to organizatorzy, czyli 
Willa Niespodzianka i Centrum Kultury, 
jak również inne placówki Ośrodka Kul-
tury zaangażowane w przedsięwzięcie, jak 
Mediateka czy Kino Wolność.

Preludium
– 6 tysięcy ludzi, z czego 3,5 tysiąca to 
mieszkańcy Grodziska, nagle znajduje 
się w sytuacji kompletnie ekstremalnej: 
podzielone rodziny, wywiezieni ludzie, 
właściwie z pełną świadomością, że jadą 
na śmierć. Dlatego dzisiaj ich wspomina-
my. Wspominamy ich również dlatego, 
żeby pamiętać, że nienawiść, pogarda, 
nieszanowanie poglądów, odmienności 
skutkuje zawsze tym samym: zbrodnią – 
mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński 
podczas uroczystości upamiętniającej 79. 
rocznicę likwidacji getta w Grodzisku.

Obchody, przypominające, że w dniach 
10-14 lutego 1941 roku decyzją Niemców 
stłoczona na niewielkim śródmiejskim 
kwartale miasta społeczność żydowska 
z  Grodziska i okolic została wywieziona 
do getta warszawskiego, a potem trafiła do 
obozów zagłady, odbyły się 17 lutego przy 
ul. rtm. W. Pileckiego (dawnej 17 Stycz-
nia), gdzie znajduje się pomnik poświęco-
ny grodziskim Żydom, i jak co roku stano-
wiły inaugurację „Splotów”.

– Stoimy w miejscu, gdzie kiedyś znajdo-
wała się synagoga i biło serce żydowskie-
go świata. Wokół tego miejsca skupiali się 
wyznawcy judaizmu mieszkający w  Gro-
dzisku na przestrzeni przeszło 400 lat. 
Bezlitosna ręka historii zmiotła z krajobra-
zu miasta tę społeczność, która przez wiele 
lat dokładała swój własny kawałek życia 
do rozwoju i tożsamości miasta. Co roku 
staramy się o tym dramatycznym momen-
cie w dziejach Grodziska pamiętać. Z tego 
bolesnego wydarzenia musimy także wy-
ciągać wnioski i starać się tę kulturę pol-
sko-żydowską rozszerzać, przypominać – 
powiedział Łukasz Nowacki, specjalista do 
spraw historii miasta.

Legendy
Podtrzymywaniu opowieści o przenika-
niu się kultury polskiej i żydowskiej nie-

wątpliwie służył koncert zespołu Kroke, 
który wystąpił w Centrum Kultury tuż po 
uroczystości. Nazwa wywodzi się z języka 
jidysz, w którym Kroke oznacza po prostu 
Kraków. Założona w 1992 roku przez To-
masza Kukurbę, Tomasza Latę i Jerzego 
Bawoła grupa cieszy się statusem legendy, 
a trio do współpracy zapraszali m.in. Ste-
ven Spielberg, Nigel Kennedy czy Peter 
Gabriel. O ile w myśl powiedzenia nie od 
razu Kraków zbudowano, o tyle Kroke już 
w pierwszych dźwiękach otwierającego 
koncert utworu „Light in the Darkness” 
zbudowało magię muzyki zaklętą w al-
tówkę, kontrabas i akordeon. Anegdoty 
opowiadane przez Jerzego Bawoła i zna-
komita praca techniki scenicznej pracow-
ników Centrum Kultury dopełniły dzieła 
– publiczność, zaczarowana i oczarowana 
fenomenalnymi aranżacjami, mogła mieć 
jedynie chwile wątpliwości, czy zespół gra-
jąc na bis utwór „Ajde Jano” nie zatracił 
się w improwizacji, gdyż wariacje na te-
mat doskonale znanej melodii tak dalece 
oddzieliły się od bałkańskiego oryginału, 
by na finał jednak powrócić do głównego 
tematu.

Na drugi koncert uczestnicy „Splotów” 
musieli poczekać niemal do zakończenia 
cyklu. Ale czekać było warto, bo 29 lute-
go w Mediatece wystąpił Księżyc, zespół 
reprezentujący psychodeliczno-etniczny 
minimal. Koncert nosił wszelkie znamio-
na spektaklu, o cechach performance’u 
angażującego publiczność.

– To są zespoły otoczone kultem nie 
tylko przez swoich fanów. To nie są wy-
konawcy, do których mamy dostęp na co 
dzień – mówi Łukasz Nowacki.

Świat pod ręką
Niezwykłym przeżyciem dla uczestników 
były spotkania z kulturami świata przed-
stawionymi niejako od wewnątrz. 

– W tym roku zdecydowaliśmy, że za-
prosimy nie tylko podróżników czy znaw-
ców kultury poszczególnych krajów, lecz 
ich mieszkańców, którzy w danej kulturze 
wzrastali i znają ją od środka – mówiła Al-
dona Józefowicz.

Dzięki temu goście „Splotów” mieli 
okazję skosztować somalijskich pieroż-
ków, zwanych sambusa i przygotowanych 
przez Elmi Abdiego, napić się aromatycz-
nej kawy, której spożywanie i parzenie 
jest w Erytrei rytuałem łączącym rodzinę, 
przyjaciół i sąsiadów, o czym opowiedziała 
Senait Cieplińska, a także wykonać filcowy 

dywanik wspólnie z Elmirą Abasbekową, 
która przybliżyła historię filcu w Kirgizji, 
gdzie używany jest on do wyrobu strojów, 
czapek, a nawet butów i ozdób. Z kolei dy-
namicznej, obfitującej w przerywniki mu-
zyczne i fragmenty filmów, prezentacji tra-
dycji i obyczajów Japonii dokonali Pedro 
Pedrito i Masato Yokoe. Nie zabrakło też 
tańca – afrykańskiego uczyła Viola Woj-
ciechowska, zaś klasyczny indyjski kathak 
przybliżyła Magdalena Niernsee.

Odległe i fascynujące
Zupełnie różne bieguny miały trzy wykła-
dy przewidziane w programie „Splotów”. 
Co nie znaczy, że nie posiadały wspólne-
go mianownika – każdy z nich był na swój 
sposób odkrywczy, opowiadał o sprawach 
pozornie powszechnie znanych, jednak 
nieszablonowe ujęcie i osobowości prele-
gentów sprawiały, że kwestie te ukazywane 
były w zupełnie niestandardowej optyce.

– Dla mnie kluczowym wydarzeniem 
było spotkanie z profesorem Andrze-
jem Fabianowskim, który o Mickiewiczu 
i  związanych z nim wątkach żydowskich 
opowiedział w taki sposób, że słuchacze 
zapałali chęcią powrotu do dzieł wieszcza, 
by przekonać się o istnieniu rozmaitych 
pokładów i sensów, o których większość 
z  nas nie miała pojęcia – komentuje Łu-
kasz Nowacki.

Skłaniające do refleksji i rewizji wła-
snych przekonań było spotkanie z teolożką 
Zuzanną Radzik pt. „Emancypantki, ko-
biety, które zbudowały Kościół”. Podob-
nie jak wykład „Tak różni, a tak podob-
ni”, podczas którego dr Bożena Józefów 
Czerwińska uzmysłowiła słuchaczom, jak 
rozwiniętą kulturę mieli ludzie pierwotni, 
jakim bogactwem dysponowali niesłusz-
nie postponowani neandertalczycy, a tak-
że jak rozbudowane życie duchowe mają 
małpy – niektóre gatunki kultywują cere-
moniał pogrzebowy.

Miejsca z historią
Nieodmiennym powodzeniem w czasie 
„Splotów” (i nie tylko) cieszą się spacery 
historyczne prowadzone przez Łukasza 
Nowackiego. Tym razem fani turystyki 
połączonej z edukacją mieli okazję prze-
mierzyć ulice szlakiem chasydów, odwie-
dzając miejsca związane z czterowieko-
wym istnieniem społeczności żydowskiej 
w Grodzisku, a także wysłuchać opowie-
ści o wielokulturowej przeszłości miasta, 
o której przypomina wiele materialnych 
pamiątek. Mimo powtarzalnej formuły, 

Co możesz z nami zrobić: 
FINANSE
n uzyskać kredyt gotówkowy,
n uzyskać kredyt hipoteczny,
n uzyskać kredyt inwestycyjny,
n skonsolidować kredyty.

BEZ PROWIZJI i OPŁAT dodatkowo pełna  
informacja o całkowitym koszcie kredy-
tu, łącznie z dodatkowymi kosztami  
 np. ubezpieczeniem kredytu. 

NIERUCHOMOŚCI
n  sprzedajemy nieruchomości dzięki 

naszej autorskiej strategii,
n  współpracujemy z inwestorami, 

świadczymy usługi od pozyskania 
nieruchomości, przez projekt, 
remont, po sprzedaż a nawet najem, 

n współpracujemy z deweloperami, 
n  podnosimy wartość nieruchomości 

przez profesjonalny home staging, 
n  wykonujemy profesjonalne 

sesje zdjęciowe, dzięki którym 
prezentowane nieruchomości są 
przedstawione w atrakcyjnym, 
ale również prawdziwym świetle. 

STREFA FINANSÓW  
I NIERUCHOMOŚCI

ul. Nadarzyńska 88
05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.strefafin.pl
tel. 509 303 599, 517 965 792 

Godziny pracy biura: 
 pn. - pt. 10-18

Strefa Dobrych Praktyk

Rekordowo niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia, czyli ogólna dobra sytuacja 
finansowa Polaków spowodowała, że banki chętnie akceptowały wnioski o kredyt hi-
poteczny w minionym  2019 r. Banki prześcigały się w ofertach kredytowych. Klient 
mógł wybierać i przebierać w ofertach. Wystarczyło 10% wkładu własnego, umowa 
na czas określony, umowa zlecenia od 6 miesięcy nic nie stało na przeszkodzie. Każdy 
klient, który spełniał warunki miał szanse otrzymać finansowanie. Banki chętnie go 
udzielały, a klienci z niego  chętnie korzystali. 
Dziś jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości,  z dnia na dzień wpadliśmy w inny 
świat, zupełnie jak Alicja, która nagle znalazła się obcym ogrodzie, z regułami trud-
nymi do pojęcia. Już dziś wiadomo, że uzyskanie kredytu hipotecznego stanie się 
dużo trudniejsze, ponieważ wiele banków zaczęło zaostrzać warunki przyznawania 
kredytu. Jak przewidują eksperci, na największe trudności muszą się przygotować 
osoby bez etatu oraz pracownicy branż najmocniej dotkniętych pandemią koronawirusa. 
Gdy sytuacja gospodarcza staje się niepewna, maleje nie tylko zainteresowanie 
klientów kredytami hipotecznymi, ale również skłonność banków do ich udzielania. 
Banki przejdą na konserwatywną politykę kredytową. 

W praktyce oznaczać to będzie:
• wymaganie wyższego wkładu własnego
•  wymaganie wyższego scoringu (ocena wiarygodności finansowej kredytobiorcy 

dokonywana przez BIK),
•  obniżenie akceptowalnego wskaźnika DtI (stosunek kosztów obsługi zadłużenia 

do dochodu),
•  obniżenie akceptowalnego wskaźnika LtV (stosunek wysokości długu do 

wartości nieruchomości).
Innymi słowy,  banki zaczną wymagać wyższej zdolności kredytowej, zanim zdecydują 
się udzielić kredytu. Zapewne będą też dokładniej sprawdzać kandydatów na kredyto-
biorców. Jeśli pojawią się wątpliwości, czy dany klient zdoła sobie poradzić ze spłatą 
zobowiązania, bank nie pożyczy takiej osobie pieniędzy.

Kredyt Hipoteczny w czasach COVID-19
To co pewne na dziś, to że o kredyt hipoteczny będzie trudniej. 

Czy taka sytuacja będzie już normą, eksperci rynku finansowego  
i same banki nie potrafią na to pytanie odpowiedzieć?

Planowane  zmiany w udzielaniu kredytów:
n  W marcu 2020 roku w większości banków można było uzyskać kredyt z 10% wkładem 

własnym. Obecnie,  o takie finansowanie można ubiegać się tylko w trzech bankach 
(na dzień przygotowania  artykułu)  i nie oznacza to, ze na pewno bank takiego 
finansowania udzieli. 

n  Kolejnym elementem, który uległ zmianie to marże. Banki  w dobie kryzysu zaczęły 
podnosić marże, co dla klientów oznacza droższy kredyt.

n  Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji jest niski poziom stóp, który został już obniżony 
dwukrotnie i jest najniższy w historii naszego kraju. 

Z mojego doświadczenia i obserwacji poprzedniego kryzysu wynika, że sytuacja 
powinna się ustabilizować. To co rekomenduję klientom to spokój, nie podejmowanie 
pochopnych decyzji i dobre przygotowanie się do kredytu. Warto powierzyć swoje 
sprawy ekspertowi, który ma dostęp do wszystkich banków jest na bieżąco i potrafi 
przygotować klienta do kredytu. 

Skorzystaj z wiedzy ekspertów,  
Strefa FiN  

ekspert ds. kredytów Dorota Rakoczy

SPRzEDAM MIESzKANIE
* 3 POKOJe * 48 M2 * LOGGIA * PIWNIcA 

* 2 PIęTRO OS. KOPeRNIKA
* uMeBLOWANe 

* IDeALNe NA INWeSTycJe

WIęCEj INFORMACjI  
W STREFIE FIN

III



Sytuacja związana z koronawirusem ma wpływ na różne 
gałęzie życia społecznego. Nie sposób nie zainteresować się 
losem poszczególnych branż. Postanowiliśmy zapoznać się 
z opiniami przedstawicieli niektórych z nich.

Niepewność jutra
społeczeństwo18

Od czasu zamknięcia Targowiska Miej-
skiego w trudnej sytuacji są przedstawi-
ciele sektora rolniczego. – Obroty spadły 
o 80 proc. Klienci zaczęli przyjeżdżać do 
nas do domu. Jest ich dużo mniej, ale nie 
ukrywam, że boimy się, bo zwiększa to dla 
nas zagrożenie zakażeniem. Lecz trzeba 
ryzykować, nie mamy innego wyjścia. Nie-
którzy są zadowoleni, bo wiedzą od kogo 
kupują towar i skąd on pochodzi. Starsze 
osoby narzekają, bo nie mogą, tak jak były 
do tego przyzwyczajone, skorzystać z na-
szych usług na miejscu. Obawiamy się, że 
pandemia szybko się nie skończy, a to ne-
gatywnie wpłynie na nasze życie – mówiła 
Jola Grzebalska, która w normalnych wa-
runkach sprzedaje swoje produkty na Tar-
gowisku Miejskim.

Nie lepiej mają się kwiaciarnie. – Kwiaty 
sukcesywnie idą w straty i zamiast sprze-
daży są utylizowane. Obecnie zarówno 
zdobywanie towaru, jak i zdobywanie 
klienta jest trudne. Nasza branża w dużej 
części opiera się na florystyce funeralnej 
i  ślubno-weselnej, więc w zaistniałej sytu-
acji nie mamy takich realizacji. Staczamy 
się po równi pochyłej, ale nie poddajemy 
się, walczymy o swoje przetrwanie, choć 
wizja powrotu do normalności wydaje się 
odległa – mówiła florystka Małgorzata 
Świątek-Bankiewicz.

Od połowy marca zamarła działalność 
salonów kosmetycznych, bo nie sposób 
prowadzić standardowe zabiegi zachowu-
jąc bezpieczną odległość. 

– Wdrożyłyśmy konsultacje online. 
Klienci mogą dowiedzieć się więcej na 
temat pielęgnacji domowej, która poma-
ga w  utrzymaniu efektów zabiegowych. 
W tych trudnych czasach staramy się rów-
nież połączyć naszą pracę z działalnością 
charytatywną. Nasza firma wprowadziła 
akcję „Maska za Maskę” – z każdej masecz-
ki kupionej przez klienta w naszym sklepie 
internetowym 20 proc. przeznaczamy na 
pomoc dla służb medycznych. Dzwonimy 
do naszych klientów, by dowiedzieć się 
o  ich samopoczucie, kondycję skóry i  słu-
żyć im poradą. Nasza praca nie jest dla 
nas tylko obowiązkiem. Jest naszą pasją 
i codziennością, za którą bardzo tęsknimy 
– przekonywały Basia Kurowicka i Izabela 
Dmitruk z salonu kosmetycznego.

Gdyby stworzyć ranking branż, które 
w  sposób szczególny zostały dotknięte 
przez ograniczenia związane z pande-
mią, z pewnością wysoko plasowałaby się 
gastronomia.

– Niestety odgórne ograniczenia bardzo 
nas dotknęły. Restauracje takie jak nasza, 
które nigdy nie koncentrowały się na ser-

wowaniu dań na wynos, w dostawie, od-
czuwają aktualną sytuację najmocniej. Ob-
roty w restauracji spadły do około 15 proc. 
wartości zeszłorocznej. Nasi stali goście 
nas wspierają, za co jesteśmy im bardzo 
wdzięczni. Każdy, kto podejdzie do nasze-
go okna po odbiór zamówienia, powie nam 
kilka miłych słów, przybije „bezdotykową” 
piątkę i podtrzyma na duchu. Towarzyszy 
nam nadzieja, że my jako społeczeństwo 
damy radę, pomęczymy się chwilę wśród 
tych ograniczeń, a finalnie powstaniemy 
silniejsi i zwalczymy pandemię. Z drugiej 
zaś strony boimy się po prostu o losy nasze 
i naszych pracowników – dzielił się spo-
strzeżeniami Krzysztof Klonowski, przed-
stawiciel branży gastronomicznej.

Działalność prowadzą drogerie, ale i tu 
dochodzi do nerwowych sytuacji. 

– Ludzie źle znoszą izolację i ograni-
czenia, co powoduje, że frustracje nie-
jednokrotnie odbijają się na nas. Zgodnie 
z odgórnymi zaleceniami między godziną 

10 a 12 nie wpuszczamy klientów poniżej 
65 roku życia, co powoduje duże niezado-
wolenie. Ale my jesteśmy dla klientów, dla 
nich przychodzimy codziennie do pracy, 
dla nich się narażamy. Staram się patrzeć 
na to wszystko ze spokojem, bo wiem, że 
to kiedyś przeminie. Ludzie zawsze będą 
potrzebować szamponu czy papieru toale-
towego –  mówiła Olga Wiśniewska, pra-
cownik drogerii.

Mimo rygorów i zaleceń wzmożony ruch 
w czasie pandemii odnotowują apteki. 

– Pacjenci zaczęli masowo wykupywać 
leki, zarówno te na receptę, jak i bez re-
cepty. Nasze obawy dotyczą dostępności 
leków, w  związku z tym, że są duże bra-
ki substancji, które były produkowane 
w Chinach. Jednak staramy się pomagać 
pacjentom, proponujemy zamienniki oraz 
informujemy, gdzie lek można dostać ko-
rzystając z portalu KtoMaLek.pl – mówiła 
farmaceutka Iwona Kłucińska, dodając że 
pracownikom zostały zapewnione ręka-
wiczki, maseczki, przyłbice, środki dezyn-
fekujące ponadto zamontowane zostały 
plastikowe osłony oddzielające od pacjen-
tów, a strefa samoobsługowa została wyłą-
czona z użytku. Środki dezynfekujące są 
wystawione także dla pacjentów.

Nie do przecenienia jest rola sklepów 
spożywczych i ich pracowników, którzy 
obsługując dziesiątki klientów dziennie 
sami narażają się na podwyższone ryzyko. 
Mimo obaw zaopatrzenie sklepów prze-
biega bez poważnych zakłóceń. 

– Półki są pełne towarów, obsługa bar-
dzo sprawna i jak zawsze serdeczna, dba 
także o  dyscyplinę klientów. Sprzedaż 
w stosunku do marca ubiegłego roku wy-
kazała wzrost o  około 25 proc. Byłby to 
bardzo dobry efekt ekonomiczny, gdyby 
nie dodatkowe koszty związane z trwającą 
pandemią. Za 50 000 zł zakupione zostały 
środki ochrony dla zabezpieczenia załóg 
naszych sklepów i klientów. W  załogach 
naszych sklepów pewna grupa pracowni-
ków odbywa kwarantannę, przebywa na 
zasiłkach chorobowych i  opiekuńczych 
lub pracuje zdalnie, zgodnie z  zalecenia-
mi. Powstałe w takiej sytuacji zmniejsze-
nie zatrudnienia, spowodowało skrócenie 
godzin handlu w naszych placówkach. 
Pracowników naszych sklepów możemy 
zakwalifikować do grupy działającej na 
drugiej linii. Bardzo im za to dziękujemy 
– mówiła Grażyna Gąstał, zarządzająca 
siecią kilkunastu sklepów spożywczych.

n  Anna Redel
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Środowisko Hufca ZHP Grodzisk Mazowiecki na wiadomość o pandemii 
zareagowało natychmiast. Po pierwszych informacjach o konieczności 
niesienia pomocy rozdzwoniły się telefony świadczące o gotowości do 
podjęcia służby.

Harcerze w akcji 

– Na początku skontaktowałem się z wice-
burmistrzem Tomaszem Krupskim, Rafa-
łem Szczepaniakiem, dyrektorem grodzi-
skiego OPS i ustaliliśmy, w czym i w jakim 
zakresie możemy pomóc. Informacja o go-
towości niesienia przez nas pomocy zo-
stała także przekazana do Urzędu Miasta 
Podkowa Leśna, w której również działają 
nasze jednostki – mówi phm. Piotr Skuba, 
komendant Hufca ZHP Grodzisk.

Praktycznie od samego początku za-
równo instruktorzy, jak i pełnoletni wę-
drownicy zaangażowali się w pomoc se-
niorom. Ich wsparcie polega na zrobieniu 
zakupów, wyprowadzeniu psa czy też 
wykupieniu lekarstw w aptece. Z pomocy 
korzystają przede wszystkim ludzie starsi, 
ale zdarzają się też rodziny. Więcej próśb 
o pomoc jest tam, gdzie są osiedla, a mniej 
np. na obrzeżach gminy.

– Obecnie mamy od kilku do kilkuna-
stu próśb o pomoc na tydzień i w znacznej 
liczbie przypadków są to osoby, które na-
prawdę tej pomocy potrzebują. Dzwonią 
do nas również rodziny seniorów, które 
mieszkają daleko od Grodziska i aktualnie 
nie mają możliwości przyjechania i przy-
wiezienia rzeczy niezbędnych do życia. 
Słowa, które najczęściej słyszę po odebra-
niu telefonu to: „Czy ja się dodzwoniłam 
do naszych kochanych harcerzy?”. Osoby, 
którym niesiemy pomoc, są nam napraw-
dę za to wdzięczne. To uskrzydla i jest dla 
nas niesamowitym impulsem do działania 
– mówi druh komendant.

Ponadto grodziski hufiec włączył się 
w  akcję Chorągwi Stołecznej ZHP #sto-
łecznaszyjemaseczki. 

– Otrzymaliśmy trochę materiału, po-
szukaliśmy sponsorów, znaleźliśmy ludzi 
chętnych do pomocy i szyjemy. Na począt-
ku było trochę ciężko, dostaliśmy materiał 
z Chorągwi, ale nie mieliśmy gumek i nici. 
I tu należą się wielkie podziękowania dla 
właścicielki grodziskiej pasmanterii na 
deptaku pani Barbary Parkot i jej pra-
cownicy pani Elżbiety Buczyńskiej, które 

otworzyły specjalnie dla nas swój sklep 
w  niedzielę i przekazały za darmo nici 
i  ponad 300 metrów gumki, co pozwoli-
ło nam rozpocząć produkcję maseczek. 
Zwróciliśmy się także o pomoc do profe-
sjonalistów, chociażby do naszego grodzi-
skiego emerytowanego krawca pana Jana 
Białowarczuka, który uszył już kilkaset 
maseczek – mówi Piotr Skuba.

W szycie maseczek jest zaangażowa-
nych około 40 osób. Są to instruktorzy, 
harcerze, rodzice zuchów i harcerzy, ale 
także byli nauczyciele, ludzie niezwiązani 
z ZHP, którzy sami się zgłaszają i propo-
nują pomoc. Są to po prostu ludzie dobrej 
woli, nieobojętni na otaczającą nas rzeczy-
wistość. Żeby ograniczyć do minimum 
ryzyko przenoszenia koronowirusa po-
dzielili się na trzy grupy: tnących, szyją-
cych i kurierów. Harcerze w tym zakresie 
współdziałają także ze Stowarzyszeniem 
Europa i My i Stowarzyszeniem GeoŻaba.

Do Świąt Wielkanocnych udało się 
uszyć 5350 sztuk maseczek, które zostały 
przekazane w zdecydowanej większości 
Szpitalowi Zachodniemu, ale również Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Grodzisku, 
szpitalom w Pruszkowie, Domowi Po-
mocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym 
i jego filii w Grodzisku, Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Grodzisku i seniorom.

Jak podkreśla komendant Hufca ZHP 
Grodzisk, harcerze robią to nie tylko z po-
trzeby służby, ale przede wszystkim z po-
trzeby serca.

– Służba w Związku Harcerstwa Pol-
skiego jest nieodzownym i prawdziwym 
spoiwem całego procesu wychowawczego. 
Bez tego spoiwa z harcerstwa pozostałyby 
nazwa i kilka luźnych elementów. Służba to 
ciągła gotowość. I my taką gotowość mamy 
wpisaną w nasze harcerskie być. Ten pro-
ces wychowawczy to m.in. przygotowanie 
naszych członków do bycia społecznie ak-
tywnymi i użytecznymi, a także otwarty-
mi na pojawiające się wokół nas potrzeby. 
Dlatego prawdziwego zucha, harcerza czy 

instruktora poznaje się zawsze po gotowo-
ści niesienia pomocy. W aktualnej sytuacji 
pomoc, zgodnie z  wytycznymi Głównej 
Kwatery ZHP, nieść mogą wyłącznie peł-
noletni członkowie ZHP, aczkolwiek nasi 
drużynowi starają się zapewnić zuchom 
i harcerzom ciągłość procesu wychowaw-
czego za pomocą zdalnych technologii, 
wymyślając różne zadania i challenge. 
Ponadto wiemy od rodziców, że dzieciaki 
są bardzo chętne do pomocy w cięciu ma-
teriałów i szyciu maseczek – mówi phm. 
Piotr Skuba, który dodaje: – Chciałbym 
podziękować wszystkim zaangażowanym 
w naszą służbę. Zarówno harcerzom, in-
struktorom, jak i wszystkim ludziom do-
brej woli, mającym otwarte serca: za po-
moc i podejście do wyzwań, które przed 
nami stanęły. Jesteście wielcy i to właśnie 
wy pokazujecie jak wygląda w naszych 
czasach prawdziwy patriotyzm. Dla was 
wszystkich wielkie harcerskie „Czuwaj”.

n  Anna Redel
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Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać 
z pomocy harcerzy, mogą kontaktować 
się telefonicznie z komendantem hufca 
(nr tel. 603 128 078). Ci, którzy chcieli-
by pomóc, przekazać materiał do pro-
dukcji maseczek, mogą zgłaszać się do 
Kseni Bukowskiej (nr tel. 607 834 540). 
Chętni do włączenia się w cięcie mate-
riału, szycie maseczek czy rozwożenie 
proszeni są o kontakt z Dorotą Grygiel 
(nr tel. 516 109 079).
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Biblioteka Publiczna w czasie kwaran-
tanny, tak jak inne instytucje kultury, 
również zachęca czytelników do pozo-
stania w domach, ale próbuje równo-
cześnie zadbać o miłośników literatury, 
aby wspólnie pokonać nudę i mono-
tonię. Dlatego wraz Wydawnictwem 
Zysk i S-ka, 8 kwietnia, zaprosiła czy-
telników na spotkanie autorskie, tym 
razem online, z Katarzyną Kowalewską 
– uczestniczką bibliotecznego Dysku-
syjnego Klubu Książki i mieszkanką 
naszego miasta, która niedawno wydała 
książkę „Pudełko z pamiątkami”. Pa-
tronem medialnym tej obyczajowej po-
wieści jest nasze czasopismo. Wcześniej 
autorka napisała powieść kryminalną 
„Pijany skryba”, a jej opowiadania zna-
lazły się w antologiach: „Autostop(y)”, 
„Obiecaj”, „Bierz mnie”, „Memento”, 
„Czytanie ziemi”. „Pudełko z pamiąt-
kami”, jak przekonuje pisarka, jest 
pełną humoru opowieścią z rodzinną 
tajemnicą w tle.

– Gdy zaczęłam myśleć o książce 
obyczajowej, to od razu w mojej głowie 
wykreował się obraz bohaterki literac-
kiej, która jest silna, nienarzekająca, 
nieprzeżywająca porywów serca i nie-
płacząca z byle powodu. O wiele bliżej 
mi do kobiety, która nie boi się iść do 
przodu, nie patrzy w przeszłość, szyb-
ko radzi sobie z trudnymi sytuacjami. 
Takie właśnie są moje bohaterki, m.in. 
Aśka, główna bohaterka, która zadziwia 
charyzmą i poczuciem humoru. Potem 
dałam się ponieść swojej wyobraźni 
i  akcja powieści zaskakuje swoją nie-
obliczalnością – mówiła autorka, pod-
czas spotkania online, które przepro-
wadziła na swoim fanpage'u.

Była to wyjątkowa okazja do zadania 
jej wielu pytań i usłyszenia o kulisach 
powstania książki o sile miłości, bole-
snej przeszłości i potędze przyjaźni. Au-
torka z radością nawiązywała kontakt 
z  internautami i opowiadała o swoich 
pisarskich planach.

  n  Katarzyna Mandes

W jednej z najważniejszych powieści Gabriela Garcii Marqueza „Miłość 
w czasach zarazy” z 1985 roku, zaraza potraktowana jest metaforycznie. 
My doświadczamy jej dosłownie. Epidemia to czas nadzwyczajny. Kultura 
w czasie epidemii to nadzwyczajne działania w tym nadzwyczajnym czasie.

Literatura 
na odległość

Kultura  
w czasach zarazy

O tym, że kultura jest obecna w sieci, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Tak było tak-
że przed epidemią. Każdy, kto był uczest-
nikiem życia w kulturze, korzystał już 
wcześniej z filmów dostępnych w interne-
cie, koncertów, przedstawień teatralnych, 
książek na czytnikach itp. Jednak dopiero 
epidemia koronawirusa, kwarantanna, 
siłą rzeczy przeniosła i twórców kultury, 
i odbiorców do sieci. Niektórzy być może 
po raz pierwszy mieli okazję, aby wybrać 
się do muzeów watykańskich dostępnych 
online, na zwiedzanie których zwykle 
brakowało czasu, a jeśli był czas, to na-
pór na plecy innych turystów, zwłaszcza 
z Azji, uniemożliwiał podziwianie w spo-
koju dzieł światowej sztuki czy architek-
tury. Pomimo że dostępne w sieci jeszcze 
przed epidemią, chyba nie wzbudzały 
wtedy aż takiego zainteresowania.

Obecnie trudno sobie wyobrazić twórcę 
kultury, muzyka, pisarza, malarza, rzeź-
biarza, który byłby niedostępny w sieci, 
bo jak mówią, jeśli czegoś nie ma w inter-
necie, to nie istnieje. Nie jest to zjawisko 
nowe. Dla twórców kultury czas epidemii, 
ta rzeczywistość na zaciśniętym ręcznym 
hamulcu, dla niektórych to okres w pew-
nym sensie zbawienny. Umożliwia skupie-
nie się na swojej pracy, podróż do wnętrza, 
z którego przecież wszystko bierze swój 
początek. Interesująco mówi o tym nasza 
ostatnia noblistka Olga Tokarczuk w wy-
wiadzie dla jednego z niemieckich dzien-
ników. „Dla mnie już od dłuższego czasu 
świata było za dużo. Czy aby nie jest tak, 
że wróciliśmy do normalnego rytmu życia? 
Że to nie wirus jest zaburzeniem normy, 
ale właśnie odwrotnie …”. Okres epidemii 
umożliwia pisarce uporządkowanie pew-
nych spraw, na które brakowało czasu, jest 
jak powrót do lat dzieciństwa, gdy można 
było się delektować drobnymi codziennymi 
obowiązkami. Takim wydarzeniem może 
być  ugotowanie obiadu w rytmie slow. 

Co ten czas oznacza dla odbiorców kul-
tury? W pewnym sensie to siła wyższa. 
Są zmuszeni do korzystania z tego, co 
dostępne w internecie, ale zawsze to swe-
go rodzaju atrapa, ponieważ – jak sądzę 
– każdy – i artysta, i publiczność – woli 
kontakt na żywo. Gdyby tak nie było, to 
po cóż nam mediateki, centra kultury, 
przestrzenie kulturze przyjazne i wiele 
innych? Każdy może obejrzeć koncert 
Rolling Stones w necie, ale na nim być to 
zupełnie inna sprawa.

I twórcy kultury, i publiczność w tej 
nadzwyczajnej sytuacji ratują się na wszel-

kie możliwe sposoby. Jedne bardziej się 
sprawdzają, inne mniej. Muzycy grają 
koncerty w domu, pisarze piszą wspólnie 
książki, których akcję można śledzić w in-
ternecie, ale jaką książkę do przeczytania 
czytelnikowi polecić, gdy księgarnie i bi-
blioteki zamknięte, a w internecie nie ma 
tych pozycji?

Już na początku epidemii pojawiła 
się informacja, że z księgarń we Francji 
„Dżuma” Alberta Camusa znikała jak 
świeże bułeczki. Nie powinniśmy mieć 
kompleksów. Też mamy poemat Juliu-
sza Słowackiego „Ojciec zadżumionych” 
– inspirowaną faktami historię kwaran-
tanny na granicy egipsko-palestyńskiej. 
Ale kto go dzisiaj czyta, może poza ma-
turzystami? Nie wiem, czy katowanie się 
w czasie epidemii tego rodzaju literaturą 
jest dobrym pomysłem. Chyba lepszym 
wyborem będzie np. uporządkowanie 
domowych archiwów, podpisanie zdjęć, 
które mieliśmy dotychczas rozrzucone na 
dziesiątkach różnych nośników.

Już rozpisano konkurs na dzienniki 
czasów zarazy. Pewnie takowych prac nie 
zabraknie. Ale to dobrze. Każda epoka 
ma swoją dżumę, ma swoją zarazę i trud-
no o  niej nie pisać, nie komponować. 
Inni mieli o wiele gorzej. Weźmy takie-
go Dmitrija Szostakowicza. Częściowo 
skomponowana przez niego w oblężo-
nym przez wojska niemieckie Leningra-
dzie VII Symfonia zabrzmiała 9 sierpnia 
1942 r. Miasto było w kleszczach dwóch 
reżimów: hitlerowskiego i  stalinowskie-
go. Setki tysięcy żołnierzy i  cywilów 
zmarło z powodu ran, zimna, a  przede 
wszystkim głodu. Na ulicach dochodziło 
do aktów kanibalizmu. Utwór Szosta-
kowicza stał się symbolem nieugiętego 
miasta, dowodem jego niezłomności 
i jednocześnie propagandową wizytówką 
stalinowskiego reżimu. I co trudniejsze? 
Wyjść wtedy na ulicę Leningradu ryzy-
kując kulkę w głowę czy teraz siedzieć 
w mieszkaniu zgodnie z hasłem „Zostań 
w domu”?

Są powody do optymizmu. Nieliczne 
osoby na grodziskich ulicach, ale kilka 
stoi w kolejce do punktu Lotto. Jeśli lu-
dzie wierzą w wygraną, to już dobrze, 
gdyby tak nie było, to by nie grali. Pie-
niądze się przydadzą po epidemii. Życie 
będzie płynęło dalej. Parę dni później 
informacja, że ktoś trafił szóstkę i ponad 
23 mln zł. A że nie w Grodzisku, to na-
prawdę nieważne. 

n  Sławomir Sadowski

fo
t. 

fb
\K

at
ar

zy
na

 K
ow

al
ew

sk
a 

au
to

rk
a



BOGORIA nr 297 kwiecień 2020

po sąsiedzku 21

Zmarł ks. Stanisław Jurczuk
11 kwietnia br. zmarł ksiądz kanonik 
Stanisław Jurczuk. Był założycielem 
i  prezesem Katolickiego Stowarzysze-
nia  Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej, dyrektorem Domu Reha-
bilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku. 
Wielokrotnie gościł w grodziskich para-
fiach, w tym w parafii na Piaskowej. Był 
rekolekcjonistą, a jego podopieczni pre-
zentowali swoje umiejętności rękodziel-
nicze na kiermaszach świątecznych oraz 
teatralne na jasełkach. 

Urodzony w 1957 roku ksiądz Stanisław 
Jurczuk ukończył Wyższe Metropolital-
ne Seminarium Duchowne w Warsza-
wie. W 1984 r. przyjął święcenia kapłań-
skie z  rąk prymasa kard. Józefa Glempa. 
W drugiej połowie lat 80. jako wikariusz 
parafii św. Józefa na Kole w Warszawie za-
inicjował powstanie nieformalnej grupy 
„Rodziny Specjalnej Troski”. Skupiała ro-
dziny z dziećmi upośledzonymi umysło-
wo. Jej celem było zapewnienie im miejsca 
w życiu parafii m.in. poprzez dostępność 
katechezy, możliwość przystępowania 

do sakramentów świętych, uczestnictwo 
w  liturgii oraz integrację w społeczności 
parafialnej.

Od 1990 r. był duszpasterzem niepełno-
sprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 
W 1992 r. po raz pierwszy poprowadził 
pieszą pielgrzymkę z Warszawy na Jasną 
Górę trasą wytyczoną specjalnie z myślą 
o osobach niepełnosprawnych, zwłaszcza 
poruszających się na wózkach.

Pogrzeb ks. Stanisława Jurczuka od-
był się 16 kwietnia w parafii św. Jadwi-
gi Śląskiej w Milanówku. Mszy świętej 
przewodniczył ks. bp. Rafał Markowski. 
W homilii powiedział m.in.: „Byłem pełen 
podziwu dla jego zaangażowania, energii, 
którą wkładał w to, co robił. Jego nagła 
śmierć była niejako dopełnieniem tego, 
co całe życie czynił”.

Ks. Stanisław Jurczuk pochowany zo-
stał na cmentarzu w Milanówku, a de-
cyzją Prezydenta RP pośmiertnie został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

n  Sławomir Sadowski

Pożegnanie
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci ks. Stanisława Jurczu-
ka, wieloletniego działacza na rzecz 
osób niepełnosprawnych na terenie 
Powiatu Grodziskiego i Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. Straciliśmy nasze-
go wiernego przyjaciela i działacza, dla 
którego lepszy los naszych podopiecz-
nych był celem życia. Walczył o  naj-
słabszych, cierpiących i osamotnio-
nych, którzy zasługują na lepszy los. 

Uczestnicy i kadra Stowarzyszenia 
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Malwa Plus”

„Przebudzenie” 
docenione
Wykonane w ośrodku dla cudzoziemców 
w Podkowie Leśnej – Dębaku zdjęcie przed-
stawiające nastoletnią Ormiankę, cierpiącą 
na syndrom rezygnacji, przyniosło fotogra-
fowi Tomkowi Kaczorowi pierwszą nagrodę 
w kategorii Portret Roku (zdjęcie pojedyn-
cze) w konkursie World Press Photo 2020. 
Fotografia pt. „Przebudzenie” została zro-
biona w czerwcu 2019 roku.  n  (kb)
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Mieszkańcy Grodziska na przestrzeni wieków borykali się z chorobami o cechach epidemii, 
takimi jak dżuma, cholera, tyfus, ospa, szkarlatyna, dyzenteria czy niesławna grypa „hiszpanka”. 
Choć nie zawsze wychodzili z tych prób zwycięsko, każdy z ataków epidemii wyzwalał poza 
zrozumiałym lękiem o życie swoje i bliskich, pokłady odwagi, poświęcenia, empatii i solidarności. 
Warto zatem zwrócić ku przeszłości, choćby po to, aby w dziejach przodków szukać przestrogi 
i inspiracji w „czasach zarazy”.

fo
t. 

w
bc

.p
oz

na
n.

pl

fo
t. 

ar
ch

. O
śr

od
ka

 K
ul

tu
ry

historia22

W historii Grodziska zdarzało się po wie-
lokroć, że z ust mieszkańców wyrywała 
się ku niebu modlitewna suplikacja: „Od 
powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw 
nas Panie”. Powietrzem, zarazą, morem 
zwano szerzące się epidemie, które dla 
naszych przodków były faktem równie 
oczywistym, co nawiedzające miasto 
najazdy wojsk, klęski głodu i pożary. 
Pierwsze wzmianki na temat ataku mo-
rowego powietrza w regionie pojawiają 
się w  dobie potopu szwedzkiego. O sile 
i  skali zagrożenia epidemią, której na-
wroty gnębiły Polskę i Mazowsze niemal 
do końca XVII wieku świadczy drastycz-
ny ubytek ludności miasta. Prowadzone 
wówczas rejestry podatkowe pozwalają 
oszacować liczbę mieszczan na nie więcej 
niż 200 osób. Niestety, wiek XVIII przy-
niósł kolejne utrapienia związane z wybu-
chem wojny północnej. Od 1702 r. miasto 
Grodzisk nękane było ustawicznie przez 
maszerujące tędy wojska, które pustoszy-
ły okolice, roznosząc przy tym choroby. 
„Wśród tych wojen – notował ks. Mikołaj 
Bojanek, proboszcz i dziejopis grodziski 
– w roku 1708/1709 i 1710/1711 powstaje 
morowe powietrze”. 

Tempore pestis
„W czasie zarazy” – takim nagłówkiem 
zaczyna się spisywana od 1708 r. metryka 
zmarłych zawierająca sporządzane na po-

trzeby administracji kościelnej akty zgo-
nów. Tylko w wymienionym roku na te-
renie parafii choroba pochłonęła niemal 
500 istnień. W samym Grodzisku życie 
straciło 112 osób, a ponury korowód „po-
wietrza” przeszedł przez pobliskie wsie: 
Jordanowice, Odrano-Wolę, Kałęczyn, 
Kozerki i Kozery, Kraśniczą Wolę, Chleb-
nię i Zabłotnię. Kolejna fala moru dotarła 
do parafii w 1710 r., o śmierć przyprawia-
jąc następne 230 osób. W 1711 r. epidemia 
szalała przez 5 miesięcy. Wraz z  zarazą 
grasowali złodzieje, jednak i oni „powie-
trzem zabici zostali”. Zmarłych nie grze-
bano na cmentarzu, ale w miejscu znale-
zienia ciała, najczęściej w polu, w pobliżu 
krzyży i kapliczek. „Morowe więc powie-
trze przyszło z wojną Szwedzką – obja-
śniał ks. Bojanek – a za niem szedł nie-
odzowny towarzysz – tyfus głodowy, bo 
nie było dotąd wojny, któraby nie pro-
wadziła ze sobą cholery i głodu”. Należy 
nadmienić, że chorobę zakaźną nazywa-
no rozmaicie, nierzadko wbrew dostępnej 
obecnie wiedzy medycznej, stąd epidemia 
dżumy panująca na ziemiach polskich 
w latach 1708-1711 bywa określana w za-
piskach cholerą, która w istocie dotarła do 
Europy w XIX w.

Ojciec zadżumionych
Jedynym środkiem zaradczym wobec 
rozprzestrzeniającej się choroby było 
opuszczenie Grodziska. Kto żyw, uciekał 
z miasta, bo – jak powiadano – zaraza 

w niewytłumaczalny sposób szerzyła się 
tylko po wschodnią granicę Grodziska, 
stanowiącą jednocześnie linię rozdziela-
jącą ziemię rawską od mazowieckiej. Ci 
więc, którzy schronili się w pobliskim 
lesie, ocaleli. Tam również znalazł się ks. 
Franciszek Rogowski, proboszcz grodzi-
ski, który dzieląc z mieszczanami wygna-
nie, wciąż sprawował msze, zbliżając się 
do ogarniętego epidemią obszaru dla wy-
słuchania spowiedzi „z daleka od zapo-
wietrzonych” i prowadzenia pochówków 
– wprzódy obsadziwszy księżmi podzie-
loną na trzy części parafię, aby nikt nie 
rozstał się z tym światem bez sakramen-
tów. „W roku 1708 mieszkałem 18 nie-
dziel, w roku 1710 powtórnie niedziel 24 
tam przemieszkałem” – pisał, wskazując 
jednocześnie na czas trwania zagrożenia 
epidemicznego. 

Pamiątki czasów zarazy 
Właśnie ks. Rogowskiemu zawdzięczać 
należy wybudowanie Kaplicy Krzyża Św., 
która powstała w 1708 lub 1713 r. jako 
wotum dziękczynne po ustaniu zarazy. 
Święty przybytek wzniesiony został na 
rozstaju dróg wiodących do Jordanowic 
i Putki, nad mogiłą ofiar epidemii – skła-
danych do wspólnego grobu na skraju 
miasta. Znana większości mieszkańców 
kapliczka – usytuowana pierwotnie na 
skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Ko-
ściuszki – stoi obecnie w sąsiedztwie 
kościoła św. Anny, przeniesiona tam-

Koronawirus nie był pierwszy 
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że w 1995 r. W  samej świątyni znajdu-
je się równie ważne świadectwo tych 
trudnych czasów: kaplica Matki Bożej. 
Ufundował ją przed 1714 r. wojski socha-
czewski Aleksander Miklaszewski w po-
dzięce za uratowanie od zarazy swojej 
rodziny i  poddanych ze wsi Chlewnia.  
W Chlebni (d. Chlewni) ukrywa się wśród 
drzew otaczających pałac Wieniawskich 
kapliczka wymurowana w 1708 r. „z po-
wodu morowej zarazy”, która otrzymała 
wezwanie Matki Boskiej Śnieżnej, a wraz 
z nim zapewne i wizerunek możnej Orę-
downiczki. Obraz Madonny tytułowanej 
w Rzymie Salus Populi Romani, czyli 
Ocalenie Ludu Rzymskiego noszony był 
procesyjnie w  czasie klęsk żywiołowych 
i traktowany jako ratunek w niebezpie-
czeństwie. Wszelako najbardziej zna-
nym, czczonym powszechnie patronem 
chroniącym od zarazy był św. Roch, 
którego podobizny po dziś dzień zdobią 
ściany najstarszej grodziskiej świątyni 
oraz kościoła w Żukowie. 

Jak nie dżuma, to cholera
W 1831 r. w Grodzisku mieścił się szpital 
dla żołnierzy zarażonych cholerą, która 
do Królestwa Polskiego dotarła przywle-
czona przez wojsko rosyjskie wysłane 
do tłumienia Powstania Listopadowego. 
Zgodnie z wymogami higieny, ozdro-
wieńców umieszczano we wsiach poło-
żonych na południe od miasta. Cholera 
ponownie zawitała tu na przełomie 1914 
i 1915 r., gdy okolica stała się terenem ope-
racyjnym dwóch walczących armii: rosyj-
skiej i niemieckiej. „Ciągłe przemarsze 
wojsk, postoje sił zbrojnych, bitwy stacza-
ne w powiecie wywołały epidemie: tyfu-
su, ospy, szkarlatyny, dyzenteryi i cho-
lery”. W celu powstrzymania tych klęsk 
utworzono sekcję sanitarną Komitetu 
Obywatelskiego – spontanicznie zawią-
zanej organizacji stanowiącej namiastkę 
samorządu. By opanować rozwój epide-
mii, wyznaczono opiekunów sanitarnych, 
którzy donosili o wszystkich wypadkach 
budzących podejrzenie, sformowano 

lotne oddziały do szczepienia ospy, zaś 
z chorobami przenoszonymi drogą po-
karmową walczono prowadząc kontrolę 
artykułów spożywczych i zalecając picie 
wody przegotowanej. „Przeprowadzono 
dezynfekcję mieszkań, domów, ustępów, 
urządzono szpitale, domy izolacyjne, 
baraki; budowano artezyjskie studnie, 
zaprowadzono asenizacyę” – wyliczał 
ks. Bojanek. A wszystko to w warunkach 
wojennych, zrealizowane własnym sump-
tem przez ludzi dobrej woli, pracujących 
często z narażeniem życia.

Siła sióstr
O ofiarności działaczy Komitetu świad-
czy historia dwóch sióstr, pochodzących 
z Kresów studentek medycyny, które 
niosąc pomoc cierpiącym zaraziły się od 
pacjentów szkarlatyną i zmarły w  Gro-
dzisku w 1915 r. Zofia (lat 22) i Katarzy-
na (lat 18) Dąbrowskie spoczywają na  
cmentarzu parafialnym jako „ofiary swe-
go poświęcenia”. 

Ospa w paszporcie
Po zajęciu Grodziska przez Niemców 
w  lipcu 1915 r. ochrona zdrowia miała 
już charakter systemowy i odbywała się 
w szpitalach zakaźnych. Wprowadzono 
powszechne szczepienia przeciwko ospie, 
a ich wykonanie poświadczała specjalna 
pieczęć w osobistym dokumencie toż-
samości. Na przełomie 1918 i 1919 r. do 
Polski dotarła grypa nazywana „hiszpan-
ką” – jej świadectwem są groby kryjące 
szczątki ludzi młodych, rozsiane po miej-
scowym cmentarzu. Problemem władz 
samorządowych w odrodzonej RP była 
gruźlica, której przeciwdziałano poprzez 
akcje uświadamiające społeczeństwo, do-
prowadzając w końcu do otwarcia w Gro-
dzisku przychodni przeciwgruźliczej. 
Po II wojnie światowej, podczas której 
wzrosła liczba zachorowań na tyfus, dur 
brzuszny i gruźlicę, powstał szpital za-
kaźny umieszczony w willi Foksal. Cho-
rymi zajmował się tu dr Mateusz Cheł-
moński, ale to już zupełnie inna historia.

n Łukasz Nowacki
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Aspiracje  
odłożone na  
kolejny sezon

Jedenastka internautów 

Wzorem wielu innych organizacji 
odpowiedzialnych za rozgryw-

ki ligowe również Polski Związek Piłki 
Siatkowej podjął decyzję o zakończeniu 
sezonu 2019/20. Przypomnijmy, że dru-
goligowy męski zespół Sparty Grodzisk 
został ostatecznie sklasyfikowany na 
4 miejscu w swej grupie. W I rundzie 
play off, po niezwykle zaciętej rywali-
zacji, Spartiaci ulegli nieznacznie Czar-
nym Rząśnia. Okazuje się, że gdyby nasi 
siatkarze byli górą w tej rywalizacji, to 
mieliby szansę na grę w I lidze, bowiem 
władze związkowe, nie mogąc rozegrać 
kolejnych rund, wybiorą poprzez audyt 
przyszłych pierwszoligowców spośród 
zwycięzców 6 grup II ligi oraz triumfa-
torów w I rundzie play off. Zakończenia 
sezonu mogą za to żałować trzecioligowe 
siatkarki Sparty, które po wyjazdowej 
wygranej z  Wojskowymi W-wa miały 
spore szanse na awans do kolejnej rundy 
i pozostanie w walce o II ligę. Cóż, może 
uda się w przyszłym sezonie.

 Michał Śliwiński

u
Wciąż nie wiadomo, jak długo to 
potrwa, ale w gotowości być trzeba, 

bowiem niewykluczone, że piłkarskie 
władze  nie wpadną na pomysł dogrania 
sezonu w maju i czerwcu na jakichś wa-
riackich zasadach. Wydaje się to mało 
prawdopodobne, a jeśli już, to raczej na 
poziomie ekstraklasy, gdzie w grę wcho-
dzi udział polskich drużyn w europej-
skich pucharach oraz kwestia utraty ol-
brzymich pieniędzy z racji telewizyjnych 
transmisji meczów.

Jeśli chodzi o III ligę, w której wystę-
puje Pogoń Grodzisk, to teraz doskona-
le widać, jak ważne było zwycięstwo 3:2 
w pierwszym wiosennym meczu ze Świ-
tem Nowy Dwór. Po tym spotkaniu nasz 
klub z dorobkiem 21 pkt zajmuje 13 miej-
sce w  tabeli, wyprzedzając 5 drużyn. 
I dzięki temu, biorąc pod uwagę najbar-
dziej prawdopodobne scenariusze, utrzy-
ma się na poziomie III ligi. A zakładając, 
że rozgrywki ligowe nie zostaną wzno-
wione, te scenariusze wyglądają następu-
jąco: 1. Sezon 2019/20 zostaje anulowany, 
2.  Końcową będzie tabela rozgrywek po 

19 kolejkach, spadają 4  zespoły. 3. Tabelą 
końcową będzie ta po 19 kolejkach, jedy-
nie z awansem mistrza ligi, bez spadków. 
4. Za tabelę końcową zostanie uznana ta-
bela po rundzie jesiennej, spadają cztery 
drużyny.

Jest jednak jeszcze jedna, raczej mało 
prawdopodobna wersja, w przypadku 
której Pogoń spadłaby do IV ligi. Gdyby 
bowiem anulowano wyniki 17 kolejki, 
w której nie odbyło się spotkanie Sokoła 
Ostróda z rezerwami Legii, nasz klub stra-
ciłby 3 pkt za wyjazdową wygraną z Ru-
chem Wysokie Mazowieckie i z 18 pkt. 
spadłby na 14 pozycję. Dodatkowo, gdyby 
z II ligi obok Legionovii zdegradowana 
została Pogoń Siedlce, której odebrano by 
punkty walkowerem za dyskwalifikację 
zawodników oskarżonych o stosowanie 
dopingu, wówczas z III ligi spadałoby pięć 
klubów, a my niestety otwieralibyśmy tę 
listę. Na szczęście jest to scenariusz mało 
realny, ale z dziennikarskiego obowiązku, 
o nim wspominam.

Jeśli chodzi o nasze pozostałe drużyny, 
które występują na niższych szczeblach 

rozgrywkowych, to niemal na pewno nie 
rozpoczną one rundy wiosennej. Naj-
bardziej prawdopodobne i chyba najwy-
godniejsze dla władz związkowych jest 
anulowanie obecnego sezonu, co spowo-
dowałoby zniknięcie problemu dotyczą-
cego awansów, spadków oraz spotkań 
barażowych. Nie można jednak wyklu-
czyć utrzymania jako końcowych, tabel 
po rundzie jesiennej. Co oznaczałoby to 
dla naszych drużyn? W lidze okręgowej 
Chlebnia zakończyłaby rozgrywki na 
6  miejscu z 28 pkt, zaś rezerwy Pogoni 
– na 9, z 24. Oczywiście obydwie ekipy 
utrzymałyby się w lidze. Gorzej w tym 
scenariuszu wyglądałaby sytuacja wystę-
pujących w A-klasie rezerw Chlebni, któ-
re z 12 pkt plasują się na trzeciej od końca 
– 12 pozycji. Przy dużej grupie spadkowi-
czów z okręgu warszawskiego z IV ligi na-
stąpiłby efekt domina i liczniejsze byłyby 
degradacje w „okręgówce” oraz A-klasie, 
co mogłoby bezpośrednio dotknąć drugi 
zespół „Zielonych”.

 Michał Śliwiński

Różne scenariusze
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Wciąż nierozstrzygnięta jest sytuacja piłkarzy. Jeszcze w drugiej po-
łowie kwietnia tkwili w zawieszeniu. Polski Związek Piłki Nożnej 
nadal zwleka z decyzją, co do zakończenia bądź kontynuacji rozgry-
wek ligowych. To samo dotyczy związków na szczeblu wojewódz-
kim. Dlatego piłkarze ciągle pracują indywidualnie, według planów 
treningowych przygotowanych przez szkoleniowców.

Wykorzystując przerwę w roz-
grywkach na facebookowym 
profilu Pogoni Grodzisk zorgani-

zowano zabawę dla kibiców, polegającą 
na wybraniu poprzez głosowanie najlep-
szych zawodników grodziskiego klubu 
w całej jego historii oraz stworzenie z nich 
„jedenastki wszech czasów”. Kibice mieli 
niezwykle trudny wybór, bowiem w ciągu 
98 lat istnienia klubu przez szeregi repre-
zentujących grodziskie barwy przewinęło 
się bardzo wielu piłkarzy, którzy zasłużyli 
na to, aby w tym zestawieniu się znaleźć. 
Ostatecznie za najlepszego bramkarza 
uznano Andrzeja Malinowskiego, obroń-
cę – Roberta Sprawkę, pomocnika – Mar-

ka Majewskiego, zaś napastnika – Roberta 
Kazubka. Obok nich, w jedenastce wszech 
czasów znaleźli się: Robert Brudziński, 
Krzysztof Maciejewski, Jakub Popiński, 
Sławomir Domański, Marek Zdziebłow-
ski, Bartłomiej Nowak i Tomasz Felik-
siak. Oczywiście można z  tym wyborem 
polemizować, ale należy pamiętać, że to 
tylko zabawa i nigdy nie będzie tak, że 
wszyscy będą zadowoleni. Myślę, że na 
przypadające za dwa lata stulecie klubu, 
trzeba będzie dokonać wyboru jedenastek 
w poszczególnych dekadach, co na pewno 
pozwoli uhonorować większą liczbę pił-
karzy grodziskiego klubu. 

 Michał Śliwiński

u
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Srebro trzeba szanować,  
a awansu gratulować
e 

Nie będzie fazy play off w Lot-
to Superlidze Tenisa Stołowego, 

a w związku z tym już wiadomo, że Dar-
tom Bogoria Grodzisk nie obroni tytułu 
Drużynowego Mistrza Polski. Zarząd 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
podjął chyba jedyną słuszną decyzję o za-
kończeniu sezonu ligowego 2019/2020, 
utrzymując aktualną tabelę jako ostatecz-
ną. Oprócz troski o zdrowie zawodników 
i kibiców, zadecydowało również to, że 
obecnie nie ma warunków do treningów, 
oraz fakt, że zawodnicy zagraniczni, któ-

rzy odgrywają w polskich klubach pierw-
szoplanowe role, aktualnie przebywają 
w swoich krajach i nie wiadomo, czy mo-
gliby przyjechać na mecze po ewentual-
nym wznowieniu rozgrywek.

Tym samym Dartom Bogoria nie wy-
walczy ósmego tytułu Drużynowego Mi-
strza Polski, bowiem po 20 kolejkach nasz 
klub zajmował drugie miejsce w tabeli ze 
stratą 5 pkt do Kolpingu Frac Jarosław. 
W trakcie sezonu podopieczni trenera To-
masza Redzimskiego z nowo kreowanym 
czempionem zmierzyli się dwukrotnie, 
notując zwycięstwo 3:2 na wyjeździe oraz 
porażkę 1:3 u siebie. Na pewno gdzieś 
w myślach pojawia się uczucie niedosytu, 
bowiem faza play off rządzi się swoimi 
prawami i nasi zawodnicy mieliby szansę 
udowodnić, że stanowią najlepszą ekipę 
w  kraju, ale w sytuacji, w jakiej znalazł 
się obecnie świat, są rzeczy ważniejsze niż 
sport, dlatego trzeba w pełni uszanować 
decyzje związku i cieszyć się ze srebrne-
go medalu. Gwoli przypomnienia, Dar-
tom Bogoria zdobył w minionym sezonie 
47 pkt, na które złożyło się 15 zwycięstw 
i 5 porażek. Wicemistrzami naszego kraju 
zostali:  Panagiotis Gionis, Pavel Sirucek, 

Masaki Yoshida, Marek Badowski i Mi-
łosz Redzimski.

Bardzo cieszy informacja, że w przy-
szłym sezonie na poziomie centralnym, 
czyli w rozgrywkach I ligi zobaczy-
my drużynę kobiecą Dartomu Bogorii. 
W  swym debiutanckim sezonie na naj-
niższym poziomie rozgrywkowym, czyli 
II lidze, wywalczyła ona awans na zaple-
cze Ekstraklasy. Nasze zawodniczki wy-
grały zdecydowanie wszystkie 4 mecze 
w pierwszej rundzie, która uznana została 
za końcową, z kompletem 8 pkt wygrywa-
jąc swoją pięciozespołową grupę. Nasza 
ekipa to prawdziwa drużyna przyszłości, 
bowiem tworzyły ją juniorki Katarzyna 
Trochimiuk i Martyna Lis oraz młodzicz-
ki Zofia Śliwka, Antonina Zembowicz, 
Milena Mirecka i Aleksandra Oskiera.

 Michał Śliwiński

      Twoja ekologiczna kolej 
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Krzyżówka z Honorowym 
Obywatelem Grodziska

26 krzyżówka

Rozwiązanie, zawierające 
imię i nazwisko jednego 
z Honorowych Obywateli 
Grodziska Mazowieckiego, 
utworzą litery z pól ponu-
merowanych w prawym 
dolnym rogu i uszeregowa-
ne od 1 do 15.

wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9    Nakład: 9000 egz.

 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  
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Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 
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Poziomo:
6. samiec kota; 9. przychodnia lekar-
ska przy szpitalu lub w zakładzie pracy; 
10. pojazd konny na płozach; 11. drew-
niane naczynie służące niegdyś do 
prania odzieży; 12. osoba wywołująca 
kłótnie i zamęt swoją samowolą; 14. biz-
nesmen w oryginale; 17. rumowisko 
skalne; 19. lodowy domek Eskimo-
sów; 21. występuje przeciw z po-
wodu odmiennych poglądów; 
24.  spokojne miejsce po-
łożone zwykle na uboczu; 
25. miasto nad Zatoką 
Gdańską; 27. drużyna, 
zespół; 29.  członkini 
możnego rodu; 30.  pi-
semne zawiadomienie 
o nadejściu przesyłki.

Rozwiązanie  
krzyżówki z nr. 296:
W krzyżówce zaszyfrowane  było 
hasło „Śmigus dyngus”. Zwycięzcą 
został p. Wojciech Garlej. W celu 
odebrania nagrody zapraszamy lau-
reata do kontaktu z redakcją za po-
średnictwem poczty elektronicznej.  

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 maja. Odpowiedzi prosimy 
nadsyłać na adres redakcji pocztą 
tradycyjną bądź elektroniczną. Na-
grodą jest ważne do końca roku za-
proszenie dla dwóch osób do Kina 
Centrum Kultury na dowolnie wy-
brany seans filmowy. Zaproszenie 
będzie można odebrać i wykorzy-
stać, gdy przepisy pozwolą na po-
nowne otwarcie kin.

Pionowo:
1. imię Thompson, angielskiej aktorki; 
2.  na nóżkach małego dziecka; 3. zapa-
lony entuzjasta, sympatyk – najczęściej 
muzyki; 4. flirt; 5. kopiec usypany na 
pamiątkę ważnego wydarzenia; 7. nie-
zmienna wielkość; 8. człowiek, który po-
wrócił do kraju ojczystego; 10. pionowy 
element konstrukcyjny, kolumna; 11.  in-
stytucja upoważniona do gromadzenia 

księgozbiorów; 13. poziomy drążek dla 
uprawiających gimnastykę; 15. miasto 
w północnej części Grecji; 16. brak poły-
sku; 18. damski szal; 20. popularna przed 
laty restauracja w Grodzisku; 21.  stolica 
Turcji; 22. mieszkaniec Alaski; 23. wynik 
dzielenia; 26. drapieżny gatunek delfina; 
28. obraz z nagą postacią.
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Aktualne informacje na temat 
 funkcjonowania kina można 

znaleźć  na:   
www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody 
              jest  t
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 OGŁOSZENIA DROBNE
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  KUPIĘ KAŻDY SAMOCHÓD – GOTÓWKA OD 
RĘKI!!! Tel. 603 903 405. Za auta krajowe z niskim 
przebiegiem płacę najwięcej!!!

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

Komunikaty PCK  
OR Grodzisk Maz.

Nasz oddział przygotowuje się 
do realizacji programu „Nie-
marnowania żywności” o krót-
szej dacie, według ustawy, jaką 
podpisał Prezydent RP i weszła 
w życie w tym roku. Obecnie 
dotyczy to dużych sklepów,   
a w następnym roku dołączą już 
mniejsze sklepy.

Sklepy, które nie podpiszą 
umowy z takimi placówkami, 
jak np. nasza, muszą liczyć się 
z surowymi karami według 

ustawy. Program na pewno nie 
będzie łatwy do realizacji dla 
nas i  beneficjentów, ponieważ 
będzie obostrzony ścisłym re-
gulaminem, nad którym już 
pracujemy. Program powinien 
ruszyć w niedługim czasie. 
Obecnie trwają przygotowania.

PCK OR Grodzisk Maz. za-
prasza do współpracy sklepy 
z  naszej okolicy. Można skon-
taktować się pon-piątek w godz. 
9-12.00 pod nr. tel. 693 613 243.

PCK OR Grodzisk Maz. or-
ganizuje pomoc dla osób bez-
domnych. Paczki już zostały 
przekazane za pośrednictwem 
Straży Miejskiej do osób zlo-
kalizowanych, a wymagają-
cych wsparcia w obecnym 
czasie. Szykujemy też paczki 
dla osób starszych, samot-
nych, niepełnosprawnych. 

Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich darczyńców do 
wsparcia finansowego.

Środki prosimy wpłacać 
na konto z dopiskiem: ,,Po-
moc dla osób – Koronawirus” 
Bank Millennium SA 91 1160 
2202 0000 00024989 6483

Wsparcie materialne  ,,Daro-
wizna  – Koronawirus” należy 
zgłosić pod nr. tel. 693 613 243   
w godz. 8.00-11.00. Osoba 
kontaktowa udzieli informacji 
o sposobie odbioru.

Bożena Bajkowska
Kier./koor.dz.społ.

Ten piękny jubileusz świętowa-
liśmy 9 marca i połączyliśmy 
z Dniem Kobiet. Okolicznościo-
we życzenia przesłał wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, za któ-
re serdecznie dziękujemy. Nie 
zabrakło tortu, pamiątkowych 
zdjęć i mnóstwa wspomnień. 
Pomysłodawcą utworzenia klu-
bu był ks. Janusz Starosta i po 
czterech latach okazuje się, że to 
bardzo dobra inicjatywa. Jeste-
śmy prawie stuosobową grupą 

przyjaciół, a każda okazja do 
spotkań sprawia nam ogromną 
radość. Na rezultaty składają 
się pasje wielu osób, które wno-
szą mnóstwo pozytywnej ener-
gii. Klub jest przestrzenią do 
wyrażania aktywności, miłego 
spędzenia czasu, a nawet stał 
się sposobem na życie. Takiej 
wspaniałej atmosfery życzymy 
wszystkim Seniorom. 

Danuta Dubielecka,
Opiekunka Klubu Seniora Łąki

Cztery lata Klubu 
Seniora Łąki 
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n kameralna społeczność szkolna
n  rozszerzony program MEN  

(więcej polskiego, matematyki i informatyki)
n dobrze wykształcona i pełna pasji kadra pedagogiczna
n 8 godzin języka angielskiego od kl. I
n 2 godziny drugiego języka od kl. I  
n własna kuchnia
n  KAMERALNE PRZEDSZKOLE DLA RODZEŃSTWA 

Nasza szkoła to wyjątkowe miejsce, w którym dzieci mogą odkrywać 
swoje mocne strony i rozwijać pasje, uczyć się współpracy i budować 
dobre relacje.

Zapewniamy przygotowanie uczniów do nieustanie zmieniającej 
się rzeczywistości poprzez mądre wykorzystanie w edukacji nowo-
czesnych technologii. Nasze klasy wyposażone są w tablice inte-
raktywne, a  młodsze dzieci wykorzystują w nauce tablety i  roboty. 
Uczymy podstaw kodowania i programowania, kładziemy nacisk 
na rozwój czytelnictwa i rozbudzamy pasję do czytania. Oferujemy 
zwiększoną liczbę godzin  języka angielskiego.

Bierzemy udział w ogólnopolskich i europejskich projektach eTwin-
ning   współpracując z wieloma szkołami. W tym roku nasza szkoła 
otrzymała prestiżową  Krajową Odznakę Jakości w dziedzinie euro-
pejskiej współpracy szkół i wykorzystywanie nowatorskich techno-
logii.  

Dążymy do tego, by stworzyć atmosferę, w której każdy uczeń czu-
je się bezpiecznie, jest dostrzeżony i może żyć w zgodzie ze sobą.

Staramy się wspierać naszych uczniów w pokonywaniu różnych 
trudności i motywować do wykorzystania swojego potencjału.

CZWARTEK 28 KWIETNIA GODZ. 16.00-17.00

Kreatywność online

„Szycie jest piękne” – to cykl krótkich fil-
mów instruktażowych, w których Mariola 
Goździkowska pokazuje, jak samodzielnie 
uszyć niebanalną maseczkę albo woreczek 
do ćwiczeń. A taki atrybut przydaje się z ko-
lei w ćwiczeniach korygujących postawę za-
prezentowanych przez Małgorzatę Nocny. 
Jeśli komuś było mało gimnastyki twarzy, 
treningu dykcji i wraz z Dagmarą Jaworską 
powiedział bezbłędnie frazy „Baba bada 
baobaby. Baba dba o oba baobaby”, mógł 
zapoznać się z technikami prawidłowego 
oddechu, które przybliżyła instruktor emisji 
głosu Grodziskiego Chóru Bogorya Barbara 
Kucharczyk. O historii zespołu, a także taj-
nikach funkcjonowania chóru, opowiedział 
jego założyciel i dyrygent Marcin Łukasz 
Mazur. Na pytanie, dlaczego metalowy flet 
zalicza się do instrumentów drewnianych 
oraz jaką rolę pełnią inne instrumenty 
w  Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, odpo-
wiedział jej kapelmistrz Tomasz Kirszling. 
Puzonowi i sakshornowi przyjrzał się z ko-
lei Łukasz Langer, zaś ćwiczenia z buławą 
pokazała tambourmajorka Dorota Lach-

-Antczak. Trud nauki gry na instrumentach 
można podjąć z Piotrem Michalskim, który 
pokazuje, jak zaprzyjaźnić się z gitarą, To-
maszem Tarczyńskim przekonującym, jak 
efektywnie uderzać w perkusję, czy Piotrem 
Gąssowskim, który udowadnia, że proces 
oswajania się z klawiszami nie musi być 
trudny. Ci, którzy na instrumentach już gra-
ją, mogą za to włączyć się wspólnie z Macie-
jem Kierzkowskim, prowadzącym Kapelę od 
Grodziska, w wykonanie ludowego utworu 
„A w tym domu w tyj kamienicy”.

O taneczny ruch w czasie izolacji społecz-
nej zadbały instruktorki Studia Tańca MW 
Magdalena Wójcik i Ewelina Reczulska, 
a  także Anna Asińska z Mediateki. Nie za-
brakło też propozycji rozwijania zdolności 
manualnych. Dzięki Marcie Zawadzkiej 
internauci mogą dowiedzieć się, jak zrobić 
masę solną czy wykonać ozdobny węzeł, 
a dzięki Pawłowi Cabanowskiemu poznać 
podstawy warsztatu malarza. Jednym z hi-
tów są wirtualne wycieczki rowerowe przy-
gotowane przez Kamila Szpota z Poczekalni 
PKP. To trzeba zobaczyć!

Podobnie jak Retro News, czyli najśwież-
sze wiadomości z bliższej i dalszej przeszło-
ści, opracowane przez Łukasza Nowackiego. 
Nie będą zawiedzeni również fani X Muzy, 
bo choć duży ekran Kina Centrum Kultu-
ry niedostępny, to na ekranach domowych 
sprzętów można zobaczyć filmy Andrzeja 
Sapii „W moim miasteczku wojna” lub „Ła-
zuka… dzieckiem podszyty”, archiwalny 
dokument „8 deko od złota” o grodziskim 
sportowcu Januszu Wytrykusie, obraz Paw-
ła Chochlewa „Walka i Konspiracja. Ośro-
dek AK ‘Gąbka’-‘Osa’”, czy słynny film braci 
Bartozich „Ludzie Grodziska”.

A dla relaksu można z Dominiką Stania-
szek eksplorować świat gier, z Kinga Kunic-
ką wykonać koszyczek na rzeżuchę czy wraz 
ze Sławomirem Sadowskim posłuchać gro-
dziskiej poezji i prozy, a także delektować się 
utworem „Hallelujah” w wykonaniu chóru 
Cantata wprost z domów chórzystów. Sło-
wem, warto odwiedzić fecebookowy profil 
Centrum Kultury!

n  Krzysztof Bońkowski

Jeśli ktoś chciałby w obecnej sytuacji doszukiwać się pozytywów, to jednym z nich byłoby 
uwolnienie kreatywności ludzi, zmuszonych okolicznościami do przeniesienia swojej działalno-
ści do internetu. Doskonałym przykładem ujawnienia się potencjału, który być może nigdy nie 
zostałby odkryty, jest akcja grodziskiego Ośrodka Kultury „Zarażamy Kulturą”. Przygotowywane 
przez pracowników i współpracowników placówki filmy instruktażowe i edukacyjne będą – oby 
jak najszybciej! – wartościową pamiątką po czasie spowolnienia związanego z koronawirusem.  
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