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Wyścig z 500-leciem 
Już niebawem wystartuje 65. Międzynarodowy wyścig 
Kolarski „Dookoła Mazowsza”. Jego drugi etap będzie się 
rozgrywał 28 lipca w Grodzisku Mazowieckim. Start i meta 
usytuowane będą na ul. Montwiłła przy targowisku miej-
skim. wyścig to wyjątkowy, bo na żółtej koszulce lidera 
znajduje się logo jubileuszu 500-lecia Grodziska!

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne

re
kl

am
a

Sprzedamy Twoją nieruchomość

781 70 20 90

ul. Kilińskiego 11
Grodzisk Mazowiecki

(koło Ratusza)
tel. 794 599 799

Sprzedamy Twoją  
nieruchomość 
w 3 MIESIĄCE

 
22.07.22 – ta data nierozerwalnie 
łączy się z historią Grodziska, któ-
ry otrzymał prawa miejskie właśnie 
22 lipca 1522 roku nadaniem króla 
Zygmunta I Starego, dzięki zabiegom 
Hieronima i Wojciecha Okuniów, 
ówczesnych właścicieli miejscowości. 
Trudno powiedzieć, czy aktowi temu 
towarzyszyła wyjątkowa oprawa, czy 
też wszystko odbyło się w zaciszu 
królewskiej kancelarii. Uroczysta 
oprawa natomiast będzie elemen-
tem sesji Rady Miejskiej zwołanej 
na 22  lipca 2022 roku na plac Wol-
ności, jeden z  dwóch historycznych 
rynków Grodziska, gdzie przez wie-
ki ogniskowało się życie społeczne 
miasta. Dwa dni później w Parku 
Skarbków odprawiona zostanie 
msza św. w  intencji mieszkań-
ców, zaś wieczorem odbę-
dzie się widowisko przygo-
towane w dużej mierze przez 
ten sam zespół, który przed 
laty zrobił furorę spektaklem  
„Ja, Indjanin z Grodziska”. 

Warto przyjść, wszak 500 lat to 
piękny wiek, a nawet pięć wieków!

                 n Krzysztof Bońkowski

Piękny wiek! A nawet pięć!
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19 sierpnia rozpocznie się 
III  Festiwal Kultury Żydow-
skiej w Grodzisku. Tegorocz-
na edycja potrwa do 25 sierp-
nia i poświęcona będzie roli 
kobiet w symbolice, kulturze, 
sztuce, tradycji i literaturze.

– W ciągu siedmiu dni od-
będą się spotkania literackie, 
warsztaty dla wszystkich grup 
wiekowych, pokazy filmowe 
z  Warsaw Jewish Film Festi-
val, wykłady i panele eksperc-
kie oraz wystawy i koncerty. 
Istotnym punktem, dla zacho-
wania żydowskiej tożsamości 
miasta, będą w szczególności: 

koncert tria Bastarda, wysta-
wa poświęcona rodzinie Frej-
dlichów i otwarcie zewnętrz-
nej instalacji upamiętniającej 
rodzinę Gerechtów oraz bel-
gijskich Żydów zgładzonych 
w Holokauście – informuje 
Piotr Strzemieczny ze Sto-
warzyszenia Nowa Kultura 
i Edukacja, które wraz z Wy-
dawnictwem Taurus jest or-
ganizatorem festiwalu. 

Szczegółowy program wy-
darzeń można znaleźć na 
stronach internetowych nkie.
pl oraz festiwalkulturyzy-
dowskiej.pl.    (kb)

Na przekór twierdzeniu, że 
dwa koguty w stadzie to gwa-
rancja konfliktu, 27  czerwca 
w  miłej atmosferze i pełnej 
zgodzie w Mediatece zagościło 
całe stado kogutów, w  dodat-
ku każdy z  silną osobowością 
i indywidualnymi cechami 
charakteru. Wszystko za spra-
wą wystawy „Z wiejskiego 
podwórka na ściany salonu”, 
prezentującej rezultaty warsz-
tatów malarskich, które z kla-
są IIB ze Szkoły Podstawowej 
nr  5 przeprowadziła Hanna 
Gancarczyk. 

– Dzieciaki są fantastyczne, 
a co najważniejsze, każda pra-
ca jest inna, każda praca jest 
taka indywidualna, jak każde 
dziecko. Jednego bardziej za-

inspirowały kolory, drugiego 
proporcje, trzeciego tło, ale 
wszystkie prace są piękne. 
Mogę powiedzieć, że nie po-
wstydziłyby się tych prac żad-
ne muzea – mówiła malarka.

Podczas wernisażu ucznio-
wie – od trzech dni dumni 
trzecioklasiści – zaprezentowa-
li krótki program artystyczny 
przygotowany pod kierunkiem 
wychowawczyni Renaty Matu-
siak. A  wielu spośród licznie 
przybyłych gości z pewnością 
jeszcze długo towarzyszyła 
melodia piosenki „Miała baba 
koguta”, z  energią wyśpiewa-
nej przez młodych autorów, 
którzy okazali się utalento-
wani nie tylko plastycznie, ale 
i muzycznie.   (kb)

Choć wskutek upału pogoda 
była wybitnie niesprzyjająca wy-
siłkowi intelektualnemu, zorga-
nizowany 26 czerwca przez UKS 
Szachowa Dwójka piknik w Par-
ku Skarbków zgromadził spore 
grono wielbicieli królewskiej gry 
w różnym wieku. Zbawienny 
cień zapewnił rozłożysty klon 
i to właśnie pod nim skoncen-
trowały się rozmaite aktywno-
ści, wśród których największą 
atrakcją była możliwość wzięcia 
udziału w symultanie z arcymi-

strzynią i wielokrotną mistrzy-
nią Polski Iwetą Rajlich, która 
w przeszłości była zawodniczką 
KSz Polfa Grodzisk.

– Symultana rozgrywała się 
na 30 szachownicach, ponadto 
mieliśmy 30 partii na szachach 
ogrodowych, a także zadania 
szachowe, które można było 
przeprowadzić z mistrzem 
Mazowsza Juniorów Kacprem 
Jarzębowskim – mówił Ra-
fał Daniszewski z Szachowej 
Dwójki.    (kb)

Codzienność życia rodzin-
nego była tematem zorga-
nizowanych przez fundację 
FORT warsztatów fotografii 
dokumentalnej, które dla ro-

dziców pragnących poszerzyć 
swoje umiejętności poprowa-
dziła Agnieszka Majewska. 
Z efektami twórczych spotkań 
można było się zapoznać 5 lip-
ca w  urokliwych wnętrzach 
Dworku Adama Chełmoń-
skiego, gdzie wyeksponowano 
na ścianach 40 fotografii, a ko-
lejne 50 zostało zaprezentowa-
ne w formie cyfrowej na ekra-
nie. „Rodzina na zdjęciu” – bo 
tak brzmiał tytuł wystawy – 
wyszła bardzo dobrze, a  au-
torzy zdjęć odebrali od pro-
wadzącej zasłużone dyplomy 
i gratulacje, które Agnieszka 
Majewska wręczyła Kata-
rzynie Andrzejczuk, Annie 
Bordziakowskiej, Magdalenie 
Chechłacz, Annie Gałat, Syl-
wii Nieszporek, Helenie Ofi-
cjalskiej, Agnieszce Prządce, 
Annie Winiarskiej, Marcino-
wi Bończakowi i Mateuszowi 
Ciećwierskiemu.  (kb)

Uyanga Bayarkhuu, Beata Bo-
gacz, Agnieszka Chyłek, Izabela 
Hara, Monika Kurowska, Gabi 
Maliborska-Szmulewicz, Agata 
Małek, Justyna Puchała, Kasia 
Tworkowska, Natalia Yakoven-
ko – dziesięć pełnych pasji kobiet 
pod kierunkiem Klary Dybiń-
skiej i Agnieszki Foręc przygo-
towało pokaz taneczny, który 
20 czerwca w sali widowiskowej 
Centrum Kultury przybrał po-
stać spektakularnego show. Pe-
łen emocji i wrażeń spektakl 

tańca (z elementami wokalny-
mi) oklaskiwała wypełniona po 
brzegi widownia, zaś o zbudowa-
nie właściwego nastroju zadbała 
Aleksandra Jakubczak w roli 
konferansjera. Broadway Dan-
ce Ladies to projekt adresowany 
do kobiet, które kochają tańczyć 
i mają odwagę, by spróbować po-
godzić obowiązki domowe i za-
wodowe z treningami. Po energii, 
jaka biła ze sceny od „broadway-
ek”, można wnioskować, że sa-
tysfakcja murowana!     (kb)

Rola kobiet przez siedem dni

Królewska gra pod klonem 

Rodzina na warsztacie

Satysfakcja murowana

Stado zgodnych kogutów

Maestro w finale
Miło nam poinformować, że wielo-letni współpracownik Centrum Kul-tury, fotograf Marcin Masalski, z któ-rego kunsztownych kadrów również systematycznie korzystamy, został fi-nalistą MK Jazz Foto 2022 – 4. edycji konkursu fotograficznego im. Marka Karewicza. Wśród 33  prac zakwali-fikowanych do wystawy pokonkur-sowej, która odbędzie się podczas festiwalu Jazz nad Odrą w  dniach 

14-18 września, kiedy nastą-
pi rozstrzygnięcie konkursu, 
znalazły się dwa zdjęcia foto-
grafa, zwanego w  Grodzisku 
„Maestro Masalski”.  (kb)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
przede wszystkim: dziękuję! Dziękuję 
wszystkim, którzy włączyli się w obcho-
dy 500-lecia Grodziska Mazowieckiego 
nie tylko poprzez uczestnictwo w wyda-
rzeniach kulturalnych, lecz także poprzez 
rozmaite prace porządkowe na własnych 
posesjach, dzięki czemu całe miasto i gmi-
na wypiękniały. Gmina Grodzisk stała się 
bardzo ładnym miejscem, coraz trudniej 
znaleźć jakąś zaniedbaną nieruchomość. 
Ta zdecydowana poprawa estetyki to za-
sługa Państwa, naszych mieszkańców.

Bardzo dziękuję również za liczną 
obecność podczas zaproponowanych 
przez Gminę imprez związanych z jubile-
uszem 500-lecia. Ich organizacja wiązała 
się z ogromnym wysiłkiem pracowników 
jednostek gminnych, jak również wo-
lontariuszy, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych. 
Wszystkim ogromnie dziękuję za zaan-
gażowanie. Myślę, że efekt był znakomity 
i te pięć tygodni bogatych w wydarzenia 
kulturalno-edukacyjne to był naprawdę 
niezwykły okres, kiedy udało nam się 
w sposób interesujący i atrakcyjny przy-
bliżyć historię Grodziska Mazowieckiego.

Na maj i czerwiec przypadła najbar-
dziej intensywna część programu obcho-
dów, natomiast wciąż wiele ciekawych 
wydarzeń przed nami. Serdecznie zapra-
szam 22 lipca na plac Wolności, gdzie 
w samo południe odbędzie się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej. Prace moderniza-
cyjne na tym terenie przebiegają dobrze 
i wykonawca zadeklarował, że do 22 lip-
ca plac będzie gotowy w takim zakresie, 
by tego rodzaju uroczystość można było 
tam zrealizować. W przypadku niepo-
gody sesja odbędzie się o godzinie 12.00 
w Mediatece. 24 lipca o godzinie 14.00 
w Parku Skarbków odprawiona zosta-
nie koncelebrowana przez kardynała bp. 
Kazimierza Nycza msza święta w inten-
cji miasta i mieszkańców. A po liturgii 
zaprezentowany zostanie spektakl po-
święcony historii miasta, przygotowany  
przy udziale naszych lokalnych artystów. 
Pomiędzy tymi wydarzeniami, w sobotę, 
23 lipca zorganizowany zostanie Piknik 
Historyczny w Parku Skarbków, a po-
nadto dokonamy otwarcia drogi łączącej 
ul. Daleką i ul. Radońską. Przypominam 
też, że przygotowujemy się również do 
otwarcia hali widowiskowo-sportowej, 
co nastąpi we wrześniu. 

Jubileuszowe radości nie oznaczają, że 
są tylko pozytywne informacje. Sytuacja 
w sektorze bankowym, jak również na 
rynku paliw nie pozostaje bez wpływu 
na gminę Grodzisk. Z uwagi na coraz 
wyższe odsetki od pożyczek i kredytów, 

Wstępniak od Burmistrza

przewidziane na ten cel będą dość wyso-
kie. Nie ma ryzyka, że nie będą realizowa-
ne najważniejsze przedsięwzięcia, szcze-
gólnie drogowe, jak ul. Okrężna, Prosta, 
Batorego, Bankowa, ul. Cichociemnych 
czy też drogi wiejskie, które będziemy 
utwardzać destruktem. Oczywiście bę-
dziemy również ogłaszali przetarg na 
budowę II etapu szkoły w Szczęsnem, jak 
również będziemy zabiegać o dotacje na 
budowę kolejnych ścieżek rowerowych – 
w ul. Montwiłła i Żyrardowskiej. 

Pamiętajmy również, że bardzo po-
myślne dla Grodziska lata zostały od-
powiednio wykorzystane i większość 
niezbędnych inwestycji została zrealizo-
wana. I tak naprawdę do budowy kolej-
nych obiektów gminnych również należy 
podchodzić z ostrożnością, gdyż każdy 
obiekt generuje koszty stałe. Przychodzi 
czas, kiedy boom inwestycyjny trzeba 
nieco przyhamować i skupić się na oświa-
cie i drogach. 

Są też jednak dobre wiadomości. Miło 
mi poinformować, że gmina Grodzisk 
Mazowiecki w bardzo prestiżowym ran-
kingu zamożności samorządów, organi-
zowanym przez czasopismo „Wspólnota”, 
zajęła drugie miejsce w Polsce i pierw-
sze miejsce na Mazowszu. Tego rodzaju 
sukcesy to zawsze zasługa mieszkańców 
i podmiotów gospodarczych działających 
na terenie gminy. Dlatego myślę, że wszy-
scy mamy powody do zadowolenia.

Życzę Państwu udanego wypoczyn-
ku podczas wakacji i liczę, że we wrze-
śniu znów będziemy wspólnie i radośnie 
świętować kolejne odsłony jubileuszu  
500-lecia Grodziska. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

a także radykalny wzrost kosztów ener-
gii oraz inflację, musimy w sposób roz-
sądny zareagować na te negatywne dla 
nas zmiany. Położenie finansowe samo-
rządów dodatkowo utrudniają zmiany 
w prawie podatkowym, bo obniżenie 
podatków jest oczywiście korzystne dla 
obywateli, natomiast wiąże się również 
z utratą części dotychczasowych do-
chodów przez gminy i Grodzisk nie jest 
w  tym względzie wyjątkiem. Dodatko-
wym czynnikiem, który sprawia, że nie-
zbędna jest niezwykła ostrożność w fi-
nansach gminy, jest nieprzewidywalność 
rozwoju wydarzeń na świecie i w Polsce. 
Jak zawsze jestem optymistą i wierzę, że 
sytuacja gospodarcza w Polsce nadal nie 
będzie zła, ale wieloletnie doświadcze-
nie podpowiada, że to nie jest moment 
na podejmowanie ryzyka. Dlatego naj-
bliższe dwa lata musimy poświęcić na 
zmniejszenie zadłużenia gminy, które re-
latywnie nie jest wysokie i utrzymujemy 
je na bezpiecznym dla gminy poziomie, 
natomiast coraz bardziej kosztowna jest 
jego obsługa.   

W związku z tym musimy być przy-
gotowani na to, że zmniejszeniu ule-
gną wydatki na inwestycje, a rozmach 
w podejmowaniu nowych przedsięwzięć 
w najbliższym czasie będzie nieco mniej-
szy niż dotychczas. Ale pamiętajmy, że 
ten rok pod względem wydatków inwe-
stycyjnych jest rekordowy – na ten cel 
w budżecie zostało przeznaczone ponad 
100 mln zł, a do tej kwoty dochodzą rów-
nież projekty wodno-kanalizacyjne reali-
zowane przez ZWiK, który na inwestycje 
przeznacza rocznie ok. 15-20 mln zł. 
Dlatego nawet po pewnym ograniczeniu 
wydatków inwestycyjnych nadal środki 
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Przedstawienie raportu o stanie gminy wraz z dyskusją, udzielenie 
burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium – to najważniejsze 
punkty 49. sesji Rady Miejskiej, która po raz pierwszy po długiej 
przerwie spowodowanej pandemią odbyła się 29 czerwca w trybie 
stacjonarnym. Natomiast po raz pierwszy w historii radni obrado-
wali w Willi Niespodzianka, która po przeprowadzce magistratu do 
nowego ratusza stała się siedzibą Rady Miejskiej.  

Wieści z Ratusza
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Obrady otworzyła przewodnicząca Rady 
Miejskiej Joanna Wróblewska, która przy-
pomniała o klauzuli informacyjnej dotyczą-
cej przetwarzania danych osobowych oraz 
wyraziła radość, że radni ponownie mogli 
spotkać się w tradycyjnej formule obrad.

Trudny rok
Omówienia raportu o stanie gminy dokonał 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, infor-
mując, że dokument jest dostępny w interne-
cie dla wszystkich zainteresowanych. 

– Rok 2021 był bardzo ciekawy, a jedno-
cześnie trudny, bo w znacznej części prze-
biegał w pandemii i dużo naszych działań 
właśnie z pandemią była związane – powie-
dział burmistrz rozpoczynając prezentację 
raportu, która z racji obszerności materiału 
przebiegała na pewnym poziomie ogólno-
ści, choć niektóre punkty opatrzone były 
bardziej szczegółowymi komentarzami. – 
Spis powszechny wykazał, że już jesteśmy 
gminą powyżej 50 tys. mieszkańców. Liczba 
mieszkańców cały czas wzrasta, co świadczy 
o rozwoju, natomiast w najbliższych latach 
będziemy mieli wyhamowanie tego trendu 
ze względu na zahamowanie budownictwa. 
Dynamika wzrostu liczby mieszkańców była 
największa w 2019 roku, natomiast już od 
2020 roku zaczyna się zmniejszać, choć nadal 
mamy wzrost – mówił burmistrz. Jak pod-
kreślił w 2021 roku aż 100 mln zł z 400-mi-
lionowego budżetu zostało spożytkowane 
na inwestycje. – W  Polsce średnio inwestuje 
się ok. 16 proc. budżetu, u nas w 2021 roku 
było to 25 proc. – informował burmistrz, 
który przypomniał o najważniejszych inwe-
stycjach zakończonych bądź realizowanych 
w roku 2021, takich jak nowy ratusz, budowa 
szkoły w Szczęsnem, rozbudowa SP nr 1, bu-
dowa hali widowiskowo-sportowej, otwarcie 
bioreaktora na terenie ZWiK, modernizacja 
OSP w Kłudnie, rozpoczęcie rewitalizacji pl. 
Wolności. Wspomniał również o przedsię-
wzięciach związanych z drogami gminnym. 
– Duża pomoc wojewody pozwoliła nam 
zrealizować piękne rozwiązania drogowe, 
myślę tu o Akwarelowej, o drodze w Adamo-
wiźnie, o Książenicach – mówił burmistrz, 
dodając, że najważniejsza dla Grodziska 
inwestycja drogowa to budowa obwodnicy, 
która była realizowana przez cały 2021 rok 
przez samorząd wojewódzki. Po stronie waż-
nych osiągnięć burmistrz wymienił również 
międzypowiatowe  porozumienie transpor-
towe, które pozwoliło na rewolucyjną rozbu-
dowę systemu transportu publicznego przy 
zmniejszeniu kosztów. Istotnym sukcesem 
jest także stabilizacja w zakresie gospodarki 
odpadami. Kolejnym zagadnieniem było bu-
downictwo komunalne. – Jesteśmy w trakcie 

budowy lokali komunalnych w Natolinie, 
a już dziś mamy sytuację taką, że spośród 
budynków o niskim standardzie zasiedlone 
pozostają jedynie te przy ul. Sienkiewicza. 
Pozostałe obiekty o niskim standardzie są 
puste i czekają albo na rewitalizację albo 
na rozbiórkę – zapewniał burmistrz, który 
przypomniał również, że gmina była w 2021 
roku współorganizatorem punktu szczepień 
w Mediatece, który zebrał bardzo pozytywne 
recenzje nie tylko od pacjentów, lecz także od 
ekspertów w tej dziedzinie. 
Raport na plus
W czasie dyskusji na temat raportu o stanie 
gminy radni podkreślali profesjonalne przy-
gotowanie tego dokumentu i bardzo przy-
stępną formę, kierując słowa uznania pod 
adresem sekretarz gminy Anety Caban.

Jako pierwszy głos zabrał radny Janusz 
Okurowski (PiS), który wskazywał na nie-
wielką jego zdaniem obecność radnych 
w  mediach samorządowych. – Boli mnie 
jedno, że radnych tam nie ma. Od wielkiego 
święta. Na przykład jak wezmę publikację, 
to widzę pana na pierwszej drugiej czy tam 
na innych stronach. A radnego czasami tam 
jakiegoś można dostrzec. A przypominam, 
że jesteśmy organem ustawodawczo-kon-
trolnym – mówił radny Janusz Okurowski, 
który wyraził zadowolenie, że poprawiły się 
warunki mieszkańców obiektów komunal-
nych. Podzielił się również spostrzeżeniem, 
że „deweloperzy budują i dobrze zarabiają 
i nie robią tego ad hoc”. 

Radny Łukasz Lewandowski zwrócił uwa-
gę na zmianę struktury mieszkańców, wśród 
których rdzenni mieszkańcy stanowią coraz 
mniejszy procent obywateli gminy Grodzisk. 
– Chciałbym, żeby było więcej rozmowy  
i więcej opracowania strategii. Żeby nie tylko 
ludność autochtoniczna czuła się zadowolo-
na z tego, jak tu jest, ale żeby ci przyjezdni 
także mogli czuć się coraz lepiej, a ich po-
trzeby były realizowane – mówił radny PiS. 

Z kolei radny Andrzej Okurowski pod-
kreślił bardzo sprawną i ciągłą pracę Urzę-
du Miejskiego również w okresie pandemii, 
a   także działania mające na celu przeciw-
działanie pandemii, jak wyposażenie Szpi-
tala Zachodniego w sprzęt do testowania 
i organizacja punktu szczepień. Radny Zie-
mi Grodziskiej przypomniał też, że w 2021 
roku zostało zrealizowane 86 zadań inwe-
stycyjnych. Zauważył też, że na przekór 
opinii o  przepełnieniu grodziskich szkół, 
wobec wybuchu wojny na Ukrainie były one 
w stanie w krótkim czasie przyjąć kilkaset 
ukraińskich dzieci. Jedynym znaczącym mi-
nusem w działaniach gminy w 2021 roku był 
jego zdaniem brak budżetu obywatelskiego.    

    Pani Agnieszce Zgierskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Taty
składa

Dyrekcja i Społeczność Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego

w Książenicach

    Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp. Bogdana Kowalczyka
 wieloletniego pracownika basenu 

,,Wodnik 2000” w Grodzisku 
Mazowieckim 

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego 

współczucia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim
Joanna Wróblewska

 Burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński

Serdecznie dziękuję Burmistrzowi 
Grodziska Maz. Grzegorzowi 
Benedykcińskiemu, Radnym 
Rady Miejskiej na czele 
z Przewodniczącą Joanną 
Wróblewską, przyjaciołom 
i bliskim za złożenie kondolencji 
i uczestnictwo w ceremonii 
pogrzebowej mojego Syna.

                      Ewa Szostek

Podziękowania

Jak poinformował burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, taka pozycja ma znaleźć się 
w budżecie na rok 2023. Odniósł się również 
do postulatu większej realizacji potrzeb no-
wych mieszkańców. – Jest pewna kolejność. 
My nie możemy robić drogi w Książenicach 
nie mając zrobionej Okrężnej, Topolowej czy 
Śląskiej, gdzie ludzie żyją od 50 czy stu lat. 
Ci mieszkańcy mają pierwszeństwo – prze-
konywał burmistrz.
Merytorycznie
Dyskusja przebiegała w bardzo spokojnej 
i merytorycznej atmosferze, podobnie jak 
dość krótka debata na temat sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykona-
nia budżetu, przedstawionych przez skarb-
nika gminy Piotra Leśniewskiego. Ostatecz-
nie wotum zaufania dla burmistrza zostało 
przyjęte bez sprzeciwu, przy jednym głosie 
wstrzymującym się, zaś absolutorium przy 
dwóch głosach wstrzymujących się. 

Ponadto w porządku obrad znalazły się 
punkty związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym gminy, jak również gospo-
darką nieruchomościami. 
 n  Krzysztof Bońkowski 
Z treścią wszystkich uchwał, protokołami, transmi-

sjami z sesji oraz imiennymi wynikami głosowań 
można zapoznać się na stronie bip.grodzisk.pl.
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Około 150 zawodników wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju Szacho-
wym zorganizowanym przez Ośrodek Kultury dla upamiętnienia Mieczysła-
wa Najdorfa wybitnego szachisty, urodzonego w Grodzisku w 1910 roku. 

Krzysztof Kubik, mieszkaniec Grodziska, odniósł nieby-
wałe sukcesy na Mistrzostwach Polski w Paratańcu Spor-
towym, które odbywały się w czerwcu w Łomiankach.

Zumba, capoeira, zajęcia plastyczne i ani-
macyjne – z takiego programu od 4 do 
8 lipca korzystały dzieci w wieku od 6 do 
13 lat podczas pierwszego tygodnia wa-
kacyjnej oferty Centrum Kultury. Na po-
czątku sierpnia capoeirę zastąpi teakwon-
do, reszta zajęć pozostanie bez zmian. 
W  Mediatece od 18 do 22 lipca i między 
22 a 26 sierpnia zaplanowano zajęcia spor-
towe i kreatywne, zumbę, zabawy i gry 
planszowe. Aby wziąć udział w zajęciach 

w którejś z tych dwóch placówek kultural-
nych, należało dokonać zapisu.

Bez zapisów natomiast odbywa się 
Lato z Mediateką. W każdy wtorek, środę 
i czwartek w godz. 16.00-18.00 na skwerze 
od strony ul. Bartniaka (a w razie niepogo-
dy w sali wielofunkcyjnej) można uczestni-
czyć w również bezpłatnych zajęciach, np. 
grach podwórkowych. Program dostępny 
jest na stronie www.centrumkultury.eu/
mediateka w zakładce Aktualności.  n (ar)

Na parkanie kościoła Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy przy ul. Piaskowej prezento-
wana jest wystawa „Cichociemni”, przy-
gotowana przez IPN. Przedstawia historię 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w czasie 
II wojny światowej, którzy zgłosili się na 
ochotnika do służby specjalnej. Niemalże 
każdy życiorys cichociemnego nadaje się 
do zaprezentowania bohaterskich czynów. 
Prowadzili akcje zbrojne i wywiadowcze 
przeciwko wszystkim wrogom niepodległej 
Polski. Blisko 1/3 cichociemnych zginęła 
pełniąc służbę, natomiast większość z nich 
otrzymała najwyższe polskie odznaczenie 
wojenne – Order Virtuti Militari.

Warto np. podczas rowerowych wycie-
czek obejrzeć tę wystawę, pamiętając o spa-
dochroniarzach Armii Krajowej i kurierach 
Rządu Polskiego w Londynie zrzuconych 
podczas okupacji niemieckiej w latach 1943-
1944 na Placówkę Odbiorczą AK „Bat” – 
„Solnica” w rejonie wsi Radonie – Osowiec 
w okolicach Grodziska Mazowieckiego. 

n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

– Udało mi się wywalczyć złoto 
w kategorii solo freestyle, sre-
bro w kategorii duo z Kamilą 
Krzyżewską, która również jest 
na wózku, i miejsce czwarte 
w  conventional solo. W solo 
freestyle zaprezentowałem 
walca wiedeńskiego do piosen-
ki „Black Pearl” z filmu „Piraci 
z Karaibów”, a w duo i conven-
tional solo po pięć choreografii 
– walc angielski, tango, sam-
ba, rumba i jive – opowiada 
Krzysztof Kubik, który po raz 

trzeci brał udział w tych mi-
strzostwach. Podczas ubiegło-
rocznej rywalizacji zajął pierw-
sze miejsca we wspomnianych 
kategoriach oraz pierwsze 
miejsce w combi z partnerką 
chodzącą. Utalentowany tan-
cerz systematycznie trenuje od 
trzech lat, a przygoda z tańcem 
wymaga od niego dodatkowe-
go zaangażowania, bowiem 
treningi odbywają się dwa razy 
w tygodniu w Łomiankach.

n  Anna Redel

24 i 25 czerwca w Mediatece rywalizowa-
li arcymistrzowie i szachiści o wysokim 
rankingu. Przewidziano również katego-
rie dla amatorów, jak również dla dzieci 
poniżej 10 roku życia. Goście przyjechali  
m.in. z USA, Portugalii i Ukrainy.

W przeznaczonej dla profesjonalistów 
grupie A zwyciężył arcymistrz Grzegorz 

Nasuta z Białegostoku, najlepszy w gru-
pie B adresowanej do amatorów okazał się 
Hubert Backiel również ze stolicy Podlasia, 
w a grupie C najwyższą lokatę zajął Adam 
Statkiewicz reprezentujący Norwegię. 
Wśród laureatów był też grodziski akcent 
– Patryk Michałowski stanął na drugim 
miejscu podium w grupie B.

Łączna pula nagród finansowych wy-
niosła 37 tysięcy złotych.

– Nagrody były magnesem, który przycią-
gnął zawodników z całej Polski i ze świata. 
Pokazaliśmy Grodzisk jako ośrodek, w któ-
rym szachy mogą się rozwijać. Goście byli 
pod wrażeniem warunków do gry, co jest 
bardzo dobrym prognostykiem, jeżeli im-
preza stanie się cykliczna – powiedział Jaro-
sław Kowalewski, koordynator turnieju.

n  Anna Redel

Oferta w obfitości  

Najdorf byłby dumny 

Herb na 
szczytach
Małżeństwo z Grodziska – Beata Piskorek 
i  Piotr Piskorek zdobywają polskie góry, 
promując gminę poprzez wędrowanie i ob-
fotografowywanie się z flagą z herbem mia-
sta na poszczególnych szczytach.

– Przeszliśmy prawie wszystkie szlaki 
w  polskich Tatrach i odskocznią stała się 
Korona Gór Polski, którą zdobyliśmy 27 lip-
ca 2020 roku, świętując na szczycie Wysoka 
w  Pieninach 50 lat żony. Korona Gór Pol-
ski tak nas wciągnęła, że postanowiliśmy 
zdobyć ją po raz drugi, dodając do niej dla 
utrudnienia Diadem Polskich Gór. Zimą po-
myśleliśmy, że skoro Grodzisk ma tak piękną 
rocznicę, to poprosiliśmy o flagę w ratuszu 
i dla naszego miasta postaramy się w tym 
roku osiągnąć nasz cel, mając już 53 szczyty 
diademu – opowiada Piotr Piskorek. Korona 
Gór Polski liczy 28 szczytów, a diadem – 80.

Małżeństwo zapowiada, że 15 sierpnia 35. 
rocznicę swojego ślubu będzie obchodzić na 
którymś ze szczytów w Tatrach. Oczywiście 
z flagą w rękach. 

n  Anna Redel

Cichociemni 
przy kościele

Przygoda z tańcem
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Dworek doktora otwarty dla rodzin 
Do Dworku Adama Chełmońskiego za-
prosił 9 lipca Związek Dużych Rodzin 3+ 
wszystkich chętnych do udziału w Pikni-
ku z kocykiem i koszykiem. Integracji ro-
dzin, a przede wszystkim świetnej zabawie 
sprzyjały malownicze tereny parku ota-
czającego dworek oraz niezwykłe rzeźby 
z wikliny. Na najmłodszych czekały takie 
atrakcje jak majsterkowanie z Michałem 
Żylińskim, opowiadanie baśni i bajek, 

rodzinne pisanie listów oraz formowanie 
glinianych zastaw z Justyną Potyńską. 

Największą atrakcją okazały się warsz-
taty taneczne z Bogumiłą i Piotrem Zgo-
rzelskimi. Tańce cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, nie tylko ze względu 
na wspólną zabawę, ale również z powodu 
historii samego Dworku w Adamowiźnie. 
Piotr Zgorzelski zadbał o poszerzenie wie-
dzy uczestników niedzielnego pikniku, 

opowiadając o tańcach, które mogły kró-
lować w dworku doktora Chełmońskie-
go. Sami zainteresowani mieli okazję do 
nauki między innymi syrby z Bukowiny, 
poloneza chodzonego czy też energiczne-
go kontro. Zwieńczeniem pełnego wrażeń 
niedzielnego wieczoru był występ zespo-
łu Nicponie, a bandżola, akordeon, tarka 
i  kontrabas dopełniły taneczną atmosferę.

  Weronika Kostrzewa

Dobrze znów w realu 

Piknikowo na Chmielnej w Makówce

Gminna turystyka 

Wspólne działanie sołtysa Izdebna Ko-
ścielnego Roberta Łuczyńskiego, Rady 
Sołeckiej, Szkoły Podstawowej im. K. Hof-
fmanowej, Gromady Zuchowej „Leśne 
Ptaki” i Drużyny Harcerskiej „Rysie” oraz 
tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej za-
owocowało Piknikiem Rodzinnym, który 
odbył się 2 lipca na placu przed strażnicą 
OSP. Jak podkreślał burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, tego rodzaju spotkania 
integracyjne po okresie pandemii są nie-
zwykle ważne, gdyż znacznie mocniej od-

działują na więzi społeczne niż spotkania 
online. Podczas pikniku strażacy zaprezen-
towali pojazdy, a także swoje umiejętności 
ratownicze, nie zabrakło strażackich rywa-
lizacji. Ponadto organizatorzy przygotowa-
li m.in. konkursy, dmuchaną zjeżdżalnię, 
karuzelę i animacje dla najmłodszych, 
a  także występy uczniów oraz zawody 
w przeciąganiu liny. Tę dyscyplinę wygrała 
Drużyna Zuchowa „Leśne Ptaki” przy po-
mocy mieszkańców Izdebna. Wieczorem 
odbyło się też kilka koncertów.    (mb)

Nowe wiaty, miejsce na ognisko, huśtawki, 
leżaki czy też tyrolka – to tylko kilka no-
wych elementów wyposażenia, zmoderni-
zowanego w tym roku placu zabaw w Ma-
kówce. Miejscowość zyskała teren, gdzie 
wśród zieleni leśnej mieszkańcy mogą mile 
spędzać czas. Szczególnie dzieci. Hucznie 
też świętowali oddanie do użytku „Pikni-
kowa”. Z tej okazji 2 lipca przy ul. Chmiel-

nej 22 zorganizowany został Festyn Sołec-
ki. – Miejsce i jego nazwa to efekt pracy 
poprzedniej sołtys, Jolanty Czuby. Teraz 
został mocno rozbudowany – mówi Bo-
żena Bajkowska, obecna sołtys Makówki. 
– To jest nam bardzo potrzebne. Obecnie 
na terenie Makówki zamieszkuje około 
500 osób, a nowych mieszkańców przyby-
wa – dodaje pani sołtys. 

Podczas oficjalnego otwarcia „Pikni-
kowa” było wiele atrakcji zwłaszcza dla 
najmłodszych, nie zabrakło uwielbianych 
przez nich dmuchańców, waty cukrowej 
i lodów, a także przejażdżek na kucyku. Do 
przecięcia wstęgi zaproszeni zostali sołtys 
Makówki, radna Joanna Wiśniewska oraz 
przedstawiciele najmłodszego pokolenia 
mieszkańców.    (mb)

Od drugiej połowy maja weekendy w gmi-
nie Grodzisk urozmaicają przejazdy 
ciuchci miejskiej, która bezpłatnie zabiera 
chętnych w różne ciekawe miejsca.

Przemieszczając się tym środkiem trans-
portu jak dotąd można było odwiedzić 
m.in. place zabaw, parki i tereny zielone 
oraz wsie. – Kolejka cieszy się ogromną 
popularnością, jest bitwa o bilety, dlatego 
postanowiliśmy połowę biletów wydawać 

w piątki, a drugą połowę rozdawać już 
przed samymi kursami. Wagoniki są dwa 
i każdy może zabrać maksymalnie 20 osób, 
dlatego zdecydowaliśmy się na krótsze tra-
sy, aby móc zrobić więcej kursów – mówi 
Marta Kowalczyk z Centrum Kultury.

Miejska ciuchcia będzie kursować jesz-
cze w wybrane weekendy w sierpniu i we 
wrześniu, by 18 września wyruszyć na gro-
dziskie trasy po raz ostatni.    (ar)
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Po parku przechadzali się kuracjusze rodem 
z przełomu XIX i XX wieku, gdy Grodzisk 
za sprawą Zakładu Hydropatycznego dr. 
Michała Bojasińskiego był cenionym wśród 
warszawskich elit uzdrowiskiem. W tej roli 
wystąpili pracownicy samorządowi, jak rów-
nież co bardziej spontaniczni mieszkańcy, 
którzy również zadbali o odpowiednie sty-
lizacje. Nie zabrakło fotobudki ze strojami 
z epoki, wystawy zabytkowych aut, pokazu 
gimnastycznego i kawiarenki wiedeńskiej. 
Biblioteka Publiczna zadbała, by można było 
spotkać wcielenia Zofii Nałkowskiej, Włady-
sława Reymonta i Bolesława Prusa, pisarzy, 
którzy w Grodzisku bywali. Klimat robiła też 
Ferajna Jastrzębskiego z Maciejem Klociń-
skim, która zaprezentowała przedwojenne 
szlagiery. Duże wrażenie wywołał również 
pokaz hippiczny klubu jeździeckiego Ama-
zonka Dama Dana Team.

Jednak gwoździem programu było 
otwarcie tężni, którą Grodzisk mimo 
uzdrowiskowych tradycji nigdy wcześniej 
nie dysponował.

– Pochodzę z Aleksandrowa Kujawskie-
go. Jak miałem cztery lata, to pojechałem 
z kolegą na rowerze do Ciechocinka. Cały 
Aleksandrów nas szukał, bo nie byliśmy 
w  stanie wrócić. Więc miłość do tężni 
mam od dziecka, tym bardziej się cieszę, że 
taka tężnia jest w Grodzisku – powiedział 
burmistrz Grzegorz Benedykciński, który 
do symbilicznego przecięcia wstęgi zapro-
sił starostę Marka Wieżbickiego, Marię 
Staniak, mieszkankę, która własnoręcznie 
wyhaftowała złotą nitką, ściegiem krzyży-
kowym logo 500-lecia i przekazała je na 
ręce burmistrza, Magdalenę Okrasę, która 
z ramienia ratusza pilotowała inwestycję, 
oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Jo-
annę Wróblewską, która z racji profesji za-
chęcała do korzystania z nowego obiektu. 

– Chciałam głównie zaprosić tutaj osoby, 
które mają problemy z układem oddecho-
wym, z alergią, z nadciśnieniem, kobiety 
oczekujące narodzin dziecka – mówiła 
pani doktor.

Mimo dość sporych rozmiarów tężnia 
doskonale wkomponowała się w parkowe 
otoczenie.

– Tężnia wykonana jest  z drewna kon-
strukcyjnego, litego, sosnowego, wypełnio-
na jest tarniną, po której spływa solanka, 
a następnie odpływa do zbiornika i ponow-
nie jest tłoczona na tężnię. Cały proces od-
bywa się w obiegu zamkniętym. Obecnie 
wykorzystywana jest solanka z Zabłocia, 
gdzie od ponad 120 lat z odwiertów „Koro-
na” i „Tadeusz”, wydobywana jest solanka 
o największej na świecie zawartości jodu 
dochodzącej do 140 mg/litr – informuje 
Magdalena Okrasa z Wydziału Inwestycji 
i Funduszy Zewnętrznych UM. 

Impreza w Parku Skarbków była zwieńcze-
niem wpisującego się w obchody 500-lecia 
miasta Tygodnia Grodziska – Uzdrowiska. 
W ramach programu na Stawach Goliana 
17  czerwca odbył się koncert Przemysława 
Lechowskiego „Chopin na wodzie”, zakoń-
czony efektownym pokazem laserowym. 
Z kolei na Stawach Walczewskiego 18 czerw-
ca zorganizowane zostały coroczne Wianki, 
podczas których najpierw odbyły się pokazy 
taneczne w wykonaniu Studia Tańca MW, 
a  następnie na scenie królowała muzyka 
– Grodziska Orkiestra Rozrywkowa  pod 
batutą Tomasza Kirszlinga wystąpiła z soli-
stami: Judytą Nowak-Labuń, Magdaleną Pią-
tek i Damianem Ratuskim, zespół Grzeczni 
Chłopcy zaserwował nieco swingowych ryt-
mów, grono wielbicieli zgromadził koncert 
Bohdana Łazuki, któremu towarzyszył Cze-
sław Majewski, zaś band Młynarski&Masecki 
zaprezentował to, co potrafi najlepiej, czyli 

kreatywne inspiracje polskim jazzem przed-
wojennym. Po koncercie brzegi Stawów Wal-
czewskiego rozbłysły pokazem Teatru Ognia. 

Przez cały weekend 18-19 czerwca trwały 
dni otwarte w grodziskich dworach i dwor-
kach. Wśród instytucji znajdujących się 
w obiektach publicznych, takich jak Willa 
Radogoszcz, Willa Niespodzianka, Dworek 
Adama Chełmońskiego, szczególnym zaan-
gażowaniem wykazała się społeczność Szko-
ły Podstawowej nr 1, która przygotowała 
oprowadzanie po budynku dawnego Zakła-
du Wodoleczniczego z efektami specjalnymi 
– takimi jak obecność kuracjuszy, a nawet… 
ducha. W inicjatywę włączyli się również 
właściciele prywatnych nieruchomości za-
bytkowych. Dzięki ich życzliwości chętni 
mogli odwiedzić Willę Kaprys, dworek dr. 
Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie 
oraz Dwór w Radoniach, gdzie gospodyni 
Beata Korzeniowska-Matraszek przygotowa-
ła dla gości kafejkę, która cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem. „Było gwarnie, głośno 
i wesoło. Był spontaniczny taniec pomiędzy 
stołami z naszymi produktami. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie, dziękujemy za Wa-
sze zainteresowanie historią dworu radoń-
skiego, za każdy uśmiech i życzliwy gest” 
– można przeczytać na FB Dworu w  Ra-
doniach, który w weekend odwiedziło ok. 
400 osób – w większości byli to pasażerowie 
ciuchci miejskiej, poruszającej się wówczas 
szlakiem dworów gminy Grodzisk.  

   Krzysztof Bońkowski 

Jeśli ktoś miał okazję być 19 czerwca w Parku Skarbków na otwarciu 
tężni, nie powinien mieć kłopotu ze zdefiniowaniem tak modnego 
w potocznej polszczyźnie słowa „klimatycznie”. Bo tak właśnie było 
podczas imprezy „W Grodzisku na letnisku”.

Chopin, Reymont, tężnia i duch 
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Odbywający się w dniach 21-27 czerwca tydzień Wielokulturo-
wy, stanowiący część programu obchodów 500-lecia Grodziska, 
podzielony był na dwa bloki tematyczne. areną pierwszego, 
poświęconego wieloetnicznej historii miasta, była Mediateka. 
Część druga dotyczyła czterowiekowej obecności w Grodzisku 
społeczności żydowskiej i zgromadziła liczną widownię na 
ul. Harcerskiej, która na kilka dni zmieniła się w prawdziwy sztetl. 

Kościoły przybliżone

Radość, miłość, chęć do życia

Podarunek dla słuchaczy

Finał „Sztetlu Grodzisk”, który choć nie zo-
stał nazwany festiwalem, spełniał wszelkie 
kryteria imprezy o tej randze, miał miejsce 
w weekend 25-26 czerwca i przyciągnął tłumy 
mieszkańców spragnionych poddania się uro-
kowi i magii podróży w czasie i przestrzeni. 

Wędrówce tej sprzyjała stylizacja przestrze-
ni na żydowskie miasteczko, w czym ogromna 
zasługa rekonstruktorów z firmy Archeocon-
cept. – Społeczność żydowska w większości 
była niezamożna, więc charakterystyczne 
zawody wykonywane przez Żydów były pra-
cochłonne i niezbyt dochodowe. Pokazujemy 
szewca, który naprawiał buty, krawca, który 
cerował ubrania. Mamy gry hazardowe, ulicz-
ną karczmę żydowską i domowe czynności 
kobiece, takie jak przędzenie, pranie. Są też 
szyldy, suszy się pranie, leżą sprzęty zabytko-
we – mówiła Małgorzata Krasna-Korycińska.

Trwające od soboty rekonstrukcje histo-
ryczne, warsztaty rzemieślnicze i plastyczne 
w niedzielę zostały wzbogacone o jarmark oraz 
symboliczny mecz piłkarski w setną rocznicę 
strzelenia przez reprezentację Polski pierwszej 
bramki w spotkaniu międzypaństwowym. 
Autorem historycznego gola był Józef Klotz, 
który pewnie wykorzystał rzut karny w meczu 
ze Szwecją. Polski piłkarz żydowskiego po-
chodzenia, żołnierz Wojska Polskiego, został 
zamordowany w 1941 roku w getcie warszaw-
skim podczas jednej z ulicznych egzekucji or-
ganizowanych przez Niemców.

Niezwykle atrakcyjny był również pro-
gram koncertów. W sobotę na scenie pojawił 
się zespół Warsaw Klezmer Band. – Wyko-
nujemy znane melodie, szlagiery przed- i po-
wojenne autorów i kompozytorów żydow-
skich, starowarszawskie piosenki. Klezmer 
to taki muzyk, który potrafi zagrać wszystko, 

– W mozaice świadczącej o różnorod-
ności miasta, otwartego na przedstawi-
cieli rozmaitych narodowości, wyznań, 
tradycji, obyczajów nie może zabraknąć 
kultury romskiej. Romowie na przestrze-
ni wieków przybywali do Grodziska bar-
dzo często, obozując głównie na przed-
mieściach nad rzekami, tam gdzie były 

warunki do rozłożenia taborów – przy-
pomniał Łukasz Nowacki, zapowiadając 
22 czerwca koncert Teresy Mirgi z zespo-
łem Kałe Bała.

Artystka gościła w Grodzisku nie po 
raz pierwszy i ma już w naszym mieście 
swoich wielbicieli. 

– Romowie górscy śpiewają o dniu co-
dziennym, który był dość ciężki np. z po-
wodu braku pracy, ale także o tęsknocie, 
wolności. W każdej pieśni są obecne mi-
łość i Bóg. W większości były to moje au-
torskie pieśni, które chciałam podarować 
słuchaczom – mówiła Teresa Mirga.

Publiczność mobilizowana przez ar-
tystkę do aktywnego odbioru, chętnie od-
powiadała na ten apel klaszcząc, podry-
gując nogami czy wręcz tańcząc. n (ar)

Kilkudniowy program „Sztetl Grodzisk” 
przygotowany na ul. Harcerskiej zainauguro-
wał 23 czerwca wieczór wspomnień i koncert 
Symchy Kellera, rabina, kantora i działacza

– Przekazujemy to, co jest najbardziej 
istotne w muzyce i naukach tradycji cha-
sydzkiej. Bo chasydzi byli najpiękniejszym 
duchowym kwiatem żydowskiej kultury 
w Polsce. To była mistyka, radość, miłość, 
chęć życia, równość między ludźmi, medy-
tacja, modlitwa. Nasz koncert jest powro-
tem do minionych czasów i ludzi – mówił 
Symcha Keller.        Ciąg dalszy na str. 9

„Dzieci Lutra” – tak brzmiał tytuł spo-
tkania z przedstawicielami grodziskich 
wspólnot protestanckich, na które Ośro-
dek Kultury zaprosił 21 czerwca do Me-
diateki. To pierwsze w lokalnej historii 

tak szerokie forum o charakterze ekume-
nicznym, podczas którego goście – pastor 
Halina Radacz z Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, pastor Tadeusz Weremie-
wicz i starszy zboru Daniel Banasik z Ko-
ścioła Ewangelicznych Chrześcijan, pastor 
Marek Budziński z Kościoła Chrześcijan 
Baptystów oraz pastor Tomasz Krążek 
z Wspólnoty Chrześcijańskiej Pojednanie 
w Grodzisku Mazowieckim – podczas 
rozmowy prowadzonej przez Łukasza No-
wackiego przybliżyli słuchaczom tradycje 
i historię swoich kościołów. Merytorycznej 
dyskusji towarzyszyła niezwykle życzliwa 
atmosfera i otwartość na pytania ze strony 
zainteresowanych mieszkańców.   n  (kb)

Tożsamość i bogactwo 
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Kolacja, jakiej dawno nie było

Energia z łyżek na świat
Niepowtarzalnym epilogiem Tygodnia 
Wielokulturowego był koncert z udziałem 
Saula Dreiera, 97-letniego perkusisty ży-
dowskiego pochodzenia, który wystąpił 
27 czerwca w sali widowiskowej Centrum 
Kultury, a na scenie wraz z nim pojawili 
się Przemysław Skałuba (klarnet), Łukasz 
Dąbrowski (akordeon i instrumenty klawi-
szowe), Mariusz Kielan (skrzypce) i Marcin 
Fidos (kontrabas). Zanim artysta usiadł za 
perkusją, opowiedział w rozmowie z Łuka-
szem Nowackim o swojej drodze życiowej, 
która rozpoczęła się w 1925 roku w Krako-
wie i wiodła przez trzy obozy koncentra-
cyjne: Płaszów, Mathausen, Linz, a także 
Fabrykę Schindlera, gdzie narodziła się 

jego przyjaźń z perkusją, która wówczas 
ograniczała się do dwóch łyżek. 

– Jeśli ktoś widział film „Lista Schin-
dlera” i pamięta scenę, gdy polewają wodą 
wagony, to mogę powiedzieć, że ja byłem 
w środku – mówił nienaganną polszczy-
zną Saul Dreier, który od lat mieszka na 
Florydzie, gdzie w wieku 89 lat założył ze-
spół Holocaust Survivor Band, skupiający 
muzyków ocalałych z Holokaustu. 

„Pozazdrościć energii i formy!” – chy-
ba te słowa najczęściej przewijały się 
w  komentarzach po koncercie, bowiem 
energii i pogody ducha Saul Dreier ma 
tyle, że jak się zdaje, mógłby nią obdzielić 
cały świat. n  (kb)

– Szabat to cotygodniowe żydowskie święto, 
zaczynające się w piątek po zachodzie słoń-
ca trwające do zachodu słońca w sobotę. 
Je się rytualne potrawy, kobieta błogosławi 
świece jako ta, która opiekuje się ogniskiem 
domowym, jest błogosławieństwo wina 
i  chały, potem chała jest rozrywana i roz-
dawana między biesiadników, śpiewane są 
pieśni – mówiła Teresa Wrońska z Teatru 
Żydowskiego w Warszawie, którego artyści 
poprowadzili 24 czerwca kolację szabatową. 
W uroczystym posiłku mógł wziąć udział 
każdy zainteresowany, z czego mieszkańcy 
skwapliwie korzystali. Co wcale nie powin-

no dziwić, gdyż była to niepowtarzalna oka-
zja, uczestniczyć w wydarzeniu, które przez 
cztery stulecia było stałym elementem miej-
skiego krajobrazu Grodziska.

 Drugim punktem programu tego dnia 
był „Kinder Yorn – opowieści z żydowskie-
go miasteczka”, czyli koncert w wykonaniu 
zespołu Sentido, wykonującego szeroko po-
jętą muzykę żydowską zarówno w jidysz, jak 
i po polsku. – Chcemy zachować tę kulturę, 
pokazać, że mimo tragedii, które wydarzyły 
się w przeszłości, ta muzyka cały czas żyje 
w  ludzkich sercach – mówiła wokalistka 
Kaja Mianowana. n (ar)

Inauguracja tej części Tygodnia Wielokul-
turowego Grodziska była okazją do wręczenia 
przez przedstawicieli władz samorządowych 
podziękowań dla kilkunastu osób szczególnie 
zasłużonych dla ochrony dziedzictwa żydow-
skiego w Grodzisku. Podczas prowadzonego 
przez Aleksandra Kaczorowskiego panelu 
dyskusyjnego o grodziskich Żydach i  dzia-
łaniach mających na celu ich upamiętnie-
nie opowiadali Krzysztof Bielawski, Robert 
Augustyniak, Anna Grzegorzewska, Daniel 
Prędkopowicz i Łukasz Nowacki.  n (ar)

a muzyka jest jedna – niekończąca się i po-
nad podziałami – mówił Przemysław Skału-
ba, lider grupy.

W niedzielę serca publiczności najpierw 
podbił Zbigniew Macias, niezapomniany 
odtwórca Tewjego Mleczarza w musicalu 
„Skrzypek na dachu”, przygotowując na finał 
niespodziankę w postaci specjalnej aranżacji 
piosenki „Kocham Paryż”: „Kocham Gro-
dzisk w niepogodę, kocham Grodzisk w letni 
skwar…” – niosło się między tutejszymi ka-
mienicami. Prawdziwy show zrobiła grupa 
Bum Bum Orkestar, inspirująca się muzyką 
klezmerską, tradycją bałkańską i polską.   

Elementem, który zdecydował o niezwy-
kłości kilkudniowego festiwalu, oprócz bo-
gatego programu koncertów i atrakcyjnych 
rekonstrukcji była sceneria. W oknach ota-
czających scenę przy ul. Harcerskiej oryginal-
nych kamienic z początku XX wieku znalazły 
się zdjęcia ukazujące przedstawicieli rodziny 
Gerechtów, skoligaconych z przedwojennymi 
właścicielami jednego z budynków, oraz por-
trety wywodzących się z Grodziska rabinów: 
Izraela Szapiry i Nachuma Asza oraz wybit-
nego szachisty Mieczysława Najdorfa i poli-
tyka Mordechaja Bentowa.

– Za przygotowanie terenu oraz dekorację 
kamienic słowa uznania nalezą się pracow-
nikom Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
Z kolei szyldy wykorzystane do aranżacji 
przestrzeni są dziełem firmy Banery Gro-
dzisk, która dokonując rekonstrukcji czy 
też stylizacji wzorowała się na dawnych fo-
tografiach, pocztówkach i reklamach praso-
wych – mówił Łukasz Nowacki z Ośrodka 
Kultury, który wraz z Aldoną Józefowicz był 
odpowiedzialny za program Tygodnia Wie-
lokulturowego. n (ar, kb)
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Przygotowani na różne scenariusze

Pierwsza część obchodów 500-lecia za 
nami. Jakie wrażenia?

– Bardzo pozytywne. Te pięć tygodni to 
była wielka przygoda. Bogactwo oferty i po-
ziom wykonawców sprawiły, że każdy, kto 
chciał, mógł znaleźć coś dla siebie. Przede 
wszystkim mam poczucie, że historia Gro-
dziska została przybliżona mieszkańcom, 
co też jest ideą programu jubileuszu. 
Podczas kończącej tę część obchodów 
imprezy na ul. Harcerskiej powiedział 
Pan, że nie spodziewał się, jak wielkim 
wysiłkiem będzie realizacja programu  
jubileuszu.

– Nie mam problemów z wytrzymałością, 
ale rzeczywiście intensywność tych pięciu 
tygodni była odczuwalna również dla mnie. 
Ale ja akurat podczas tych wydarzeń często 
występowałem tylko w charakterze widza, 
a z kolei rola gospodarza w takim mieście 
jak Grodzisk to sama przyjemność. Pamię-
tajmy o olbrzymim wysiłku osób z obsługi 
technicznej, przede wszystkim pracowni-
ków Ośrodka Kultury, którzy rozstawiali 
i zwijali scenę, dbali o nagłośnienie, oświe-
tlenie, o siedziska dla publiczności i mnó-
stwo różnych elementów. Wyzwaniem była 
też logistyka, gdyż wydarzenia odbywały 
się w różnych lokalizacjach. Ci ludzie mie-
li prawo czuć zmęczenie, bo to była praca 
w piątki, soboty, niedziele, bez taryfy ulgo-
wej. Dlatego cieszę się, że w lipcu mogli od-
począć, ponieważ bardzo na nich liczę pod-
czas kolejnych wydarzeń, które planujemy 
już od 20 sierpnia, gdy odbędzie się piknik 
„Nasze wsie naszą dumą”. Chciałbym bar-
dzo podziękować tym ludziom, bo zrobili 
kawał dobrej roboty.
A mieszkańcy nie mieli przesytu?

– Może trochę przesadziliśmy. Ale tylko 
trochę i jedynie w kwestii liczby imprez. 
Z drugiej strony 500-lecie to piękny jubi-
leusz wart tego, by obchody były bogate. 
Na pewno jakościowo były to znakomite 
przedsięwzięcia z bardzo dobrym scena-
riuszem, wykonawcami i koordynacją, po-
zwalającą na zgranie nawet detali. Choćby 
Tydzień Uzdrowisk, kiedy była możliwość 
odwiedzenia miejsc, gdzie dawniej warsza-
wiacy przyjeżdżali na letniska – nie tylko 
w centrum miasta, ale i na obrzeżach, jak 
Willa Kaprys, czy na terenach wiejskich, jak 
dwór w Radoniach, gdzie właściciele pięk-
nie przygotowali się na przyjęcie odwie-
dzających, za co serdecznie dziękuję. Samo 
otwarcie tężni było świetnym spektaklem. 
Dzięki zaangażowaniu pracowników Bi-
blioteki Publicznej i pracowników Urzędu 
Miejskiego, którzy wystąpili w kostiumach, 
udało się stworzyć klimat przełomu XIX 
i XX wieku, kiedy Grodzisk był znanym 
uzdrowiskiem. Myślę, że całe te obchody 
pokazały, jak olbrzymi mamy kapitał ludz-
ki w postaci naszych mieszkańców, którzy 

chętnie włączali się w różnego rodzaju pro-
pozycje – wiele osób z własnej inicjatywy 
stylizowało strój na daną epokę, podczas 
koncertów rzadko kiedy nie było par spon-
tanicznie tańczących przed sceną.
Szczególnie pozytywnym echem odbiły 
się parada i tydzień wielokulturowy zor-
ganizowany przy ul. Harcerskiej. W obu 
przypadkach to Pan jest wskazywany jako 
bardzo zdeterminowany inicjator.

– Nie mam wątpliwości, że jako miasto 
i jako społeczeństwo osiągnęliśmy wielki 
sukces na przestrzeni ostatnich dwóch- 
trzech dekad. Ten sukces jest mierzony 
liczbą klubów sportowych, organizacji 
pozarządowych, zespołów artystycznych, 
inicjatyw. Jest się czym pochwalić. Cały 
czas zastanawiałem się, jak pokazać to bo-
gactwo, jak zachować dla przyszłych poko-
leń historię miasta, ale nie w formie doku-
mentów, tylko w postaci palety aktywności 
naszych mieszkańców. Jedynym sposobem 
było stworzenie takiej imprezy, podczas 
której to mieszkańcy będą bohaterami. 
I  stąd zrodził się pomysł parady. Bardzo 
bym chciał zobaczyć, co się działo w Gro-
dzisku w 1925 roku, ale z tego okresu są 
pojedyncze zdjęcia archiwalne, które trud-
no połączyć w sensowną całość, bo brakuje 
im kontekstu. Parada pozwoliła pokazać 
życie miasta w jednym miejscu. Zrealizo-
wany został film. Jest mnóstwo zdjęć, które 
po odpowiedniej selekcji zostaną wydane 
w formie albumu. To będzie kapitalna pa-
miątka i dla uczestników, i dla potomnych. 
Myślę, że na przekór obawom o skojarzenia 
z pochodami pierwszomajowymi udało 
nam się zrobić radosną, spontaniczną pa-
radę, w której udział był dla mieszkańców 
przyjemnością, a nie obowiązkiem. Sza-

cunkowo przyszło ok. 10 tys. osób i to jest 
piękne, bo bez tak licznego udziału miesz-
kańców idea też nie zostałaby zrealizowana. 
Cieszę się, że parada zostawiła ślad, dzięki 
któremu za 200 lat będzie można zobaczyć, 
jak wyglądał Grodzisk w roku 2022. 
A cykl koncertów na Harcerskiej? Chyba 
był Pan jedynym entuzjastą tej lokalizacji.

– Bardzo chciałem znaleźć się choć przez 
chwilę w klimacie żydowskiego miasteczka, 
jakim niegdyś był Grodzisk. A ponieważ 
mamy trzy kamienice, które, jak sądzę, 
wyglądają podobnie jak przed wojną, bo 
wówczas przecież nie było to miasto ele-
ganckie, tylko było biednym miasteczkiem, 
pomyślałem, że warto wykorzystać tę sce-
nerię. Jak teraz oglądam czarno-białe zdję-
cia z tych imprez, to mam poczucie, że za-
mierzony efekt został osiągnięty, ponieważ 
te imprezy pozwoliły nam duchowo cofnąć 
się w tamte lata, gdy Grodzisk był miastem 
wieloetnicznym. Ale nawet najlepsza lo-
kalizacja by nie pomogła, gdyby nie dobór 
wykonawców, więc słowa uznania należą 
się Ośrodkowi Kultury, który doskonale 
przygotował program. Do tego mnóstwo 
fantastycznych szczegółów, jak kramy ku-
pieckie, stworzenie atmosfery żydowskie-
go podwórka czy inscenizacja meczu piłki 
nożnej. I absolutny hit: obecność 97-letnie-
go perkusisty żydowskiego. To było wielkie, 
piękne przeżycie. Nagle mogliśmy się prze-
nieść w zupełnie inny świat, który przecież 
przez cztery stulecia był w Grodzisku co-
dziennością. Ważny jest dla mnie również 
fakt, że organizacja imprez przypominają-
cych żydowską społeczność miasta nie wy-
wołała żadnych negatywnych komentarzy 
czy zachowań, co również świadczy o nie-
zwykłej dojrzałości mieszkańców.  
Budżet gminy udźwignie to bogactwo 
imprez?

– To są relatywnie nieduże pieniądze. Dzię-
ki znajomości rynku przez Ośrodek Kultury 
zapraszani są znakomici artyści, których 
gaże wcale nie są wysokie, jak w przypadku 
celebrytów. Pamiętajmy też, że obecnie dys-
ponujemy własnym zapleczem technicznym 
z mobilną sceną włącznie, więc nie ponosi-
my kosztów związanych z wypożyczaniem, 
co jest dużą oszczędnością. Znacznie więk-
szy jest koszt wszystkich inwestycji, które re-
alizujemy w związku z 500-leciem, jak plac 
Wolności, ul. Kościuszki, Kilińskiego, Kru-
pińskiego, parking przy pl. Króla Zygmunta 
Starego. Ale po pierwsze, część realizujemy 
przy dużym udziale środków unijnych i nor-
weskich, a po drugie wszystkie te inwestycje 
były konieczne, ponieważ te miejsca wyma-
gały uporządkowania. 
Często Pan powtarza sentencję, że nie 
należy się cieszyć, gdy jest dobrze, bo bę-
dzie źle, trzeba się cieszyć, gdy jest źle, bo 
będzie dobrze. Czy w związku z gwałtow-

Z burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim rozmawiał Krzysztof Bońkowski
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Informacje starostwa Powiatu Grodziskiego 

Finał „IWASZKonkursu” w Stawisku
W tym roku w Muzeum w Stawisku odbył się pierwszy konkurs artystyczny dla młodzieży 
„iWASZKonkurs”. Decyzją dyrekcji Muzeum zastąpił on organizowany od ponad 20 lat konkurs 
recytatorski im. Jarosława iwaszkiewicza. Organizatorzy postawili na nową formułę, polegającą na 
interpretacji wybranego wiersza poety za pomocą prac plastycznych i audiowizualnych: ilustracji, 
fotografii, plakatu, filmu lub audiobooka. Do grona jury zaproszeni zostali znani i cenieni artyści: 
Piotr Młodożeniec, Sławomir Rumiak i Józef Wilkoń.

Konkurs skierowany był do młodzieży w wieku 
11–19 lat. Podzielony został na dwa etapy. Etap 
pierwszy – nabór prac konkursowych – trwał 
od 19 kwietnia do 12 czerwca. Konkurs cieszył 
się niemałym zainteresowaniem, wpłynęło po-
nad 90 prac od 119 uczestników. 

Wiadomości powiatowe
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13 czerwca spośród wszystkich nadesłanych 
prac jurorzy wybrali 40, wśród których znala-
zło się najwięcej ilustracji, plakatów i fotogra-
fii, ale także 2 filmy i 4 audiobooki. 

Drugi etap konkursu – finał – odbył się 
w  środę 22 czerwca w Muzeum w Stawisku. 
Zebranym gościom i jurorom zaprezentowane 
zostały na odpowiednich nośnikach wszyst-
kie prace zakwalifikowane do finału. Imprezę 
prowadził koordynator konkursu, Mateusz 
Wilkoń. Wszystkich zebranych powitała Dy-
rektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów, pani Alicja Matracka-Kościelny, 
która przyznała, że początkowo była zaniepo-
kojona wyborem takiej formy konkursu, ale 
widząc zaangażowanie młodych ludzi i różno-
rodność prac doceniła pomysł. Podczas finału 
Oskar Hamerski, aktor Teatru Narodowego 
w Warszawie, odczytał wybrane wiersze Jaro-
sława Iwaszkiewicza, między innymi te, któ-
rych interpretacje zwyciężyły.

Jurorzy wybrali zwycięskie prace podczas 
imprezy finałowej. Pod uwagę brana była 

wartość artystyczna każdego dzieła. Nagro-
dzone zostały po trzy prace w kategoriach 
wiekowych 11–15 lat oraz 16–19 lat, jurorzy 
przyznali również jedno wyróżnienie. Nagro-
dą dla zwycięzców był bon do sklepów Em-
pik oraz udział w warsztatach prowadzonych 
przez jurorów: ilustratorskich z Józefem Wil-
koniem oraz form wizualnych ze Sławomirem 
Rumiakiem. 

Wyróżnienia zostały także przyznane przez 
Dyrektor Muzeum. Autorzy wyróżnionych 
prac otrzymali nagrody książkowe oraz moż-
liwość udziału w jednym z trzech wybranych 
warsztatów: z Józefem Wilkoniem, Sławomi-
rem Rumiakiem bądź nagranie profesjonalne-
go audiobooka w studiu nagraniowym.

Lista zwycięzców została opublikowana na 
stronie internetowej Muzeum: stawisko.pl.

Organizatorzy zapewnili, że zamierzają 
kontynuować konkurs w nowej formule także 
i w przyszłym roku.

Konkurs został objęty honorowym patro-
natem Starosty Grodziskiego.

nym wzrostem cen energii i coraz wyższy-
mi kosztami obsługi zadłużenia, można 
powiedzieć, że już jest źle? 

– Na razie jest dobrze. I z tego się cieszmy. 
Rzeczywistość zmienia się aktualnie tak 
dynamicznie, że najbliższa przyszłość stała 
się bardzo nieprzewidywalna, więc trudno 
wyrokować, jak będzie za rok czy za dwa. 
Dlatego musimy być przygotowani na różne 
scenariusze, w związku z tym przez najbliż-
sze dwa lata należy być bardzo ostrożnym, 
jeśli chodzi o finanse gminne. Konieczne 
jest zmniejszenie zadłużenia i pewne ogra-
niczenie wydatków inwestycyjnych. Na 
pewno po latach, kiedy gwałtownie przy-
bywało nam mieszkańców, teraz ten trend 
wyhamuje, bo kończy się epoka kredytów 
hipotecznych, gdyż stały się drogie. Ale to 
dla gminy również korzystna okoliczność, 
bo najbliższe lata będą okresem, który 
posłuży uporządkowaniu kwestii związa-
nych z oświatą, z drogami, bez dużej presji 
spowodowanej szybkim wzrostem liczby 
mieszkańców. Dokończymy budowę szko-
ły w Szczęsnem, przedszkola na Okrężnej, 
wybudujemy szkołę muzyczną, będziemy 
mieli czas, żeby przygotować się na kolejny 
duży wzrost liczby mieszkańców. Bo że to 
nastąpi, nie mam wątpliwości.
W ostatnim tygodniu czerwca odbyła się 
sesja absolutoryjna, podczas której prze-

prowadzono dyskusję nad raportem o sta-
nie gminy. Ani absolutorium, ani wotum 
zaufania nie wywołały wielu emocji. 

– Rok był bardzo ciekawy i trudny, bo 
przecież wciąż trwała pandemia. A jednak 
uruchomiliśmy ratusz, bardzo profesjonal-
ny punkt szczepień, bez zakłóceń przebie-
gały inwestycje. Radni na bieżąco byli in-
formowani o sytuacji w gminie. Oczywiście 
zawsze można zrobić coś lepiej, a na pewno 
inaczej. Ale cieszy mnie, że nikt z radnych 
nie zagłosował przeciw absolutorium i wo-
tum zaufania, w jednym przypadku był 
jeden głos wstrzymujący, w drugim – dwa. 
Odbieram to jako wyraz docenienia przez 
radnych, że przyszło nam pracować w bar-
dzo trudnych warunkach, a mimo to moż-
na ocenić miniony rok jako bardzo pozy-
tywny dla gminy.
W przeciwieństwie do lat ubiegłych nie 
była podnoszona kwestia zadłużenia gmi-
ny, choć przecież się ono nie zmniejszyło.

– Myślę, że to też jest efekt bardzo 
transparentnego prowadzenia finansów 
gminy. Nie jest tajemnicą, że na tę chwilę, 
mamy zadłużenie ok. 110 mln zł, przy bu-
dżecie ok. 400 mln zł. Więc łatwo to porów-
nać do sytuacji indywidualnej, że jeśli ktoś 
rocznie zarabia 100 tys. zł i wziął kredyt na 
25 tys. zł, to nie jest to zadłużenie proble-

matyczne. Poza tym nie jest też tajemnicą, 
że przez najbliższe dwa lata chcemy zmniej-
szyć zadłużenie. Jego wysokość nie jest pro-
blemem, natomiast rzeczywiście zbyt dużo 
nas kosztuje obsługa zadłużenia.
A wzrost kosztów energii to duże wyzwanie? 

– Nastąpił kilkukrotny wzrost cen ener-
gii. Na pewno więc musimy poszukać 
oszczędności. Oczywiście nie oznacza to, 
że będziemy wyłączać oświetlenie uliczne, 
choć niektóre gminy i takich sposobów 
się chwytają. Stać nas, żeby funkcjonować 
normalnie. Naszymi największymi pochła-
niaczami energii są ZWiK i basen. ZWiK 
w dużej mierze korzysta z własnej energii 
dzięki farmie fotowoltaicznej, natomiast 
basen musimy wyłożyć panelami fotowol-
taicznymi. Niemniej nie spodziewajmy się, 
że przyniesie to jakiś szybki i bardzo sku-
teczny efekt. 
Czerwcowa sesja po raz pierwszy odbyła 
się w Willi Niespodzianka. Jak sprawdziło 
się to wnętrze?

– Moim zdaniem bardzo dobrze. Musi-
my jedynie trochę lepiej zagospodarować 
przestrzeń. Chociaż bardzo lubiłem salę 
konferencyjną w starym urzędzie, to uwa-
żam, że Niespodzianka jest idealnym miej-
scem do pracy Rady Miejskiej.
Dziękuję za rozmowę. 
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Xi finał Strefy Aktywnego Seniora 22 czerwca pokazał, jak wielka siła drzemie w mieszkańcach Grodziska w grupie 
wiekowej 60+. Podsumowanie kolejnego semestru jak zawsze zawierało w sobie interesujący program artystyczny.

– Spotkaliśmy się po to, aby zo-
baczyć jak pandemia wpłynęła na 
nasze środowiska, jakie uczucia 
nam towarzyszyły podczas tego 
czasu i jak spowodować oczysz-
czenie z tych emocji – mówiła Mał-
gorzata Nocny, pomysłodawczyni 
i ko ordynatorka projektu Postpan-
demic Katharsis, którego efekty 
zaprezentowano 21 czerwca w sali 
widowiskowej centrum Kultury.

– Mieliśmy parędziesiąt grup tygodnio-
wo i w odróżnieniu od ubiegłych seme-
strów, kiedy były ograniczenia, tym razem 
w  większości się spotykaliśmy. Podczas 
finału ludzie biorący udział w różnych gru-
pach zajęć prezentowali rozmaite rodzaje 
ekspresji, zaangażowanie, które wkładają – 
mówił Marcin Mazur, koordynator SAS-u.

Prezentacje rozpoczęły tańce latino. 
Seniorzy pod przewodnictwem Anny 
Asińskiej żywiołowe choreografie wyko-
nywali do trzech piosenek: „Iko, Iko – My 
Bestie” (Justin Wellington), „Un Poquito” 
(Diego Torres, Carlos Vives) oraz „That’s 
What I Like” (Jive Bunny & The Master-

mixes). W ślad za Ewą Drapińską uczest-
nicy jej zajęć dali pokaz pilatesu klasycz-
nego. Zespół HOPSAS dyrygowany przez 
Dagmarę Jaworską zaśpiewał „Kocham 
wolność” Chłopców z Placu Broni, „Pa-
rostatek” Krzysztofa Krawczyka oraz bie-
siadną pieśń „Ore, ore”. 

Tajniki tai chi przed zebraną publicz-
nością odkrywała wraz z seniorami Ewa 
Błaszkowska poprzez pokazanie m.in. 
zestawu ćwiczeń określanych jako Osiem 
Kawałków Brokatu. Zbawienny wpływ 
tańca terapeutycznego udowodniła Ża-
neta Ryszawa, która z osobami biorącymi 
udział w jej zajęciach, jak również zapro-

szonymi na scenę chętnymi, poruszała się 
do utworów „Całe życie jest kołem”, „Ma-
rzenia”, „Taniec Pokoju” i „Alleluja”.

Ostatnim fascynującym punktem fi-
nału był Postpandemic Katharsis – nie-
zwykłe widowisko będące elementem 
większego projektu, o którym piszemy 
szerzej poniżej. W foyer kina można było 
obejrzeć wystawę niektórych prac uczest-
ników zajęć plastycznych.

W wakacje przedłużeniem SAS-u jest re-
alizowany w Parku Skarbków program Lato 
Seniora, w ramach którego można wziąć 
udział w zajęciach m.in. z tańca terapeu-
tycznego czy pilatesu.   n (ar)

Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra JAKA-
TAKA z Zespołu Szkół Specjalnych im. 
Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku. 
Zespół zagrał trzy autorskie utwory 
„Chwile”, „Razem” i „Tam i z powrotem”. 

Ekspresja 60+ ma duży plus 

Ekstremalnie trudne 
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Społeczność Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Malwa Plus przygotowała przedstawienie, 
w którym odzwierciedlono autentyczne 
rozmowy z pracownikami warsztatów. Wy-
korzystane transparenty z hasłami m.in. 
„smutek”, „niepokój”, „złość”, symbolicznie 
prezentowały emocje targające podopiecz-
nymi warsztatów. Przedstawiciele Strefy 
Aktywnego Seniora zagrali w przejmują-
cym spektaklu, w którym łzy przeplatały się 
ze śmiechem, przerażenie z nadzieją. Opie-
kę artystyczną nad tą grupą sprawowała Ka-
tarzyna Bargiełowska. Dla SAS-u oraz WTZ 
muzykę napisał Paweł Odorowicz.

Na zakończenie wystąpił Grodziski 
Chór Bogorya, zachwycając publiczność. 
Pokazy wszystkich grup biorących udział 
w projekcie wzruszały i były nagradzane 

gromkimi brawami. – Pandemia w szcze-
gólności dla jednostek wykluczonych była 
bardzo ciężkim okresem, dla nich to było 
ekstremalnie trudne, więc walczyliśmy 
o realizację tego projektu jak lwy. Nie do-
szedłby on do skutku, gdyby nie pomoc 
Kingi Kunickiej – mówiła ze sceny Mał-
gorzata Nocny z Mediateki, wobec której 
słowa uznania przy aplauzie publiczności 
wyraził wiceburmistrz Tomasz Krupski.
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Z Jolantą Dałek, członkiem zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
sp. z o.o., rozmawiał Krzysztof Bońkowski

Efekt jest tego wart 

Drugi tor z Podkowy Leśnej do Grodzi-
ska, jak sięgam pamięcią, traktowany był 
jako idea. Kiedy ta idea pojawiła się po raz 
pierwszy?

– W spółce pracuję od ponad 20 lat i naj-
nowszą historię znam doskonale. Idea bu-
dowy drugiego toru przewijała się od kie-
dy pamiętam. Sprawa rozbijała się jednak 
o środki finansowe. Pasjonaci „Wukadki”, 
którzy nas wspierają swoją wiedzą, zwracali 
uwagę, że linia od początku planowana była 
jako dwutorowa. Dlatego też zarezerwowa-
ny na ten cel był odpowiedni pas gruntu. 
Niestety wybuch II wojny światowej zaha-
mował rozwój EKD, której spadkobiercą jest 
nasza spółka. Po wojnie spółka EKD została 
znacjonalizowana i włączona do ogromnej 
struktury, jaką były Polskie Koleje Państwo-
we, co uniemożliwiało w zasadzie samo-
dzielność. Dopiero w latach dwutysięcznych 
wyodrębniono nas jako WKD, która stała 
się spółką samorządową. Wśród wszystkich 
kolejowych spółek jesteśmy wyjątkiem, bo 
jednocześnie jesteśmy przewoźnikiem kole-
jowym i zarządcą infrastruktury. Na naszej 
linii to się sprawdza rewelacyjnie, możemy 
na bieżąco podejmować szybkie decyzje 
w przypadku awarii i  reagować dopasowu-
jąc się do potrzeb podróżnych. A głównym 
postulatem z ich strony była większa czę-
stotliwość pociągów z Grodziska. Niestety 
ograniczało nas wąskie gardło, czyli jeden 
tor od Podkowy Leśnej. 
Jak doszło do tego, że idea budowy dru-
giego toru znalazła urzeczywistnienie?

– 5 lat temu pojawiła się możliwość pozy-
skania środków unijnych na tego typu inwe-
stycje. Uznaliśmy, że to niepowtarzalna szan-
sa. Opracowaliśmy studium wykonalności 
dla inwestycji, przygotowaliśmy wniosek 
o dofinansowanie i złożyliśmy na konkurs 
ogłoszony przez Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych. Nasze starania zakoń-
czyły się sukcesem i otrzymaliśmy dotację z 
Programu Infrastruktura i Środowisko, co 
oznaczało dofinansowanie w wysokości 85 
proc. kosztów kwalifikowanych. Mieliśmy 
otwartą drogę do realizacji tej inwestycji.
Czyli wszystko przebiegło łatwo, prosto 
i przyjemnie.

– To największy przetarg w historii spółki. 
Poprzedzony był licznymi procedurami, bo 
musieliśmy uzyskać szereg decyzji admini-
stracyjnych takich jak: decyzja o lokalizacji 
linii kolejowej, decyzje środowiskowe, de-
cyzje wodno-prawne, zgoda konserwatora 
zabytków, wreszcie pozwolenie na budowę, 
a proszę pamiętać, w jakim czasie działali-
śmy. Kiedy podpisywaliśmy umowę o do-
finansowanie, całkowita wartość projektu 
opiewała na nieco ponad 108 mln zł. My 
musieliśmy zapewnić wkład własny w wy-
sokości ok. 13,5 mln zł i takie środki mie-
liśmy. Całą stabilną strukturę finansowania 

wywróciła do góry nogami rzeczywistość: 
w 2020 roku rozpoczęła się pandemia  
COVID-19, w 2022 wybuchła wojna na 
Ukrainie, a wobec wzrostu cen koszt inwe-
stycji wzrósł do 150 mln zł. Musieliśmy zwe-
ryfikować kosztorys inwestycji, by ogłosić 
przetarg na wybór wykonawcy i zmierzyć 
się z cenami, jakie wykonawca zaoferuje. 
I jak ta weryfikacja wypadła?

– Przetarg wygrała firma Intop sp. z o.o. 
z  siedzibą w Warszawie, która złożyła naj-
niższą ofertę o wartości 142,5 mln zł. Od-
chylenie od naszego kosztorysu wynosiło 
ok. 3 proc., co oznacza, że realnie oszaco-
waliśmy koszty bieżące, ale z drugiej strony 
środki na wkład własny również się zwięk-
szyły. Na brakującą kwotę wkładu własnego 
zaciągnęliśmy kredyt komercyjny i mogli-
śmy rozpocząć budowę.
Jakie korzyści przyniesie budowa drugie-
go toru?

– Najważniejszą korzyścią będzie większa 
częstotliwość kursowania pociągów. Teraz 
z Grodziska pociągi odjeżdżają co godzinę, 
natomiast docelowo będą jeździć co 20 min, 
a może nawet częściej. Będzie bezpieczniej, 
wygodniej i bardziej estetycznie, bo zmieni 
się również infrastruktura przystankowa: 
mała architektura, nowoczesne perony, 
eleganckie wiaty, wszystko będzie przysto-
sowane do potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności, oczywiście będzie system infor-
macji pasażerskiej i monitoring. 
A będzie szybciej? 

– Staramy się doprowadzić do tego, żeby 
dojazd do Warszawy trwał kilka minut 
krócej. Natomiast musimy pamiętać, że na 
33-kilometrowej linii mamy 28 przystan-
ków, pociąg na każdym musi się zatrzymać, 
pasażer musi wysiąść, wsiąść, często z wóz-
kiem, z rowerem. My możemy zagwaranto-
wać najnowocześniejsze tory i komfortowe 
przystanki. Natomiast zawsze największym 
atutem „Wukadki” będzie punktualność, 
niezawodność i bezpieczeństwo. 
Zanim pasażerowie skonsumują korzyści, 
będą zapewne utrudnienia.

– Już teraz mamy zamknięcie stacji Ra-
dońska, bo tu zaczyna się główny front 
robót. Do końca roku pociągi będą dojeż-
dżać tylko do przystanku Jordanowice. Nie 
przewidujemy stałego zamknięcia linii, na-
tomiast mogą się zdarzyć wyłączenia week-
endowe lub 72-godzinne, na czas niezbędny 
do wykonania np. przepustów. Zorganizo-
wana jest komunikacja zastępcza, choć wia-
domo, że przejazd drogami jest nieco dłuż-
szy. Dlatego też prosimy naszych pasażerów 
o wyrozumiałość, bo myślę, że ostateczny 
efekt jest tego wart. 
W jaki sposób będzie przebiegać inwestycja?

– Nie chciałabym zbyt szczegółowo 
wchodzić w kwestie techniczne, więc może 

bardzo ogólnie: budujemy nowy tor, a gdy 
będzie gotowy, przerzucimy na niego ruch 
i wówczas istniejący obecnie tor zostanie ro-
zebrany i zbudowany praktycznie od nowa. 
Wykonawca zwiózł już 70 proc. szyn, co wo-
bec sytuacji na rynku stali jest bardzo dobrą 
okolicznością. Jednocześnie trwać będzie 
przebudowa stacji Radońska w Grodzisku. 
Kiedy nastąpi docelowa organizacja ru-
chu z wykorzystaniem obydwu torów?

– W 2024 roku. Na pewno będziemy pla-
nować i robić symulacje dużo wcześniej, ale 
nowy rozkład jazdy zawsze wchodzi w dru-
giej połowie grudnia, więc już w grudniu 
przyszłego roku będziemy wiedzieli, jak bę-
dzie wyglądał ruch z wykorzystaniem obu 
torów.   
Czy nastąpią radykalne zmiany na prze-
jazdach?

– Na pewno. Choćby z tego powodu, że 
dotychczasowe przejazdy jednotorowe będą 
teraz dwutorowe, a w przypadku ul. Nada-
rzyńskiej przejazd będzie nawet trzytorowy, 
ponieważ na stacji Radońska pojawi się do-
datkowy tor obsługiwany przez peron wy-
spowy. Wszystkie przejazdy będą zgodnie 
z ustawą o transporcie kolejowym wyposa-
żone w półrogatki lub sygnalizację świetlną, 
w zależności od kategorii przejazdu, a  na-
wierzchnia kolejowo-drogowa na przejaz-
dach będzie spełniała obecne standardy, 
takie jak nośność, równość i stałość. A mó-
wiąc prostym językiem: kierowcy płynnie 
przejadą przez przejazd kolejowo-drogowy.
Kolejka WKD przebiega przez tereny, na 
których notowany jest znaczny wzrost 
liczby ludności. Ma to również odzwier-
ciedlenie w liczbie pasażerów?

– Do roku 2019 mieliśmy stały wzrost 
liczby podróżnych. Wówczas odnotowa-
liśmy rekordowy wynik w historii, a „Wu-
kadka” przewiozła prawie 9 mln pasażerów. 
Ten wzrostowy trend radykalnie przerwała 
pandemia – w najtrudniejszym momen-
cie w  2020 roku odnotowaliśmy spadki 
o 70 proc. W 2021 roku nastąpił delikatny 
wzrost, ale dopiero w tym roku można po-
wiedzieć, że sytuacja się normalizuje. Mamy 
kilkudziesięcioprocentowe wzrosty liczby 
przewiezionych pasażerów, ale niestety do 
poziomu z 2019 roku jeszcze nie doszliśmy.
Dziękuję za rozmowę.
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Cykl letnich koncertów w Dworku Ada-
ma Chełmońskiego w Adamowiźnie roz-
począł 1 lipca koncert, na który złożyła 
się muzyka Krzysztofa Komedy. Zagrali 
muzycy związani z Akademią Muzycz-
ną w Katowicach, znani już grodziskiej 
publiczności: Przemysław Chmiel na 
saksofonie tenorowym i sopranowym, 
Mateusz Gramburg na fortepianie, Mi-
chał Aftyka na kontrabasie i Krzysztof 
Gradziuk na perkusji.

Postać Komedy urosła w środowisku ja-
zzowym do rangi symbolu i legendy. Gdy-
by kompozytor żył, zapewne miałby na 
koncie setki nagród i tworzyłby w Ame-
ryce muzykę do filmów – tam zaczęła się 

przecież jego światowa kariera. Za życia 
wydał tylko trzy płyty, ale był autorem 
wielu wykonywanych do dziś kompozy-
cji. Dlatego usłyszeliśmy m.in. „Kattorna” 
i „Svantetic” z płyty „Astigmatic”. Nie 
mogło zabraknąć ballady z filmu „Nóż 
w wodzie” i kompozycji „Po katastrofie” 
zainspirowanej wierszem Czesława Miło-
sza „Campo di Fiori”.

Jak powiedział P. Chmiel, muzyka Ko-
medy jest bardzo dobrze znana publicz-
ności. Jedyne, co pozostaje muzykom, to 
zagrać ją jak najlepiej, w taki sposób, aby 
była hołdem dla kompozytora. 

Jedynym wyjątkiem w repertuarze był 
ostatni utwór, który zagrali muzycy, czyli  
kompozycja Tomasza Stańki „Dark eyes 
of Martha Hirsch” zainspirowana obra-
zem Oskara Kokoschki. 

Tegoroczne koncerty w dworku 
w  Adamowiźnie odbywają się w każdy 
piątek o godzinie 18.30. Repertuar moż-
na śledzić na facebooku. Dostojne drze-
wa w parku zapewniają chłód, a muzyka 
pozwala odpocząć.

 n Tekst i fot. Sławomir Sadowski  

– W duszy każdego z nas pobrzmie-
wa muzyka orientu i nie mogliśmy nie 
połączyć tego z czymś zakorzenionym 
w  naszej kulturze. Zdecydowaliśmy się 
na Agnieszkę Osiecką, bo jej teksty są 
wyjątkowe, a kompozytorzy, którzy pisa-
li dla niej muzykę, to geniusze piosenek 
– mówił Piotr Kopietz, kierownik arty-
styczny, któremu na scenie towarzyszyli: 
Edyta Krzemień (wokal), Sebastian Wy-
pych (kontrabas) i Arad Emamgholi (daf, 
tombak, wokal). I właśnie pochodzący 
z Kurdystanu Arad zachwycił zebranych 

grą na dafie, czyli tradycyjnym irańskim 
bębnie obręczowym.

Kolejny zaplanowany w programie na 
17 lipca koncert to recital fortepianowy 
Przemysława Lechowskiego. Widowisko 
muzyczno-teatralne „500 plus, czyli zgra-
ny Grodzisk” odbędzie się 24 lipca wyjąt-
kowo o godz. 19.00. O standardowej porze 
31 lipca wybrzmią „Piosenki lwowskie, 
warszawskie, szemrane” w wykonaniu 
zespołu Projekt Volodia. Druga część wy-
stępów rozpocznie się 7 sierpnia recitalem 
fortepianowym Marka Brachy. „Pod wło-

skim niebem” to hasło, które będzie towa-
rzyszyło 14 sierpnia koncertowi Aleksan-
dra Kamedulskiego (baryton) i Maurizio 
Carnelliego (piano). Zespół Retro Orche-
stra zaprezentuje się 21 sierpnia z repertu-
arem zatytułowanym „Pod dachami Pa-
ryża”. Na zakończenie 28 sierpnia będzie 
„Jazzowo & swingowo” za sprawą zespołu 
Główny Zawór Jazzu.

Szczegółowe informacje dotyczące wy-
konawców znajdują się w kalendarzu wy-
darzeń na stronie www.centrumkultury.eu.

n Anna Redel

Uwielbiany przez mieszkańców cykl Klasyka w Parku ze względu 
na niesprzyjającą pogodę został zainaugurowany w Mediatece, 
gdzie 10 lipca zabrzmiał koncert „Osiecka – Orientalnie” w wyko-
naniu zespołu Sentido. Artyści przyciągnęli tak liczną widownię, 
że sala koncertowa była wypełniona po brzegi.

Targi Książki i Sztuki po raz pierwszy zago-
ściły w Grodzisku 2 i 3 lipca w Mediatece. 
Mimo interesującej oferty propozycja spo-
tkała się z umiarkowanym zainteresowaniem.

W czasie targów można było nie tylko 
obejrzeć dzieła artystów – między innymi 
Agnieszki Słodkowskiej czy Huberta Czaj-
kowskiego – ale także zakupić obrazy i książ-
ki. Była to również świetna okazja, aby po-
znać mniej popularne oficyny wydawnicze, 
takie jak Wydawnictwo Paśny Buriat, Silver 
czy Stanpress. W Mediatece spotkać moż-
na było również autorów – między innymi 
Anetę Krasińską, która na koncie ma już 
15 powieści poświęconych przede wszystkim 
problemom kobiet walczących z przeciwno-
ściami losu.      (wk)

Zagrać jak hołd 

Blaski klasyki 

SALON PIELĘGNACJI PSÓW
pielęgnacja 
strzyżenie
kąpiele 
trymowanie 

ul. Bratkowa 15,05-825 Radonie k. Grodziska Mazowieckiego

Beautiful Dog Salon Pielęgnacji Psów e-mail: groomer.monika@gmail.com

     514 121 442

Zakupy bardzo  
kulturalne 
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Dziecięca proza
Zaczęłam ostatnio poważnie rozmyślać, czy 
nie ukrócić mojej niespełna dwuletniej córce 
czytania książeczek. Bo zaczyna zachowywać 
się dziwnie właśnie pod wpływem literatury. 
Już nie mówię, że gdy jej czytam, ta stanow-
czym ruchem zabiera mi książeczkę i nie 
pozwala czytać, bo woli to robić sama, a gdy 
spróbuję podpowiedzieć jej jakiś wers, ciska 
książkę w kąt. Bo nie powinnam była się wtrą-
cać. Córka zaczęła jednak robić coś, co każe mi 
się zastanowić, czy aby na pewno powinnam 
dalej zachęcać ją do obcowania z literaturą.

Opinie internetowych recenzentów dziecię-
cej literatury, których obserwuję i ogromnie 
podziwiam, a także facebookowych ekspertek 
od przykładnego macierzyństwa, są jedno-
znaczne: trzeba pokazywać dzieciom książki 
od najmłodszego, tak się wychowuje przyszłego 
geniusza i w ogóle cała Polska czyta dzieciom. 

Ale zobrazujcie sobie taką sytuację z ostat-
nich dni. Jedziemy samochodem. Córka do-
strzega przez szybę plac zabaw. Naraz odzywa 
się z entuzjazmem: „Na huśtawki! – zawołała 
dzidzia.”. A po jakiejś mojej wypowiedzi: „To 
prawda – mówi mama”.

Serio, moje dziecko zaczęło mówić prozą, 
stosując ścieżki dialogowe z didaskaliami.  
Nadal nie mogę otrząsnąć się z szoku, a wła-
ściwie nie mam czasu się otrząsnąć, bo ona to 
nadal ciągnie. 

Zastanawiam się, jako matka chcąca dla 
dziecka jak najlepiej, czy nie byłoby wskaza-
ne odsunąć dziecię na jakiś czas od nałogu 
zwanego książkoholizmem, bo mi wyrasta na 
małego oryginała. A wiecie jak to jest w pia-
skownicy czy w przedszkolu z dziećmi, które 
odróżniają się od pozostałych? Wykluczenie 
społeczne jak ta lala! Ale dziwicie się? Wy-
obraźcie sobie, że Wasza latorośl buduje jakąś 
architektoniczną perełkę z piasku, a tu pewna 
dziewczynka w czapeczce z żyrafą wyskaku-
je z  tekstem: „Porządek dorycki! – zawoła-
ła Asia”, a Wasze dziecko rozdziawia buzię 
w osłupieniu, co to za egzemplarz.

No dobrze, może ze znajomością stylów 
w architekturze u niespełna dwulatki trochę 
przesadziłam, ale czujecie o co chodzi. Muszę 
przemyśleć dalsze spotkania czytelnicze córki 
z Kicią Kocią czy Misiem, który nie chce spać, 
bo mi dziecko całkowicie odjedzie. Wiecie, 
z mamusią jest już na te działania za późno.

Na ostatnich targach książki, żeby zaradzić 
przynajmniej części problemu, kupiłam cór-
ce książeczkę o… radzeniu sobie ze złością. 
Wiecie, żeby zaradzić rzucaniu książek, kiedy 
się niepotrzebnie wtrącę. Z drugiej strony… 
Znów kupiłam dla niej książkę! Oj, nie tak ła-
two wychodzi się z nałogu.

n Katarzyna Kowalewska,  
pisarka z Grodziska

Wakacyjny 
klimat

Książki  
z dobrej  
półki

Sen odmienia 
życie  

Weronika Kostrzewa,  
recenzentka książek  
na Instagramie,  
czyli @frelka_recenzuje

Biblioteka  
Publiczna 

Gminy Grodzisk Mazowiecki,  
ul. 3 Maja 57, tel. 22 120 29 00

Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka 

Filia w Grodzisku Mazowieckim,  
ul. 11 listopada 48, tel. 22 755 57 89

Chyba każdemu choć raz w życiu przy-
darzyła się bezsenność. To problem 
powszechny i dość uciążliwy. Niektó-
rzy mówią wręcz, że żyjemy w czasach 
kryzysu snu, co poważnie odbija się 
na zdrowiu i ogólnym samopoczuciu 
społeczeństwa. Książka Arianny Huf-
fington ,,Wyśpij się! Jak zdrowy sen 
może odmienić Twoje życie” jest od-
powiedzią na wszystkie pytania zwią-
zane z ciągłym zmęczeniem i polityką 
snu, pytania, na które nasz organizm 
nie umie udzielić odpowiedzi. Wśród 
ogromu informacji jest również dia-
gnoza, że to nie wiedza jest najważ-
niejsza, a motywacja dotycząca nasze-
go postępowania. Nie jest to kolejny 
poradnik sugerujący, że osiem godzin 
snu to odpowiednia norma na wystar-
czającą regenerację. Arianna Huffing-
ton wychodzi naprzeciw zdecydowa-
nie niekonwencjonalnym przypadkom 
i znajduje na nie rozwiązania.

„Wyśpij się!…” to rzetelna daw-
ka wiedzy głównie z metodycznego 
punktu widzenia. Ta lektura to cieka-
we doświadczenie, które może uświa-
domić czytelnikom, jak ważny jest sen 
i jak często nie zdajemy sobie sprawy 
z roli, jaką odgrywa. 

Wakacje, okres urlopów, wyjazdy – to 
czas, na który czeka się z utęsknie-
niem. Czas, kiedy można odpocząć 
od pracy, codziennych obowiązków 
i zmartwień. „Ludzie, których spoty-
kamy na wakacjach” to idealna po-
zycja na lato – doskonale wprowadzi 
czytelnika w wakacyjny klimat.

Książka pełna podróży, zabawnych 
i wzruszających sytuacji, to doskona-
ły wybór dla osób rozpoczynających 
swój urlop. Nowa powieść Emily 
Henry jest zmienna niczym pogoda 
latem – i dlatego właśnie jest taka 
piękna.

To opowieść o relacji i prawdzie o nas 
samych. Ta książka to nie tylko czas 
beztroski, podróże i dobra zabawa oraz 
główni bohaterowie – Poppy i Alex – to 
naprawdę długa i zawiła historia. Łączy 
ich wiele, dzieli jeszcze więcej, a mimo 
to dzielnie spędzają ze sobą każde wa-
kacje. Czy przyjaźń może przetrwać 
wszystkie przeciwności, a może nawet 
przerodzić się w coś więcej? 

Lekka historia, pełna humoru 
i słońca, którego może niejednokrot-
nie w letnie dni zabraknąć. To jedna 
z nowości na rynku wydawniczym, 
którą koniecznie warto poznać.

Cóż tam, pani, 
w internecie?
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– Wyjazdy są ważnym aspektem działal-
ności chóru, ponieważ realizowane są 
wówczas trzy istotne elementy. Po pierw-
sze, program muzyczny – przez klika dni 
pracujemy w tym samym składzie, bez 
rotacji, co znacznie zwiększa efektyw-
ność. Po drugie, program integracyjny – 
sam fakt, że dziewczęta przez 4 dni razem 
mieszkają, razem śpiewają, razem spędza-
ją czas, powoduje, że tworzą się zupełnie 
inne więzi niż w czasie prób stacjonar-
nych, które są jednymi z wielu zajęć w ty-
godniowym harmonogramie aktywności. 
Trzeci istotny element to różnorodny pro-
gram edukacyjno-krajoznawczy. Zawsze 
staramy się korzystać z tego, co w danym 
regionie jest ciekawe – mówi Marcin Łu-
kasz Mazur, założyciel i dyrygent Grodzi-
skiego Chóru Bogorya.

Wyjazd na Morawy pozwolił uczynić 
zadość tym założeniom, gdyż zarówno 
program muzyczny, jak i turystyczny był 
bogaty, a w takim wypadku integracja na-
stępuje samoistnie. Chórzystki miały oka-
zję zwiedzić Nowy Jiczyn, zamek w Starym 
Jiczynie, skansen budownictwa ludowego, 
a także Muzeum Kapeluszy oraz zamek 
Helfštýn. Dodatkowymi atrakcjami były 
wycieczka na Górę Radhošt, jak również 
samo zwiedzanie Międzyrzecza Wołoskie-
go z możliwością wejścia do obserwato-
rium astronomicznego. Oprócz wspólnego 
koncertu z Coro Valacco, podczas którego 
chór wykonał utwory religijne i  świeckie, 
chórzystki w drodze powrotnej zaśpiewały 
również w Černotínie.

Po powrocie do Grodziska na dziew-
częta czekał kolejny występ, tym razem 

w  Mediatece, gdzie podczas zakończenia 
sezonu artystycznego oprócz chóru kon-
certującego zaprezentował się również 
chór przygotowawczy. 

– Przygotowaliśmy godzinny program 
stanowiący przegląd naszego repertuaru: 
od muzyki z fortepianem w wykonaniu 
chóru dziecięcego, poprzez blok muzyki 
religijnej, głównie dawnej, oraz blok mu-
zyki współczesnej – mówi Marcin Łukasz 
Mazur.

W Mediatece chór śpiewał opromienio-
ny kolejnym sukcesem – nieco wcześniej 
zdobył bowiem Złote Pasmo na II Ogól-
nopolskim Konkursie Chórów Dziecię-
cych „Filii Melodiis” Połczyn-Zdrój 2022, 
w którym w formule online wzięło udział 
30 zespołów wokalnych z całej Polski.  

   Krzysztof Bońkowski

Na tarasie Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku w wakacyjne 
miesiące można oglądać wystawę „Jaro-
sław Iwaszkiewicz – Lato 1932”.

Tytuł wystawy nawiązuje do pięćdzie-
sięciu wierszy J. Iwaszkiewicza pisanych 
w latach 1929-1932. Symboliczne „lato” 

oznacza szczytowy punkt życia pisarza, 
czas owocowania, po którym nastąpi 
zima, czyli zmierzch i mrok. W 1932 r. 
Iwaszkiewicz od dziesięciu lat był mę-
żem Anny z  domu Lilpop. Małżonkowie 
mieli dwie córki: ośmioletnią wówczas 
Marysię i czteroletnią Teresę. Od czterech 
lat mieszkali w Stawisku. Dwa lata wcze-
śniej rodzinę dotknęła tragedia –  Stani-
sław Wilhelm Lilpop – ojciec Anny po-
pełnił samobójstwo. W latach 30. poeta 
dużo podróżował po Europie, ale także 
po Polsce. Wiódł życie intelektualisty – 
dziennikarza oraz literata-dyplomaty. 
Jednocześnie Iwaszkiewicz dość wcześnie 
zaczął dostrzegać symptomy kryzysu kul-
tury zachodniej pogłębionego kryzysem 
ekonomicznym, który wybuchł w 1929 r. 
w Ameryce, a później ogarnął całą Europę. 

W sali wystawowej na poddaszu oglą-
dać można wystawę absolwentów kursu 
fotografii grodziskiego Ogniska Plastycz-
nego. Obecnie, gdy każdy może zrobić 
tzw. fotkę i podzielić się nią ze znajomy-
mi w mediach społecznościowych, rola 
fotografii i fotografa bardzo się zmieniły. 
Ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę łatwo-
ści w  wykonywaniu zapisu obrazu. Aby 
obraz stał się fotografią, potrzeba jeszcze 
wiedzy o świetle, o kadrowaniu itp. Dla-
tego wystawie przyświecają słowa jedne-
go z najważniejszych fotografów ubie-
głego wieku Roberta Capy: „Jeśli twoje 
zdjęcia nie są wystarczająco dobre, nie 
byłeś wystarczająco blisko”. Kuratorem 
wystawy jest Tomasz Wierzejski z gro-
dziskiego ogniska.

     Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Wakacyjne wystawy w Stawisku

16 kultura

Międzyrzecz Wołoski był celem wyjazdu Grodziskiego chóru Bogorya, który 
w dniach 16-19 czerwca odwiedził Morawy, by wystąpić wspólnie z tamtejszym 
zespołem wokalnym coro Valacco pod dyrekcją Jany Krchákovej. Dyrygentka 
niegdyś prowadziła chór Basove G, który w ramach partnerskiej wymiany 
w przeszłości gościł w Grodzisku. Stąd Międzyrzec Wołoski był to naturalną 
destynacją pierwszego po pandemii wyjazdu zagranicznego dla chóru Bogorya.  

SPRZEDAM
Nowe, gotowe do zamieszkania 62 m2  

przy ul. Bałtyckiej
3 pokoje, 2 łazienki, miejsce parkingowe,  

markowe wyposażenie, przestronna loggia

tel. 605 351 452

Wyjazd pełen korzyści 
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XVI WIEK
Pięć wieków temu wieś targowa Grodzi-
skiem zwana przeżywała swój rozkwit. Zało-
żona opodal grodu obronnego, któremu za-
wdzięczała powstanie i nazwę, powiązana ze 
szlakami handlowymi, pełniła rolę lokalne-
go centrum cywilizacji. Przybywali tu ludzie 
z całej okolicy, by wymieniać się towarami 
i nabyć potrzebne rzeczy, zjeżdżali się wierni 
na nabożeństwa do kościoła parafialnego, 
zatrzymywali się podróżujący, aby z gościny 
mieszkańców skorzystać, a nieraz i osiąść na 
stałe. Nic tedy dziwnego, że ówcześni właści-
ciele osady, możni Okuniowie herbu Belina, 
postanowili wyjednać u króla Zygmunta I 
Starego nadanie praw miejskich dla Grodzi-
ska. Nie zawiedli się wielebni bracia, Woj-
ciech i Hieronim, prośbę swą u tronu przed-
kładając. Miłościwie panujący monarcha 
nie tylko zgodził się na włączenie Grodziska 
w poczet miast, ale i darował przywileje, któ-
re dobry a stateczny byt miały mu zapewnić. 
Wola królewska została potwierdzona doku-
mentem, wydanym 22 lipca 1522 roku, spi-
sanym po łacinie i opatrzonym wymownym 
tytułem Fundatio Oppidi Grodzisko, czyli 
Założenie Miasta Grodziska.

XVII WIEK 
Nie wybrzmiały jeszcze echa radości spo-
wodowanej uzyskaniem tytułu miasta, gdy 
na mieszkańców Grodziska spadły niemal 
wszystkie nieszczęścia trapiące Rzeczpo-
spolitą. Po pierwszym ciosie, jakim dla 
młodego organizmu miejskiego był fatalny 
w skutkach pożar w 1540 roku, w następ-
nym stuleciu przyszły kolejne katastrofy: 
łupieżcze najazdy wrogich wojsk, nawra-
cające epidemie, klęski naturalne i głód. 
W tym nadzwyczaj trudnym okresie miasto, 
pozostające od 1623 roku pod opieką rodu 
Mokronoskich herbu Bogoria, nie tylko 
utrzymało status znanego w okolicy ośrod-
ka handlu i przemiału zboża, ale również 
wzbogaciło się o murowany kościół wzno-
szony etapami od 1687 roku. 

XVIII WIEK
W wieku rozumu dzieje Grodziska biegły 
niejako w rozdwojeniu – podzielone na 
wegetujące miasto i dostatni dwór jego wła-
ścicieli, przyziemne problemy mieszczan 
i ambitne projekty arystokratów, prowin-
cjonalne spory i sprawy wielkiej wagi, któ-
re nie mogły pozostać bez wpływu na los 
„małych ojczyzn” – owe toczące Rzeczpo-

spolitą swary, które doprowadziły do upad-
ku państwa, rozdartego pomiędzy sąsiednie 
mocarstwa. Gdy wyniszczone i wyludnione 
miasto osuwało się z wolna w  objęcia nę-
dzy, w pobliskich Jordanowicach – siedzi-
bie rodu Mokronoskich – kwitło bujne 
życie towarzyskie i polityczne, do bram 
majątku pukali dostojni goście z  całej Eu-
ropy, pyszniły się ogrody budzące zachwyt 
zagranicznych dygnitarzy i koronowanych 
głów, z królem Stanisławem Augustem na 
czele, zaś pod dachem szlacheckiego dworu 
wybudowanego w duchu klasycyzmu ucie-
rały się poglądy na sztukę, naukę i kulturę 
polskiego oświecenia.

XIX WIEK 
Dziewiętnaste stulecie okazało się dla Gro-
dziska epoką nieoczekiwanych przeobra-
żeń. Wiele rzeczy wydarzyło się wówczas 
po raz pierwszy, a wydarzenia te – doko-
nujące się niemal równocześnie w sferze 
politycznej, społecznej i technologicznej 
– trwale wpłynęły na życie miasta i okolic. 
W wyniku rozbiorów Grodzisk znalazł się 
najpierw w granicach Prus, następnie na-
leżał do ziem Księstwa Warszawskiego, by 
ostatecznie dołączyć do miast guberni war-
szawskiej Królestwa Polskiego. Na skutek 
zmian administracyjnych doszło do zna-
czących przetasowań składu ludności Gro-
dziska, który stał się miastem wielu kultur 
i religii – z dominującą rolą społeczności 
żydowskiej. Prawdziwą rewolucją, która 
dosłownie i w przenośni pchnęła miasto na 
tory cywilizacyjnego postępu, było otwar-
cie pierwszego odcinka Kolei Warszawsko
-Wiedeńskiej ze stacją w Grodzisku. Jako 
pierwsze po Warszawie miasto na szlaku 
kolejowym Grodzisk wraz z  sąsiednimi 
Jordanowicami awansował do rangi ulu-
bionego letniska warszawian, a niedługo 
potem zyskał renomę popularnej miejsco-
wości uzdrowiskowej. W tej ostatniej roli 
miasto zaistniało dzięki woli następnego po 
Mokronoskich właściciela tych ziem, hra-
biego Henryka Skarbka herbu Awdaniec, 
który w 1880 r. począł dzielić swój majątek 
na działki sprzedawane letnikom. Równo-
cześnie o Grodzisk upomniał się przemysł 
reprezentowany przez fabryki rozmaitych 
branż, zlokalizowane na peryferiach miasta. 

XX WIEK
Naznaczona dwiema wojnami światowymi 
pierwsza połowa wieku w trwającym dwie 

dekady okresie pokoju przyniosła miastu 
szansę gruntownej modernizacji, której 
świadectwem było uruchomienie w 1927 
roku Elektrycznych Kolei Dojazdowych 
z zajezdnią w Grodzisku. W 1928 roku mia-
sto otrzymało nazwę Grodzisk Mazowiecki, 
by na przestrzeni kolejnej dekady wzboga-
cić się o szereg prestiżowych inwestycji, re-
alizowanych dzięki zaangażowaniu władz 
i  rozbudzeniu u obywateli ducha aktyw-
ności społecznej. Ambitne wizje, sięgające 
lat 60. XX wieku, zniweczył wybuch wojny. 
W latach powojennych pejzaż Grodziska 
Mazowieckiego zdominowany został przez 
wielkie osiedla mieszkaniowe budowane 
w tempie wyznaczanym przez plany pięcio-
letnie oraz państwowe zakłady przemysło-
we obsadzone w roli największego praco-
dawcy. Działania opozycji demokratycznej, 
której członkowie zrzeszyli się w 1989 roku 
w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”, 
doprowadziły do odzyskania suwerenno-
ści i umożliwiły odbudowanie samorządu 
lokalnego – wyłonionego w wolnych wy-
borach. Podobnie jak w  pamiętnym roku 
1918 odpowiedzialność za losy mieszkań-
ców spoczęła na barkach władz samorzą-
dowych, z tą jednak różnicą, że wówczas 
o niepodległość trzeba było bić się z bronią 
w ręku, zaś w 1990 r. została ona wywalczo-
na kartą wyborczą. Owocami pierwszego 
dziesięciolecia wolności w  skali lokalnej 
okazały się zakłady uruchamiane przez 
zagranicznych inwestorów, a także obiekty 
sportowe oczekiwane przez mieszkańców: 
hala sportowa i pływalnia miejska. 

XXI WIEK 
Wraz z nastaniem nowego stulecia Gro-
dzisk Mazowiecki wyruszył śmiało w  po-
dróż ku nowoczesności. Kamieniami mi-
lowymi tej wędrówki są spektakularne 
inwestycje, zaś potwierdzeniem trafności 
wytyczonego kierunku pozostaje czołowe 
miejsce w globalnym rankingu „polskich 
miast przyszłości”. Wybudowane na prze-
strzeni dwóch dekad obiekty sportowe 
i  kulturalne, placówki edukacyjne i świe-
tlice gminne, zrewitalizowane parki, tereny 
rekreacyjne i zabytki, place zabaw i ścieżki 
rowerowe pozwalają przekonać się, że „tu 
przyszłość jest dziś”, a gmina Grodzisk Ma-
zowiecki to właściwy adres.

  Łukasz Nowacki

Znamy się całe wieki, można powiedzieć, spoglądając w przeszłość naszego miasta, świętującego 500. 
urodziny. Wspaniały jubileusz zachęca, aby znajomość z dziejami Grodziska odświeżyć, a jego historia 
z pewnością zasługuje na to, by ją na nowo odkryć i oczyścić z nalotu zapomnienia, aby zajaśniała jak klejnot 
ożywiony promieniem naszej życzliwej uwagi. 

Historia na kartki Opowieści na
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W dniach od 27 czerwca do 
15 lipca zostały zorganizowa-
ne półkolonie letnie w Szko-
le Podstawowej w Izdebnie 
Kościelnym. Każdego dnia 
odbywały się ciekawe wyciecz-
ki autokarowe pełne emocji 
i niezapomnianych wrażeń dla 
uczniów. Wyprawa do Julinka, 
gdzie czekało na dzieci wesołe 
miasteczko, park linowy, a dla 
ochłody park wodny; Mando-
ria, największy park rozrywki 
pod zadaszeniem oferujący 
m.in. rollercoastery, karuze-
le, wirujący okręt, zjeżdżalnie 
oraz wiele innych ciekawych 
atrakcji, zapewniających nie-
zapomniane chwile; Jurapark 
w Bałtowie, czyli idealne miej-
sce dla ludzi młodych, cieka-
wych świata i żądnych wiedzy; 

Muzeum Lniarstwa w  Żyrar-
dowie, Kino Bajka w Błoniu, 
Kompleks Pałacowy i park 
w  Nieborowie oraz wystawa 
Cosmos discovery w  Warsza-
wie, która obejmuje setki ory-
ginalnych eksponatów z USA, 
ZSRR i Polski.

Głównym celem półkolo-
nii było atrakcyjne spędzanie 
wolnego czasu, ukazywanie 
wartości ruchu dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego oraz 
rozwijanie umiejętności współ-
działania w grupie poprzez 
wspólną zabawę uczniów.

Opiekę nad uczestnikami 
wypoczynku letniego sprawo-
wali nauczyciele SP w Izdebnie 
Kościelnym.

Małgorzata Pietraszek, 
 Ewelina Pietraszek

dziesiąty Zjazd dużych Ro-
dzin odbył się w Wadowicach 
pod hasłem: „Nie lękajcie się. 
Jest rodzina!”. Tak jak podczas 
pierwszego zjazdu, który odbył 
się w Grodzisku Mazowieckim, 
było to wielkie święto rodziny, 
więc nie mogło w Wadowicach 
zabraknąć nas. Grodziskie koło 
Związku dużych Rodzin repre-
zentowały cztery rodziny oraz 
Joanna Krupska, przewodni-
cząca Rady Krajowej ZdR „Trzy 
Plus”, i prof. Łukasz Hardt, 
wiceprezes  Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego, który 
poprowadził panel społeczno-
-ekonomiczny pt.  „Polityka ro-

dzinna – co udało się osiągnąć 
i co dalej?” z udziałem eksper-
tów. Zaznaczyliśmy również to, 
że nasze miasto świętuje w tym 
roku 500-lecie istnienia. Flaga 
Grodziska powiewała nad wa-
dowickim rynkiem. Zjazd du-
żych Rodzin to również liczne 
warsztaty dla dzieci i dorosłych, 
koncerty (w tym roku grał Josz-
ko Broda wraz z rodziną oraz 
zespół Czeremszyna), wspólne 
posiłki, rozmowy i spacery.

Więcej o Zjeździe przeczyta-
cie na www.3plus.pl

Grodziskie koło Związku 
dużych Rodzin „Trzy Plus”

Wartość ruchu
z flagą Grodziska
Wadowice fo

t. 
P. 

Ku
la

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrody!

Znasz ciekawe, jeszcze nie odkryte
 miejsca, które warto odwiedzić

w okolicy linii WKD?

@

KONKURS
WAKACYJNY

4 lipca - 9 września 

01. 03.
Znasz ciekawe - mniej 
lub bardziej znane - 
miejsca, do których 
można dotrzeć 
WuKaDką? Koniecznie 
nas tam zabierz!

Ciekawe miejsce

Wskaż stację/przys-
tanek, na którym 
należy wysiąść z 
WuKaDki, aby tam 
dotrzeć. 

Gdzie wysiąść?

02. 04.

Zrób kilka zdjęć tego 
miejsca.

Zrób zdjęcia

05.

Spawdź czy miejsce 
jest dostępne dla 
osób z niepełnos-
prawnościami.

Sprawdź 
dostępność

Prześlij zdjęcia 
+ informacje
Zdjęcia wraz z informac-
ją prześlij na adres 
marketing@wkd.com.pl

NASZA PROPOZYCJA
C z y  z n a s z  t o  m i e j s c e ?

. . . j e ś l i  n i e  t o  z a p r a s z a m y  d o  o d w i e d z e n i a : )
W i ę c e j  i n f o r m a c j i  z n a j d z i e s z  n a  w w w . w k d . c o m . p l
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Z Markiem Finkowskim, prezesem Pogoni Grodzisk, która świętuje w tym roku 
stulecie istnienia, rozmawiał Krzysztof Bońkowski.

Jubileusze sprzyjają powrotom do hi-
storii. Co wiemy o początkach Pogoni 
Grodzisk?

– Klub został założony w czerwcu 1922 
roku pod nazwą Świt z inicjatywy Henryka 
Poczekalewicza, pierwszego prezesa. Był to 
legionista, wysłany przez Józefa Piłsudskie-
go do organizacji tego typu stowarzyszeń, 
bo marszałek był wielkim orędownikiem 
powszechnej kultury fizycznej. W 1926 
roku klub przyjął nazwę Pogoń, zapewne 
na cześć lwowskiej Pogoni, która wówczas 
była najlepszą i najbardziej znaną drużyną 
piłkarską w kraju.
Jak się wiodło klubowi przed wojną?

– To był klub wielosekcyjny, który ośrod-
kował działalność w rozmaitych dyscypli-
nach sportowych – od piłki nożnej, przez 
tenis, szermierkę, lekkoatletykę, po hokej 
i  boks. Mecze hokeja rozgrywano na Sta-
wach Walczewskiego, z kolei pięściarze bok-
sowali w hali fabryki Iwis, czyli tu, gdzie dziś 
stoi Centrum Kultury. Co ciekawe, ci sami 
zawodnicy uprawiali różne dyscypliny.
Były jakieś spektakularne sukcesy?

– Ponieważ to był sport czysto ama-
torski, to trudno było o tytuły mistrzow-
skie. Ale piłkarze Pogoni potrafili wygrać 
z warszawską Polonią, która była wówczas 
mocnym klubem, Włodzimierz Kałagate, 
ojciec zmarłego grodziskiego mecenasa, 
wygrywał spotkania bokserskie z pięścia-
rzami Legii, podobnie jak słynny bramkarz 
„Cygaro”, czyli Stanisław Dziekański, mój 
były sąsiad. Bo ul. Montwiłła była wówczas 
sportowym zagłębiem miasta. Przed wojną 
dużą popularnością cieszyły się biegi prze-
łajowe. Jeden z nich miał metę na stadionie 
Pogoni i zwyciężył nasz zawodnik, pokonu-
jąc m.in. słynnego Janusza Kusocińskiego, 
złotego medalistę olimpijskiego.
W latach PRL-u klubom sportowym czę-
sto patronowały zakłady pracy. W przy-
padku Pogoni było podobnie?

– Jednego patrona nie było, ale klub 
mógł liczyć na wsparcie zakładów pracy, 
szczególnie największych – Fabryki Tarcz 
Ściernych i Polfy. To były zakupy strojów, 

sprzętu, a przede wszystkim… etaty dla za-
wodników.
Obecnie Pogoń kojarzy się z piłką nożną. 
Kiedy klub przestał być wielosekcyjny?

– Jeszcze po wojnie długi czas były róż-
ne dyscypliny, ale cezurą są lata 60., kie-
dy działalność zakończyła sekcja hokeja, 
a sekcja tenisa ziemnego wydzieliła się i po-
wstał osobny klub. Tenisiści dzielili teren 
dzisiejszych kortów z hokeistami – zimą 
wylewało się wodę i było lodowisko, a la-
tem były tam korty.
Przez lata piłkarze Pogoni walczyli o grę 
w III lidze. Z jakimi efektami?

– Przez długi czas największym sukce-
sem był awans do III ligi w 1958 roku. Uda-
ło się ten wynik powtórzyć w latach 60., 
a potem już długo, długo nic. Znów blisko 
byliśmy w latach 90., ale zawsze czegoś bra-
kowało. Dopiero w latach dwutysięcznych 
w III lidze zagościliśmy na dłużej, choć 
zdarzały się też spadki, głównie w wyniku 
kolejnych reorganizacji rozgrywek. Kiedy 
w 2019 roku powróciliśmy na ten szczebel 
rozgrywkowy, wydawało się, że to jest wła-
ściwe miejsce dla naszego klubu. W pierw-
szym sezonie graliśmy o bezpieczny śro-
dek tabeli, a w kolejnym… okazało się, że 
mamy tak mocny zespół, że możemy wal-
czyć o II ligę. I awansowaliśmy!
Drugoligowa przygoda potrwała rok. 
Czego zabrakło, by uniknąć spadku?

– Czterech punktów. A poważnie mó-
wiąc, przeskok między trzecią a drugą ligą 
jest olbrzymi. To są rozgrywki centralne, 
prowadzone przez PZPN, a nie przez zwią-
zek wojewódzki, konieczne było dostoso-
wanie stadionu, oświetlenia, masa różnych 
szczegółów. Również pod względem spor-
towym różnica jest kolosalna. Grają tam 
piłkarze nie tylko z ekstraklasową przeszło-
ścią, ale i reprezentacyjną. W naszej kadrze 
tylko Damian Jaroń miał okazję zaliczyć 
grę w ekstraklasie, natomiast dla większo-
ści naszych chłopaków był to debiut w lidze 
centralnej.
Mimo spadku Pogoń poczynała sobie 
obiecująco.

– Sprawozdawcy, którzy omawiali po-
szczególne mecze, mówili, że żałują spad-
ku Pogoni, bo dużo wnieśliśmy do tej ligi. 
Potrafiliśmy urwać punkty takim tuzom 
jak Ruch Chorzów czy Motor Lublin. Nie-
stety, mieliśmy nieco za krótką ławkę przy-
gotowanych do szczebla centralnego za-
wodników rezerwowych, co było widoczne 
zwłaszcza w rundzie wiosennej. Oczywi-
ście ma to związek również z pieniędzmi. 
Nasz budżet wynosił ok. 2,5 mln  zł i był 
jednym z najniższych w II lidze. Dla po-
równania, źródła klubowe podają, że Polo-
nia Warszawa w III lidze miała do dyspo-
zycji 4 mln zł, a teraz po awansie jej budżet 
został podwyższony do 7 mln zł.

Gdy rozmawiałem z dawnymi piłkarzami 
Pogoni, podkreślali, że kiedyś w klubie 
grali sami wychowankowie. Da się obec-
nie zbudować w piłce seniorskiej zespół 
złożony z wychowanków?

– Da się i my takim dysponujemy. Rezer-
wy Pogoni, gdzie grają głównie nasi młodzie-
żowcy, występują w lidze okręgowej i dobrze 
sobie radzą. Ale mamy wybór: albo gramy 
w  okręgówce i szczytem marzeń jest awans 
do IV ligi, albo chcemy walczyć o wyższe cele 
i musimy szukać wzmocnień. Bo drużyny 
na szczebel centralny złożonej w większości 
z wychowanków nie potrafią zbudować ani 
Legia Warszawa, mimo znakomitej akade-
mii, ani choćby Znicz Pruszków.
Chcemy okręgówkę czy wyższe cele?

– Chcemy mieć piłkę na poziomie cen-
tralnym i na pewno podejmiemy walkę 
o powrót do II ligi. Dlatego już przygoto-
wujemy zespół do nowego sezonu. Część 
zawodników odeszła, bo skończyły im 
się kontrakty, część zawodników wraca. 
Z podstawowych zawodników ubył  np. 
bramkarz Artur Haluch, ale kręgosłup dru-
żyny pozostał. Duża w tym zasługa naszego 
dyrektora sportowego Sebastiana Przyrow-
skiego, który to stanowisko łączy z pracą 
trenera bramkarzy. Korzystamy z jego kon-
taktów, znajomości, doświadczenia i zdol-
ności menadżerskich. Jednocześnie, do tre-
ningów i meczów sparingowych zapraszani 
są młodzi zawodnicy z okręgówki i zespołu 
juniorów, bo bardzo chcemy, aby więcej ich 
grało w pierwszym zespole.
Ubiegłoroczny awans do II ligi to naj-
większy sukces klubu w stuletniej historii. 
Ale były też sukcesy wychowanków.

– Pierwszym znanym wychowankiem 
był Władysław Soporek, reprezentant Pol-
ski, król strzelców ekstraklasy i mistrz Pol-
ski w barwach ŁKS-u. Pod koniec lat 60. 
i  w  latach 70. sporą karierę zrobił Włady-
sław Dąbrowski, który zaliczył wiele spo-
tkań w  ekstraklasie jako zawodnik Legii 
Warszawa i Widzewa Łódź. W podobnym 
okresie w Legii grał Waldemar Tumiński, 
olbrzymi talent, grał również w reprezen-
tacji olimpijskiej, a później także w Belgii. 
Obaj na zakończenie kariery wrócili do Po-
goni i występowali w latach 90., jako grający 
trenerzy. Ciekawą karierę miał Tomasz Fe-
liksiak, który grał m.in. w Górniku Łęczna, 
a w Zniczu Pruszków po jego podaniach 
bramki zdobywał… Robert Lewandowski. 
Obecnie możemy się pochwalić Mateuszem 
Wieteską, który z powodzeniem występuje 
w ekstraklasie jako zawodnik Legii, a wcze-
śniej Górnika Zabrze. W czerwcu zadebiu-
tował w reprezentacji. Warto wspomnieć, że 
w Pogoni karierę trenerską zaczynał Janusz 
Wójcik, późniejszy trener srebrnej drużyny 
z igrzysk w Barcelonie, a potem selekcjoner.
Dziękuję za rozmowę.
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Jeśli chodzi o nasze drużyny występujące w niższych ligach, to rozpoczną 
one walkę o punkty dopiero od połowy sierpnia.

12 lipca w Mediatece odbyła się konferencja prasowa poświęcona 65. 
Międzynarodowemu Wyścigowi Kolarskiemu „Dookoła Mazowsza”, którego 
ii etap będzie miał miejsce 28 lipca w Grodzisku Mazowieckim.

sport

u

u

Spore zmiany kadrowe nastąpiły 
w Pogoni. Po spadku z II ligi były one 

spodziewane, choć mało kto przypuszczał, że 
odejdzie aż 16 zawodników. Z różnych powo-
dów w nowym sezonie barw klubu nie będą 
reprezentować: Artur Haluch, Eryk Mirus, 
Mateusz Dworak, Aleksander Theus, Michał 
Zimmer, Daniel Choroś, Michał Gładysz, 
Piotr Maślanka, Mariusz Sławek, Piotr Owcza-
rek, Bartłomiej Urbański, Damian Pawłowski, 
Mateusz Lisowski, Daniel Łukaszczyk, Maciej 
Bortniczuk i Wojciech Kalinowski. Szczegól-
nie szkoda tego pierwszego, ale skoro otrzy-
mał propozycję bycia pierwszym bramka-
rzem w I-ligowej Odrze Opole, to trudno mu 
się dziwić. Mimo tak dużego upływu krwi nie 
jest źle. Na następny sezon pozostał szkielet 
zespołu czyli: Damian Jaroń, Jakub Kołaczek, 
Kacper Łoś, Rafał Zembrowski, Michał Wrze-
siński, Michał Sacharuk, Jakub Apolinarski 
i Jean Franco Sarmiento. Kolejną dobrą infor-
macją jest powrót do Grodziska króla strzel-
ców III ligi Michała Strzałkowskiego oraz 
dwóch innych piłkarzy, którzy rok temu mieli 
duży udział w awansie do II ligi, czyli Barto-
sza Broniarka i Kacpra Gzieło. Ponadto Pogoń 
wzmocnili Kacper Szczudliński z Karkonoszy 
Jelenia Góra, Jakub Wyszkowski i Dawid Kel-
ler z Polonii W-wa, Mateusz Małecki z Pod-

lasia Biała Podlaska oraz Dmytro Sydorenko 
z Izolatora Boguchwała. Ponadto, co bardzo 
cieszy, do kadry pierwszego zespołu zostali 
włączeni dwaj 18-latkowie z drugiej drużyny: 
Szczepan Łoś i Kacper Przyżycki.

To jednak nie koniec ruchów kadrowych 
w  naszym klubie, bowiem trener Mateusz 
Dudek wciąż testuje nowych graczy, a piłkar-
ski rynek cały czas penetruje dyrektor spor-
towy Sebastian Przyrowski. Wyniki gier kon-
trolnych na razie nie rzucają na kolana, ale 
sparingi rządzą się swoimi prawami, a sztab 
trenerski próbuje różnych rozwiązań, zarów-
no kadrowych, jak i taktycznych. W dodatku 
przeciwnicy, z którymi Pogoń mierzyła się 
w  meczach wyjazdowych, to wyłącznie dru-
goligowcy, czyli poprzeczka była zawieszona 
dość wysoko. Nasza drużyna kolejno uległa 
2:3 Wiśle Puławy (Michał Sacharuk, zawod-
nik testowany), zremisowała 1:1 ze Zniczem 
Pruszków (Jean Franco Sarmiento) oraz prze-
grała 0:2 ze swoją imienniczką z Siedlec.

Rywalami naszej Pogoni w nadchodzącym 
sezonie grupy I rozgrywek III ligi będą: Legio-
novia, Świt Nowy Dwór Maz., Legia II W-wa, 
Ursus, Błonianka, Broń Radom, Pilica Bia-
łobrzegi, Mławianka, Warta Sieradz, Lechia 
Tomaszów Maz., Pelikan Łowicz, Unia Skier-
niewice, ŁKS II Łódź, Sokół Ostróda, Concor-

dia Elbląg, Olimpia Zambrów i Jagiellonia II 
Białystok. Bardzo ciekawy zestaw, w którym 
na dziś trudno wskazać słabsze drużyny, zaś 
znacznie łatwiej faworytów do walki o awans. 
Wśród nich wymienia się przede wszystkim 
Legionovię, Świt Nowy Dwór, rezerwy Legii 
oraz Broń Radom. Dość wysoko oceniane są 
też szanse Unii Skierniewice i Mławianki. Nie 
należy też przekreślać spadkowicza z II ligi, 
czyli Sokoła Ostróda. Jak na tym tle wyglą-
da Pogoń? Na dziś dobrze. A jak dokonamy 
kolejnych wzmocnień, bardzo dobrze. Nasz 
klub powinien być poważnym kandydatem 
do walki o awans. Jednak to jest tylko sport, 
gdzie wszelkie przewidywania wcale nie mu-
szą się sprawdzić w rzeczywistości.

Rozgrywki III ligi ruszają 6 sierpnia, 
a w pierwszym pojedynku od razu czeka nas 
prawdziwy hit, bowiem podopieczni trenera 
Dudka zmierzą się na wyjeździe z rezerwami 
Legii. Tydzień później Pogoń po raz pierwszy 
zaprezentuje się przed własną publicznością, 
podejmując Wartę Sieradz.

  Michał Śliwiński

Po historycznym sukcesie, jakim było wygra-
nie ligi okręgowej, Chlebnia zagra w nowo 
utworzonej V lidze. Rywalami podopiecznych 
trenera Tomasza Feliksiaka będą Milan Mila-
nówek, Żyrardowianka, KS Teresin, Józefovia, 
Mazovia II Mińsk Maz., Jabłonianka Jabłonka 
Lacka, Płomień Dębe Wielkie, Tygrys Huta 
Mińska, Naprzód Skórzec, Pogoń II Siedlce, 
Podlasie Sokołów Podlaski, LKS Promna, 
Zamłynie Radom, Energia Kozienice i LKS 
Jedlińsk. Zestaw dość ciekawy, obejmujący 
kluby z okręgów: siedleckiego, radomskiego 
i części warszawskiego. Bardzo trudno wska-
zać faworytów do końcowego zwycięstwa 
w lidze. Wydaje się, że w tym gronie Chleb-
nia może odegrać znaczącą rolę. Drużyna jest 
silna kadrowo, w dodatku niesiona sukcesem, 
jakim było wygranie poprzednich rozgrywek 
ligi okręgowej. Klub poniósł jednak wielką 
stratę, jaką jest odejście najlepszego strzel-
ca zespołu Michała Ocipki, który w każdym 

sezonie w barwach „Zielonych” zdobywał po-
nad 30 bramek. Ponoć nie ma ludzi niezastą-
pionych i być może tak będzie w przypadku 
Chlebni. Znając zaradność prezesa Sławomira 
Jackowskiego, można się spodziewać, że ko-
goś na jego miejsce znajdzie.

Rezerwy Pogoni Grodzisk kolejny sezon 
zagrają w lidze okręgowej. Nowymi rywalami 
naszego zespołu będą drużyny, które uzyskały 
awans z A-klasy, czyli: Champion W-wa, Ur-
sus II W-wa, LKS Osuchów i Promyk Nowa 
Sucha oraz przeniesiony z grupy I w miejsce 
MKS Polonii W-wa Naprzód Stare Babice. 
Brak w nadchodzącym sezonie stołecznej 
ekipy jest dobrą wiadomością, bowiem bez 
wątpienia byłaby ona jednym z głównych 
faworytów do zwycięstwa w rozgrywkach. 
Miejmy nadzieję, że podopieczni trenera Ma-
cieja Przybylskiego powalczą w tym sezonie 
o coś więcej niż spokojne utrzymanie i włączą 
się do walki o V ligę, choć podobne cele ma na 

Przygotowania do powrotu

Szanse i aspiracje pewno połowa zespołów występujących w tej 
grupie. Priorytetem jest jednak ogrywanie 
młodzieży z klubowej Akademii. W ubiegłym 
sezonie to właśnie młodzież stanowiła zdecy-
dowaną większość drużyny, co przyniosło wy-
mierne efekty, bowiem dobrymi występami 
w rezerwach Szczepan Łoś i Kacper Przyżycki 
zapracowali na włączenie do kadry pierwszej 
drużyny. Teraz pora na następnych.

O najwyższe cele może w nadchodzą-
cych rozgrywkach powalczyć druga drużyna  
Chlebni. Mimo że podopieczni trenera Pawła 
Krzemińskiego w minionych rozgrywkach 
prezentowali nierówną formę, to niemal do 
końca byli w grze o awans. Dlatego teraz po-
winni skuteczniej postarać się o osiągnięcie 
tego celu, zwłaszcza, że oprócz znanych sobie 
rywali, z którymi na ogół dobrze sobie radzili, 
nowi, w postaci Guzovii, Milanu II Milanó-
wek i Anprelu Nowa Wieś, raczej większych 
aspiracji mieć nie będą.

W nadchodzącym sezonie nie będzie-
my mieć natomiast reprezentanta w B-kla-
sie, ponieważ z rozgrywek wycofał się 
KS 13 Grodzisk.

  Michał Śliwiński

– Wyścig jest rozgrywany na ogromnym 
szybkościach, średnio na etapach po 50 kilo-
metrów na godzinę, a na finiszach 60-70 ki-
lometrów na godzinę. Przy takiej szybkości 
bardzo łatwo o wywrotkę, jeden moment nie-
uwagi może decydować o kraksie i marzenia 
o zwycięstwie pryskają, dlatego wyścig jest 

nazywany wyścigiem na sekundy – mówił 
Marcin Wasiołek, dyrektor wyścigu.

Z okazji 500-lecia nadania praw miejskich 
Grodziskowi oraz w uznaniu zasług i wielo-
letniego wkładu w organizację zawodów, sa-
morząd grodziski został w sposób szczególny 
doceniony. – Nigdy w historii tego wyścigu 

nie było takiej sytuacji, 
aby żółta koszulka należa-
ła do samorządu. To im-
preza prestiżowa, o czym 
świadczy udział ok. 20 
zagranicznych reprezenta-
cji z różnych, także egzo-
tycznych krajów, co daje 
nam szansę pokazania się 
na szeroką skalę – mówił 
Mariusz Smysło, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grodzisku.    (ar)
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Marcin  
najlepszy! 

Brąz do srebra

8 krążków  
we Wrocławiu

Wicemistrzyni i wicemistrz 

e
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Znakomity występ na arenie między-
narodowej zanotował pingpongista 

Bogorii Marcin Zieliński, który okazał się 
najlepszy podczas rozgrywanych w fińskim 
Pajulahti Europejskich Para Igrzysk Mło-
dzieży. Nasz zawodnik wygrał w kategorii 
do 23 lat, będąc o kilka lat młodszym od 
swych rywali.   (mś)

Kiedy poprzedni numer był już w dru-
ku, okazało się, że reprezentant gro-

dziskiej Bogorii Aleks Pakuła zdobył brą-
zowy medal w grze indywidualnej podczas 
rozgrywanych w czarnogórskiej Podgoricy 
Mistrzostw Europy U-13. To drugi medal 
naszego zawodnika w tej imprezie po srebr-
nym krążku w turnieju drużynowym.   (mś)

Świetny występ zanotowali młodzi 
reprezentanci Centralnego Klubu Te-

nisowego Grodzisk w rozegranych we Wro-
cławiu Mistrzostw Polski Juniorów U-18, 
zdobywając 8 medali. Obydwa złote zostały 
wywalczone w grach deblowych przez Zuzan-
nę Frankowską i Gabriela Matuszewskiego. 
Ten ostatni zdobył również srebro w singlu, 
podobnie jak jego klubowa koleżanka – Daria 
Górska. Z kolei, na najniższym stopniu po-
dium stanęły: Zuzanna Pawlikowska w grze 
pojedynczej oraz Julia Daroszewska w de-
blu. Brązowy medal wywalczył również nasz 
mikst, który tworzyli wspomniana Zuzanna 
Frankowska oraz Jakub Krawczyk.   (mś)

Świetna wiadomość dotarła z Bel-
gradu, gdzie odbywają się Mi-

strzostwa Europy Kadetów i Juniorów 
w tenisie stołowym. Nasi reprezentanci: 
Zofia Śliwka i Miłosz Redzimski, w bar-
wach reprezentacji Polski, wywalczyli 
tytuły Wicemistrzów Europy w turnie-
ju drużynowym. W rywalizacji kadetek 
nasza drużyna pokonała kolejno: Belgię 
3:0, Czechy 3:1 oraz Bułgarię 3:1, na-
stępnie w  1/8 wygrała 3:0 z Mołdawią, 
w  ćwierćfinale 3:0 z Turcją, w półfinale 
3:1 z Portugalią, by w finale ulec 2:3 Ru-
munii. Zofia w tym turnieju zanotowała 
4 indywidualne zwycięstwa, w deblu na-

sza reprezentantka ma na koncie komplet  
5 wygranych pojedynków.

Podobnie jak Zosia, olbrzymi wkład 
w zdobycie srebrnego medalu w rywalizacji 
juniorów ma Miłosz, który był najsilniej-
szym punktem naszej reprezentacji, notu-
jąc 6 zwycięstw. W drodze po srebro nasza 
reprezentacja wygrała w fazie grupowej 3:1 
z Hiszpanią, 3:1 z Włochami oraz 3:0 z Por-
tugalią, w 1/8 Redzimski i spółka pokonali 
3:1 Czechy, w ćwierćfinale bez straty seta 
ograli Turków, zaś w półfinale wygrali 3:1 
z reprezentacją Francji, pogromców znaj-
dując dopiero w finale, gdzie podobnie jak 
kadetki ulegli 2:3 Rumunii.    (mś)

Kierunek dla Sparty: I liga

Gdzie nie pojadą, 
wygrywają 

Zwycięski etap  

v

j
h

Siatkarze drugoligowej Sparty Gro-
dzisk poznali swoich grupowych 

rywali w nadchodzącym sezonie. Pod-
opieczni trenera Tomasza Rosy będą mieli 
na celu walkę o awans do I ligi, czyli do-
konanie tego, co nie udało się w poprzed-
nich rozgrywkach. Na razie o  ruchach 
kadrowych w naszym klubie nic nie sły-
chać, ale należy przypuszczać, że zespół 
będzie silniejszy niż w ubiegłym sezonie. 
Trudno też w tej chwili powiedzieć, które 
ekipy będą miały podobny cel co Sparta 
i jaką siłą będą dysponować, ale wydaje 

się, że nadchodzący sezon będzie bardzo 
ciekawy. Na pewno Spartiaci szczególnie 
umotywowani będą w  meczach z CHKS 
Arką Chełm, z którą w pechowych oko-
licznościach przegrali rywalizację o grę 
w turnieju barażowym o awans do I ligi. 
Pozostali grupowi rywale naszego klubu 
to: Enea KKS Kozienice, KS Metro W-wa, 
MOS Wola W-wa, KS Camper Wyszków, 
Lechia Tomaszów Maz., LKS Czarni Rzą-
śnia, NLO SMS PZPS Spała, UKS Trójka 
Międzyrzecz Podlaski, UKS Centrum Au-
gustów oraz AZS UWM Olsztyn.   (mś)

Reprezentant UKS Piranie Grodzisk 
Artur Papis, wygrywając wszystkie 

walki przed czasem, zdobył złoty medal 
w kategorii Masters w wadze do 81 kg, pod-
czas rozegranych w Poznaniu Mistrzostw 
Polski w Judo Mastersów i Amatorów. Inny 
zawodnik tego klubu Marek Mariat, wywal-
czył brązowy krążek w gronie Amatorów 
w kategorii do 100 kg. Z kolei w Ogólnopol-
skim Turnieju Judo w Skierniewicach złote 
medale zdobyli Milena Świesiulska, Alicja 
Badowska i Marcel Kwiatkowski, zaś na naj-
niższym stopniu podium stanęli: Wiktoria 
Wilk, Blanka Pelchen i Nikodem Mikusek.

Trzy medale z Letniego Grand Prix Polski 
w Kickboxingu, które odbyło się w Mińsku 
Mazowieckim, przywieźli reprezentanci 
grodziskiego UKS Budo. Najlepszy w swo-
jej kategorii okazał się Tomasz Laźmirski, 
zaś brązowe krążki zdobyli Jakub Niewia-
domski i Tomasz Wiśniewski.    (mś)

Reprezentanci Grodziskiego Klubu 
Kolarskiego Opty-Mazowsze wzięli 

udział w liczącym trzy etapy 63 Małym Wy-
ścigu Pokoju, który odbył się w Palmirach oraz 
Cząstkowie Mazowieckim. Najlepiej z naszych 
zawodniczek i zawodników spisała się Maria 
Orszulak, zwyciężając II etap w gronie junio-
rek młodszych. Wysokie 5 miejsce wśród ża-
ków wywalczył Stanisław Białowąs.   (mś)
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z Lider z kompletem 
W rozgrywkach Superligi Tenisa tempa nie 
zwalniają reprezentanci Centralnego Klubu 
Tenisowego Grodzisk Maz., którzy odnieśli 
trzecie zwycięstwo z rzędu i  z  kompletem 
9 pkt prowadzą w tabeli. W  wyjazdowym 
meczu nasza drużyna, prowadzona przez 
trenerów Jakuba Ulczyńskiego i  Jakuba 
Nijakiego, nie dała żadnych szans Parkowi 
Tenisowemu Olimpia Poznań, zwyciężając 

6:0. Ponownie klasą dla siebie był Jerzy Ja-
nowicz, który swojemu rywalowi nie oddał 
nawet gema.   (mś)

CKT Grodzisk Maz. – Park Tenisowy Olimpia 
Poznań (w) 6:0 (Ekaterine Gorgodze – Kamilla Bar-
tone 2:0, Irina Maria Bara – Julie Belgraver 2:1, Yann 
Wojcik – Jurgen Zopp 2:1, Jerzy Janowicz – Radosław 
Jandy 2:0, Gorgodze/Katarzyna Piter – Bartone/Bel-
graver 2:0, Wojcik/Łukasz Kubot – Zopp/Niklas Sal-
minen 2:0). fo
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Uwaga, 
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 31 sierp-
nia. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redak-
cji pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. Nagrodą 
jest zaproszenie dla dwóch osób do Kina Centrum 
Kultury na dowolnie wybrany seans filmowy.

rozrywka

Krzyżówka z honorowym 
obywatelem Grodziska
Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko jednego z Honorowych Obywateli Grodziska Mazowieckiego 
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 18.

Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 319:
W krzyżówce  zaszyfrowane było hasło 
„Zbigniew Szczerkowski”. Zwyciężczynią 
została p. Martyna Grzyb.  Po odbiór nagro-
dy zapraszamy do siedziby redakcji: Cen-
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

wydaje Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki
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 Biuro reklamy: 
d.staniaszek@centrumkultury.eu,  

tel. 660 540 169 
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Zastrzega się prawo skracania i redagowania tekstów 
oraz zmiany tytułów.

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

kondolencji oraz materiałów UM, MGK i GRS. 

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

www.lingbrett.pl

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Anna Redel (sekretarz redakcji) 
05-825 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9 

 tel. 22 734 78 59
e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria 

www.gazetabogoria.pl

100% Druk: DB PRINT
Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32,
05-825 Grodzisk
Mazowiecki
www.dbprint.pl

Bog                                                        riaBog                    R  ria

Poziomo:
2. krótki róg sygnałowy z kości słoniowej; 7. metalowy 
szmelc; 8. uroczyste przyjęcie towarzyskie bez tańców; 
9.  niszcząca działalność morza; 10.  rodzaj przetworu 
owocowego; 11. gatunek antylopy; 12. popularny mo-
tyw dekoracyjny; 14. osłona zębów; 16.  pracownik 
wywiadu; 19. buchalteryjne „winien”; 21. głęboko-
ściomierz; 22. prawy dopływ Łaby; 23.  ptak z  rzędu 
wróblowatych; 24. państwo w Afryce ze stolicą Kair; 
26. prawo swobodnego wyboru obywatelstwa; 27. udo-
mowiony ptak o czerwonych naroślach na głowie; 
28.  rodzaj ciastka z orzechami i miodem; 30. typ ak-
tora; 32. masyw górski w północnej Grecji; 35. wiersz, 
pieśń żałobna; 37. ząb drapieżnika; 38. kazanie oko-
licznościowe; 39. ażurowa tkanina na firanki; 40. część 
ręki; 41. rzymska bogini sztuki i rzemiosł; 42. magma 
wypływająca z krateru; 43. klub piłkarski z Madrytu.

Pionowo:
1. drogowa, wojskowa lub zdrowia; 2. przywidzenie, ha-
lucynacja; 3. jedna z liter alfabetu łacińskiego; 4. miasto 
we Francji nad Skaldą; 5. maszyna niezbędna w tarta-
ku; 6. niegdyś jednostka monetarna Holandii; 12. tytuł 
znanej opery Giuseppe Verdiego; 13. Jacques – reżyser 
komedii „Wakacje pana Hulot”; 14. gatunek filmów 
o  Dzikim Zachodzie; 15. lista klasyfikacyjna zawodni-
ków sumująca ich wyniki w danym sezonie; 17. wybór 
na wysokie stanowisko; 18. marka NRD-owskich samo-
chodów produkowanych do 1990 r.; 20. Tadeusz – kom-
pozytor związany z Grodziskiem; 25. Josip Broz (1892-
1980) prezydent Jugosławii; 26. daszek nad kominkiem; 
29. kraj napadnięty w tym roku przez Rosję; 31. osoba 
pozbawiona zdolności mówienia; 33. pionowy pas muru 
wystający ze ściany; 34. pracownik budowlany; 36. ark-
tyczna ryba z rodziny łososiowatych; 37. Janos (1912-
1989) węgierski działacz lewicowy.
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Aktualne informacje  
na temat działalności kina na:   
www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody  
jest  s
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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), sprzedaż rowerów używanych 
z napędem elektrycznym, Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a.  
Tel. 692 465 581 

n    AGD i naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf 
chłodniczych. Naprawy tylko u klienta.  
Tel. 601 344 139 

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

n    Wyprzedaż perełek z mojej szafy. Na stronie Vinted.pl 
pod nazwą użytkownika vaili_my.  
Ciuchy są w bardzo dobrym stanie i niedrogie. 
Serdecznie zapraszam do zakupów  
– www.vinted.pl/member/965332-vailimy 

n    Przyjmę książki w każdej ilości, z odbiorem 
osobistym. Proszę o kontakt: 504 605 420

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Najświeższych informacji lokalnych słuchaj 
o pełnych godzinach od 7.00 do 17.00 
oraz w godz. 7.30, 8.30, 15.30 i 16.30

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

Kapelusze, lampiony i książka
Seniorzy z Łąk rozpoczęli 
letni sezon wycieczką do 
Łomży, 604-letniego mia-

sta położonego na terenie Zie-
lonych Płuc Polski, nad rzeką 
Narwią. To doskonałe miejsce 
wypoczynku w otoczeniu pięknej 
przyrody, którą podziwialiśmy 
płynąc gondolą. Z przewodni-
kiem turystycznym byliśmy na 
Wzgórzu św. Wojciecha, miej-
scu najstarszej lokacji. Z tara-
su widokowego w Siemieniu 
Nadrzecznym zachwycaliśmy się 
malowniczymi zakolami Narwi. 
Odwiedziliśmy Salonik najsłyn-
niejszej łomżynianki Hanki Bie-
lickiej, gdzie oglądaliśmy stroje 
i zbiór oryginalnych kapeluszy 
– w jednym z nich koleżanki 

pozowały do zdjęć. Po obiedzie 
w restauracji „Na Farnej” spa-
cerowaliśmy po Starówce i zwie-
dziliśmy gotycką katedrę. Po 
powrocie do Grodziska uczestni-
czyliśmy w ostatnich z tej edycji 
warsztatach rękodzielniczych 
pod kierunkiem instruktorki 
SAS Bogusi Wielochy. Lampiony 
z  ozdobami kwiatowymi przy-
dadzą się na naszych klubowych 
piknikach. A na wakacje wypo-
życzyliśmy spore zapasy książek 
z Mobilnej Biblioteki w Zabłot-
ni, bo nic tak nie relaksuje, jak 
ciekawa lektura. Zachęcamy 
i zapraszamy na nasze klubowe 
spotkania dyskusyjne.

danuta dubielecka,  
Opiekunka Klubu Seniora Łąki
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Pierwszym jubileuszowym akcentem był 
dwudniowy turniej Orlików, w którym ry-
walizowały zespoły z bliższej i dalszej okoli-
cy, a także miast zaprzyjaźnionych z Grodzi-
skiem – jak Giżycko, litewskie Radziwiliszki 
i Szawle, oraz SMS Rzeszów. I to właśnie dru-
żyna z Podkarpacia została zwycięzcą turnie-
ju, drugie miejsce zajęła AP Żyrardów, a trze-
cie – Widok Skierniewice. Gospodarze, czyli 
jubilatka Pogoń, zajęli czwartą lokatę.

Uroczyste wręczenie nagród poprzedzo-
ne zostało mszą św. w kościele św. Anny 
z  okazji jubileuszu klubu, a gdy młodzi pił-
karze odebrali nagrody i upominki, do akcji 
wkroczyli nieco starsi piłkarze, by rozegrać 
mecz stulecia. Naprzeciw siebie stanęli old-
boye Pogoni Grodzisk oraz drużyna gwiazd 
piłkarzy polskich. Grodziską stulatkę re-
prezentowali Andrzej Szczepański, Andrzej 
Malinowski, Sebastian Przyrowski, Andrzej 
Boniecki, Marek Kowalski, Krzysztof Wacła-
wek, Leon Tarczyński, Janusz Kazimierczak, 
Antoni Kazimierczak, Grzegorz Skonieczny, 
Tomasz Wacławski, Tomasz Zwoliński, Ro-
bert Sprawka, Dariusz Cisłowski, Dariusz 
Domański, Maciej Rybak, Robert Kazubek, 
Mirosław Małachwiejczyk, Janusz Zakrzew-
ski, Piotr Kierzkowski, Mariusz Gajewski, 
Andrzej Trusiak, Rafał Smalec, Maciej Przy-

bylski, Tomasz Kołodziejski, Maciej Feliga, 
Artur Trybuś i Jarosław Wiśniewski, zaś spo-
śród piłkarskich gwiazd na murawie pojawili 
się Dariusz Kubicki, Maciej Śliwowski, Marek 
Citko, Juliusz Kruszankin, Jerzy Podbrożny, 
Piotr Dziewicki, Sławomir Chałaśkiewicz, 
Jacek Bąk, Marcin Mięciel, Igor Gołaszewski, 
Maciej Szczęsny, Sergiusz Wiechowski, Grze-
gorz Piechna, Rafał Pawlak oraz Sebastian 
Przyrowski, który z racji funkcji dyrektora 
sportowego Pogoni, jak również statusu pił-
karskiej gwiazdy wystąpił w obu drużynach. 
Rozgrywany w formule 2x20 minut mecz 
z  lotnymi zmianami trzymał w  napięciu do 
ostatnich minut i zakończył się zwycięstwem 
gwiazd 3:2 po bramkach Macieja Śliwowskie-
go, Marcina Mięciela i Jerzego Podbrożnego 
oraz dwóch trafieniach Tomasza Feliksiaka. 

Po meczu nastąpiła uroczystość wręczenia 
odznaczeń honorowych, dyplomów gratula-
cyjnych i podziękowań osobom szczególnie 
zasłużonym dla rozwoju grodziskiej Pogoni, 
zaś klub z rąk prezesa Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej Sławomira Pietrzyka otrzy-
mał pamiątkową paterę z gratulacjami. Lista 
laureatów była tak pokaźna, że podczas około-
godzinnej ceremonii był czas na wspólne zdję-
cia i rozmowy kuluarowe, czy też murawowe, 
bo wszystko rozgrywało się właśnie na boisku. 

– Nie było takich warunków, nie było 
takich płyt, nie było odnowy, nie było ba-
senów, nie było nic. Ale piłka nas cieszyła, 
wszyscy byliśmy z Grodziska i bawiliśmy 
się. Trzymamy się do tej pory, spotykamy 
się na meczach, rozmawiamy sobie, mile się 
wspomina – mówił Leon Tarczyński, który 
przygodę z Pogonią zaczął w 1961 roku. – Tu 
stał kiedyś dom harcerza i w 1956 roku moi 
rodzice się tu przeprowadzili. Byli gospoda-
rzami obiektu, więc miałem cztery lata, jak 
już podawałem piłki na treningach. I tak się 
zaczęła moja przygoda z piłką. Grałem do 
1982 roku, a potem w oldboyach – dodawał 
Marek Kowalski, który swego czasu zasiadał 
również w zarządzie klubu. – To była jedna 
z najlepszych ekip. Bardzo zawzięci byliśmy: 
jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – tak 
z kolei wspominał drużynę Pogoni z przeło-
mu lat 80. i 90. Robert Kazubek. W podob-
nym okresie najlepsze mecze w grodziskim 
klubie rozgrywał Andrzej Malinowski. – Za-
wsze graliśmy o awans. Atmosfera była super! 
– mówił bramkarz, który przy Mokronoskich 
grał z przerwami od 1977 roku do 2008 roku. 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął 
się piknik, któremu towarzyszył koncert ze-
społu The Memories.

         Krzysztof Bońkowski

– Dziękuję bardzo tym, którzy sto lat temu podjęli decyzję, żeby Pogoń Grodzisk zaistniała. Dziękuję 
wszystkim rodzinom, wszystkim pokoleniom, tym, którzy w Pogoni grali, bawili się, organizowali. Szacun, 
panowie i panie! – mówił burmistrz Grzegorz Benedykciński podczas jubileuszu stulecia Pogoni Grodzisk, 
który odbył się 3 lipca na Stadionie Miejskim.

Szacun za sto lat! 
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W ofercie wędliny naturalnie 
wędzone z Korycina i Augustowa, sery 

podpuszczkowe z Korycina i sery świeże 
dojrzewające z Hajnówki, świeże ryby 
wędzone z Mazur oraz inne regionalne 

przysmaki.  
Więcej informacji  

pod nr 722 169 633

Zapraszamy na grodziski deptak  
ul. 11 listopada 35
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Cena brutto 
39,99 zł 

BRYZA 5,85 KG BIEL/KOLOR 
(PROSZEK DO PRANIA) 

Cena brutto 
8,99 zł 

CILLIT 420G 
(ŻEL KAMIEŃ I RDZA) 

RĘCZNIK CELULOZA 1+1 
(DŁUGOŚĆ 2 X 70M, 3-WAR) 

RĘCZNIK CELULOZA 1 SZT 
(DŁUGOŚĆ 160 M, 3-WAR.) 

Cena brutto 
53,99 zł 

Cena brutto 
29,99 zł 

Cena brutto 
34,99 zł 

Cena brutto 
7,49 zł 

SOFTLAN 650 ML 
(PŁYN DO PŁUKANIA) 

Cena brutto 
24,99 zł 

LENOR 2 X 1360 ML 
(KONCENTRAT DO PŁUKANIA) 

Cena brutto 
38,99 zł 

FINISH  CLASSIC 90 SZTUK 
(KAPSUŁKI DO ZMYWARKI) 

Cena brutto 
48,99 zł 

FINISH  QUANTUM 60 SZTUK 
(KAPSUŁKI DO ZMYWARKI) 

FAIRY ALL IN ONE 75 SZTUK 
(KAPSUŁKI DO ZMYWARKI) 


