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Powakacyjny początek
W pierwszych dniach września miały miejsce wydarzenia, których 
oczywiście pominąć nie możemy, aczkolwiek ze względu na proces 
wydawniczy związany z bieżącym numerem opiszemy je w wydaniu 
październikowym. A mowa tu m.in. o rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
Festiwalu Nauki i Pasji, Narodowym Czytaniu, pikniku na zakończenie 
wakacji, dożynkach powiatowo-gminnych i kobiecych inspiracjach.

Do widoku efektownej bryły hali widowiskowo-sportowej mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić, 
wszak rozmiar sprawia, że trudno jej nie dostrzec z daleka. Teraz wreszcie przyjdzie czas, by zobaczyć, 
co kryje się w środku tego ogromnego budynku. Wielkie otwarcie obiektu zaplanowano na 10 września. 

Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne
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Do budowy wykorzystano ponad 5 tys. m³ 
betonu, 761 ton stali zbrojeniowej, 280 
ton stali konstrukcyjnej, 2 tys. m² szkła. 
W  efekcie powstał obiekt, który ma stać 
się miejscem, gdzie będzie królować sport, 
edukacja i rozrywka. Wykończona w pierw-
szym etapie prac hala główna może pomie-
ścić trzytysięczną widownię, a same trybu-
ny mają 1575 miejsc. Gotowa jest również 

wieża widokowa, z której rozpościera się 
ekscytująca panorama. 

Docelowo powierzchnia użytkowa obiek-
tu wyniesie ponad 8,5 tys. m² i będzie sta-
nowić zaplecze treningowe dla działających 
na terenie gminy klubów sportowych, m.in. 
wielokrotnego mistrza Polski w tenisie 
stołowym, czyli Dartomu Bogorii. Do wy-
kończenia pozostają jeszcze pomieszczenia 
na pierwszym i drugim piętrze o łącznej 
powierzchni użytkowej ok. 2 tys. m².  Do 
realizacji tego zadania została zaangażowa-
na firma Skanska, która wszystkie prace po-
winna sfinalizować do końca czerwca 2023 
roku. Wówczas do dyspozycji będą również 
mniejsze sale wielofunkcyjne, siłownia, 

fitness oraz część administracyjna. Na ten 
etap inwestycji gmina pozyskała blisko 
10 mln zł dotacji z programu Polski Ład. 

Warto dodać, że gotowa jest również 
część obiektu przewidziana na potrzeby 
Szkoły Podstawowej nr 6, z którą hala sko-
munikowana jest za pomocą łącznika. 

Pierwszy test, jak będzie się sprawdzać 
nowy obiekt, już w weekend 10-11 września. 
W programie m.in. występy lokalnych ar-
tystów oraz Margaret, a przede wszystkim 
koncert zespołu Mazowsze. Zaprezentu-
ją się również grodziskie kluby sportowe. 
Przez dwa dni będzie można także zwie-
dzać halę wraz z wieżą widokową. 

n Krzysztof Bońkowski

Hala bardzo widowiskowa 
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Grodziskie Stowarzyszenie 
„13” zaprosiło do udziału w 
Pikniku rodzinnym „Trzeźwy 
Grodzisk”. Odbywająca się 16 
lipca w Parku Skarbków im-
preza rozpoczęła się od podzię-
kowań dla prezesa Mazowiec-
kiego Związku Stowarzyszeń 
Abstynenckich Bogdana Urba-
na i  zastępcy burmistrza Gro-
dziska Tomasza Krupskiego.

– Naszym wspólnym celem 
jest trzeźwość i abstynencja. 
Dzięki temu możemy się rozwi-
jać. Pokazujemy, że można żyć 
bez alkoholu, świetnie się bawić 
i realizować w każdym aspekcie 
życia – mówił Bogdan Urban. 

– Chcieliśmy wyjść naprze-
ciw mieszkańcom, by wiedzieli, 
że mogą do nas przyjść poprosić 
o pomoc, gdy mają jakieś pro-
blemy, porozmawiać, gdy czują 
się samotni. Zaproponowali-
śmy różne animacje, zawody, 
poczęstunek, by zintegrować 
rodziny – mówiła Ewa Micha-
łowska ze stowarzyszenia. 

Na scenie wystąpili m.in. 
Igor Stanowski ze Lwowa oraz 
Lea. Ale to nie wszystko. – 
Zbieraliśmy na rehabilitację 
Kazia Stelmaszczyka – mówiła 
Hanna Kornacka, prowadząca 
imprezę.

  Tekst i fot. Anna Redel

Otwarta w czerwcu tężnia 
sprawiła, że w tym rejonie Par-
ku Skarbków można poczuć 
się niczym w uzdrowisku. 19 
sierpnia wrażenie to spotęgo-

wał Retro Dancing przy mu-
zyce Ferajny Jastrzębskiego, 
która na tę okoliczność przy-
gotowała koncert szlagierów 
międzywojennych.   (kb)

Co połączyło 24 lipca książki i 
otoczenie Dworku Adama Cheł-
mońskiego? Impreza promująca 
czytelnictwo. Głównym punk-
tem programu był kilkugodzin-
ny kiermasz książek.

– Aby kiermasz się udał, po-
stanowiliśmy zrobić większe wy-
darzenie wokół książek. Dlatego 
zorganizowaliśmy m.in. warszta-
ty robienia zakładek ze słomy dla 
dzieci i dorosłych oraz minigrę 
terenową „Poznaj bohatera ze 
swojej bajki”. Były różne zadania 
– złapanie złotej rybki, by wypo-
wiedzieć życzenie, czy też uciecz-
ka przed złym wilkiem, który 
czyhał na Czerwonego Kapturka 
– mówił Kamil Szpot z Dworku 
Adama Chełmońskiego.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się towarzyszący kier-
maszowi interaktywny koncert 
gordonowski. – Koncert był 
złożony z piosenek opartych na 
dziecięcych wierszykach, wy-
liczankach oraz z wszystkiego, 
co jest bliskie młodym czytelni-
kom. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, 
zanurzyliśmy dzieci w różno-
rodności muzycznej, nie tylko 
melodycznej, ale też rytmicznej 
– mówiła Małgorzata Grabska, 
której towarzyszyli Julia Grab-
ska, Przemysław Skałuba i Mał-
gorzata Terlikowska. W ramach 
koncertu dzieci mogły usły-
szeć pianino cyfrowe, klarnet 
i skrzypce.     (ar)

Stowarzyszenie Klub Miłośni-
ków EKD/WKD, Klub Miło-
śników Komunikacji Miejskiej 
w Warszawie oraz Centrum 
Kultury i Gmina Grodzisk na 
weekend 20-21 sierpnia przy-
gotowały dla mieszkańców 
kolejną atrakcję komunikacyj-
ną w postaci akcji „Retro bus 

– jedziemy na wieś”. Przez dwa 
dni można było odbyć podróż 
w czasie i przestrzeni i wyru-
szyć na wycieczkę po północ-
nych terenach gminy słynnym 
„ogórkiem”, czyli jelczem 
043, najpopularniejszym au-
tobusem w PRL-u, lub sanem 
H100A z 1972 roku.   (kb)

Do 5 września w foyer Kina 
Centrum Kultury można było 
oglądać wystawę prac Dariusza 
Sroczyńskiego. Autor jest absol-
wentem Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Zduńskiej 
Woli oraz studentem wydziału 

konserwacji i restauracji dzieł 
sztuki w  warszawskiej ASP. 
Tytuł ekspozycji: „Szkice” jest 
bardzo adekwatny względem 
zawartości – wystawa stanowi 
zbiór portretów i przedstawień  
postaci.    (kb)

Integracja bez bąbelków

Książkowe aktywności 

Ogórkiem na północ 

Tytuł adekwatny

Szlagiery przy tężni 
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Muza na leżaku
Seansem filmu „Szef roku” za-
kończyła się tegoroczna edycja 
Kina na leżakach, które odbywało 
się w  niektóre wakacyjne sobo-
ty w  Parku Skarbków. Chętni do 
skorzystania z tej formy atencji 
dla X Muzy wcześniej mogli obej-
rzeć m.in. „Klub rozwodników” 
oraz „Biały potok”.    (kb)
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Szanowni Mieszkańcy, 
Drodzy Czytelnicy,
serdecznie zapraszam na otwarcie hali wi-
dowiskowo-sportowej, które odbędzie się 
10 września. Myślę, że będzie to bardzo pięk-
ne przeżycie dla wszystkich. Już od godzi-
ny 12.00 będą trwały koncerty grodziskich 
zespołów, a także będzie możliwość zwie-
dzania tego fascynującego obiektu. Sądzę, 
że szczególne wrażenie na wszystkich zrobi 
panorama miasta, jaką można podziwiać 
z tarasu widokowego. Część galowa rozpocz-
nie się o godzinie 17.00, a jej zwieńczeniem 
będzie wielki koncert zespołu Mazowsze. 
Obejrzeć go będzie mogło ok. 3 tysięcy ludzi, 
więc spodziewam się, że znajdzie się miejsce 
dla wszystkich chętnych, by wziąć udział 
w premierowym koncercie w nowej hali. 
Wydarzenie nie jest biletowane, natomiast 
musimy się liczyć z tym, że choć widownia 
jest olbrzymia, pojemność obiektu nie jest 
nieograniczona. Kto nie zdąży obejrzeć hali 
w sobotę, będzie miał taką możliwość rów-
nież w niedzielę, kiedy na zewnątrz odbędą 
się koncerty zespołów artystycznych, zaś 
w środku zaprezentują się kluby sportowe.

Otwarcie hali widowiskowo-sportowej 
nie oznacza zakończenia inwestycji, która 
potrwa jeszcze kilka miesięcy. Natomiast 
z uwagi na to, że gotowe są najważniejsze 
elementy, takie jak hala główna, wieża wi-
dokowa i część edukacyjna przeznaczona 
dla Szkoły Podstawowej nr 6, uznaliśmy, 
że szkoda czekać na wykończenie całości 
i podjęliśmy decyzję o częściowym urucho-
mieniu obiektu. 

Chciałem podzielić się z Państwem ra-
dością, że w ostatnim czasie udało nam się 
w  sposób istotny poprawić estetykę miasta, 
co widać szczególnie w centrum Grodziska, 
gdzie po modernizacji otwarty został plac 
Wolności. Zostały tam zastosowane bar-
dzo nowoczesne rozwiązania, które robią 
wrażenie również na naszych przyjaciołach 
z partnerskiej gminy Weiz. Mając w pamię-
ci pierwsze kontakty, gdy to my jeździliśmy 
do Austrii, by uczyć się zagospodarowania 
przestrzeni miejskiej, odczuwam ogromną 
satysfakcję, że dziś to my możemy służyć za 
wzór. Niezmiernie się cieszę, że nowy wygląd 
placu Wolności spotkał się z pozytywnym 
przyjęciem ze strony mieszkańców, któ-
rzy przekonali się, że pojawiające się głosy 
o  zabetonowaniu tego terenu, nie miały nic 
wspólnego z rzeczywistością. Bardzo dużo 
inwestujemy w zieleń, utrzymanie parków, 
dekoracji kwietnych. Jakie efekty przynoszą 
te starania, najlepiej będą mogli się Państwo 
przekonać spoglądając na Grodzisk z wieży 
widokowej w nowej hali. Stamtąd doskonale 
widać, że miasto tonie w zieleni. Oczywiście 
cały czas walczymy z tymi, którzy chcą wyci-
nać drzewa i bardzo szanujemy głosy miesz-
kańców, którym zieleń leży na sercu. Ostat-
nio grupa mieszkańców Radoń przekonała 
nas, że modernizacja przebiegającej przez ich 
miejscowość drogi powiatowej nie musi 
oznaczać wycinki drzew. I te drzewa pozo-
staną. Dbałość o zieleń jest niezbędna wobec 
zmian, które obserwujemy. Widać również, 

Wstępniak od Burmistrza

Również z poprawą estetyki wiąże się 
przyjęta wiosną przez Radę Miejską uchwała 
krajobrazowa. Jej zapisy regulują m.in. do-
zwolone sposoby reklamowania się w prze-
strzeni publicznej. O ile właściciele reklam 
już istniejących mają jeszcze trochę czasu na 
dostosowanie ich do wymogów zapisanych 
w tym dokumencie, o tyle wszyscy, którzy 
przygotowują banery, reklamy, szyldy, muszą 
wziąć pod uwagę, że obecnie te kwestie regu-
luje uchwała krajobrazowa. Warto zapoznać 
się z jej treścią, by później nie mieć nieprzy-
jemnej niespodzianki, w postaci konieczno-
ści zmiany formatu reklamy. 

Estetykę centrum miasta poprawić po-
winna również zabudowa działki na rogu 
ul. Spółdzielczej i Kościuszki. Prywatny in-
westor uzyskał już zezwolenie na budowę 
i  niebawem rozpocznie się budowa aparta-
mentowca. Jest również nadzieja, że nowe-
go, lepszego zagospodarowania doczeka się 
także teren tzw. wnęki, czyli terenów pogie-
esowskich przy ul. Sienkiewicza, które obec-
nie mają prywatnych właścicieli. 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, co 
w grodziskiej oświacie oznacza sporo zmian 
na lepsze. Szkoła Podstawowa nr 6 wraz 
z  otwarciem hali widowiskowo-sportowej 
zyska nowe możliwości i nową przestrzeń, 
bowiem w obiekcie znajdzie się świetlica 
szkolna, a także sale edukacyjne. Większy-
mi niż dotychczas możliwościami i komfor-
tem po rozbudowie budynku przy ul. Bart-
niaka dysponuje Szkoła Podstawowa nr 1. 
Jako samodzielna jednostka swoją historię 
zaczęła pisać Szkoła Podstawowa w Szczę-
snem. Te wszystkie elementy oddziałują 
na inne placówki oświatowe – poprawa 
warunków powinna być szczególnie odczu-
walna w SP  w Adamowiźnie i SP w Ksią-
żenicach, gdzie zdecydowanie zmniejszyła 
się zmianowość. Nadal będziemy mieli 
w grodziskim systemie oświaty sporo dzieci 
z Ukrainy, którymi musimy się zaopieko-
wać. Natomiast nie ulega wątpliwości, że od 
września oświata będzie pracowała w zde-
cydowanie lepszych warunkach. 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

że istnieje ryzyko pojawienia się w przyszło-
ści problemów z wodą. Dlatego projektujemy 
zbiornik w Chlebni, żeby tę wodę retencjono-
wać i zasilać nią nasze pokłady wodonośne.

A wracając jeszcze do tematu placu Wol-
ności, cieszę się, że z takim entuzjazmem 
spotkało się zainstalowanie historycznej 
pompy, która niegdyś stała przy ul. Sien-
kiewicza, a teraz, po odrestaurowaniu przez 
lokalnych rzemieślników, bardzo pięknie 
wkomponowała się w całość. Słowa uzna-
nia należą się Katarzynie Marcinkowskiej 
z Urzędu Miejskiego, która cały projekt rewi-
talizacji placu Wolności nie tylko wymyśliła 
i koordynowała jego realizację od początku 
do końca, ale również zadbała o jego finan-
sowanie. Bo całkowity koszt przedsięwzięcia 
w 85 proc. został sfinansowany z Funduszy 
Norweskich. Chciałbym również podzię-
kować Magdalenie Okrasie, która ze strony 
Urzędu Miejskiego sprawowała nadzór tech-
niczny nad inwestycją.

Przy okazji otwarcia placu Wolności sły-
szałem też wiele pytań od mieszkańców, co 
dalej z deptakiem. Projektujemy przebudo-
wę ul. 11 Listopada, ale proszę pamiętać, że 
tak jak wszyscy odczuwamy boleśnie wzrost 
cen energii, również dla gminnych finansów 
jest to istotny czynnik. A w związku z tym 
konieczne jest zachowanie pewnej powścią-
gliwości w inwestycjach i skoncentrowa-
nie się na tych absolutnie priorytetowych. 
A musimy w najbliższym czasie zrealizować 
budowę szkoły w Szczęsnem, moderniza-
cję Okrężnej, Batorego, Topolowej, Banko-
wej, Prostej, budowę ścieżek rowerowych 
wzdłuż ul. Montwiłła i Żyrardowskiej. To są 
wszystko sprawy, które wymagają realizacji 
w najbliższym czasie i na tym będziemy się 
skupiali. Deptak w obecnej formule jeszcze 
chwilę może przetrwać. Natomiast liczę, że 
sam plac Wolności również będzie oddziały-
wał pozytywnie na deptak. Wystawiamy na 
sprzedaż gminną kamienicę przy pomniku 
i mam nadzieję, że pojawi się tam kreatyw-
ny inwestor, który zrobi piękną kawiarnię, 
restaurację, coś, co wygeneruje miejsce spo-
tkań przy tym pięknym placu i zapoczątkuje 
ożywienie tej części miasta.
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500-lecie Grodziska4

Pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej VIII kadencji miała wyjątkowo uroczysty charakter. 
22 lipca radni spotkali się na placu Wolności, by obradować w obecności licznie zgromadzo-
nych mieszkańców i przybyłych gości. Asumptem do tak nadzwyczajnej lokalizacji i formuły 
sesji była 500. rocznica nadania praw miejskich.
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Legenda głosi, że król Zygmunt I Stary 
prawa miejskie nadał Grodziskowi pod 
wpływem impulsu, jakim było skosz-
towanie wody z tutejszego źródła. Jeśli 
przed pięciuset laty było równie upalnie, 
co 22 lipca 2022 roku, to trudno dziwić 
się przedostatniemu z Jagiellonów, że 
postanowił w sposób wyjątkowy uho-
norować miejscowość, gdzie ugasił pra-
gnienie. Skwar co prawda nie zakłócił 
przebiegu obrad, ale z pewnością zdyna-
mizował uroczystość.

 – Nie wyobrażam sobie, żeby uroczy-
sta sesja w 500-lecie Grodziska nie od-
była się w tym miejscu, tak ważnym dla 
historii. Za nami jest Miejsce Straceń, na 
tym placu zginęło podczas bombardowa-
nia kilkadziesiąt osób, to tu odbywały się 
różne uroczystości, jak również było tu 
wiele radosnych momentów podczas roz-
maitych imprez. Ten plac jest symbolem 
Grodziska. Dzisiejsza sesja to jest hołd 
dla wszystkich mieszkańców Grodziska 
Mazowieckiego, którzy dla tego mia-
sta pracowali, którzy to miasto tworzyli 
i dzięki którym jesteśmy bardzo szczęśli-
wi, że tu żyjemy – mówił burmistrz Grze-
gorz Benedykciński.

 Rozpoczęcie obrad poprzedziło ode-
granie hymnu narodowego i podniesienie 
flagi państwowej. Następnie przewodni-
cząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska 
powitała licznie przybyłych gości, wśród 
których znaleźli się m.in. wicemarsza-
łek Senatu Michał Kamiński, ambasador 
Belgii Luc Jacobs, poseł Zdzisław Sipie-
ra, starosta grodziski Marek Wieżbicki, 
starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza, 
wicestarosta warszawski zachodni Woj-
ciech Białas, radni sejmiku województwa 
mazowieckiego Dorota Stalińska i Michał 
Prószyński, reprezentanci gmin partner-
skich – Klaus Feichtinger z austriackiego 
Weiz oraz burmistrz Giżycka Wojciech 
Iwaszkiewicz, a także Honorowi Oby-
watele Grodziska Mazowieckiego, księ-
ża, sołtysi, przedstawiciele grodziskich 
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji.   

 W porządku obrad znalazła się tylko 
jedna uchwała, a dotyczyła nazwania te-
renu przed Centrum Kultury, który de-
cyzją radnych nosić będzie miano „Placu 
500-lecia”.

 Wcześniej krótką prelekcję na temat 
historii Grodziska Mazowieckiego wy-
głosił radny Łukasz Nowacki, na co dzień 
specjalista ds. historii miasta w Ośrodku 
Kultury. Sesja była również okazją do 
uhonorowania osób, które wyróżniły się 
w sposób szczególny swoją pracą na rzecz 
społeczności lokalnej. Laureatami odzna-
ki „Zasłużony dla Samorządu”, wręczonej 
przez dyrektora gabinetu politycznego 
MSWiA Michała Prószyńskiego, zostali: 
Iwona Mejsner, Bożena Bajkowska, Wie-
sława Śliwińska, Stanisław Pietruczuk, 
Aleksandra Kapuściak, Andrzej Okurow-
ski, Alicja Pytlińska, Henryk Tuszyński, 
Sylwester Stankiewicz, Joanna Krupska, 
Jarosław Redel, Bogdan Banasiak oraz 
– pośmiertnie – Maria Michalak. Nato-
miast „Złote Bogorie” zostały przyzna-
ne: Klausowi Feichtingerowi, Danucie 
Pokropek,  Zdzisławowi Sadowskiemu, 
Aurelii Sobieraj, Januszowi Sobierajowi, 

Adamowi Szczepanikowi, Bogdano-
wi Banasiakowi, Irminie Dziekańskiej, 
Robertowi Dziekańskiemu, Markowi 
Finkowskiemu, Piotrowi Galińskiemu, 
Wojciechowi Hardtowi, Romanowi Igna-
siakowi, Jarosławowi Józefowiczowi, 
Bogdanowi Kakietkowi, Aleksandrze Ka-
puściak, Marii Kietlińskiej, Stanisławowi 
Kolasie, Krzysztofowi Kowalczykowi, 
Andrzejowi Okurowskiemu, Jarosławo-
wi Redlowi, Stanisławowi Pietruczuko-
wi, Alicji Pytlińskiej, Małgorzacie Sobol, 
Tadeuszowi Stachlewskiemu, Tomaszowi 
Suchożebrskiemu, Helenie Szpak, Wie-
sławie Śliwińskiej, Henrykowi Tuszyń-
skiemu, Grażynie Walczyk, Sławomirowi 
Walczyńskiemu, Joannie Wróblewskiej, 
Markowi Żurawieckiemu, Ewie Błoń-
skiej, Danucie Dubieleckiej, Dorocie Pie-
niążek-Fibich, Sławomirowi Pietraszko-
wi, Andrzejowi Szymańskiemu i Jerzemu 
Zawadzkiemu.

 Wyjątkowo trwałą pamiątką po uro-
czystej sesji jest kapsuła czasu, którą 
z klauzulą „otworzyć 22 lipca 2072 roku”, 
wmurowano na placu Wolności. O czu-
wanie nad prawidłowością tego procesu 
poproszeni zostali Zdzisław Sadowski 
– Honorowy Obywatel Grodziska, Wik-
toria Kieszkowska – wiceprzewodniczą-
ca Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej, 
oraz przedstawiciele najmłodszego po-
kolenia grodziszczan: Marlena Potocka 
i Antoni Suchożebrski. 

 Uroczyste okoliczności nie stały w ko-
lizji z sympatyczną atmosferą spotkania. 

– To wielki honor być tutaj, bo rzadko 
kiedy jest się na urodzinach kogoś, kto 
ma 500 lat – powiedział wicemarszałek 
Senatu Michał Kamiński, podkreślając, 
że mieszkańcy Grodziska wraz ze swo-
im burmistrzem budują tu i teraz Polskę, 
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W godzinach wieczornych 22 lipca 
punkt ciężkości obchodów 500-lecia 
nadania praw miejskich przeniósł się 
fizycznie i tematycznie w kierunku ko-
lei. Przed dworcem PKP otwarta została 
wystawa plenerowa „Dworce w stylu na-
rodowym na Mazowszu”, przygotowana 
przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kul-
tury Muzart dzięki dofinansowaniu Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz Gminy 
Grodzisk Mazowiecki przy współpracy 
z  Ośrodkiem Kultury. Ekspozycja pre-
zentuje charakterystyczne budynki sta-
cyjne zaprojektowane przez wybitnego 
architekta Romualda Millera. Co ważne, 
w zgodnej opinii autorek wystawy – Jo-
anny Fido, Nataszy Rączki i Elżbiety 
Leszczyńskiej, najpiękniejszy na Ma-
zowszu dworzec projektu Millera znaj-
duje się w… Grodzisku Mazowieckim.

 Z kolei w Poczekalni PKP odbył się 
wernisaż wystawy „Para zbliża odległo-
ści” autorstwa sąsiadów z Milanówka: 
Anety Majak i Andrzeja Paszkego. Eks-
pozycja poświęcona jest powstaniu Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, która 
stała się kamieniem milowym dla rozwo-
ju zarówno Grodziska, jak i Milanówka. 

  – Pamiętajmy o tym, że Grodzisk jest 
miastem, które przez wiele lat z kolei 

żyło, któremu kolej przyniosła letnisko, 
a potem przemysł. Po wtóre to miasto, 
które w 1927 roku dzięki kolejce EKD 
uzyskało drugie kolejowe połączenie 
z Warszawą i  to była pierwsza w Polsce 
kolej elektryczna. Więc można powie-
dzieć, że Grodzisk koleją stoi – powie-
dział Łukasz Nowacki, który następnie 
wcielił się w rolę przewodnika podczas 
spaceru historycznego. Ta forma popu-
laryzacji dziejów miasta od lat cieszy się 
dużą popularnością wśród mieszkań-
ców, ale tym razem padł rekord frekwen-
cji – jak na jubileusz przystało. Eduka-
cyjna wędrówka zakończyła się na placu 
Wolności, gdzie atmosfery dopełnił kon-
cert kapeli Przemysława Skałuby. 

 n  Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski

W kierunku kolei i z powrotem

z  której możemy być dumni. Urodzino-
wym prezentem od posła Zdzisława Sipie-
ry był portret króla Zygmunta I Starego. 
– Grodzisk się rozwija, Grodzisk ściąga 
kapitał, Grodzisk jest ważnym miejscem 
na mapie. Gratuluję sukcesów, bo robi-
cie to w  sposób przemyślany, w  sposób 
taki, który jest elementem związanym 
z  przyszłością – mówił były starosta 
pruszkowski, wspominając bardzo dobrą, 
apolityczną współpracę z grodziskim sa-
morządem w sprawie budowy obwodnicy 
w czasach gdy był wojewodą mazowiec-
kim. Starosta Marek Wieżbicki najwięk-
szym kapitałem Grodziska nazwał jego 
mieszkańców, zaś radna sejmiku Dorota 
Stalińska przekazała wyrazy uznania 
i  gratulacje od marszałka województwa 

mazowieckiego Adama Struzika. Z kolei 
Klaus Feichtinger zapraszał grodziszczan 
do wizyty w Weiz. – Cieszymy się za każ-
dym razem, kiedy możemy przyjechać tu-
taj i również zapraszamy was, żebyście jak 
najczęściej przyjeżdżali do Weiz – mówił. 

Po zakończeniu plenerowej sesji na 
wszystkich przybyłych czekał okazały 
tort 500-lecia. Każdy z obecnych mógł 
również złożyć swój autograf na akcie 
lokacyjnym, którego ogromnych rozmia-
rów kopia dostępna była w pobliżu placu 
Wolności. 

n  Krzysztof Bońkowski 
Zdjęcia: Marcin Masalski

Z relacją z sesji Rady Miejskiej, zwołanej 
na 31 sierpnia, będzie można zapoznać się 
w kolejnym wydaniu „Bogorii”. 
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Wystrzałem z armaty otwarto 23 lipca Piknik Historyczny. Udanej zabawy 
zebranym życzyli ze sceny radni Rady Miejskiej. – To kolejne fantastyczne 
wydarzenie z naszych świątecznych grodziskich dni i cieszymy się, 
że w cieniu starodrzewia parku będziemy uczestniczyli w tak pięknym 
wydarzeniu – mówiła Aleksandra Kapuściak. Łukasz Lewandowski 
dodał: – Mam nadzieję, że kolejne pięćset lat będzie równie innowacyjne, 
rozwojowe, w którym mieszkańcy będą mogli być tak samo dumni, tak jak 
my z tego, że jesteśmy mieszkańcami tej wspaniałej miejscowości.

Szesnasty wiek 
na wyciągnięcie ręki

– Ideą pikniku było pokazanie, jak wyglą-
dało życie w XVI wieku, czyli dokładnie 
w momencie, w którym Grodzisk otrzymał 
prawa miejskie. Jak głosi legenda, król Zyg-
munt Stary zatrzymał się tutaj, skosztował 
wody ze źródełka i powiedział, że nigdy nie 
pił tak dobrej wody, więc odtworzyliśmy to 
wydarzenie przy pomocy grupy Amazonka, 
posiadającej własną stadninę – mówiła Al-
dona Józefowicz z Ośrodka Kultury, która 
wraz z Łukaszem Nowackim odpowiedzial-
na była za organizację pikniku.

W inscenizacji, poza królem, wzięli udział 
królowa Bona i dworzanie. To nie jedyne 
postacie, które pozwoliły osobom uczestni-
czącym w imprezie przenieść się w czasie. 
– Mieliśmy pokazy wojska oraz zaprezento-
waliśmy ważne rzemiosła w owym okresie. 
Przeprowadzaliśmy warsztaty kaflarskie, 
warsztaty kaligrafii z wykorzystaniem pa-

pieru czerpanego. Można było wziąć udział 
w warsztatach tkackich i zrozumieć fenomen 
robienia tkanin oraz znaczenia porządnych 
sprzętów do tego działania. Razem robiliśmy 
sznurki, które wykonywał rzemieślnik zwa-
ny pasamonikiem. Edukujemy poprzez żywe 
lekcje historii, tak by każdy mógł własnymi 
rękoma jej dotknąć – mówiła Małgorzata 
Krasna-Korycińska z firmy Archeoconcept, 
która odpowiadała za część rekonstrukcyjną.

Wśród warsztatowej oferty znalazły się 
również zajęcia związane z kosmetykami. 
– Dawniej radzono sobie w taki sposób, że 
były one czerpane z natury. Pokazujemy 
składniki takie jak lawenda, wosk różany, 
laurowy, jaśminowy, octy ziołowe, mąki, 
zmielone na proszek zioła, ekstrakty alko-
holowe – mówiła Dominika Dudzic, która 
od lat zajmuje się zielarstwem i przyjechała 
do Grodziska aż z Kaszub.

Ponadto w ramach imprezy dzieci ko-
rzystały z warsztatów plastycznych, pod-
czas których mogły zrobić np. własny herb. 
Z  pomocą mincerza każdy mógł wybić 
okolicznościową monetę. – Mieliśmy też 
strefę komercyjną, aby chętni mogli sobie 
zakupić coś pamiątkowego. Były to rzeczy 
szlachetne, czyli rękodzieło, biżuteria, cera-
mika, drewniane rzeźby czy obrazy – mó-
wiła Aldona Józefowicz. Warto odnotować, 
że autorem rzeźb był Honorowy Obywatel 
Grodziska – Adam Szczepanik, zaś obrazy 
wyszły spod pędzla znanego grodziskiego 
malarza Pawła Cabanowskiego.

Plany organizatorów nieco pokrzyżowała 
aura – ulewa uniemożliwiła występ zespo-
łowi Żmij, którego koncert został przenie-
siony na 17 września.

  Anna Redel 

Szybko do skarbowego
– Jest to droga o długości 1200 metrów ze 
ścieżką rowerową, chodnikami, jezdną as-
faltową o szerokości 6 metrów. To bardzo 
dogodny łącznik komunikacyjny, który, 
mamy nadzieję, sprawi, że natężenie ru-
chu w centrum miasta trochę się zmniej-
szy. Na skrzyżowaniu z ulicą Montwiłła 
znajduje się rondo. Koszt inwestycji to 
6,8 mln zł, z czego 3,3 mln zł to dofinan-
sowanie z Rządowego Programu Rozwo-

ju Dróg – mówiła Urszula Chrzanowska, 
naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy 
Zewnętrznych w  grodziskim Urzędzie 
Miejskim. Znaczenie tej arterii podkreślał 
burmistrz Grodziska. – Ta droga umożliwi 
szybki dojazd do szpitala, urzędu skarbo-
wego, na basen bez konieczności wjeżdża-
nia do centrum miasta – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński, który dziękował 
osobom zaangażowanym w realizację 
przedsięwzięcia oraz mieszkańcom sąsia-
dującym z tą drogą.

Przeprowadzenie pikniku sportowego 
w tym miejscu było uzasadnione. – Asfal-
towa ścieżka będzie służyła rowerzystom 
i rolkarzom, dlatego te dwie dyscypliny 
w  postaci GKK Opty Mazowsze i  UKS 
Sparta, musiały być obecne – mówił Ma-
riusz Smysło, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. A najmłodsi zmierzyli się 
ze specjalnym slalomem rozstawionym 
na środku jezdni, po czym otrzymali  
nagrody.

  Tekst i fot. Anna Redel 

23 lipca otwarto drogę łączącą 
ulice Daleką i Radońską. Z tej 
okazji zorganizowano piknik 
sportowo-rekreacyjny.
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„500 plus, czyli Zgrany Grodzisk” to tytuł widowiska muzyczno-
-teatralnego, które 24 lipca wystawiono w Parku Skarbków. 
Kilkudziesięciu wykonawców dało popis swoich umiejętności 
zachwycając zgromadzoną w niedzielny wieczór publiczność.
– Rocznica 500-lecia miasta to był impuls. 
Dlatego z jednej strony postanowiliśmy za-
angażować lokalne siły artystyczne, czyli 
muzyków, wokalistów, aktorów z Grodziska, 
a z drugiej zaprosiliśmy do udziału w musi-
calu profesjonalistów, np. szczudlarzy. Wy-
dawać by się mogło, że opowiadanie historii 
pięciuset lat to karkołomny pomysł, jednak 
my ją opowiadaliśmy z perspektywy histo-
rii muzycznej, która jest imponująca. Dla 
danych epok wykorzystaliśmy charaktery-
styczną oprawę muzyczną, np. brzmienie or-
kiestry dętej. Na finał wybraliśmy utwór nie-
żyjącego już Zbigniewa Wodeckiego „Lubię 
wracać tam gdzie byłem”, podczas którego 
można było usłyszeć wszystkich wykonaw-
ców – mówił Maciej Kierzkowski, współ-
twórca i współpomysłodawca widowiska, 
autor opracowań muzycznych i kierownik 
muzyczny, producent.

W widowisku wystąpili soliści: Paweł Lip-
nicki, Piotr Warachowski, Natalia Spinek, 
Zuzanna Kajka i Dominika Kamińska. Za-
prezentowały się grupy Mim Net, JO ART 
SHOW, Archeoconcept oraz Aleksandra Ma-
zur. Scenki aktorskie profesjonalnie wykonali 
uczestnicy Grupy Teatralnej Strefy Aktywne-
go Seniora prowadzeni przez Joannę Cichoń. 

Swoim śpiewem wydarzenie wzbogaciły Gro-
dziski Chór Bogorya pod kierunkiem Marci-
na Łukasza Mazura oraz Chór Viva La Mu-
sica pod dyrekcją Stanisława Wiśniewskiego. 
Perfekcyjnie grały Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta pod batutą Tomasza Kirszlinga i Orkie-
stra Maćka Kierzkowskiego. Opracowaniem 
graficznym i audiowizualnym zajmowała się 
Julia Zduń. Za scenografię odpowiedzialna 
była Aleksandra Reda. Kierownictwo pro-
dukcji należało do Magdaleny Masewicz-
-Kierzkowskiej. Była to koprodukcja Akade-
mii Profil. Przedsięwzięcie współfinansowała 
gmina Grodzisk Mazowiecki.

– Próbowałem stworzyć scenariusz, któ-
ry będzie łączył wydarzenia w taki sposób, 
żeby przez pryzmat muzyczny w miarę płyn-
nie można było poznać historię Grodziska. 
Wielką siłą tego przedstawienia byli artyści, 
którzy z zapałem i zamiłowaniem na scenie 
występowali i chcieli się bawić w tworzenie 
kultury. Zależało nam na tym, aby cały czas 
scena i okolice sceny żyły, poza momenta-
mi nawiązującymi do wojen światowych, 
gdy scena zamierała. Były scenki aktorskie, 
śpiew, taniec, kuglarski korowód. Był ele-
ment żywiołu, ale to dobrze, tak miało być! 
– mówił reżyser Leszek Zduń.

Licznie zgromadzona publiczność na 
widowisko czekała z ogromnym apetytem, 
zaostrzonym dodatkowo jubileuszowymi 
babeczkami, którymi w liczbie 500 często-
wał grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
I śmiało można powiedzieć, że ten apetyt 
na niezwykłe przeżycia artystyczne został 
w pełni zaspokojony. 

  Anna Redel 

Dzieje z elementem żywiołu
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– 500-lecie Grodziska Mazowieckiego to 
dla nas wydarzenie niezwykle ważne, dla-
tego proszę o odprawienie mszy w intencji 
wszystkich mieszkańców w historii Grodzi-
ska, wszystkich, którzy budowali to miasto 
niezależnie od ich pochodzenia, religii – te 
słowa skierował burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński do kardynała bp. Kazimierza Ny-
cza, który 24 lipca koncelebrował w Parku 
Skarbków plenerową mszę świętą.

– Jesteśmy tutaj, aby sobie uświadomić, 
co oznacza 500 lat w historii miasta. A to 
oznacza dwadzieścia ludzkich pokoleń, 
które to miasto budowały, tworzyły, roz-
wijały, żebyśmy dziś mogli powiedzieć 
Bogu i ludziom „dziękuję”. Wasza mała 
ojczyzna jest dana wam jako wspólno-
ta, której tożsamość należy pielęgnować 
i  wtedy gdy trzeba, to trzeba tej tożsa-
mości bronić – mówił podczas homilii 

Metropolita Warszawski, podkreślając, 
konieczność jedności i ciągłości kultury, 
nauki, wychowania, troski o szkolnictwo, 
służbę zdrowia i pewną dumę z bycia 
mieszkańcem tego miasta. Przypomniał 
również, że to właśnie w Grodzisku naro-
dziła się idea dużych rodzin, która rozpły-
nęła się na całą Polskę.

   Tekst i fot. Anna Redel

Dwadzieścia pokoleń tożsamości 
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W Willi Niespodzianka 10 sierpnia 
została podpisana umowa na budo-
wę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 
oświetlenia drogowego i wewnętrznej 
linii zasilającej w ulicy Szwedzkiej.

21 lipca w grodziskim ratuszu doszło do podpisania umowy na wyposa-
żenie obserwatorium astronomicznego i tarasu widokowego w nowej hali 
widowiskowo-sportowej.

Zakablują Szwedzką

Namiastka kosmosu 

Korespondencja 
500-lecia

Firma Budwex Mieczysław Wasilewski 
na wykonanie prac ma osiem miesięcy. 
Wartość umowy wynosi blisko 418 tys. zł. 
– Jest to bardzo ważna umowa ze względu 
na to, że ulica Szwedzka jest ulicą wąską 
i ta energetyka, która w tej chwili się tam 
znajduje, uniemożliwiała nam budowę 
chodnika i drogi, która gwarantowałaby 
wysoki poziom bezpieczeństwa. To jest 
podstawa tej inwestycji, bo ulica Szwedzka 
stanowi istotną drogę łączącą ul. Bałtycką 
z ul. Graniczną, co jest szczególnie ważne 

dla mieszkańców Łąk – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Zakres prac obejmuje m.in. budowę linii 
kablowych oświetlenia ulicznego, przyłączy 
WLZ do posesji od złącz kablowych, demon-
taż istniejących przyłączy napowietrznych 
i demontaż istniejącego oświetlenia uliczne-
go wraz z utylizacją, budowę kablowych li-
nii monitoringu (kanału technologicznego) 
oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej 
napowietrznej w miejsce nie powodujące 
kolizji do granicy pasa drogowego. n (ar)

– Mamy taką ideę, aby przybliżyć możli-
wość poznawania przestrzeni kosmicznej. 
To obserwatorium połączone jest z dużym 
tarasem widokowym, z którego będziemy 
mogli oglądać Grodzisk dookoła, dodat-
kowo będzie pięć lunet, które pozwolą na 
zobaczenie Warszawy – mówił burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

Wykonawcą została firma Delta z Bia-
łegostoku, która dostarczy m.in. komplet 
dwóch teleskopów – słonecznego i noc-
nego. – Gdy wybierzemy jakiś punkt na 

niebie i  wycelujemy na niego teleskop, to 
ze względu na to, że kopuła ma obrotnicę, 
czyli mechanizm silnikowy, który się kręci 
z identyczną prędkością obrotową jak obrót 
ruchu Ziemi, pozwala to śledzić dany obiekt 
bardzo długo i wykonywać tak zwane astro-
fotografie. Pełna automatyka polega na 
tym, że obraca się i kopuła, i teleskop – mó-
wił Leszek Hus, przedstawiciel wykonawcy. 
Poinformował też, że z obserwatorium bę-
dzie można zobaczyć ciała niebieskie takie 
jak gwiazdy, planety, mgławice, obiekty 
głębokiego nieba i naszego naturalnego 
satelitę – Księżyc. Obiekt ma popularyzo-
wać naukę o astronomii. – Postanowiliśmy 
przygotować dla mieszkańców niespo-
dziankę w postaci gabloty meteorytów. Gdy 
oglądamy kosmos, to chcielibyśmy dotknąć 
jego kawałka chociaż w namiastce i takim 
dobrym sposobem jest dotknięcie mete-
orytów. Ponadto pokażemy tektyty, czyli 
to coś, co powstaje po uderzeniu meteorytu 
w Ziemię – dodał Leszek Hus.  n (ar)

    Z głębokim smutkiem i żalem
zawiadamiamy,

że w dniu 20.08.2022 roku
zmarł

ŚP. Paweł Świątek
lekarz internista-kardiolog.

Był wspaniałym kolegą, 
skromnym i oddanym dla chorych 

człowiekiem. Jako lekarz był 
wybitnym praktykiem o wielkiej 

wiedzy medycznej.
Zespół Oddziału Wewnętrznego 

Szpitala Zachodniego  
w Grodzisku Mazowieckim

    Z wielkim smutkiem 
zawiadamiamy, 

że 10 lipca 2022 roku
 zmarł w wieku 71 lat 

nasz Kolega i Przyjaciel, 
wspaniały Człowiek 
i doskonały muzyk, 
Adam Blacha  

Blaszyński
Bardowie Zachodniego Mazowsza

    Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy 

Doktora Pawła Świątka 
wieloletniego Lekarza Oddziału 

Chorób Wewnętrznych  
Szpitala Zachodniego. 

Człowieka wielkiego serca, 
wrażliwego na ludzkie cierpienie, 

dobrego i życzliwego kolegę. 
Rodzinie

składamy wyrazy  
głębokiego współczucia.
Dyrekcja i Pracownicy  
Szpitala Zachodniego

    Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

Pani Władysławy Pawlak,
Matki

Ordynatora Oddziału Chirurgii 
Ogólnej Szpitala Zachodniego 

w Grodzisku Mazowieckim
składamy kondolencje i wyrazy 

współczucia
Rodzinie i Bliskim

Zespół Oddziału Chirurgii

    Pani Bożenie Falucie 
najserdeczniejsze wyrazy 
głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Męża 
składają 

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

    Profesorowi
Jackowi Pawlakowi

wyrazy serdecznego współczucia
w związku ze śmiercią

Mamy
składają

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński

i Rada Miejska  
w Grodzisku Mazowieckim

W związku z jubileuszem nadania Gro-
dziskowi praw miejskich korespondencja 
polecona nadawana w oddziale Poczty 
Polskiej na Skarpie do 19 sierpnia stem-
plowana była okolicznościowym datow-
nikiem 500-lecia. Z kolei w dystrybucję 
związanych z jubileuszem znaczków i kart 
pocztowych zaangażowała się Poczekal-
nia PKP. n (kb)
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Pomysł z pomagania 

Odwaga doceniona

Stacjonarnie i wirtualnie

Bogactwo we Wspólnocie Wypuszczenie 
czy porzucenie?

Centrum Edukacji Planeta Rozwoju przy 
współpracy z grodziskim Biurem Oświa-
ty zorganizowało w wakacje bezpłatne 
półkolonie dla dzieci z Ukrainy, które 
uczęszczały do szkół w gminie Grodzisk. 
Program obejmował zajęcia sportowe, kre-
atywne, plastyczne, muzyczne, fizyczno-
-chemiczne, kulinarne, a także animacje, 
strzelanie z łuków, softball, eksperymenty 
i wycieczkę. W  dwóch turnusach wzięło 
udział w sumie 65 dzieci w wieku 6-12 lat. 

– Pomysł zrodził się w trakcie poma-
gania uchodźcom z Ukrainy, którzy 

przebywają w Centrum Humanitarnym 
PTAK w Nadarzynie. Ponieważ Centrum 
Humanitarne w Nadarzynie jest miej-
scem tymczasowym, chcieliśmy zrobić 
coś dla dzieci, które mieszkają i  chodzą 
do szkół w naszej gminie – zdradzają ge-
nezę idei półkolonii Kasia i Marek Stęp-
niowie, właściciele CE Planeta Rozwoju. 
Dziękując dyrekcji SP nr 2, dodają też, 
że ich marzeniem jest stworzenie w Gro-
dzisku placówki, która zadba o właściwą 
integrację społeczną osób przybyłych 
z Ukrainy.  n (kb)

Niezwykłą odwagą wykazała się pod 
koniec lipca pani Grażyna, pracow-
nica grodziskiej galerii. Będąc świad-
kiem ucieczki mężczyzny po włama-
niu do kantoru i nieudanej próbie 
kradzieży, kobieta dokonała oby-
watelskiego ujęcia i przekazała deli-
kwenta w ręce policji. W uznaniu dla 
odwagi cywilnej dzielnej mieszkance 
Grodziska osobiście podziękowali 
wiceburmistrz Tomasz Krupski, ko-
mendant grodziskiej policji mł. insp. 
Wojciech Bogiel oraz jego zastępca 
mł. insp Krzysztof Domeracki.  n (kb)

W dniach 17-18 września i 24-25 wrze-
śnia w Grodzisku zostaną zorganizowa-
ne bezpłatne warsztaty z programowa-
nia, w których po wcześniejszym zapisie 
będą mogli wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych i średnich. Zajęcia odbę-
dą się stacjonarnie w siedzibie Gigantów 
Programowania (ul. Sienkiewicza 52) 
oraz w technologii wirtualnych klas. 
W zróżnicowanej ofercie skierowanej do 
poszczególnych klas szkolnych jest pro-
gramowanie, m.in. w Scratch, Minecraft 
Education Edition czy Pythonie. Szcze-
gółowe informacje na temat akcji, której 
motywem przewodnim będzie cyberbez-
pieczeństwo, można znaleźć na stronie 
www.kodujzgigantami.pl.  n (ar)

Drugie miejsce zajęła gmina Gro-
dzisk w  kategorii miast powiatowych 
w rankingu „Najbogatsze samorządy 
w 2021 r.” przygotowanym przez Pismo 
Samorządu Terytorialnego „Wspólno-
ta”. Według zestawienia zamożniejsze są 
tylko Polkowice, zaś wśród samorządów 
mazowieckich Grodzisk okazał się bez-
konkurencyjny dystansując Piaseczno, 
Kozienice i  Nowy Dwór Mazowiecki, 
które również znalazły się w pierwszej 
dziesiątce rankingu. n (kb)

Napisał do nas mieszkaniec Natolina 
zarzucający Straży Miejskiej znęcanie 
się nad zwierzętami. Do tej odważnej 
tezy skłoniły go wydarzenia z sierpnia. 
Otóż czytelnik na przełomie wiosny i lata 
przygarnął kotkę wyrzuconą z przejeż-
dżającego w okolicy auta, chcąc dać jej 
tymczasowe schronienie. Kotka po kil-
ku tygodniach okociła się, więc okres 
tymczasowy się wydłużył. W pewnym 
momencie zwierzę stało się agresywne 
wobec domowników, dlatego czytelnik 
poprosił o pomoc Straż Miejską. Według 
jego relacji wkrótce pojawił się strażnik 
miejski i poinformował, że kotka po ste-
rylizacji zostanie wypuszczona w miej-
scu, skąd ją zabrano. Według niego takie 
postępowanie nosi znamiona porzuce-
nia, a więc znęcania się nad zwierzęciem. 
Ponadto, jak twierdzi, kotka rzeczywi-
ście po kilku dniach pojawiła się w domu 
w opłakanym stanie, o co czytelnik rów-
nież obwinia Straż Miejską. Zasugerował 
również, że nie wiadomo, co się stało 
z kociętami, które także zostały zabrane 
przez Straż Miejską z zapewnieniem, że 
zostanie im zagwarantowana opieka. 

Poproszona o komentarz w tej spra-
wie Straż Miejska potwierdziła, że taka 
interwencja miała miejsce. Co więcej, 
potwierdziła również fakt wypuszczenia 
zwierzęcia.

– Kot jest zwierzęciem wolno żyjącym, 
a ze względu na jego bytowy charakter, po 
wcześniejszym przebadaniu przez lekarza 
weterynarii i za jego zgodą, został wy-
puszczony w miejscu odłowienia, w celu 
ewentualnego powrotu na swoje teryto-
rium. Zgłaszający zataił, iż jest to zwierzę, 
które wcześniej przygarnął i się nim opie-
kował. W tej sytuacji zapewne kot po wy-
puszczeniu powraca do swojego prawne-
go opiekuna, jakim okazał się zgłaszający, 
który go karmił i zapewniał mu schronie-
nie. Natomiast odłowione kocięta znajdu-
ją się w lecznicy weterynaryjnej i  nadal 
oczekują na chętną osobę z dobrym ser-
cem do adopcji – informował 24 sierpnia 
Wojciech Chmielecki, zastępca komen-
danta Straży Miejskiej. n (kb)
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Po długich miesiącach, gdy większość głównego miejskiego placu znajdowała się za drutami 
ogrodzenia postawionego przez budowlańców w związku z modernizacją, 21 sierpnia plac Wolności 
został oficjalnie oddany do użytku i od razu został zaanektowany przez tłumy mieszkańców, którzy 
w nowej przestrzeni czuli się jak u siebie. I to chyba najlepiej świadczy o efekcie inwestycji.
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Plac Wolności na wolności 
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– Dzisiejszy dzień wpisze się w pamięć 
naszego miasta, ponieważ oddajemy po re-
nowacji plac Wolności, plac, który pamięta 
historię Grodziska. Mam nadzieję, że od 
dzisiaj będzie on służył państwu do wypo-
czynku, spacerów i relaksu – powiedziała 
przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna 
Wróblewska.

A mieszkańcy nadzieje pani przewodni-
czącej od razu spełnili z entuzjazmem ko-
rzystając z nowych alejek, przysiadając na 
ławeczkach, podziwiając uroki fontanny, 
a także zgłębiając tajniki obsługi pompy. 

– To jest odrestaurowana pompa, która 
stała kiedyś przy kościele. Woda nada-
je się do picia, tylko nie pompujemy tak 
jak kiedyś, tylko uruchamiamy ją przyci-
skiem – instruował burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, który do przecięcia wstęgi 
zaprosił wieloletnią wiceburmistrz Marię 
Grabowską, przewodniczącą RM Joan-
nę Wróblewską, reprezentantkę radnych 
w osobie Luizy Złotkowskiej, wieloletnią 
pracownicę Urzędu Miejskiego Bożenę 
Dworak, a także przedstawicieli seniorów 
i najmłodszego pokolenia oraz Katarzynę 
Marcinkowską i Magdalenę Okrasę, które 
z ramienia magistratu czuwały nad prze-
biegiem realizacji projektu.

Sielską atmosferę w środku miasta 
oprócz pełnego zieleni placu budował rów-
nież piknik ekologiczny, w ramach którego 
pojawiły się stoiska, gdzie można było sko-
rzystać z niebiesko-zielonych warsztatów 
i sprawdzić się w sadzeniu roślin, tworze-
niu kompozycji kwiatowych, a także przy-
swoić ciekawostki na temat lawendy oraz 
poznać tajniki pszczelarstwa. O śródmiej-
ski klimat zadbało natomiast trio Przemy-
sława Skałuby. Historia placu Wolności 
została przedstawiona na wystawie plene-
rowej, zaś o współczesności opowiedziała 
Katarzyna Marcinkowska.

– Projekt jest dofinansowany z funduszy 
norweskich kwotą 3,3 mln zł, co stanowiło 
85 proc. wartości tej inwestycji. Na placu 
Wolności mamy obecnie dwa razy więcej 
zieleni niż dotychczas. Zastosowaliśmy na-
wierzchnię przepuszczalną, dzięki czemu 
ograniczamy spływ wody opadowej do ka-
nalizacji deszczowej. Niwelacja terenu jest 
wykonana tak, aby woda opadowa nalewa-
ła się do niecek retencyjnych i  zbiorników 
o pojemności ponad 60 tys. l. Ta woda pod-
lewa nam roślinność. To bardzo nowocze-
sne na skalę Europy rozwiązanie. Oświetle-
nie nawiązuje do historii, ale energię czerpie 
z  odnawialnych źródeł energii. Posadzili-
śmy 18 tysięcy roślin cebulowych i 6 tysięcy 
bylin z kwitnącymi roślinami wieloletnimi. 
Co ważne, głównym założeniem projekto-
wym było zachowanie istniejących drzew, 
zniwelowanie miejskiej wyspy ciepła i stwo-
rzenie przyjaznej dla miasta przestrzeni. 
Również lokalizacja fontanny jest przemy-
ślana, gdyż oprócz tego, że bawi i cieszy, 
to także nawilża powietrze, jak również 
oczyszcza je z pyłów unoszących się z dro-
gi wojewódzkiej. Warto też podkreślić, że 
tutaj są nasadzone rośliny, które mają rów-
nież rolę fitoremediacyjną, czyli oczyszczają 
powietrze – mówiła Katarzyna Marcinkow-
ska, która w Urzędzie Miejskim jest głów-
nym specjalistą do spraw zieleni miejskiej. 

Urok placu Wolności po modernizacji 
tworzą też historyczne detale, oprócz ory-
ginalnej pompy, wyeksponowany został 
fragment zburzonego w czasie wojennego 
bombardowania pierwszego Pomnika Wol-
ności, odkryty podczas robót ziemnych, 
ponadto w bruku odwzorowany został 
przebieg torów kolejki EKD, która dojeż-
dżała niegdyś tędy do dworca PKP, a całości 
dopełniają wmurowane w trotuar tabliczki 
z ważnymi dla dziejów miasta datami. 

 n Krzysztof Bońkowski 
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Plac Wolności, historyczny rynek miejski, był od zawsze sercem naszego miasta, sceną, na której w świetle 
dnia i w blasku nocy toczyło się życie kolejnych pokoleń mieszkańców, wybrzmiewały akordy radosne i smut-
ne, a czas – ten nieubłagany rzeźbiarz – znaczył wytrwale swój ślad. 

Zielone serce Grodziska 
Aby osadzić początki istnienia rynku na 
osi czasu, trzeba cofnąć się do XIII w., 
gdy w otulinie puszczy, nieopodal starego 
grodu obronnego, przy gościńcu z Błonia 
do Mszczonowa wyrastać poczęła osada 
targowa. Posadowiona na szlaku handlo-
wym, nazwana Grodziskiem na pamiątkę 
dawnego grodziszcza rozwijała się w miej-
scu, które obrane zostało przez tutejszą 
ludność na punkt wymiany wytwarza-
nych w okolicy towarów, słowem „dzikie” 
targowisko. Wybór miejscowych kmie-
ci musiał być jednak słuszny, skoro już 
w 1355 r. stanął na terenie osady pierwszy 
drewniany kościół, sto lat później zamie-
niony w  siedzibę parafii, a swoje aktywa 
i nadzieje ulokowali tu możni przedsta-
wiciele rodziny Okuniów herbu Belina. 
Dzięki nim wieś otrzymała w 1522  r. 
prawa miejskie, zaś dotychczasowy, nie-
regularny, błotnisty plac targowy zyskał 
zaszczytne miano rynku.

Z czasem od tego centrum lokalnej cy-
wilizacji zaczęły rozchodzić się drogi czy 
raczej dukty prowadzące do pobliskich 
wsi, wyjeżdżone kołami wozów i wydep-
tane w mazowieckim piachu, szersze ani-
żeli zwykłe ścieżyny przecinające pola, 
łąki i zagajniki. Jeszcze do połowy XIX w. 
liczba ulic w mieście wynosiła dokładnie 
cztery, atoli najważniejszą i najstarszą był 
wspomniany „wielki gościniec” do Bło-
nia, po latach nazwany ulicą Błońską. To 
właśnie przy nim, jakby w oczekiwaniu na 
gości ze świata, rozsiadły się podpierane 
słupami chaty kryte strzechą, pośród któ-
rych wyróżniała się karczma – znak cywi-
lizacji i obietnica wytchnienia po trudach 
podróży, dowód operatywności pana lub 
plebana. Ów prowadzący do miasta, oto-
czony zabudową fragment drogi okazał się 
zaczynem późniejszego placu i uzupełnie-
niem rynku do tej pory skupionego przed 
kościołem parafialnym. Tym samym wy-
kształcił się specyficzny dla Grodziska 
układ przestrzenny nazywany rynkiem 
„z szyją” – powstałą w wyniku poszerzenia 
głównej drogi dojazdowej do miasta. 

Miasto wzrastało, rozpychając linię za-
budowań i anektując kolejne „wiejskie” te-
reny. Co prawda jego rozwój powstrzymy-
wały na jakiś czas pożary (1540 r.), najazdy 
wojsk (potop szwedzki w 1655 r.), epidemie 
(lata 1708-1713), ale miastu pozostającemu 
od 1623 r. w ręku familii Mokronoskich 
h. Bogoria udało się utrzymać status zna-
czącego w okolicy ośrodka handlu i prze-
miału zboża, słynącego szeroko z „targów 

na pszenicę”. Dalsze przeobrażenia kra-
jobrazu i składu społecznego miasteczka, 
w  1820 r. liczącego 498 dusz, wywołały 
rozbiory. Polityka państw zaborczych 
(najpierw Prus, a potem Rosji)  przyniosła 
Grodziskowi napływ ludności żydowskiej, 
która tu znalazła „Po-lin”, odpoczynek 
po tułaczce. Wyznawcy judaizmu, którzy 
otrzymali od proboszcza zgodę na budowę 
domu modlitwy i założenie poza miastem 
cmentarza, obsiedli rynek spodziewając się 
zysków wystarczających na podtrzyma-
nie biednej egzystencji. Wówczas granice 
rynku przesunęły się na północ, niejako 
respektując potrzeby mieszkaniowe i eko-
nomiczne przybyszów. Kropkę nad i posta-
wiły władze rosyjskie, decydując się około 
1830 r. na przebicie nowej drogi do Błonia, 
w nomenklaturze administracji carskiej 
nazywanej Traktem Tarczyńsko-Nowo-
gieorgiewskim (ten drugi człon odnosił się 
do twierdzy Modlin). W ten sposób ulica 
Błońska przesunęła się na zachód pocią-
gając za sobą linię zabudowań. W  konse-
kwencji tych zmian utrwalił się wyjątkowy 
kształt śródmieścia, na które złożyły się 
dwa rynki (współczesne pl. Króla Zyg-
munta Starego i pl. Wolności) stykające się 
bokami, oparte o oś komunikacyjną z po-
łudnia na północ, wiodącą do Błonia. 

W XIX wieku rynek został wybrukowa-
ny, zaś na jego wyboistym grzbiecie wyro-
sły nakryte blaszanymi czapkami studnie 
– ujęcia wody pitnej czerpanej z głębin za 
pomocą pomp i kołowrotów, a także kilka 
latarni ulicznych zaopatrzonych w lampy 
naftowe. Na przełomie wieków drewniana 
zabudowa miasteczka zaczęła ustępować 
z wolna budynkom murowanym z ce-
gły (jeszcze w 1864 r. na obszarze miasta 
pyszniły się zaledwie trzy „murowanki”). 
W zgodzie z handlowym charakterem pla-
cu na jego obszarze pojawiły się kramy ku-
pieckie z drewna, nazywane zwyczajowo 
jatkami. W sąsiedztwie kościoła znajdo-
wały się sklepy kupców chrześcijańskich, 
przezywane „świńskimi” jatkami, pod-
czas gdy w północnej części rynku, bliżej 
dzisiejszej ulicy Spółdzielczej dominowały 
kramy należące do kupców żydowskich, 
dla odmiany zwane jatkami „wołowymi” 
lub „koszernymi”. Pustawy na co dzień 
rynek ożywał w dni targowe, gromadząc 
mieszczan polskiego i żydowskiego po-
chodzenia oraz mieszkańców okolicznych 
wsi, co pięknie opisała Krystyna Poraj 
w książce „Grodzisk Mazowiecki jakim go 
pamiętam”, zilustrowali zaś na swych ob-

razach artyści tej miary co Szczepan Bro-
zych i Wiktor Strubiński.

Po odzyskaniu niepodległości na pl. 
Wolności, nazywanym zgodnie z funkcją 
i znaczeniem Rynkiem, ale pisanym już 
z  wielkiej litery, stanął pomnik upamięt-
niający odrodzenie ojczyzny, po latach 
mianowany Pomnikiem Wolności i  Zwy-
cięstwa, roztrzaskany 1 września niemiec-
ką bombą i zrekonstruowany w 1984  r. 
w  zmienionej lokalizacji, korespondującej 
z istniejącym od 1966 r. pomnikiem Miej-
sce Straceń. W 1932 r. Rynek przecięły tory 
kolejki EKD, której śródmiejski, liczący 
cztery przystanki odcinek wiódł do dworca 
PKP i zamknięty został oficjalnie w 1966 r. 
Nawoływania przekupniów, rżenie koni, 
ryk bydła i gdakanie drobiu, skrzypienie 
pomp i turkot wozów, czyli zwykła ścieżka 
dźwiękowa rynku, ustępowały w dniach 
świąt narodowych i rocznic patriotycznych 
oraz miejskich jubileuszy radosnym wiwa-
tom lub słowom wojskowych komend, te 
zaś w okresie II wojny światowej – okrzy-
kom trwogi towarzyszącym krwawym 
zajściom: publicznej egzekucji w listopa-
dzie 1943 r. i sowieckiemu bombardowa-
niu miasta w dniu 16 stycznia 1945 r., gdy 
na głowy licznie zgromadzonej na rynku 
ludności cywilnej spadły bomby i pociski 
z karabinów pokładowych. Tuż po wojnie 
rynek, z którego zniknęło już targowisko 
przeniesione na ul. Montwiłła, otrzymał 
nazwę pl. Wolności, jako że o zachowaniu 
przedwojennego patrona Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w PRL-owskiej rzeczywistości 
nie mogło być mowy. Obsadzony w latach 
50. drzewami zamienił się w miejski skwer, 
na którym w letniej porze stacjonował sa-
turator. W  1994 r. plac Wolności wyłożo-
ny kostką stał się częścią reprezentacyjnej 
promenady spacerowej, czyli popularnego 
deptaka i  w tej roli pamięta go większość 
mieszkańców, którzy być może wspominają 
także organizowane w tym miejscu koncer-
ty, festyny i kiermasze, wieczory sylwestro-
we, jubileusze tutejszych instytucji i organi-
zacji, w końcu obchody świąt narodowych 
i rocznic patriotycznych.

Plac Wolności był przez wieki miejscem, 
w którym biło serce naszego miasta. Dziś, 
dzięki zakończonej rewitalizacji, serce to 
zostało lepiej nawodnione i napowietrzone, 
obdarowane drugim, bujnym życiem. I choć 
przeszło niemało, dziś wydaje się zdrowsze 
niż kiedykolwiek. Z dumą i zachwytem po-
zostaje nam westchnąć: serce rośnie.

n Łukasz Nowacki
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Obchody 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zainaugu-
rowane zostały grą miejską „Powstanie’44”, zorganizowaną w przede-
dniu 1 sierpnia.
– W grze wzięło udział około 50 osób, któ-
rych celem było dołączenie do zgrupowania 
Armii Krajowej „Gąbka-Osa”. Uczestnicy 
startowali z Mediateki, by odwiedzić sześć 
punktów, na których mierzyli się z różnymi 
zadaniami, np. w Poczekalni PKP mieściła 
się drukarnia i trzeba było stworzyć własną 
ulotkę propagandową – mówił Piotr Mo-
czydłowski, koordynator gry. Poszczególne 
punkty zlokalizowane były w centrum mia-
sta, a przed uczestnikami były również takie 
zadania, jak przemyt towarów, kwalifikacja 
wojskowa czy działania dywersyjne.

1 sierpnia program uroczystości upamięt-
niających antyniemiecki zryw Warszawy 
w czasie II wojny światowej tradycyjnie roz-
począł się od mszy św. w kościele św. Anny. 
– Z perspektywy 78 lat, jakie mijają od 
wybuchu powstania warszawskiego, bar-
dziej rozumiemy i doceniamy zbrojny czyn 
mieszkańców stolicy. Wszyscy oni, i dorośli 

i młodzi, i duchowni, i świeccy, ludność cy-
wilna, wojsko i harcerze zespolili się razem, 
aby oznajmić światu, że jeszcze Polska nie 
zginęła. Swoją postawą, zaangażowaniem 
głosili, że wolność jest wartością tak cenną, 
że należy jej bronić, wspólnie przelewać za 
nią krew, a nawet ofiarować życie – mówił 
podczas homilii ks. Dariusz Gal, proboszcz 
parafii Św. Anny.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do 
pomnika Miejsce Straceń, złożenie kwia-
tów i  okolicznościowe przemówienia. – Po 
prawie pięciu latach okupacji mieszkańcy 
Warszawy zdecydowali się podjąć trwające 
63 dni powstanie przeciwko okupantowi 
niemieckiemu. Wtedy i dziś nie słabły gło-
sy, które podawały w wątpliwość zasad-
ność tego zbrojnego czynu. My wyrażamy 
wdzięczność wobec powstańców Warszawy 
za ich ofiarny czyn na rzecz wolnej stolicy, 
wolnej Polski, ale także wolności przyszłych 

Wdzięczność za czyn 

pokoleń, nas samych – mówił wicebur-
mistrz Tomasz Krupski, natomiast radny 
Łukasz Lewandowski odczytał list Ministra 
Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Zwieńczeniem obchodów był okolicz-
nościowy koncert „Gdzie ta harmoszka” 
w  wykonaniu zespołu Ferajna Jastrzęb-
skiego, który wystąpił w Parku Skarbków 
w składzie: Maciej Klociński (wokal), We-
ronika Mońka-Chwała (skrzypce), Barbara 
Bazanowa (mandolina), Wojciech Ruciński 
(kontrabas), Adam Przybyłek (klarnet), Da-
riusz Pasztelaniec (akordeon) i Sebastian 
Jastrzębski (gitara). n (ar)

Informacje Starostwa Powiatu Grodziskiego 

Przegląd dróg Powiatu Grodziskiego
W czwartek 18 sierpnia odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Promocji Powiatu 
i Współpracy Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich. 
Posiedzenie w formie objazdu dróg powiatowych odbywa się co roku w sierpniu, we wrześniu 
natomiast rozpoczynają się prace nad konstruowaniem budżetu na następny rok. 

Przyjęta forma umożliwia władzom Powiatu 
Grodziskiego bezpośrednie zapoznanie się ze 
stanem infrastruktury drogowej w Powiecie, 
sprawdzenie dróg już wyremontowanych i tych, 
na których trwają prace, ale także wskazanie 
najpilniejszych inwestycji. 

Obecnie trwają prace na drodze powiatowej 
nr 1503 – ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie (gmi-
na Żabia Wola). Rozbudowywany jest odcinek 
drogi o długości prawie 1 km. Realizowana jest 
także przebudowa drogi nr 1515 – ul. Chełmoń-
skiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chy-
lice (gmina Jaktorów). 

Zlustrowano również odcinek drogi numer 
3832 w Holendrach Baranowskich (gmina Ba-
ranów), gdzie prace niebawem się rozpoczną. 
W bieżącym roku wykonana zostanie kładka 
dla pieszych i rowerzystów w ciągu nowo wy-
budowanej ścieżki rowerowej w miejscowości 
Chrzanów (droga nr 1509). Ponadto w latach 
2022/2023 zmodernizowana zostanie droga nu-
mer 1508 w Chlebni oraz zbudowana droga nr 
2855 w Zarębach.

Powiat Grodziski dysponuje dokumentacją 
techniczną na szereg odcinków dróg powia-
towych. Część spraw posiada już ostateczne 

Wiadomości powiatowe
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pozwolenie na budowę, dzięki czemu można 
ubiegać się o uzyskanie zewnętrznych dofinan-
sowań. Są to m.in. drogi: 
l  nr 3832 w miejscowości Gongolina (gmina 

Baranów),
l  nr 1504 – ul. Gościnna w Radoniach (gmina 

Grodzisk Mazowiecki),
l nr 2855 w Ojrzanowie (gmina Żabia Wola).

Część spraw znajduje się u wojewody mazo-
wieckiego w odwołaniu, jak np. droga nr 1520 
Bukówka – Skuły (gmina Żabia Wola), droga nr 
1511 w Milanówku (budowa rond w centrum 
miasta) czy też budowa chodnika w ul. Średniej 
w Milanówku.

Obecnie Powiat Grodziski składa dwa wnio-
ski do wojewody mazowieckiego w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofi-
nansowanie modernizacji:

l  drogi nr 1502 w Urszulinie (gmina Gro-
dzisk Mazowiecki) – do granicy z Powia-
tem Pruszkowskim,

l  drogi nr 1515 w Budach Michałowskich 
(gmina Jaktorów) – do granicy z Powiatem 
Żyrardowskim.

Radni uczestniczący w objeździe potwier-
dzają pilną potrzebę remontów dróg, których 
nawierzchnie są w złym stanie technicznym 
(np. drogi nr 3833 i 4135 w gminie Baranów, 
droga 1503 w gminie Żabia Wola, ul. Dębowa 
w Milanówku). 

Dobry stan infrastruktury drogowej za-
pewnia nie tylko większy komfort korzystania 
z  dróg, ale także bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników. Wpływa to również na tempo 
rozwoju naszego Powiatu.

Powiat Grodziski nieustannie pozyskuje ko-
lejne dotacje na remonty, budowy czy przebu-
dowy dróg zarówno z programów rządowych, 
takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
czy Polski Ład, jak i budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Te dodatkowe środki finan-
sowe znacznie ułatwiają przeprowadzanie tak 
wielu inwestycji.

Rozbudowa ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie.
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Gdyby 520-letnią historię Zabłotni podzielić na epoki rozwoju, najbardziej czytelną cezurą byłyby dzieje przed 
powstaniem świetlicy i po jej uruchomieniu. 20 sierpnia lokalna społeczność świętowała 20-lecie działalności 
placówki oraz otwarcie placu zabaw połączonego z siłownią plenerową. Uroczystości towarzyszył zorganizowany 
przez Ośrodek Kultury piknik „Nasze Wsie Naszą Dumą”.

Świetlica z historią

– Mamy bardzo ładny plac zabaw z jedyną 
w gminie tyrolką. Jesteśmy pierwsi! – nie 
kryła radości Danuta Dubielecka, od blisko 
trzech dekad sołtys Zabłotni, a od dwu-
dziestu lat opiekunka tutejszej świetlicy 
wiejskiej. Jako gospodarz uroczystości za-
prosiła burmistrza Grzegorza Benedykciń-
skiego i dziekana dekanatu grodziskiego 
ks. Janusza Starostę do podpisania listu do 
potomnych, który następnie został ukryty 
w kapsule czasu i w takiej wyjątkowo trwa-
łej kopercie zakopany wraz z korzeniami 
świeżo posadzonego drzewka pamięci 
(w tej roli wystąpił miłorząb).

Historię otwartej 22 listopada 2002 
roku w lokalu dawnego sklepu świetlicy 
w telegraficznym skrócie przypomniał jej 
podopieczny Jasio, który dokonał również 
inauguracyjnego zjazdu tyrolką. Maleńki 
lokal w świetlicę został przekształcony ze 
sklepu gminnej spółdzielni. 

– 20 lat temu goście życzyli, aby świetli-
ca służyła dzieciom, młodzieży i dorosłym. 
Życzenia się spełniły. To była na ówczesne 
czasy ekstranowoczesność. Tutaj wciąż się 
coś działo. Spotkania, zajęcia dla dzieci 
i  młodzieży, zajęcia sportowe. Pamiętacie 
klub sportowy Zabłotnianka prowadzony 
przez pana Henryka Tuszyńskiego? Były 
potańcówki dla dorosłych, bale dla dzie-
ci, półkolonie. Ważną rolę pełniło ognisko 
TPD z panią Elżbietą Kwiatkowską i pa-
nem Mirosławem Gajowniczkiem, który 
dbał o  nas wyjątkowo. Mimo skromnych 
warunków lokalowych tworzyliśmy su-
pergrupę chętną do zabawy, poszerzania 

zainteresowań i zorganizowanego spędza-
nia czasu wolnego. I wreszcie nadszedł ten 
czas! Nowa świetlica! 6 kwietnia 2018 roku 
odbyły się ostatnie zajęcia w starej świetlicy 
i w maju ruszyła budowa. Marzenia się speł-
niły 6 kwietnia 2019 roku – budynek został 
otwarty. I teraz zaczęło się dziać na maksa! 
Dużo zajęć z animatorami z Centrum Kul-
tury, zajęcia dla dorosłych, zumba, fitness, 
dla seniorów zajęcia z instruktorami Strefy 
Aktywnego Seniora z Mediateki. Zajęcia 
sportowe, komputerowe, kino na poduszce, 
warsztaty kulinarne w superwyposażonej 
kuchni, działa koło gospodyń wiejskich 
i  od dzisiaj mamy plac zabaw. Wspaniała 
jest nasza świetlica – odczytał Jasio przygo-
towane uprzednio dzieje świetlicy.

O to, by nad nowym placem zabaw czu-
wały odpowiednie siły, zadbał ks. Janusz 
Starosta, który dokonał poświęcenia tere-
nu, a następnie dołączył do osób zaproszo-
nych do przecięcia wstęgi, wśród których 
szczególnie fetowana była wieloletnia wi-
ceburmistrz Maria Grabowska, pochodzą-
ca właśnie z Zabłotni. Podczas uroczystości 
nie zabrakło jubileuszowego tortu, przygo-
towanego przez Edwarda Błaszczyka, jak 
również podziękowań. 

– To, co tu jest, to zasługa pani Danusi 
i zespołu, który ją otacza. Bo my jako gmina 
budujemy obiekty, działalność świetlic ko-
ordynuje Agnieszka Wąsik, ale cała reszta to 
dzieło mieszkańców. A żeby ci mieszkańcy 
działali, muszą mieć lidera. I  tym liderem 
od lat jest pani Danusia. I tego pani nikt ni-
gdy nie odbierze – mówił burmistrz Grze-

gorz Benedykciński, podkreślając ogromną 
rolę tego rodzaju placówek w wyrównywa-
niu szans, dzięki czemu dzieci i młodzież 
z terenów wiejskich nie mają powodów do 
kompleksów w kontaktach z rówieśnikami. 
A o tym jak ważną dla środowiska posta-
cią jest Danuta Dubielecka, najlepiej mogą 
świadczyć słowa podziękowań, jakie usły-
szała od seniorów: – Swoim uśmiechem 
i gościnnością sprawiasz, że jesień życia 
upływam nam jak nieustanna wiosna – po-
wiedziała w imieniu Klubu Seniora z Łąk 
i Zabłotni Aleksandra Pierzchała.

Podczas pikniku „Nasze Wsie Naszą 
Dumą” wzorem lat ubiegłych swoje sto-
iska przygotowały sołectwa, prezentując 
dokonania i charakterystyczne dla nich 
elementy. Z takiej możliwości skorzystały 
m.in. Chrzanów Duży, Kraśnicza Wola, 
Makówka, Adamów-Żuków, Izdebno Ko-
ścielne, Kłudno Stare i oczywiście Zabłot-
nia. Wszystkich obecnych na pikniku soł-
tysów, jak również radnych i urzędników 
miejskich przedstawił burmistrz Grzegorz 
Benedykciński. W programie pikniku 
oprócz warsztatów plastycznych, anima-
cji sportowych, rozmaitych gier i zabaw, 
znalazły się również występy uzdolnionej 
wokalnie młodzieży, spektakl „Morskie 
przygody Odysa” w wykonaniu Teatru 
Wariacja, a także show uwielbianego przez 
najmłodszych Pana Buźki. Tradycyjnie po-
pularnością cieszyły się dmuchańce, a tak-
że przygotowana na finał zabawa taneczna 
z zespołem Dekret.

  Krzysztof Bońkowski
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Mieszkająca od kilkuna-
stu lat w Książenicach 

artystka jest absol-
wentką Państwowe-

go Liceum Sztuk 
P l a s t y c z n y c h 
w Szczecinie. Stu-
diowała również 
fotografię, ale to 

rzeźba jest od za-
wsze jej pasją. Za-

prezentowane w  Me-
diatece prace sprawiają 
wrażenie, jakby stwo-
rzyła je sama natura 
– plastry drewna, ko-

rzenie, konary układają 
się w  postaci, zwierzęta, 

fragmenty ciała. 
Jednak rzeczy-
wistość tworzenia 

jest nieco bardziej 
skomplikowana, o czym 

można było się przeko-
nać podczas rozmowy 
artystki z Marią Bronie-
wicz z Mediateki. 

– Żeby wydobyć te kształty, 
pracuję piłą mechaniczną, dłuta-
mi, narzędziami cięższymi. Część 
rzeźb jest takich, że patrzę na kawałek 
drewna i już widzę kształt, a czasami jest 
tak, że mam zaplanowany projekt, rysu-
nek i po prostu pracuję – mówi 
Iga Bobrowicz. „Tchnienie” 
to jej pierwsza wystawa, 
a  jednocześnie zwień-
czenie pewnego etapu 
twórczości. – Myślę 
o kamieniu – zdradza 
artystka, dodając, że 
tytuł wystawy nawią-
zuje do przeobrażenia, 
jakie następuje przy 
współpracy człowieka 
z naturą.  n (kb)

Surowa przestrzeń Mediateki po raz kolejny okazała się niezwykle przy-
jazna do ekspozycji rzeźby. Mogli tego doświadczyć obecni 27 sierp-

nia na wernisażu wystawy „Tchnienie”, na którą złożyły się wy-
konane w drewnie prace Igi Bobrowicz. 

Natura we współpracy

 

 

Piszesz wiersze lub opowiadania? 

Nie chcesz pisać tylko do szuflady? 

A może podzielisz się z nami swoją twórczością? 

Warsztaty literackie 

Spotkania w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca o godz. 19.00 

 Biblioteka Główna, Grodzisk Mazowiecki,  
ul. 3 Maja 57  
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– Kształcenie wokalne chóru ma olbrzy-
mie znaczenie dla jego brzmienia. Na co 
dzień prowadzimy lekcje indywidual-
ne z emisji głosu, ale odbywają się one 
przy okazji prób, więc ich zakres jest 
ograniczony. Natomiast dzięki wsparciu 
Funduszu im. Staszka Jonczyka „Śpie-
waj” Fundacji Batorego udało nam się 
uzyskać grant na warsztaty wokalne 
dla Grodziskiego Chóru Bogorya. Przez 
cztery dni po trzy godziny dziennie pra-
cujemy nad nauką śpiewu, prowadzoną 
przez profesjonalne śpiewaczki. Każda 
z dziewcząt z chóru ma okazję otrzymać 
od dwóch do czterech dwudziestokil-
kuminutowych lekcji śpiewu solowego 
– mówił Marcin Łukasz Mazur, założy-
ciel i dyrygent chóru Bogorya.  

Dojrzałość postawy i zaangażowa-
nie młodych chórzystek w rozwijanie 

swoich umiejętności wokalnych były  
godne podziwu. 

– Bardzo się cieszę, ponieważ mogę 
poprawić swoje wady dotyczące śpiewa-
nia, na przykład przechodzenie z reje-
stru gardłowego na piersiowy – mówiła 
12-letnia Aleksandra Okrasa. – Jest le-
piej niż się spodziewałam! – dodawała 
Zosia Okołowicz, która w chórze śpiewa 
od dwóch lat. Jeszcze dłuższy staż ma 
Alicja Michalak. – Jestem w chórze od 
2016 roku. To pierwsze takie warsztaty. 
Są dużą szansą dla wszystkich chórzy-
stek, bo możemy indywidualnie praco-
wać z profesjonalistkami, więc można się 
dużo nauczyć – mówiła. 

Szlifowania głosów grodziskich chó-
rzystek podjęły się trzy konsultantki 
od emisji głosu, zawodowe śpiewaczki: 
Małgorzata Romańska-Zwierz, Barbara 

Kucharczyk i Aleksandra Novina-Cha-
cińska, które uczyły, jak optymalnie wy-
korzystywać oddech i prawidłowo wydo-
bywać właściwy dźwięk. 

– Luzujemy różne spięcia, które są na 
poziomie żuchwy, krtani. Chórzystki 
są wspaniałe, są bardzo głodne wiedzy 
i otwarte na różne metody, nawet te niety-
powe. Bo czasami trzeba poudawać zwie-
rzątka albo się kłaść na podłodze i robić 
różne wygibasy. Może u niektórych wy-
wołuje to na początku zdziwienie, ale jest 
bardzo pomocne w nauce śpiewu – mó-
wiła Małgorzata Romańska-Zwierz.

O efektach czterodniowej intensywnej 
nauki można się było przekonać 28 sierp-
nia w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, gdzie Grodziski Chór Bogorya 
wystąpił z koncertem. 

n Krzysztof Bońkowski 

– Jestem od kilkudziesięciu lat dziennika-
rzem radiowym. A jak ktoś robi wywiad 
w radiu, to ten wywiad jest ulotny. Pomyśla-
łam, że chciałabym kiedyś stworzyć coś, co 
zostanie na papierze. I tak się stało. Marze-
nia się spełniają, tylko trzeba być upartym 
w niektórych sytuacjach – mówiła autorka, 
której głos jest doskonale znany słuchaczom 
Radia Bogoria, gdzie Agnieszka Goleniak 
pracuje od lat jako dziennikarz i reporter, 
a także szefowa newsroomu. Napisana przez 
nią publikacja jest zbiorem czternastu inte-

Odsuń od siebie zęby, przyklej język, usta do „u” – to wbrew pozorom nie polecenia dla pacjenta pod-
czas wizyty u stomatologa lub ortodonty, lecz instrukcje, jakie otrzymywały chórzystki Grodziskiego 
Chóru Bogorya, podczas warsztatów z emisji głosu, jakie specjalnie dla nich zostały zorganizowane 
w dniach 24-27 sierpnia w Centrum Kultury. 

Liczne grono bohaterów miało spotkanie autorskie Agnieszki Goleniak, 
które odbyło się 27 sierpnia na Stawach Walczewskiego w letniej filii 
Biblioteki Publicznej i połączone było z promocją wydanej przez Urząd 
Miejski książki „Znani ludzie Grodziska – rozmowy”. 

Spięcie żuchwy przeszkadza w wydobyciu

Rozmowy z przyjemnością 

Benedykcińska, składem graficznym 
książki zajęło się studio Ling Brett, któ-
re od lat odpowiada za szatę graficzną 
„Bogorii”, zaś druk zrealizowała dru-
karnia db Print, gdzie również nasze 
czasopismo przychodzi co miesiąc na 
świat. Słowem, sami najlepsi! Swoją ce-
giełkę do tej udanej książki dołożył też 
niżej podpisany redaktor naczelny „Bo-
gorii”, który zajął się redakcyjną kosme-
tyką tekstów.

A samo spotkanie utrzymane było 
w  podobnej poetyce, co książka – tak 
jak dobrze czyta się wywiady Agniesz-
ki Goleniak, tak z przyjemnością słu-
chało się rozmów w scenerii Stawów  
Walczewskiego. 

n Tekst i fot. Krzysztof Bońkowski 

resujących wywiadów z osobami o ponadlo-
kalnej sławie, które jednak z gminą Grodzisk 
czują silną więź, czy to ze względu na miejsce 
zamieszkania, pochodzenia czy też historię 
rodziny. Jest również świadectwem na to, że 
dziennikarz radiowy może równie wprawnie 
co głosem władać piórem.

Podczas spotkania na Stawach Walczew-
skiego w rozmowie z Magdaleną Żerek z Bi-
blioteki Publicznej oprócz autorki uczestni-
czyli bohaterowie książki: ks. Mieczysław 
Nowak, Adam Szczepanik, Andrzej Sapija, 
Piotr Zegarski, Joanna Krupska, Tomasz Si-
wiec i Wioletta Milczuk. Ponadto na kartach 
publikacji można znaleźć wywiady z Remi-
giuszem Makowskim, Andrzejem Grabow-
skim, Grzegorzem Benedykcińskim, Da-
riuszem Wnukiem, Łukaszem Nowackim, 
Luizą Złotkowską i Kubą Jurzykiem. Zapy-
tana o klucz doboru rozmówców Agnieszka 
Goleniak odpowiedziała krótko: – Niech to 
pozostanie moją tajemnicą…

Tajemnicą niech jednak nie będzie, że 
autorami fotografii wykorzystanych w pu-
blikacji były Aleksandra Skowron i Emilia 
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Podczas tegorocznych piątkowych kon-
certów w Dworku Adama Chełmońskiego 
w Adamowiźnie wystąpili artyści zna-
ni już grodziskiej publiczności: pianista 
Przemysław Lechowski, który zaprezen-
tował kompozycje Haydna, Scarlattiego, 
Schumana i Liszta, romantyczny duet Ju-
styna Służalec i Katarzyna Pielech z utwo-
rami Astora Piazzolli oraz duet ambit-
nych młodych pianistów Łukasz Szubski 
i  Krzysztof Włodarczyk z Dąbrowy Gór-
niczej, czyli Dombrova Piano Duo.

Wystąpili również debiutanci, a wśród 
nich skrzypaczka i studentka Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopi-
na w Warszawie Julia Grabska, której 
przy fortepianie towarzyszył Grzegorz 

Witkowski. Było więc romantycznie za 
sprawą kompozycji Wieniawskiego, Pa-
derewskiego, Chopina i Paganiniego. 
Odmienny charakter, co nie znaczy, że 
mniej romantyczny, miał koncert Olgi 
Avigail z zespołem Tango Attack. Mu-
zycy wykonali polskie i żydowskie tan-
ga przedwojennej Warszawy na czele 
z „Tangiem Milonga” J. Petersburskiego, 
znanymi „Przytul, uściśnij, pocałuj”, 
„Chryzantemy złociste” czy „Miastecz-
ko Bełz”. Były tanga śpiewane w języku 
jidysz, oddające wielokulturowy klimat 
Warszawy lat trzydziestych ubiegłego 
wieku. Ich autorami byli często właśnie 
Polacy żydowskiego pochodzenia. Ponie-
waż tang trudno tylko słychać, nie trzeba 

było długo czekać, aż na parkiecie poja-
wią się pierwsze pary.

Z dużym zainteresowaniem publicz-
ności spotkał się koncert 19 sierpnia. 
Wystąpił duet Mateusz Gramburg i Mo-
nika Malczak, którzy zabrali widownię 
w jazzową podróż po świecie muzyki 
filmowej. Przystankami na tej trasie 
były takie kompozycje jak „Nim wsta-
nie dzień” z muzyką Krzysztofa Komedy 
i  słowami Agnieszki Osieckiej, „Ballada 
o Tolku Bananie” – muzyka Jerzy Duduś 
Matuszkiewicz, słowa Adam Bahdaj – 
czy temat Waldemara Kazaneckiego 
z filmu „Noce i dnie”. 

 n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

15 sierpnia w Dworku Adama Chełmoń-
skiego w Adamowiźnie odbył się wernisaż 
ikon napisanych przez Urszulę Żakowską. 
Inspiracją dla artystki do zajęcia się ikonami 
była pierwsza piesza pielgrzymka do Często-
chowy, którą odbyła, gdy miała 16 lat, oraz 
towarzysząca temu radość z wejścia na Jasną 
Górę. Jak przyznaje, już wtedy malowała, 
ale bała się dotykać tematu ikon. W 2008 r. 
uczestniczyła w warsztatach pisania ikon 
i wówczas jej przygoda z ikonami zaczęła się 
na dobre. U. Żakowska podkreśla, że ikony 
są naszym wspólnym dziedzictwem i nie 
powinny być utożsamiane wyłącznie z pra-
wosławiem. W wielu kościołach katolickich 
znajduje się przecież wizerunek Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy.

Wernisaż był jednym z elementów bo-
gatego programu „Matko Zielno”, imprezy 
plenerowej, której pierwsza edycja odbyła 
się w ubiegłym roku i spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Podczas tegorocznej 
odsłony nie zabrakło kiermaszu wyrobów 
rękodzielniczych, rozmaitych warszta-
tów, jak również przedstawienia dla dzie-
ci w  wykonaniu teatru Mozaika. Ponie-
waż impreza nawiązuje do obchodzonego 
15 sierpnia przez katolików święta Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, na finał 
z koncertem pieśni maryjnych wystąpiła 
z zespołem Kałe Bała Teresa Mirga, która 
wcześniej poprowadziła również warsztaty 
śpiewu naturalnego. 

 n Sławomir Sadowski, kb 

Jeśli dziś piątek, to jesteśmy w Adamowiźnie 

Ikoną, śpiewem i rękodziełem 
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Tegoroczna edycja festiwalu skupiała się 
na roli kobiet w społeczeństwie izraelskim 
w  historii oraz współcześnie. Stąd m.in. 
wykład Małgorzaty Kordowicz poświę-
cony kobietom rabinom, wykład i warsz-
taty języka jidysz prowadzone przez Zofię 
Ziębę, wykład Sary Stachowiak na temat 
sytuacji prawnej kobiet w Izraelu podczas 
rozwodu oraz prelekcja rabina Icchaka Ra-
poporta o roli kobiet w judaizmie. 

Z dużym zainteresowaniem spotkały się 
wydarzenia festiwalu ukazujące historie 
żydowskich rodzin związanych z Grodzi-
skiem. W specjalnie przygotowanej galerii 
na dworcu kolejowym prezentowana była 
wystawa na temat rodziny Frejdlichów 
i Ewy Partum. W Grodzisku rodzina Frej-
dlichów pojawiła się w XX wieku za sprawą 
Maurycego – lokalnego radnego, felczera 
i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Do 
tej pory historia rodziny Frejdlichów opie-
rała się tylko na suchych faktach i akcie 
własności wilii Niespodzianka, ale z wy-
stawy można dowiedzieć się, skąd przybyli 
Frejdlichowie, gdzie mieszkali, czym się 
zajmowali, jak potoczyły się losy Maury-
cego, jego żony Leokadii, dzieci i wnuków. 
Na wernisażu obecni byli członkowie tej 
rodziny, w tym Ewa Partum – jedna z naj-
ważniejszych artystek sztuki współczesnej, 
która podkreśliła, że zawsze miała senty-
ment do Grodziska, i podziękowała za 
pamięć o rodzinie. Utwór na wiolonczelę 
solo wykonał Paweł Frejdlich. 

Podczas premiery książki Piotra Strze-
miecznego „Byliśmy z Grodziska” odbył 
się panel dyskusyjny na temat żydowskich 
rodzin z Grodziska. Uczestniczyli w nim 
również znawca historii miasta Janusz 
Sobieraj – Honorowy Obywatel Grodzi-
ska oraz członkowie rodzin Rozenblum, 
Fogiel i Gerecht. Książka przybliża dzieje 
tych rodzin oraz rodzin Gender, Burman, 
Gantzer, Jakubowicz, Korcarz, Neuhaus, 
Palgon i Goldfarb. Rozdziały książki zo-
stały przetłumaczone na język angielski 
oraz ukraiński. 

Przy ulicy Harcerskiej odbyło się otwar-
cie instalacji artystycznej Labirynt Bronki 
poświęconej zamieszkującej Grodzisk od 
przynajmniej XIX wieku rodzinie Ge-
rechtów oraz belgijskim Żydom zamor-
dowanym podczas Holokaustu. Podczas 
uroczystości zaprezentowane zostały 
w  wykonaniu Mai Luxenberg fragmenty 
dziennika Bronisławy Gerecht z lat 1915-
1917 również wydane w formie książki.

Nie mogło na festiwalu zabraknąć kuch-
ni żydowskiej. Warsztaty kulinarne popro-
wadziła Hanna Kossowska. Dzięki nim 
oraz wydanym w formie broszury przepi-
som można było się dowiedzieć, że chałka 
pieczona na Szabat i święta różni się kształ-
tem od codziennego pieczywa. Mak i sezam 
używane do posypki pieczywa symbolizują 
mannę, podobnie jak dwie chałki – po-
dwójną porcję manny, która spadła z nieba, 
kiedy Izraelici błąkali się po pustyni przez 
czterdzieści lat po wyjściu z Egiptu. A trzy 
wałki, z których splata się warkocz, symbo-
lizują prawdę, pokój i sprawiedliwość.

Magdalena Żerek z grodziskiej biblio-
teki poprowadziła spotkania z pisarzami: 
Mariuszem Szczygłem oraz z Agatą Tu-
szyńską, która mówiła o swojej książce 
„Mama zawsze wraca” – opowieści o nie-
zwykłej więzi matki i córki wśród okru-
cieństwa wojny. – Dzisiaj historia opisana 
w tej książce nabiera nowego znaczenia 
za sprawą wojny na Ukrainie – podkre-
śliła A. Tuszyńska. Spotkania były okazją 
do próby odpowiedzi na pytania o tożsa-
mość, o przynależność, o pamięć. – Czuję 
się polską żydówką, ale jestem mieszkanką 
języka polskiego. Moim domem jest polsz-
czyzna, a mur warszawskiego getta rysem 
na nim – powiedziała autorka.   

Ostatniego dnia festiwalu miały miejsce 
warsztaty dźwiękowe, które na grodziskim 
cmentarzu żydowskim poprowadził Ma-
ciej Wirmański. Od lat zajmuje się field 
recordingiem – nagrywaniem dźwięków 
otoczenia. Podkreśla, że jest to dziedzina 
tak stara, jak fonografia, która na począt-
ku również służyła do utrwalania głosów 
osób bliskich. Jedną z form zapisu dźwię-
kowego otaczającego nas świata są właśnie 
spacery na cmentarzach żydowskich, pod-
czas których utrwala odgłosy otoczenia. 
– Na cmentarzach żydowskich odczuwam 
przede wszystkim pustkę. Te miejsca jakby 
jeszcze raz umarły – zauważa M. Wirmań-
ski. Jednocześnie wyraża nadzieję, że takie 
cmentarze jak grodziski, który powstał 
w  XVIII wieku i jest jednym z najwięk-
szych i najlepiej zachowanych w tej części 
Mazowsza, pozostaną sanktuariami ciszy.

Organizatorzy wydali interesujący fol-
der z symboliką grodziskich macew. Do-
wiadujemy się z niego, że dłonie z monetą 
symbolizują cedakę – religijny obowiązek 
czynienia innym dobra, pomagania i bycia 
szczodrym. 

       n Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

Wykłady, wystawy, spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmów, warsz-
taty kulinarne i taneczne – to tylko część bogatego programu III Festiwalu 
Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim, który odbył się w dniach 
19-25 sierpnia. Jednym z patronów medialnych festiwalu zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja oraz Wydawnictwo 
Taurus Edukacja i Kultura było nasze czasopismo.

Rodziny  
z grodziskim śladem
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„Artysta jako medium swoich 
prac wybrał jedwab, naturalne 
podłoże miękkich wielkofor-
matowych form malarskich. 
Poprzez brak ramy, krosna czu-
jemy pewną nieuchwytność, 
miękkość, ustępliwość materii 
obrazu” – tymi intrygującymi 
słowami rozpoczynał się opis 
wystawy prac Tomasza Sadleja 
wyeksponowanych w Mediate-
ce od 16 lipca do 16 sierpnia.

– Zaprezentowane prace są 
malowane sposobem akware-
lowym, czyli swobodnym dzia-
łaniem plamy kolorystycznej, 
która może się rozlewać i w za-
sadzie nie powinno być kolej-
nych ingerencji, które zmie-
niałyby działanie chociażby 
koloru. Prace te mają element 
ekspresyjny i symboliczny. Ob-
razy nazwałem oczami swojej 
wyobraźni: „Słupy Herkulesa”, 

„Burza nad Bosforem”, „Kresy 
w ogniu”, „Płonący horyzont” – 
mówił Tomasz Sadlej.

Wystawa jego malarstwa na 
jedwabiu zatytułowana była 
„Tropiki”, a obecne 25 lipca na 
wernisażu osoby zostały zapro-
szone do własnej interpretacji 
dzieł. Padało wiele ciekawych 
propozycji tytułów. W „Słupach 
Herkulesa” kuratorka wystawy 
Maria Broniewicz z Mediateki 
odkryła „Miasto kobiet”. – Jest 
tutaj subtelność kształtów, deli-
katność i powtarzalność struk-
tur, w których widać charakter 
kobiety – mówiła Maria Bro-
niewicz. – Zwiewność materii 
jedwabiu oraz potęga koloru 
idealnie wpisuje się w wakacyj-
ny okres i koresponduje z be-
tonowym wnętrzem Mediateki 
– dodała kuratorka.

 n Tekst i fot. Anna Redel

Uciekać przed problemami 
można w nieskończoność. 
Można też spróbować stawić 
im czoła. Co lepsze? Takie py-
tanie stawiała sobie podczas 
pisania debiutanckiej książki 
Matylda Młocka, grodziszczan-
ka, autorka powieści „Ucieczki 
Malwiny”. Mieszkańcy miasta 
mogli poznać ją bliżej w trak-
cie spotkania autorskiego, które 
odbyło się 17 lipca w letniej filii 
Biblioteki Publicznej na Sta-
wach Walczewskiego.

Jak wspomniała autorka, 
książka porusza trudne tema-
ty, a jej główną bohaterką jest 
kobieta po trzydziestce, z którą 
w pewien sposób się utożsamia. 
Powieść powstała na podstawie 

wielu obserwacji, tego, w jaki 
sposób świat funkcjonuje na 
co dzień. Nie należy jednak 
doszukiwać się pierwowzorów 
bohaterów w rzeczywistości, 
gdyż „Ucieczki Malwiny” są 
fikcją literacką, a głównym 
przesłaniem i inspiracją przela-
ną na karty powieści była tęsk-
nota za naturą.

Spotkanie prowadzone przez 
Marię Szelągowską i Ewelinę 
Pieróg odbyło się w ramach 
projektu „Książka na leżaku”. 
W trakcie spotkania można 
było nabyć książkę, którą moż-
na również wypożyczyć w Bi-
bliotece Publicznej.

 n Weronika Kostrzewa

Z tęsknoty za naturą 
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Jedwab w betonie

MEXEM sp. z o.o. jest firmą obecną na rynku 
od 34 lat, specjalizującą się w transporcie 

międzynarodowym i krajowym. 

Szukamy osób na stanowisko:  
KIEROWCA KAT. C+EKIEROWCA KAT. C+E

Biuro Główne: 05-800 Pruszków
Charakterystyka pracy transport krajowy:  
typ samochodu naczepa firanka.
Charakterystyka pracy transport zagraniczny:  
typ samochodu naczepa firanka, trasy tygodniowe 
Skandynawia i Europa Zachodnia (Niemcy, Belgia, 
Holandia).
NASZE WYMAGANIA:NASZE WYMAGANIA:
n prawo jazdy kat. C+E,
n karta do tachografu cyfrowego,
n uprawnienia do wykonywania zawodu,
n orzeczenie lekarskie i psychologiczne.
GWARANTUJEMY:GWARANTUJEMY:
n umowę o pracę,
n wypłacane terminowo atrakcyjne wynagrodzenie,
n  terminy wyjazdu i powrotu zgodnie z ustalonym 

grafikiem,
n  sprawy techniczne auta serwisowane na bieżąco 

(nowoczesny tabor w liczbie ponad 100 ciężarówek),
n ubezpieczenie grupowe oraz kartę multisport.
Zgłoszenia prosimy przesyłać koniecznie  
z dopiskiem: KIEROWCA  
na adres: rekrutacja@mexem.com.pl
nr tel. 601 298 598
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Jak zrobić masaż 
jaszczurce
Drodzy Czytelnicy, 
zrobiłam to! Założyłam TikToka. I uczyniłam to 
z myślą o Was! 

Dlaczego to taka sensacja? Promuję swoje 
książki na Facebooku i Instagramie. Moja wir-
tualna noga miała jednak nigdy nie stanąć na 
TikToku. Obsługa kilku mediów społecznościo-
wych jest tak absorbująca, że odciąga od pisania 
choćby felietonów do „Bogorii” ale TikTok to 
medium, którego po prostu nie rozumiem.

Założyłam TikToka dla rolek. Bo to on je wymyślił. 
Według mędrców od marketingu internetowego są 
teraz obowiązkowe, jeśli chcesz liczyć się w interesie. 
Sprawdziłam i w niniejszym felietonie przeprowadzę 
Was przez ten nowy, wspaniały ląd, byście przeszli 
przez niego suchą stopą i podjęli decyzję, czy chcecie 
na nim osiąść. Bo jest to miejsce dla odważnych.

Rolki (reels) to krótkie filmy, w założeniu za-
bawne. Instagram też je wprowadził, bo lubi pod-
patrywać u konkurencji udane rozwiązania. Na 
Facebooku rolki ponoć są, ale gdzie i po co – chy-
ba nie tylko ja zadaję sobie to pytanie.

 Z rolkami zapoznał mnie Instagram. Jako 
pierwsze pokazał mi nagrania pląsów do skocznej 
muzyki. Dziesiątki takich filmów. Serio, to takie fa-
scynujące? Na szczęście w końcu darował mi pląsy 
i zastąpił je ujęciami z magicznych zakątków świata 
oraz gagami w stylu „Śmiechu warte”, tyko zabaw-
niejszymi. Nić porozumienia została nawiązana. 
Lubię podróże, również te wesołe do przeszłości.

TikTokowe reelsy to zupełnie inna para kaloszy. 
Przykłady? Choćby filmiki z polskimi nastolatkami, 
z których nie rozumiem ani słowa. Więcej? TikTok 
chętnie udziela rad, jak spać, by nie zaatakowały nas 
potwory, jak zrobić zajączka z nawilżanej chustecz-
ki, masaż jaszczurce albo wyjaśni, w jaki sposób lać 
wodę do tacki na lód. Sensowny okazał się dla mnie 
dopiero pięćdziesiąty filmik z facetem, który opowia-
da o życiu w Chorwacji, choć nigdy tam nie byłam.

Pewna, że próba odtworzenia tricków z TikTo-
ka zakończyłaby się fiaskiem, ze spuszczoną głową 
wróciłam do Instagrama. I tu doznałam olśnienia! 
Algorytm pokazał mi bowiem rolki z Cristiano Ro-
naldo! Tak, tego, jak mówią, aroganckiego futbolisty 
z toną żelu we włosach. I wiecie co? Przyklejona do 
smartfona podziwiam teraz, jak CR7 ujmuje się za 
facetem brutalnie potraktowanym przez ochronia-
rza, pozuje z fanem do setnego zdjęcia, z czułością 
opowiada o matce i dzieciach, a nawet zabawnie ko-
kietuje widzów po drugiej stronie kamery. To jest to! 
Niech żyją rolki Instagrama i Cristiano!

Jeśli zastanawiacie się, czy przez to zostałam fan-
ką piłki nożnej, odpowiadam: kibicowałam w życiu 
tylko jednej drużynie. Bo jej prezesem był mój tata. 
Spokojnie, chodzi o tę z kartki, nie o tę z Camp Nou 
za moimi plecami. Ale… z niecierpliwością czekam, 
aż algorytm zaprogramuje mi rolki z RL9.  

n KatarzynaKowalewska,
PisarkaZGrodziska
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Zmiany są dobre, ale bywają stresują-
ce. „Pierwszy dzień w przedszkolu” to 
opowieść przeznaczona nie tylko dla 
najmłodszych, ale również rodziców, 
którzy potrzebują pomocy w przezwy-
ciężeniu strachu związanego z pierw-
szą wyprawą do nowego miejsca. Jak 
więc przygotować dziecko na pierwszy 
dzień w przedszkolu?

Julek – główny bohater książecz-
ki – przedstawia pięć kreatywnych, 
a  przede wszystkim zabawnych roz-
wiązań, które mają pomóc poradzić so-
bie z emocjami. Maluch nie lubi robić 
wielu rzeczy sam i stara się, na wszelkie 
sposoby, uniknąć takiej sytuacji. Usi-
łuje zamienić się w roślinkę i zapuścić 
korzenie, zmniejszyć się na tyle, aby 
zmieścić się do torebki mamy, a nawet 
konstruuje gigantyczny most. Koniec 
końców okazuje się, że przedszkole nie 
jest takie straszne, jak je malują, a do-
bra zabawa wynagradza wszystko.

Tytuły z serii „Z poradnika smyka” 
pomagają w dziecinnie prosty sposób 
rozwiązać niejeden problem, który spę-
dza czasami sen z powiek troskliwych 
rodziców. Oprócz zabawnych, ale po-
uczających historii, książeczki posiadają 
również pięć niezawodnych sposobów, 
zaproponowanych przez psychologa, na 
rozwiązanie kłopotliwych sytuacji.

Prosta dziewczyna, która straciła 
wszystko — dom, rodzinę, a gdzieś 
po drodze zagubiła również tożsa-
mość. Trudne dzieciństwo okazało 
się dopiero początkiem, zaś wojna, 
która dotknęła Ernestine i sieroci-
niec, okazała się niczym wobec obse-
sji, która ją dopadła.

„Dziewczyna z sierocińca” to hi-
storia, która uwiera. Uwiera w gło-
wie, duszy i sercu. To nie jest zwykły 
historyczny rys obyczajowy, to po-
wieść o poszukiwaniu siebie i prawdy 
o nas samych. 

Joanna Parasiewicz porusza 
w  swojej książce wiele trudnych te-
matów. Wojna, życie w sierocińcu, 
powojenna Warszawa, obsesja, która 
może nawet zabić. Przejmująca opo-
wieść o wyobcowaniu i najmrocz-
niejszych otchłaniach ludzkiej duszy 
może porwać czytelnika bezpowrot-
nie. Autorka stworzyła kolejną pozy-
cję literatury, która ukazuje, że naj-
gorszymi potworami są ludzie.

Potężna dawka literatury wojen-
nej, nie tylko dla sympatyków tego 
gatunku, ze względu na oddziaływa-
nie psychologiczne. To nie czytelnik 
pochłania tę historię, tylko ona po-
chłania jego.

Cóż tam, pani, 
w internecie?
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Koniec sierpnia wielu kojarzy się z ocze-
kiwaniem na pierwszy dzwonek. Jak 
przekonuje mieszkanka Grodziska Karo-
lina Roztocka, z zawodu PR-owiec, z za-
miłowania społecznik, która zainicjowała 
akcję „Stop dzwonkom w szkołach”, ten 
atrybut szkolnej codzienności może wy-
wołać u niektórych dyskomfort znacznie 
poważniejszy niż świadomość definityw-
nego końca wakacji.

– Na problem zwróciłam uwagę po 
przeczytaniu książki „Young Power” Ju-
styny Sucheckiej, która m.in. opisała akcję 
zorganizowaną w Łodzi przez młodego 
człowieka ze spektrum autyzmu Janka 
Gawrońskiego, któremu bardzo przeszka-
dzały dzwonki w  jego szkole. Okazało się, 
że jest mnóstwo dzieci, które źle znoszą 
dźwięk dzwonka. Tak się złożyło, że nie-

długo potem moja kilkuletnia córka przy 
okazji odwiedziła szkołę podstawową i po 
tej wizycie stwierdziła, że nie chce chodzić 
do szkoły, ponieważ tam są bardzo głośne 
dzwonki i  bolą ją uszy. To mi uzmysłowi-
ło, jak poważny może to być problem dla 
dzieci. Dlatego zdecydowałam się napisać 
list do 130 osób związanych z gminną i po-
wiatową oświatą, postulując zmiany. One są 
dość proste do realizacji, bo dzwonki moż-
na wyciszyć, można je zastąpić melodyjką, 
znakami świetlnymi albo można je w ogóle 
wyłączyć i zaufać, że uczniowie będą uży-
wać zegarków – mówi Karolina Roztocka, 
dodając, że szkoły bez dzwonków już w Pol-
sce istnieją i mają się dobrze, a przykładów 
nie trzeba daleko szukać, bowiem takie roz-
wiązanie wprowadziły choćby Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Milanówku, gdzie od roku 

nie słychać dzwonka, oraz SP w Podkowie 
Leśnej, która od dzwonków postanowiła 
uwolnić uczniów klas 1-3. 

„Szkoła bez dzwonków” jest również 
jednym z postulatów ogólnopolskiej kam-
panii społecznej „Szkoła przyjazna dla 
autyzmu”, która będzie trwała w dniach 
15-30 września. 

– Hałas podczas szkolnej przerwy osią-
ga nawet 110 decybeli, dźwięk dzwonka 
szkolnego natomiast to 90 decybeli, czyli 
więcej niż próg uszkodzenia słuchu. Po-
myślmy, co podczas szkolnego dzwonka 
czuje uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, cierpiący na epilepsję, ma-
jący problemy neurologiczne, uszkodzo-
ny słuch, nadwrażliwość słuchową, stany 
lękowe czy rozwijający się w spektrum au-
tyzmu – mówi Karolina Roztocka. n (kb) 

Charytatywny Bieg w Szpilkach, który 
odbył się 28 sierpnia w Parku Skarbków, 
to już trzecia w naszym mieście odsłona 
tej imprezy łączącej zabawę i pomaganie. 
Sam wyścig odbył się na dystansie 500 
metrów. Udział w rywalizacji mógł wziąć 

każdy, kto dokonał zapisu, jedynym wa-
runkiem było odpowiednie obuwie, któ-
rym były nie kojarzące się z bieganiem 
kolce, lecz… damskie szpilki.

– Przez pierwsze dwa lata, kiedy or-
ganizowałyśmy bieg, naszym celem była 
pomoc dla Domu Dziecka w Grodzisku 
Mazowieckim. Tym razem zmieniłyśmy 
adresata i w tym roku jest to Dom Po-
mocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym 
oraz walcząca Ukraina. Ten drugi cel był 
całkowicie spontaniczny, pod wpływem 
tego co dzieje się obecnie na świecie – 
mówiła Agnieszka Oracka, która zorga-
nizowała bieg wraz z Hanną Kornacką 
i Magdaleną Cender. Jak wspominają ini-
cjatorki przedsięwzięcia, inspiracją była 
wizyta w Białej Podlaskiej, gdzie taki bieg 
był organizowany. 

Na koniec biegu spośród zawodniczek 
i zawodników zostali wyłonieni zwycięz-
cy w kategoriach, między innymi: naj-
wyższa szpilka, najładniejszy strój oraz 

– wyjątkowo w tym roku – najstarszy 
uczestnik. Ostatnia kategoria pojawiła 
się ze względu na pensjonariuszy, którzy 
zdecydowali się wziąć udział w biegu… 
na czterech kółkach.

Oprócz widowiskowej rywalizacji pu-
bliczność mogła również podziwiać po-
kazy Raion Fight Club, Brodway Dance 
Ladies oraz przedstawicieli Stowarzysze-
nia Strasna Zaba.

 n Tekst i fot. Weronika Kostrzewa 

Dzwonek  
jak trauma

Nie kolce, lecz szpilki

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
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Kim był książę przygody? Absolwen-
tem uniwersytetu w Petersburgu i pary-
skiej Sorbony, pisarzem, dramaturgiem, 
dziennikarzem, poliglotą władającym 
biegle ośmioma językami, w tym tak 
egzotycznymi jak chiński i mongolski, 
naukowcem, wynalazcą, podróżnikiem, 
geografem, handlarzem, działaczem poli-
tycznym i społecznym. A może szpiegiem 
i fałszerzem, hochsztaplerem, wykładow-
cą akademickim, futurologiem, konspira-
torem, myślicielem, filozofem, doktorem 
nauk chemicznych, myśliwym, filantro-
pem, żołnierzem i szukającym przygód 
awanturnikiem? Pewnie każdym po tro-
chu. W dodatku wyglądem przypominał 
raczej lwa salonowego, a nie globtrotera. 

Ossendowski to jedna z najsłynniej-
szych, a jednocześnie najbardziej tajem-
niczych osobistości polskiego świata 
literackiego w dwudziestoleciu między-
wojennym, o której już za życia krążyło 
mnóstwo legend. Podobno studiując na 
Sorbonie chemię poznał Marię Skłodow-
ską-Curie, ale historycy tego nie potwier-
dzają. Mógł poznać natomiast Józefa 
Chełmońskiego. Sporo zamieszania jest 
z jego tytułami naukowymi. W zależno-
ści od potrzeb przy jego nazwisku poja-
wiały się tytuły: „profesor”, „profesor 
doktor” lub „doktor”.

Przez pewien czas Ossendowski był 
jednym z pięciu najbardziej poczytnych 
pisarzy na świecie. Łączny nakład jego 
książek sięgnął 80 mln egzemplarzy. 
W okresie międzywojennym zdarzało się, 
że jego książki najpierw ukazywały się w 
języku angielskim, francuskim, włoskim 
czy hiszpańskim, a dopiero później tra-
fiały do czytelników w Polsce. 

W młodości brał udział w wyprawach 
naukowych na Kaukaz i w okolice jeziora 
Bajkał. Dotarł również do Chin, Japonii, 
na Sumatrę i do Indii. Po wybuchu woj-
ny rosyjsko-japońskiej prowadził badania 
geologiczne w Mandżurii. Był autorem 
wspomnień z Rosji z lat 1917-1920, w któ-
rych opisywał zbrodnie bolszewików, 
a  przede wszystkim twórcą „Lenina”, 
wydanej w 1930 r. powieści  biograficz-
nej ukazującej prawdziwy obraz rewolu-
cji październikowej i jej wodza. Opisując 
najciemniejsze strony sowieckiej rzeczy-
wistości, zestawił ją Ossendowski z naiw-
nością ludzi Zachodu, nabierających się 
na spreparowaną specjalnie na ich użytek 
mistyfikację i niemające związku z praw-
dą propagandowe hasła.

Ossendowski zmarł pod koniec II woj-
ny światowej. Z jego śmiercią związa-
na jest niesamowita legenda. Uciekając 
przed bolszewikami przez Syberię i azja-
tyckie stepy, pisarz poznał Romana von 
Ungerna-Sternebrga, zwanego krwawym 
baronem. Pochodził on ze szlacheckiej 
rodziny, która od pokoleń służyła cara-
towi. Sam mówił o sobie, że jest potom-
kiem „krzyżowców i piratów”. Gdy wy-
buchła leninowska rewolucja, wystąpił 
zdecydowanie przeciwko bolszewikom. 
Wtedy w stolicy Mongolii los zetknął ba-
rona z Ossendowskim. Pewien buddyjski 
mnich przepowiedział wtedy Ossendow-
skiemu przyszłość i wskazał, że umrze, 
gdy upomni się o niego baron.

Ostatnie miesiące życia pisarz spędził 
w pałacu w Żółwinie. W 1944 r. miejsce 
to stało się schronieniem dla wielu ucie-
kinierów z ogarniętej powstaniem War-
szawy. 2 stycznia 1945 r. pod pałac podje-

chał samochód, z którego wysiadł oficer 
Wehrmachtu. Przedstawił się jako von 
Ungern-Sternebrg. „Krwawy baron” był 
jego stryjem. Gdy odjechał, stan zdrowia 
Ossendowskiego znacznie się pogorszył. 
Nastąpił silny krwotok wewnętrzny. Na-
stępnego dnia rano Henryk Witaczek – 
gospodarz dworu w Żółwinie pojechał do 
Grodziska. Konsylium na czele z ordyna-
torem, doktorem Dygasem, uznało, że 
stan chorego wymaga natychmiastowego 
przewiezienia do szpitala w Grodzisku. 
W  szpitalu niestety krwotok się powtó-
rzył i Ossendowski zmarł 3 stycznia. 

Następnego dnia do właściciela dworu 
H. Witaczka przyjechali funkcjonariusze 
NKWD. Poszukiwali Ossendowskiego. 
Na odpowiedź, że pisarz zmarł, rozka-
zali jechać domownikom na cmentarz 
parafialny w Milanówku, gdzie rozkopa-
li grób, aby się przekonać, że spoczywa 
w  nim Ossendowski. Również przybyły 
dentysta po uzębieniu potwierdził tożsa-
mość zmarłego. Tak więc po raz ostatni 
Ossendowskiemu udało się uciec przed 
bolszewikami. 

Książki Ferdynanda Antoniego Ossen-
dowskiego – jednego z najpopularniej-
szych polskich pisarzy w świecie w okresie 
międzywojennym – są wciąż wznawiane. 
O jego pamięć troszczą się władze Mila-
nówka: nazwały skwer w centrum miasta 
imieniem Ossendowskiego, a w 2004 r. 
ufundowały nową płytę na jego grobie. 
Niestety, z błędną nazwą miejscowości, 
w której zmarł. Troska o pamięć wyma-
ga zastąpienia Żółwina – Grodziskiem 
Mazowieckim. 

  n Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Wbrew powszechnie przekazywanej przez wiele lat informacji, 
umieszczonej także na grobie Ferdynanda Antoniego Ossendow-
skiego w Milanówku, pisarz nie zmarł w Żółwinie, lecz w szpitalu 
w Grodzisku Mazowieckim. Opis ostatnich godzin życia słynne-
go literata i podróżnika zamieszczony w wydanej ostatnio książce 
Przemysława Słowińskiego „Książę przygody. Biografia Ferdynan-
da Antoniego Ossendowskiego”, rozwiewa wszelkie wątpliwości. 

Baron w końcu 
się upomniał 
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Seminarium było pierwszym działaniem 
„Banku Inicjatyw Gminnej Rady Senio-
rów w Grodzisku Mazowieckim na 2022 
rok” zorganizowanym w ramach zada-
nia „Samorządowy Instrument Wsparcia 
Inicjatyw Rad Seniorów 2022”, współ-
finansowanym w 80 proc. ze środków 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
a w  20  proc. z funduszy Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. Celem seminarium 
było przede wszystkim rozwijanie wśród 
członków Grodziskiej Rady Seniorów 
kompetencji służących poprawie jakości 
życia naszych seniorów.

Zaprosiliśmy doświadczonych działa-
czy, którzy przekazali nam wiele przykła-
dów dobrych praktyk. Wykorzystamy je 
w integrowaniu lokalnego społeczeństwa 
powiatu grodziskiego i tworzeniu w każ-
dej gminie rady seniorów. Zakładamy, że 
przyczyni się to do poprawy jakości życia 
starszych osób, których odsetek stale się 
powiększa, a seniorom ze szczególnymi 
potrzebami zapewni uczestniczenie bez 
ograniczeń w aktywnościach na zasadzie 
równości z innymi osobami.

Prelegentami seminarium byli przedsta-
wiciele Rad Seniorów z Mazowieckiej Rady 
Seniorów w Legionowie, Babickiej i Prusz-
kowskiej Rady Seniorów oraz Zielonki. 
Dzięki wystąpieniom poszczególnych wy-
kładowców, uczestnicy spotkania dokład-
nie poznali istotę i cele polityki senioralnej 
na Mazowszu. Zaprezentowane metody 
i źródła pozyskiwania funduszy krajowych 
i samorządowych na działalność rad se-
niorów pozwolą naszej Radzie na większe 
możliwości ubiegania się o środki finanso-
we w najbliższej przyszłości.

Istotnym zagadnieniem, zaprezentowa-
nym w pierwszym dniu seminarium, był 
temat wyjątkowej działalności, jaką jest 
wolontariat.

Przedstawiony przykład wolontariatu: 
Seniorzy-Seniorom, praktykowany w Ba-

bicach Starych jest aktywnością stosun-
kowo nową w naszym kraju, choć bardzo 
pożądaną i coraz bardziej popularną. 
Stwierdzenie „Nikt nie sięga tak wysoko 
jak ten, który się schyla, aby drugiemu po-
móc” trafnie oddaje istotę wolontariatu.

Na pewno jest to forma dawania siebie 
innym poprzez dzielenie się swoim do-
świadczeniem, wiedzą, pasją, ale też głęb-
szym rozumieniem zjawisk społecznych 
i życiowych, wspomnieniami o historii, 
kulturze i tradycjach. I choć w wolonta-
riacie chodzi o pomaganie innym, jest to 
też sposób, który może przynosić wiele 
korzyści osobie zaangażowanej. Są więc 
korzyści obopólne, dlatego jest to tak ce-
niona działalność.

Podkreślenia wymagają także treści 
prezentowane i omawiane w drugim 
dniu seminarium, który był poświęcony 
warsztatom prowadzonym przez prze-
wodniczącego Rady Seniorów i animator-
kę polityki senioralnej z Zielonki. Warsz-
taty pod nazwą „Giełda dobrych praktyk 
Mazowszan 60+” cz. I i II dotyczyły pre-
zentacji różnych projektów realizowa-
nych na rzecz seniorów przez różne GRS 
województwa mazowieckiego. Obecnych 
zainteresowały projekty realizowane 
w  formie teatru, przedstawienia z zasto-
sowaniem metody dramy, których celem 
było poszukiwanie rozwiązań określone-
go problemu.

Seminarium zakończyło się zredago-
waniem wniosków do realizacji. Najważ-
niejsze z nich to:
l organizowanie cyklicznych, regio-

nalnych spotkań GRS w celu dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem;
l poszukiwanie różnych możliwości 

finansowania działalności GRS i apliko-
wanie wniosków o dofinansowanie;
l dokonanie analizy działań innych 

GRS, przedstawionych na seminarium 
i dostosowanie ich do własnej działalności;
l zintegrowanie działań pozarządo-

wych organizacji działających w Gro-
dzisku Mazowieckim na rzecz seniorów;

Dwudniowe seminarium przebiegało 
w  atmosferze otwartości obu stron: wy-
kładowców i uczestników. Prowadzący 
zajęcia chętnie odpowiadali na pytania 
słuchaczy, wzmacniając swoje odpowie-
dzi przykładami, stosowanymi w ich Ra-
dach Seniorów. 

Grodziscy seniorzy natomiast zdobytą 
wiedzę i doświadczenie zaplanowali wy-
korzystać już na II Forum, w miesiącu 
październiku 2022 r., w którym uczest-
niczyć będą przedstawiciele samorządów 
gminnych powiatu grodziskiego, organi-
zacje pozarządowe oraz zaprzyjaźnione 
GRS województwa mazowieckiego.

    Teresa Gańko

Seminarium Gminnej Rady Seniorów
W dniach 23-24 sierpnia 2022 r. w Zegrzu odbyło się dwudniowe wyjazdowe seminarium Gminnej 
Rady Seniorów z Grodziska Mazowieckiego.
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W sierpniu Polskie Koleje Pań-
stwowe podpisały umowę na 
przebudowę dworca w Jakto-
rowie. Obiekt powstał w 1954 
roku. Po przebudowie elewa-
cja zyska bardziej współcze-
sny wygląd. Stolarka okienna 
i drzwiowa będzie utrzymana w 
odcieniach szarości. Natomiast 
cegła klinkierowa, która pokryje 
niemal całą elewację budynku, 
będzie w kolorze szaro-beżo-
wym. Nowocześnie zaprojekto-
wano również wnętrze dworca. 
Będzie ono utrzymane w sto-
nowanych kolorach. W strefie 
obsługi podróżnych znajdziemy 
klimatyzowaną poczekalnię, 
gabloty na rozkład jazdy, elek-
troniczne tablice przyjazdów 
i  odjazdów pociągów oraz defi-
brylator. Tuż obok poczekalni 
zlokalizowano pomieszczenia 

toalet oraz kasę biletową. Budy-
nek po przebudowie zyska nową 
iluminację nocną oraz napisy 
z  nazwą dworca. Wraz z prze-
budową dworca przearanżowa-
ne zostanie też jego najbliższe 
otoczenie. Wyznaczone zostaną 
miejsca parkingowe dla osób 
z  niepełnosprawnościami oraz 
samochodów elektrycznych. 
W sąsiedztwie dworca znajdą się 
nowoczesne stojaki i wiaty rowe-
rowe. Dworzec wraz z  otocze-
niem będzie przyjazny osobom 
o ograniczonej sprawności ru-
chowej. Dla zapewnienia wyso-
kiego poziomu bezpieczeństwa 
planuje się wyposażyć dworzec 
w nowoczesne systemy moni-
toringu, kontroli dostępu oraz 
sygnalizacji włamania i napadu. 
Inwestycja pochłonie 3,3 mln zł. 

 n Sławomir Sadowski

„Pamiętamy 10 sierpnia 1944 
– Milanówek” – to tytuł wy-
stawy związanej z rocznicą 
wybuchu Powstania War-
szawskiego, nawiązujący do 
tragicznej śmierci żołnierzy 
Armii Krajowej w magazynie 
broni Obwodu AK „Bażant”.

Na prezentowanej w Mi-
lanówku ekspozycji przypo-
mniano też wydarzenie, któ-
re miało miejsce tuż przed 
wybuchem Powstania War-
szawskiego. 29  lipca 1944 r. 
oficerowie Armii Krajowej, 
kpt. Zygmunt Dąbrowski, ps.   
„Bohdan”, i ppor. Jerzy Kowal-
ski, ps. „Oskar”, szef Kedywu 
(wywiadu), zostali zastrzeleni 
przez niemieckich żołnierzy 
podczas próby odbicia aresz-
towanego w  czasie łapanki na 
dworcu kolejowym dowódcy 
Obwodu „Bażant” AK, mjra 
Alojzego Mizery, ps. „Siwy”. 
Akcja zakończyła się fiaskiem, 

jednak niebawem major A. Mi-
zera został zwolniony z aresztu 
w Grodzisku Maz.

W Powstaniu Warszawskim 
wzięło udział wielu mieszkań-
ców Milanówka zaangażowa-
nych w struktury AK. Wielu 
poległo w walkach, zostało 
ciężko rannych lub zmarło póź-
niej w obozach jenieckich. Mi-
lanówek stał się nieformalną 
stolicą Polski. Szpitale zostały 
rozlokowane w domach pry-
watnych, gdzie m.in. w sposób 
zakonspirowany leczono po-
wstańców, co dokumentuje fo-
tografia zabiegu operacyjnego 
w milanowskiej willi Perełka.

Wbrew narzuconemu przez 
niemieckich okupantów pra-
wu, w Milanówku działał kon-
spiracyjny Uniwersytet Ziem 
Zachodnich, filia Uniwersytetu 
Warszawskiego i Wyższej Szko-
ły Muzycznej im. F. Chopina.

n Sławomir Sadowski

po sąsiedzku

Przestrzegaj 

DOBRYCH 
MANIER 

1.   Głośne rozmowy współpasażerów.
2.   Głośne rozmowy przez telefon.
3.   Brak higieny osobistej, przykry zapach.
4.   Głośne słuchanie muzyki.
5.   Nogi na siedzeniu.

6.   Blokowanie, zastawianie drzwi.
7.   Używanie wulgaryzmów.
8.   Niszczenie wspólnego mienia.
9.   Spożywanie jedzenia i napojów.
10. Duży plecak na plecach, torba na ramieniu.

     Spożywanie alkoholu i palenie wyrobów tytoniowych.
     Niezakrywanie ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
     Trzaskanie składanymi siedzeniami.

oraz

Podsumowanie kampanii ALFABET DOBRYCH MANIER na www.wkd.com.pl

Co nas drażni, co nam przeszkadza podczas podróży WuKaDką?

w pociągach WKD
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Zamiast 13 jest GTS

u
W poprzednim numerze „Bogorii” 
informowałem, że z rozgrywek B-kla-

sy wycofana została 13 Grodzisk. Jednak 
trener Jakub Jasiński wraz z zawodnikami 
postanowili kontynuować przygodę z pił-
ką i  w  ekspresowym tempie zarejestrowali 
nowy podmiot sportowy pod nazwą Gro-
dziskie Towarzystwo Sportowe, zgłaszając 
się do rozgrywek. I bardzo dobrze, bowiem 
dodają oni dużo pozytywnego kolorytu 
sportowej mapie Grodziska. W pierwszych 
dwóch spotkaniach GTS zanotował wy-
jazdowe remisy. Najpierw 3:3 z Passovią, 
po dwóch trafieniach Patryka Wyczawskie-
go i jednym – Szymona Biesia, a następnie 
bezbramkowy z FC Płochocin. Podopieczni 
trenera Jasińskiego z dorobkiem 2 pkt plasu-
ją się na 8 miejscu w tabeli „Serie B”.    (mś)

Wsparcie z Azji 
W nadchodzącym sezonie w roz-
grywkach rodzimej Superligi oraz 

Ligi Mistrzów barwy Dartomu Bogorii bę-
dzie reprezentować dwóch nowych zawod-
ników: An Jaehyun oraz Hiroto Shinozuka. 
Ten pierwszy zajmuje 44 miejsce w świato-
wym rankingu, pochodzi z Korei Południo-
wej, ma 22 lata, a w dorobku brązowy medal 
indywidualnych MŚ z 2019 roku. Z  kolei 
okupujący 53 pozycję 19-letni Japończyk, 
wywalczył mistrzostwo świata w grze mie-
szanej. Miejmy nadzieję, że obaj Azjaci po-
mogą naszemu klubowi w obronie tytułu 
Mistrza Polski, a także w rozgrywkach Ligi 
Mistrzów, gdzie jednym z grupowych ry-
wali grodziskiego klubu będzie niezwykle 
mocna Borussia Duesseldorf z legendar-
nym Timo Bollem w składzie.    (mś)

     Nadzieje 
zweryfikowane 
u

W każdym poprzednim sezonie rezerwy Pogoni 
Grodzisk skutecznie walczyły o spokojne utrzy-
manie w lidze okręgowej. Przed obecnym po-
nownie zaświtała nadzieja, że może tym razem 
podopieczni trenera Macieja Przybylskiego po-
walczą o coś więcej. Początek rozgrywek jednak 
na to nie wskazuje, bowiem po trzech meczach 
nasi zawodnicy z dorobkiem 3 pkt plasują się na 
10 miejscu z zaledwie jedną wygraną na koncie. 
W pierwszym pojedynku Pogoń II uległa na 
wyjeździe 0:1 silnemu beniaminkowi LKS-owi 
Osuchów. W drugim, po golu Jakuba Budnic-
kiego, nasz zespół pokonał u  siebie 1:0 Spartę 
Jazgarzew, by w kolejnym spotkaniu przegrać1:4 
w Laskach z miejscowym Rysiem. Honorowe 
trafienie uzyskał Mikołaj Krzyżak.     (mś)

24 sport

u
Za nami 5 kolejek spotkań rozgrywek 
III ligi. Pogoń Grodzisk zanotowała 

w nich dwa zwycięstwa oraz trzy remisy, co na 
koniec sierpnia dawało jej 5 miejsce, z 9 pkt 
na koncie. W poprzednich sezonach na tym 
poziomie rozgrywkowym taki wynik byłby 
uznany za bardzo dobry. Jednak nie w  tym, 
w  którym postawiono sobie za cel walkę 
o awans do II ligi, w której jeszcze niedawno 
występowaliśmy. Co gorsza, jeden z najgroź-
niejszych rywali Świt Nowy Dwór Mazowiec-
ki ma na koncie komplet zwycięstw i już 6 pkt 
przewagi nad naszym zespołem. Tym samym 
Pogoń wyczerpała już margines błędu i na po-
większenie straty do lidera nie może już sobie 
pozwolić.

Legia II W-wa (w) 1:1 (Jean Franco Sar-
miento – 83  Łoś, Gzieło, Kołaczek)

Inauguracyjny remis w pierwszym wyjaz-
dowym meczu, w dodatku z jednym z kan-
dydatów do awansu, jakim są bez wątpienia 
rezerwy Legii, należy uznać za dobry rezultat, 
zwłaszcza że po półgodzinie gry to Pogoń 
musiała gonić wynik. Jednak lekki niedosyt 
pozostaje, bowiem to nasz zespół w przekro-
ju całego spotkania wyglądał lepiej piłkarsko, 
a na zdobycie kompletu punktów nie pozwo-
liła słaba skuteczność.

Pogoń: Mateusz Małecki, Jakub Wyszkowski (60’ 
Kacper Imiołek), Kacper Łoś, Kacper Szczudliński, 
Adrian Karasek, Bartosz Widejko (60’ Michał Sa-
charuk), Jakub Kołaczek, Kacper Gzieło (65’ Dawid 
Keller), Damian Jaroń (65’ Michał Wrzesiński), Jean 
Franco Sarmiento, Michał Strzałkowski.

Warta Sieradz (d) 3:1 (Sarmiento – 28, 
33, Kacper Łoś – 48  Sarmiento,  Imiołek, 
Szczudliński, Wyszkowski)

Drużyna z Sieradza, która po pierwszej ko-
lejce była współliderem rozgrywek, powinna 

wyjechać z Grodziska z bagażem co najmniej 
6 bramek. Świetna gra naszego zespołu, two-
rzącego wiele sytuacji bramkowych, przekuła 
się jedynie na trzy celne trafienia, a przecież 
był jeszcze niewykorzystany rzut karny, strza-
ły w słupek i poprzeczkę oraz kilka innych 
okazji. Niestety, w samej końcówce obudził 
się południowy temperament Jeana, który dał 
się sprowokować rywalowi, przez co obejrzał 
czerwona kartkę. 

Pogoń: Małecki, Wyszkowski (78’ Imiołek), Łoś, 
Szczudliński, Karasek, Widejko, Kołaczek (69’ Mathe-
us Dias), Keller, Jaroń (69’ Sacharuk), Sarmiento, 
Strzałkowski (60’ Wrzesiński).

Pilica Białobrzegi (w) 1:1 (Jaroń – 4  
Szczudliński, Sacharuk, Budnicki)

Bardzo słaby mecz naszego zespołu. Po 
szybko uzyskanym prowadzeniu Pogoń spo-
częła na laurach, myśląc chyba, że mecz wy-
gra się sam. Niestety, ambitni gospodarze nie 
pozwolili na wiele podopiecznym trenera 
Dudka, nawet grając ostatnie pół godziny 
w  dziesiątkę. Mimo bardzo przeciętnej gry 
nasza drużyna stworzyła znakomite sytuacje, 
jednak skuteczność ponownie pozostawiała 
wiele do życzenia. Na słowa uznania zasłużył 
jedynie Mateusz Małecki, który obronił jeden 
z dwóch rzutów karnych podyktowanych dla 
Pilicy. Przy drugim miał pecha, bowiem piłka 
najpierw odbiła się od poprzeczki, a następnie 
od jego pleców, po czym wpadła do siatki.

Pogoń: Małecki, Wyszkowski (46’ Imiołek), Łoś, 
Szczudliński, Karasek, Widejko (46’ Sacharuk), Ko-
łaczek, Keller, Jaroń, Wrzesiński (85’ Jan Głowacki), 
Strzałkowski (67’ Jakub Budnicki).

Olimpia Zambrów (d) 2:2 (Jaroń – 24, 
Strzałkowski – 58  Łoś, Strzałkowski)

Kolejny zawód sprawili kibicom nasi piłka-
rze, bowiem domowy remis z Olimpią Zam-

brów należy uznać za stratę dwóch punktów, 
a nie zdobycie jednego. Rywal to beniaminek, 
choć dość solidny kadrowo, o czym przeko-
nała się m.in. Legionovia, przegrywając z eki-
pą z Podlasia na własnym boisku. Lecz skoro 
myśli się o walce o awans, to takie spotkania 
należy wygrywać. Nasza drużyna dwukrotnie 
obejmowała prowadzenie i za każdym razem 
goście potrafili doprowadzić do wyrównania. 
Jedyne co cieszy, to fakt, że wreszcie przełamał 
się król strzelców ubiegłorocznych rozgrywek 
Michał Strzałkowski, który zanotował pierw-
sze trafienie w tym sezonie.

Pogoń: Małecki, Wyszkowski (46’ Gzieło), Łoś, 
Szczudliński (85’ Głowacki), Karasek, Imiołek (79’ 
Widejko), Kołaczek, Dias (79’ Keller), Jaroń, Wrzesiń-
ski (60’ Sacharuk), Strzałkowski.

Concordia Elbląg (w) 2:1 (Imiołek – 13, 
Jaroń – 29, k.  Szczudliński,  Sarmiento, 
Widejko, Keller)

Kluczowym momentem wyjazdowego po-
jedynku z Concordią Elbląg była 25 minuta, 
w której Kacper Szczudliński otrzymał czer-
woną kartkę i tym samym przez prawie 70 mi-
nut, nasz zespół musiał grać w osłabieniu. Do 
tego momentu, Pogoń prowadziła 1:0, mając 
pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku. 
Na wyrównującego gola gospodarzy bardzo 
szybko odpowiedzieliśmy bramką i w kolej-
nych minutach celem naszej drużyny było 
dowiezienie korzystnego rezultatu do końca 
meczu, co się ostatecznie udało i po dwóch 
remisach, wreszcie można było dopisać do 
konta komplet punktów.

Pogoń: Małecki, Imiołek, Łoś, Budnicki, Szczudliń-
ski, Widejko, Dias, Keller (76’ Gzieło), Jaroń (65’ Jakub 
Apolinarski), Wrzesiński (65’ Kołaczek), Strzałkowski 
(65’ Sarmiento).

  Michał Śliwiński

Margines już na wyczerpaniu
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Z dobrym skutkiem 
e

Miłosz Redzimski reprezentował 
nasz kraj w rozegranych w Mona-

chium Mistrzostwach Europy w tenisie 
stołowym. I to z dobrym skutkiem, bo-
wiem w singlu znalazł się wśród najlep-
szych 32 zawodników na Starym Konty-
nencie, zaś w deblu dotarł do najlepszej 
ósemki. W grze pojedynczej nasz 16-la-
tek w znakomitym stylu wygrał grupę 
eliminacyjną, pokonując m.in. solidnego 
Włocha Mihaia Bobocicę. W I rundzie 
turnieju głównego zwyciężył doświadczo-

nego reprezentanta Finlandii Benedeka 
Olaha, jednak w kolejnej, po zaciętej wal-
ce, przegrał z medalistą Mistrzostw Świata 
Mattiasem Falckiem. W grze podwójnej 
Miłoszowi partnerował Vladislav Ursu. 
Polsko-mołdawska para dokonała nie lada 
wyczynu, pokonując w 1/8 wicemistrzów 
globu Alvaro Roblesa i Ovidiu Ionescu. 
Jednak jej zwycięski marsz został po-
wstrzymany w ćwierćfinale, gdzie musiała 
uznać wyższość francuskich braci Alexisa 
i Felixa Lebrunów.     (mś)

Jak prędkość to w Grodzisku

CKT potęgą jest i basta!

h

z

– W wyścigu bierze udział 17 ekip 
zagranicznych i 9 polskich. Z przy-

jemnością przyjeżdżamy do Grodziska, bo 
podobają nam się warunki, jakie zapewnia 
nam tutejszy Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Grodzisk ma jedną z najlepiej utrzymanych 
tras, jeśli chodzi o asfalt, dlatego jest ona 
bardzo szybka i lubiana przez zawodników. 
W Grodzisku zawsze osiągamy największe 
prędkości. Trasa ma około 165 kilometrów, 
jest osiem rund – mówił Marcin Wasiołek, 
dyrektor wyścigu.

W indywidualnej klasyfikacji generalnej na 
drugim etapie najlepszy okazał się Oded Ko-
gut z Israeli National Team z czasem 3.42.14, 
drugi był Marceli Bogusławski z  HRE Ma-
zowsze Serce Polski, a na trzecim stopniu 
podium stanął Martin Pluto z  ABLOC 
Cycling Team. W klasyfikacji drużynowej 
na tym etapie na początku stawki znalazł 
się ABLOC Cycling Team. Uprawnionych 
do startu było 139 zawodników, a grodziski 
etap ukończyło 136 kolarzy. 

  Anna Redel

Za nami runda zasadnicza rozgrywek te-
nisowej Superligi. Znakomicie spisali się 
reprezentanci CKT Grodzisk, którzy z kom-
pletem 21 pkt zakończyli zmagania na 
pierwszej pozycji. Prymat teraz będzie trze-
ba potwierdzić w turnieju finałowym, któ-
ry odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 
8-10 grudnia. Obok naszego klubu, wystąpią 
w nim: BKT Advantage Bielsko-Biała, KT 
Kubala Ustroń oraz  WKT Mera W-wa. Jeśli 
nasi reprezentanci potwierdzą wysoką formę 
z rundy zasadniczej, to pierwszy w historii 
tytuł Drużynowego Mistrza Polski w tenisie 
ziemnym prawdopodobnie powędruje do 
naszego miasta.   (mś)

Wyniki: Osavi Tennis Team Kalisz (w) 6:0 
(Valeriya Strakhova – Martyna Zaremba 2:0, 
Elitsa Kostova – Vanesa Sulcova 2:0, Maks 
Kaśnikowski – Petr Hajek 2:0, Jerzy Janowicz 
– Piotr Gryńkowski 2:0, Strakhova/Pau-
la Kania-Choduń – Zaremba/Sulcova 2:0, 

Kaśnikowski/Yann Wójcik – Gryńkowski/
Michał Matuszewski 2:1), KT Kubala Ustroń 
(w) 4:2 (Strakhova – Lena Papadakis 0:2, 
Martyna Kubka – Marta Leśniak 1:2, Wój-
cik – Jaroslav Pospisil 2:1, Janowicz – Kamil 
Gajewski 2:0, Kania-Choduń/Kubka – Pa-
padakis/Leśniak 2:1, Wójcik/Łukasz Kubot 
– Mateusz Kowalczyk/Grzegorz Panfil 2:0), 
KS Górnik Bytom (d) 6:4 (Irina Bara – We-
ronika Falkowska 0:2, Kubka – Stefania Ro-
gozińska-Dzik 2:1, Kacper Żuk – Wojciech 
Marek 2:0, Janowicz – Maciej Ziomber 2:0, 
Bara/Kubka – Falkowska/Rogozińska-Dzik 
2:0, Wójcik/Żuk – Marek/Ziomber 0:2), 
WKT Mera Warszawa (d) 4:2 (Kubka – Ur-
szula Radwańska 0:2, Kostova – Aleksandra 
Zuchańska 0:2, Kamil Majchrzak – Michał 
Mikuła 2:0, Janowicz – Luca Vanni 2:0, Ka-
nia-Choduń/Kubka – Radwańska/Zuchań-
ska 2:1, Majchrzak/Żuk – Mikuła/Vanni 1:0 
– za zgodą stron rozegrano jednego seta). 

Miło spojrzeć  
na tabelę

Z workiem medali

u
j

Świetnie zainaugurowały rozgrywki 
IV ligi piłkarskiej reprezentantki UKS 

Mazovia Grodzisk, które w pierwszym spo-
tkaniu rozgromiły na wyjeździe debiutującą 
na tym szczeblu Koronę Jadów 5:1. Gole dla 
ekipy trenera Grzegorza Kwasiżura zdobyły: 
Klaudia Siatkowska, Julia Mońka, Martyna 
Skrzeczyńska, Klaudia Klocek i Aleksandra 
Krasnodębska. Miło po pierwszej kolejce 
spojrzeć na tabelę, gdzie grodziszczanki zaj-
mują pozycję wicelidera.   (mś)

Reprezentacja klubu Raion BJJ wzięła 
udział w turnieju Summer Open 2022, 

który odbył się w Luboniu. Nasi zawodnicy 
spisali się świetnie, przywożąc z tych zawo-
dów aż 16 medali, w tym 8 złotych. Dorobek 
reprezentantów grodziskiego klubu wygląda 
następująco: Anna Domaradzka – 2 złote, 
Krzysztof Przytocki – 2 złote, Piotr Bień – 2 
złote, Tomasz Śniarowski – złoto, srebro, brąz, 
Dominik Dajwłowski – złoto, Jakub Cegiełko 
– 2 srebrne, Paweł Longo Płachciak – 2 srebr-
ne, Klaudia Jodłowska – brąz, Piotr Siedliński 
– brąz.    (mś)

Obiecujący 
początek  
u

Lepszego startu w rozgrywkach nowo 
utworzonej V ligi piłkarze i kibice 

Chlebni nie mogli sobie wymarzyć. Trzy me-
cze, komplet punktów oraz imponujący bilans 
bramkowy 17:3 dały podopiecznym trenera 
Tomasza Feliksiaka na koniec sierpnia pozycję 
lidera. Jego piłkarze rozgromili Żyrardowian-
kę i Jabłoniankę Jabłonka Lacka oraz po cięż-
kiej walce wyszarpali zwycięstwo z Józefovią. 
Wydawało się, że strata najlepszego strzelca 
drużyny Michała Ocipki, będzie nie do po-
wetowania. Jak na razie znakomicie zastępuje 
go w tej roli Łukasz Gwardiak, który ma na 
koncie już dwa hat-tricki. Być może będzie 
to przełomowy sezon w karierze tego niegdyś 
świetnie zapowiadającego się wychowanka 
grodziskiej Pogoni. Trudno dziś wyrokować, 
o co będzie walczyć Chlebnia w tym sezonie. 
Dotąd rywalizowała ze słabszymi rywalami, 
którzy będą prawdopodobnie bronić się przed 
spadkiem. Prawdziwe schody zaczną się już od 
pojedynku z Energią Kozienice. Początek wy-
gląda jednak obiecująco i wiele wskazuje, że 
ekipa trenera Feliksiaka posiada potencjał, by 
w tej grupie rozdawać karty i walczyć o awans 
do IV ligi, bowiem drużyna jest bardzo silna 
kadrowo, a  klub i jego prezes Sławomir Jac-
kowski – głodni kolejnego sukcesu. (mś)

Wyniki: Żyrardowianka (w) 8:2 (Łukasz 
Gwardiak – 3, Maciej Pietraszek, Piotr Ćwik, 
Juliusz Olech, Piotr Jastrzembski, Stanisław 
Kania); Jabłonianka Jabłonka Lacka (d) 7:0 
(Gwardiak – 3, Dominik Marusiak – 2, Pietra-
szek, Kania), Józefovia Józefów (w) 2:1 (Jakub 
Łabęda, Maciej Zawitaj).

   Michał Śliwiński

Dyrektor  
trenerem 

u
Nowym szkoleniowcem rezerw Chleb-
ni został dyrektor klubowej Akademii 

Juliusz Kruszankin. Początek rozgrywek nale-
ży uznać za udany, ponieważ drużyna zanoto-
wała wyjazdowy remis i domowe zwycięstwo, 
dzięki czemu z 4 pkt, zajmuje 3 miejsce w ta-
beli grupy IV A-klasy. W pierwszym spotka-
niu, dzięki bramkom Oliwiera Olszewskiego 
i Juliusza Olecha, Chlebnia zanotowała remis 
2:2 z Piastem Feliksów, zaś w drugim, po go-
lach Stanisława Kani, Adama Laskowskiego 
i trafieniu samobójczym, pokonała rezerwy 
Milanu Milanówek 3:0.    (mś)

Na terenie Grodziska 28 lipca można było przyglądać się zmaganiom kolarzy bio-
rących udział w 65. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Dookoła Mazowsza”. 
Start i meta były usytuowane na ul. Montwiłła na wysokości Pływalni Wodnik 2000.
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Uwaga, 
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 26 wrze-
śnia. 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 16.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 320:
W krzyżówce  zaszyfrowane było hasło 
„Zbigniew Pełczyński”. Zwyciężczynią zo-
stała p. Marta Dumała. Po odbiór nagrody 
zapraszamy do siedziby redakcji: Centrum 
Kultury, ul. Spółdzielcza 9, II piętro. 

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

 Biuro reklamy: 
d.staniaszek@centrumkultury.eu,  

tel. 660 540 169 
bea_michalska@o2.pl, tel. 781 356 427

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,
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Poziomo:
4. port lotniczy w Krakowie; 7. jezioro na grani-
cy USA i Kanady; 8. rubaszny śmiech; 9. ame-
rykański oddział desantowy; 10. niezbyt popu-
larne imię męskie; 12. inaczej tetanus; 14. oficer 
przyboczny wyższych dowódców;  15. pisemne 
potwierdzenie otrzymania czegoś; 16. drzewo 
liściaste; 22. pieśń solowa w operze; 23. Ma-
ciej – popularny w latach 60. piosenkarz znany 
z wykonań takich przebojów jak m.in. „Głęboka 
studzienka”, „Wlazł kotek na płotek” wykonywa-
nych razem z Haliną Kowalewską; 25. rząd lamp 
oświetlających scenę; 26. zona, rejon; 27. głów-
ne miasto Andaluzji; 29. pierścień z  wyrytym 
w oczku herbem; 31. choroba zakaźna występu-
jąca stale w danym rejonie; 32. w mitologii: syn 
Zeusa i Ledy, brat Polluksa.
Pionowo:
1. jeden z działów teologii; 2. marka polskich 
samochodów ciężarowych; 3. powieść Zofii 
Nałkowskiej; 4. miękki kapelusz męski o szero-
kim rondzie; 5. Stanisław Jerzy – poeta i saty-
ryk („Myśli nieuczesane”); 6. staropolski wolny 
taniec; 11. jacht Leonida Teligi; 13. drapieżnik 
z rodziny kotów; 17. aktor amerykański zna-
ny z filmu „Ostatnia walka Apacza”; 18. pio-
run, grzmot; 19. dwukadłubowa łódź żaglowa; 
20. ogół poglądów z określonej dziedziny wie-
dzy; 21. brazylijski piłkarz uważany za najlep-
szego piłkarza wszech czasów; 24. brzeg, kant, 
obrzeże; 28. hulaka, męt, szumowina; 30. w te-
nisie i siatkówce dotknięcie serwowaną piłką 
górnej krawędzi siatki.

26

Aktualne informacje  
na temat działalności kina na:   
www.centrumkultury.eu 

Fundatorem nagrody  
jest  ss
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ogłoszenia 27

OGŁOSZENIA DROBNE
nn    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

nn      Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów 
używanych (holenderki, górale, inne), sprzedaż 
rowerów używanych z napędem elektrycznym, 
Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a.  
Tel. 692 465 581 

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

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

nn    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 

nn    Sprzedam działkę w Janinowie  
tel. 505 355 951

nn    Kupię za gotówkę działkę budowlaną pod 
budowę domu jednorodzinnego. Preferowana 
okolica Grodzisk Maz, Kady, Odrano-Wola, 
Szczęsne. Tel. 604 460 956

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

Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Rembud

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

 Usługi Remontowo-Budowlane od A do Z
 Zewnętrzne docieplenia budynków

q  Kompleksowe leczenie ran przewlekłych,  
trudno gojących, stopy cukrzycowej

q  Doświadczony zespół specjalistów 

Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja 45  
(Klinika zdrowia i urody Malina-Med) 
q Zapisy pod nr. 22 755 15 02 

Nowość w Grodzisku CENTRUM LECZENIA RAN
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– To pierwsze w Polsce odkryte korty twarde, na 
których można organizować duże turnieje. To też 
obiekt idealny do treningów i przygotowywania się 
do zagranicznych startów. Są korty twarde, ziemne, 
a nawet ma powstać trawiasty, plus całe zaplecze – 
mówiła druga najlepsza obecnie polska tenisistka 
Magda Linette, która dotarła do finału pierwszego 
w kraju turnieju rangi ITF W100 Memoriału Pary 
Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich – Polish 
Open 2022, rozgrywanego w Kozerkach na prze-
łomie lipca i sierpnia. Jego zwyciężczynią została 
Katerina Siniakova, która zdobyła czek na sumę  
12 285 dolarów, 140 punktów do rankingu WTA, 
a  odjechała białym Range Roverem Evoque – na-
grodą dodatkową. Polish Open 2022 jest najwięk-
szym kobiecym turniejem wśród 12 imprez zali-
czanych do czwartej już edycji LOTOS PZT Polish 
Tour – Narodowy Puchar Polski.

W dniach 20-21 sierpnia na kortach ceglanych 
w  Kozerkach rozgrywany był turniej amatorski 
Art&Business, w którym udział wzięli aktorzy 
z Aktorskiego Klubu Tenisowego oraz przedsta-
wiciele świata biznesu. O puchar Kozerki Open 
2022: Art&Business walczyli między innymi: Jan 
Englert, Beata Ścibakówna, Karol Strasburger, 
Tomasz Stockinger, Tomasz Sobczak, Wojciech 
Majchrzak, a także medalista olimpijski Andrzej 
Supron. Zwycięzcami zostali Tomasz Gęsikow-
ski – prezes Aktorskiego Klubu Tenisowego oraz 
Marek Kryński, który reprezentował biznes.

Również w trzecim tygodniu sierpnia podgro-
dziska miejscowość gościła zawodowców rywa-

lizujących w challengerze ATP90 Kozerki Open. 
Tym razem bez spektakularnych sukcesów Pola-
ków, bowiem z sześciu startujących w głównej dra-
bince singla do 1/8 finału awansowali tylko Maks 
Kaśnikowski i Jerzy Janowicz, zawodnicy miej-
scowego Centralnego Klubu Tenisowego Grodzisk 
Mazowiecki.

– Dla mnie to jednak bardzo duży krok, tym 
bardziej, że u siebie. Na dzień dzisiejszy to jest 
mój dom, to jest mój klub. Mieszkam niedaleko. 
Na pewno czuję się w tej chwili dużo lepiej niż rok 
temu, niż trzy lata temu, pięć lat temu. Obecnie je-
stem na takim etapie kariery, że cieszę się każdym 
dniem spędzonym w zawodowym tenisie – mówił 
31-letni Janowicz, który w 1/8 przegrał nieznacz-
nie z Francuzem Haroldem Mayotem. W pierwszej 
edycji challengera w Kozerkach triumfował Czech 
Tomas Machac.

Być może niektórzy grodziszczanie podczas wa-
kacyjnych wyjazdów z pewnym zdziwieniem odno-
towali fakt, że w wielu serwisach informacyjnych 
pojawiała się nazwa Kozerek.

– Mając do dyspozycji taki obiekt, spełniający wy-
mogi regulaminowe wszystkich międzynarodowych 
organizacji, możemy ubiegać się o organizację du-
żych międzynarodowych imprez na kortach Narodo-
wego Centrum Szkoleniowego PZT pod Grodziskiem 
Mazowieckim – przekonuje Mirosław Skrzypczyń-
ski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.

Wiele więc wskazuje na to, że o Kozerkach usły-
szymy jeszcze nie raz!

         Krzysztof Bońkowski

Francja ma Roland Garros, Anglia – Wimbledon, a Polska… Kozerki. Analogia 
może trochę przesadzona, ale doprawdy niewiele, a z uwagi na potencjał 
i plany, można się spodziewać, że wraz z upływem czasu porównanie to będzie 
jak najbardziej uzasadnione. 30 lipca zostały tu oficjalnie otwarte twarde korty 
Narodowego Centrum Polskiego Związku Tenisowego i zdążyły już gościć dwie 
duże międzynarodowe imprezy dla zawodowych tenisistek i tenisistów walczących 
o punkty do rankingów WTA i ATP. Słowem, o Kozerkach zrobiło się głośno. 

Coraz głośniej o Kozerkach 
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SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

ODDANIE IV KWARTAŁ 2023

CENA GWARANTOWANAMIEJSCE PARKINGOWE

3-POKOJOWE 2POWIERZCHNIA OD 68 M

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
MTG Agri-Rol Sp. z o.o., Książenice, Al. Marylskiego 96

www.osiedleksiazenice.pl

+48 668 815 170 agrirol@agrirol.pl+22 734 32 86
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