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W drodze do Ojca Świętego 
– Najbardziej chciałam zobaczyć, jak ludzie, którzy mieszkają w innym świecie i mówią 
w innym języku, wierzą w tego samego Boga – mówiła Grace Sāenz z Hondurasu, która 
dotarła do Grodziska z pierwszą grupą pielgrzymów 18 lipca, na tydzień przed oficjalnym 
rozpoczęciem XXXI Światowych Dni Młodzieży.
Pątników podejmują w swoich domach rodziny 
z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz 
św. Anny – w sumie ok. 150 osób z Hondurasu 
i 115 z Indii. Szacuje się, że w tegorocznych ob-
chodach ŚDM weźmie udział ok. 360 tys. piel-
grzymów. Pomysłodawcą międzynarodowych 
spotkań młodych z całego świata był św. Jan 
Paweł II, który w  czasie swojego pontyfikatu 
zgromadził młodzież na wspólnej modlitwie 
dziesięć razy, w tym w Częstochowie w 1991 r. 
Obecne obchody podzielone są na dwie części: 
„Dni w Diecezjach”, kiedy pielgrzymi mają oka-
zję na poznanie mieszkańców, kultury i historii 
kraju będącego gospodarzem wydarzenia, oraz 
„Obchody Centralne” z udziałem Ojca Święte-
go. Zanim więc młodzi ludzie wezmą udział 
m.in. w  nocnym czuwaniu wraz z papieżem 
Franciszkiem na Campus Misericordiae w pod-
krakowskich Brzegach, czeka ich wiele atrakcji 
przygotowanych przez lokalne diecezje.

– W Grodzisku goście będą mieli okazję do 
przeprowadzenia ewangelizacji mieszkań-
ców, spacerów po mieście, wezmą udział we 
wspólnych nabożeństwach, a nawet rywaliza-
cji sportowej w ramach zawodów zorganizo-
wanych przez OSiR. Nie zabraknie też wycie-
czek, w tym oczywiście do Warszawy – mówi 
Anna Redel z Urzędu Miejskiego, który współ-
organizuje pobyt pielgrzymów w Grodzisku.

Program przygotowany dla pątników prze-
widuje w środę 20 lipca o godz. 20.00 prze-
marsz przez deptak do kościoła św. Anny, 
gdzie odbędzie się dwujęzyczna msza św. 
22  lipca w  kościele MBNP przy ul. Piaskowej 
o  20.00 goście obejrzą spektakl przygotowa-
ny przez tutejszą grupę teatralną, a  o  21.00 
rozpocznie się nabożeństwo adoracyjne. 
Uczestników ŚDM Grodzisk pożegna koncer-
tem w  Parku Skarbków. Nazajutrz, 25 lipca, 
pielgrzymi wyruszą do Krakowa.  

 –  Wszystko zaczęło się od parafii św. Anny, 
w  której byłem wikariuszem przez rok. Pro-
boszcz Eugeniusz Dziedzic zawsze był dla mnie 
życzliwy, więc kiedy zbliżał się termin Świato-
wych Dni Młodzieży, zwróciłem się do  niego 
z zapytaniem, czy byłaby możliwość na ugosz-
czenie moich rodaków. W odpowiedzi usły-
szałem, że nie ma problemu. A, że stanąć na 
ziemi naszego kochanego papieża Jana Pawła 
II było zawsze marzeniem wiernych z  Hon-
durasu, to udało im się przekroczyć… ocean  
– mówił ks. Abdel Barahona.

  Małgorzata Müldner

Strzał w dziesiątkę
W ogłoszonym 18 lipca tegorocznym rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” Grodzisk zajął 9. miejsce, 
tym samym powracając do pierwszej dziesiątki najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich tego prestiżowego 
zestawienia. W czołówce jesteśmy od lat, ale wciąż czekamy na powtórzenie największych sukcesów, jakimi były 
zwycięstwo w 2009 roku i 3. miejsce rok później. Tegoroczny wynik to dobry prognostyk przed kolejnymi edycjami, 
bo w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowaliśmy awans o 4 pozycje.   n (red)
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Choć Euro 2016 we Francji już 
się zakończyło, nie skończyło 
się kibicowanie, wszak Gro-
dzisk Mazowiecki to Miasto 
Kibica, a przynajmniej takim 
hasłem reklamowana była 
strefa wspólnego oglądania 
transmisji z Mistrzostw Europy, 
jaka na czas turnieju została 
rozstawiona na terenie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Mokronoskich.

– Frekwencja była bardzo 
wysoka, oczywiście najwięcej 
widzów przyciągały mecze 
z  udziałem Polaków, na które 
przychodziło nawet kilkaset 
osób – mówi Michał Dzierz-
gwa, ze spółki Portal Piwny, 

która strefę przygotowała 
wspólnie z grodziskim OSiR-
-em i fundacją Start Pro.

Po zakończeniu piłkarskiego 
czempionatu Miasto Kibica zo-
stało przeniesione na plac Wol-
ności, gdzie do końca wakacji 
będzie można oglądać trans-
misje z Igrzysk Olimpijskich 
w  Rio de Janeiro, mecze pol-
skich drużyn w europejskich 
pucharach, a także wszystkie 
istotne wydarzenia sportowe, 
więc emocji zabraknąć nie 
powinno. W namiocie działać 
będzie również kino letnie, jak 
również kącik rozrywki, gdzie 
zajęcie znajdą fani bilardu, dar-
ta czy piłkarzyków.    (kb)

Kibicowanie teraz na deptaku

w skrócie

„Czysta Planeta” – tak brzmiał 
tytuł ekologicznego konkursu 
rysunkowego, zorganizowane-
go dla podopiecznych świetlic 
wiejskich przez dwie panie sołtys 
– Annę Zielińską z Kozer Nowych 
i Wiesławę Kieszkowską z Wólki 
Grodziskiej. 47 zgłoszonych prac 
oceniało jury, w którym oprócz 
organizatorek zasiedli wicebur-
mistrz Tomasz Krupski i główny 
specjalista ds. uzależnień Iwo-
na Chorek z grodziskiego OPS. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło 
11 czerwca w Kozerach Nowych 
i połączone było z piknikiem, 
podczas którego przygotowa-

no dla dzieci animacje ruchowe 
i taneczne. W kategorii wiekowej 
5-8 lat zwyciężył Jaś Kwiatkow-
ski, drugie miejsce zajęła Julia 
Smuga, a trzecie – Julia Kuska, 
wśród dzieci w wieku 9-12 lat 
najciekawszą zdaniem jury pra-
cę stworzyła Laura Żmijewska, 
druga nagroda trafiła do Oliwii 
Strzelczyk, zaś trzecią lokatę ex 
aequo zajęły Weronika Walczuk 
i Dorota Zembrzuska. Laureatami 
w kategorii młodzieżowej (13-16 
lat) zostali Aneta Ryszałek, która 
zajęła 1 miejsce, drugi był Patryk 
Michałowski, a trzecia – Milena 
Szpelarska.      (kb)

Na początku czerwca w Szkole 
Podstawowej nr 4 odbył się VI 
już piknik rodzinny, który jak 
zwykle był bogaty w atrakcje 
dla dzieci. Jak co roku rodzice 
nie pozwolili, aby ich pociechy 
były głodne, przygotowali więc 
różne wypieki, sałatki i inne 
smakołyki. Dzieci angażowały 
się w różnego rodzaju warsztaty, 
rysowały, lepiły, tworzyły swoje 
rękodzieła, brały udział w ekspe-
rymentach i doświadczeniach 
naukowych przy stoisku młode-
go naukowca, które cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Jak co roku odbywały się roz-

grywki i zajęcia sportowe, a ca-
łość spinała jedna wielka praca 
składająca się z obrazów dzieci 
przedstawiających swoją dziel-
nicę – Łąki. Pomysłodawczynią 
projektu była nauczycielka szko-
ły Sylwia Ręgowska. Rodzice 
bawili się wspólnie z dziećmi 
i  nawiązywali kontakty między 
sobą. Dyrektor szkoły Elżbieta 
Stępień mówiła, że szkoła stawia 
na rodzinę i wzajemną integra-
cję, rodzice odgrywają bowiem 
ogromną rolę w życiu szkoły. 
Pogoda dopisała, a uczestnicy 
pikniku bawili się świetnie.

   Maria Barańska

Plastycznie i ekologicznie

Łąki w obrazach

2

Grodzisk wciąż pnie się w górę 
w  kampanii społecznej „Kręć 
kilometry”, w której 20 miast 
z  najlepszym wynikiem otrzy-
ma oryginalne stojaki na ro-
wery. Wszystko jednak zależy 
od aktywności mieszkańców, 
bowiem akcja z grubsza po-
lega na tym, żeby za pomocą 

specjalnej aplikacji rejestro-
wać pokonywane na rowerze 
dystanse i zapisywać je na kon-
to swojego miasta. Na razie 
mieszkańcy Grodziska spisują 
się na medal, bo nasze miasto 
jest już na 18 miejscu. Brawo! 
Szczegóły akcji można znaleźć 
na stronie grodzisk.pl.    (kb)

Siedem przedszkoli z gminy Gro-
dziska Maz. brało udział w I Ta-
necznym Przedszkolnym Przeglą-
dzie pt. „Wirujące przedszkolaki”. 
Maluchy na początku czerwca 
wystąpiły na scenie Centrum Kul-
tury. Jak powiedziała jedna z or-
ganizatorek wydarzenia Olga Gór-
niewska z Przedszkola nr 4, taniec 
jest modny, dużo dzieci chodzi 
na zajęcia taneczne i stąd pomysł 
na taki przegląd. Dzieci kochają 
muzykę i wyrażają swoje emo-

cje w  tańcu. – To nauka i dobra 
zabawa – zaznacza. Przedszkole 
nr 4 im. Króla Maciusia I dzięki ta-
kiej akcji zintegrowało grodziskie 
placówki przedszkolne i kadrę 
pedagogiczną. Wszystkie dzieci 
otrzymały złote medale. Jury oce-
niało m.in. choreografię i wyróżni-
ło Przedszkole nr 5, Niepubliczne 
Przedszkole Tosi i Franka oraz 
Przedszkole nr 4. Organizatorzy 
planują, że w przyszłym roku po-
szerzą ofertę przeglądu.    (ag)  

Maluchy kochają muzykę 
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Dziewięcioro uczniów Gimna-
zjum nr 3 im. L. Teligi znalazło 
się wśród laureatów szkolnej 
akcji „Pozytywny bohater”, któ-
rej finał odbył się 15 czerwca.

– Akcja polega na tym, że 
uczniowie, rodzice, pracow-
nicy szkoły mogą zgłaszać do 
wyróżnienia osoby, które w ich 
poczuciu wykazały się czymś 
wyjątkowym w jednej z czte-
rech kategorii: wysoka kultu-
ra osobista, bezinteresowna 
pomoc innym, uczciwość oraz 
reagowanie w sytuacji zagro-
żenia. Szczególnie cenne jest, 
że w tym roku mamy dwa 
zgłoszenia spoza szkoły. To 
świadczy o tym, że mieszkańcy 

wiedzą o naszej akcji – mówi 
Patrycja Kochan, psycholog 
szkolny. Nominację uczniowie 
otrzymywali za przeróżne ak-
tywności – pomoc kolegom 
i  koleżankom w nauce, wy-
różniającą kulturę osobistą 
na co dzień, udzielenie pierw-
szej pomocy nieznajomemu 
mężczyźnie na ulicy czy za-
alarmowanie o pożarze, który 
wybuchł u sąsiadów. Tego-
rocznymi bohaterami zostali: 
Kinga Szpilarska, Anna Staniś, 
Paulina Dłużniewska, Kacper 
Popczyk, Franek Morytko, Ga-
briela Trepkowska, Mateusz 
Wesołowski, Wojtek Szczęsny 
oraz Kacper Dydyna.    (kb)
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Zakończyły się rozgrywki V Grand 
Prix Szkół Podstawowych Powia-
tu Grodziskiego w  Szachach na 
rok 2015/16. W sumie w sześciu 
turniejach wzięło udział 129 
szachistów reprezentujących 
7 placówek oświatowych. Tur-
niej finałowy odbył się w Szkole 
Podstawowej w Adamowiźnie 
16 czerwca, a  po zakończeniu 
sportowej rywalizacji nastąpiło 
wręczenie dyplomów, medali 
i pucharów. Indywidualnie wśród 
chłopców w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych zwyciężyli: 
Sylwester Kucharski z SP w Ksią-
żenicach (do lat 9), jego szkolny 
kolega Maciej Frankowski (do 
lat 11) oraz Patryk Michałowski 

z SP nr 4 (do lat 13). Wśród dziew-
cząt triumfowały uczennice SP nr 
2 Anna Kicińska (do lat 9) i Zuzan-
na Pakuła (do lat 11) oraz Wero-
nika Mzyk z SP w  Adamowiźnie 
(do lat 13). Drużynowo złoto wy-
walczyła grodziska SP nr 2, która 
wyprzedziła SP w  Książenicach 
i SP w  Adamowiźnie. Organiza-
torem cyklu były Grodziski Klub 
Szachowy im. Mieczysława Naj-
dorfa, Stowarzyszenie „Chełmo-
nie” i  grodziskie szkoły podsta-
wowe, które gościły uczestników 
kolejnych turniejów. Następne 
Grand Prix zapewne rozpocznie 
się w  październiku, tymczasem 
młodzi szachiści udali się na za-
służone wakacje.     (kb)

VI edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Bezpiecznie 
na wsi” organizowanego przez 
Placówkę Regionalną KRUS w Bło-
niu dla dzieci szkół podstawowych 
wywołała spore zainteresowanie 
wśród uczniów z gminy Grodzisk. 
Tegorocznym zadaniem uczest-
ników było stworzenie dowolną 
techniką pracy plastycznej w  for-
macie A3 na  temat inspirowany 
tytułem konkursu. Najliczniej na-
szą gminę reprezentowała SP nr 6, 

z której zgłosiło się 24 młodych 
artystów, 19 dzieci zgłosiło się 
z SP nr 4, a 11 – z SP w Izdebnie 
Kościelnym. Podczas ogłoszenia 
wyników, które miało miejsce 
7  czerwca w Urzędzie Miejskim, 
okazało się, że nasi uczniowie 
wzięli udział w konkursie nie tyl-
ko licznie, lecz także z sukcesami 
– laureatką II  nagrody w skali re-
gionu została Zuzanna Osiadacz 
z SP nr 4, a III miejsce zajęła Kamila 
Mincberg z SP nr 6.    (kb)

Szachiści na wakacjach 

Centralna Komisja Egzamina-
cyjna 5 lipca ogłosiła wstępne 
wyniki pisemnego egzaminu 
dojrzałości, do którego w tym 
roku w powiecie grodziskim 
przystąpiło 539 osób. Nasi 
uczniowie rozwiązali zadania 
na 78 proc. (średni ogólnopolski 
wynik zdawalności wyniósł 79,5 
proc.), średni wynik części pi-
semnej obowiązkowej dla języ-
ka polskiego wyniósł  61,6 proc., 
dla matematyki – 52,7 proc. 
Jeśli chodzi o języki obce, naj-
większą popularnością cieszy 
się angielski, o czym świadczy 
liczba zdających – aż 505 osób. 
Wynik procentowy zdawalności 
z tego przedmiotu ukształtował 
się na poziomie ponad 70 proc. 

Rezultaty egzaminów pisem-
nych dodatkowych na pozio-
mie rozszerzonym przeprowa-
dzonych na terenie powiatu 
grodziskiego ujawniły pewną 
słabość uczniów dotyczącą ma-
tematyki. Zadania z tego przed-
miotu maturzyści zdali średnio 
na nieco ponad 25 proc. Póki 
co tegorocznych maturzystów 
czeka odpoczynek i zasłużo-
ne wakacje. Jedynie ucznio-
wie, którym nie powiodło się 
w  maju i znaleźli się w  gronie 
15 proc. absolwentów z całego 
kraju uprawnionych do egza-
minu poprawkowego, będą 
musieli porządnie przysiąść do 
książek, by do sierpnia uzupeł-
nić braki.    (mm)

Wakacyjne popołudnia w mie-
ście wcale nie muszą być mono-
tonne, wystarczy wstąpić do Par-
ku Skarbków w Grodzisku, gdzie 
w każdą niedzielę odbywają się 
koncerty w ramach cyklu Klasy-
ka w Parku. 3 lipca mieszkańcy 
miasta mieli okazję spacerować 
w towarzystwie Jamesa Bonda, 
a wszystko za sprawą utwo-
rów ze ścieżki dźwiękowej fil-
mu o  najsłynniejszym agencie 
w  służbie Jej Królewskiej Mo-
ści w interpretacji Joanny Tur-
czyńskiej (obój), Izabelli Wojtali 
(wiolonczela), Anny Wolniewcz 
(fortepian) oraz Romana Figar-
skiego (altówka). Tydzień póź-

niej na koncert niezapomnia-
nych piosenek Mariana Hemara 
pt. „Czy Ty wiesz moja mała…” 
zaprosił publiczność zespół 
„W” w składzie: Jacek Sribniak 
(śpiew, fortepian), Adam Biało-
wiejski (śpiew, gitara), Piotr Grze-
lak (altówka), Robert Brzozowski 
(kontrabas). 17 lipca w parku za-
gościł „Wieniawski i nie tylko…” 
– program pod takim tytułem 
zaprezentowały skrzypaczka Pa-
trycja Szymańska oraz grająca 
na fortepianie Julia Laskowska. 
Szczegółowe informacje o ko-
lejnych koncertach można zna-
leźć na plakatach oraz stronie  
centrumkultury.eu.  (mm)

Przed wojną patronem obecnego 
placu Wolności był Marszałek Józef 
Piłsudski, z kolei ul. 11 Listopada 
po wojnie nazywała się ul. Niepod-
ległości. Trudno więc o  lepsze niż 
deptak miejsce w mieście do eks-
pozycji wystawy „Drogi do Niepod-
ległej – Józef Piłsudski”, przygoto-

wanej przez Willę Radogoszcz 
wraz z Muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku. Na wystawę, któ-
rą można oglądać do 27 lipca, skła-
dają się fotografie, dokumenty, 
filmy oraz zdjęcia legionistów i Jó-
zefa Piłsudskiego, które oglądać 
można w technologii 3D.    (kb)

Marszałek na placu Wolności 

3

Matematyka trudniejsza

Bond, Hemar i Wieniawski

Artyści bezpieczni na wsi 
Bohaterowie z Teligi 
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miasto i gmina4

WIEŚCI Z RATUSZA
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok, udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu 
wykonania budżetu, nowe zasady umieszczania reklam, określenie zasad udzielania dotacji celowej 
na zadania służące ochronie powietrza oraz zatwierdzenie statusu Stawów Walczewskiego – to kilka 
najważniejszych tematów obrad czerwcowej sesji grodziskiej Rady Miejskiej.
Sprawozdanie jednogłośnie
Skarbnik gminy Piotr Leśniewski przedstawił 
radnym sprawozdanie finansowe gminy za 
ubiegły rok. Zaplanowane dochody wykona-
no w 98,2 proc. i wyniosły one 178,5 mln zł. 
Wydatki pochłonęły 185 mln zł, co stanowiło 
98 proc. w stosunku do planu. Najważniejsze 
pozycje wydatków to 15,5 mln zł na remonty 
dróg, 3 mln zł – budownictwo mieszkaniowe, 
8 mln zł – modernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 1,19 mln zł – uzbrojenie terenów w rejonie 
autostrady A2. Ponieważ wszystkie komisje 
rady zaopiniowały sprawozdanie pozytyw-
nie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę za-
twierdzającą sprawozdanie finansowe.

Bez sprzeciwu,  
ale niejednomyślnie 

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowe-
go radni rozpoczęli procedowanie uchwały 
absolutoryjnej za wykonanie budżetu za 
2015 rok. I wydawałoby się, że skoro radni 
jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie fi-
nansowe, tak samo jednogłośnie udzielą ab-
solutorium. Jednak radni Ewa Górska, Alicja 
Pytlińska i Krzysztof Kowalczyk wstrzymali 
się od głosu.

– Sprawozdanie finansowe to tylko suche 
liczby, które umieszcza w nim skarbnik gmi-
ny, natomiast absolutorium to jest coś więcej. 
Przyznajemy, że w gminie w ubiegłym roku 
wykonano sporo inwestycji, np. dużo re-
montów dróg, ale nie wszystkie drogi i ulice, 
które były w planie, zostały wyremontowane. 
W  planie nastąpiły zmiany. Nie do końca je-
steśmy przekonani co do tych zmian, dlatego 
podczas głosowania wstrzymamy się od gło-
su – wyjaśniała radna Alicja Pytlińska.

Ostatecznie Rada Miejska udzieliła burmi-
strzowi Grzegorzowi Benedykcińskiemu ab-
solutorium 15 głosami za, przy trzech głosach 
wstrzymujących się.

– To nasz wspólny sukces – powiedział 
burmistrz – dodając, że to już jego 21 ab-
solutorium. – 9 lipca minie 22 lata, jak je-
stem burmistrzem Grodziska. Cieszę się, 
gdyż były tylko 3 głosy wstrzymujące się, 
a przecież mogły być przeciw. Grodzisk 
rozwija się, przybywa mieszkańców, lokują 
się w  gminie nowe firmy. To wszystko ma 
wpływ na podatki, które trafiają do gmin-
nej kasy. Przez to jesteśmy bogatą gminą. 
Niektóre dużo większe gminy mają dużo 
mniejsze budżety. Dziękuję mieszkańcom, 
przedsiębiorcom, radnym i wszystkim pra-
cownikom, którzy także pracowali na ten 
sukces. Być burmistrzem w Grodzisku to 
ogromna przyjemność – zakończył Grze-
gorz Benedykciński.

Reklama z zasadami
Magistrat zajmie się opracowaniem nowych 
zasad umieszczania reklam na słupach i ta-
blicach, co pozwoli na polepszenie estetyki 
miasta oraz umożliwi pozbywanie się starych 
zniszczonych reklam. W dużej mierze są to re-
klamy instalowane nielegalnie w przestrzeni 

publicznej. Po przygotowaniu i zatwierdzeniu 
nowych zasad, na co pozwala tzw. ustawa 
krajobrazowa, łatwiejsze będzie egzekwowa-
nie przepisów, jak również zaistnieje możli-
wość nakładania kar. Ich stawki ustalą urzęd-
nicy gminni.

Dopłata do ekologicznego 
ogrzewania
Podczas sesji samorządowcy odpowiednią 
uchwałą określili zasady udzielania dotacji 
celowej na zadania służące ochronie powie-
trza. Mówiąc prościej, mieszkańcy, którzy 
zdecydują się na zmianę systemu ogrzewania 
mieszkań z węglowego na gazowe lub elek-
tryczne, otrzymają z gminnej kasy dopłatę 
wynoszącą do 75 proc. kosztów takiej zmiany, 
lecz nie więcej niż 6 tys. zł na jedno gospodar-
stwo domowe. Ma to wpłynąć na poprawę 
czystości powietrza.

Stawy parkiem
Radni zatwierdzili status Stawów Walczew-
skiego, które będą miejskim parkiem, co ma 
ułatwić ubieganie się o zewnętrzne dotacje 
na rewitalizację tego miejsca. Warto dodać, że 
jednocześnie usankcjonowano zwyczajową 
nazwę stawów, do której mieszkańcy Grodzi-
ska są bardzo przywiązani – jak wynika z son-
dy przeprowadzonej przez Urząd Miejski.

Sesję zwyczajowo zakończyły interpelacje 
radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne 
wnioski. Miały to być ostatnie obrady przed 
wakacyjną przerwą, jednak 18 lipca zwołano 
sesję dodatkową w celu dokonania zmian 
w budżecie i WPF.

    (miecz.)

 Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z sesji 
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie grodzisk.pl

By niedogodności zminimalizować, wpro-
wadzony został specjalny rozkład jazdy, 
a  także komunikacja zastępcza oraz punkt 
przesiadkowy w Opaczy. Łatwo jednak nie 
jest, gdyż pociągi kursują tylko w relacji Gro-
dzisk – Warszawa Zachodnia (z przesiadką 
w Opaczy) oraz z Milanówka do Komorowa, 
gdzie trzeba się przesiąść do autobusu ko-
munikacji zastępczej. Dodatkowo w dni po-
wszednie kolejki kursują także z Grodziska 
do Komorowa – tu pasażerów również cze-
ka zmiana środka lokomocji na autobus. Na 
czas remontu odcinek Warszawa Zachodnia 
– Warszawa Śródmieście jest całkowicie wy-
łączony z ruchu, natomiast na odcinku Ko-
morów – Warszawa Zachodnia kolejki jeżdżą 

po jednym torze. Ponieważ sam rozkład jaz-
dy jest nieco skomplikowany, najlepiej przed 
podróżą zajrzeć na stronę wkd.com.pl, na 
której można zapoznać się ze szczegółami.

Uciążliwości te to jednak jeszcze nic w po-
równaniu z tym, co czeka w przyszłym roku 
pasażerów korzystających z Kolei Mazowiec-
kich w kierunku Warszawy. Prawdopodob-
nie w pierwszym kwartale rozpocznie się 
modernizacja linii podmiejskiej na odcinku 
Warszawa Włochy – Grodzisk, a to oznacza… 
całkowite zamknięcie tej linii dla ruchu po-
ciągów na co najmniej 12 miesięcy – taki 
bowiem wariant wybrały PKP PLK po kon-
sultacjach z samorządami i przewoźnikiem. 
Zamknięcie linii i maksymalne skrócenie 

remontu uznano za lepsze rozwiązanie niż 
częściowe utrzymanie ruchu i przeciągnięcie 
robót do około dwóch lat.

– Obecnie wspólnie z przewoźnikami i sa-
morządami analizujemy warianty dla zastęp-
czej komunikacji autobusowej oraz prowa-
dzimy symulacje dla konkretnych propozycji. 
Zależy nam, by dobrze ustalić czasowy trans-
port – jego formę i najwygodniejszy i spraw-
ny rozkład pomiędzy Grodziskiem Mazo-
wieckim a Warszawą – informuje Agnieszka 
Kwapisz z PLK.      (kb)

Kolejowe modernizacje
Ciężkie chwile przeżywają pasażerowie kolejki WKD. Od 1 lipca do 31 sierpnia 
obowiązują bowiem ograniczenia w ruchu pociągów w związku z remontem toru 
na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów.
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Na 10. miejscu w kategorii miast powiato-
wych uplasował się Grodzisk w rankingu 
zamożności samorządów opublikowanym 
przez czasopismo „Wspólnota”. Zwyciężyły 
Polkowice z dochodem 6233,74 zł na jed-
nego mieszkańca. Drugie było Piaseczno – 
4093,66 zł, a trzecie Zakopane – 3985,01 zł. 
Dla porównania Grodzisk osiągnął w 2015 r. 
dochód per capita w wysokości 3409,60 zł. 
Przy tworzeniu zestawienia brano pod uwa-

gę wyłącznie dochody własne samorządów 
i subwencje, natomiast pominięto wpływy 
z dotacji celowych.

– Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej po-
trafi wywindować samorząd bardzo wysoko 
w rankingu. Jest to awans chwilowy, incyden-
talny i  niemający związku z  trwałym wzro-
stem zamożności budżetu – czytamy w omó-
wieniu rankingu przygotowanego przez prof. 
Pawła Swianiewicza i Julitę Łukomską.     (kb)

Mieszkańcy gminy Grodzisk za wiele usług 
mogą płacić mniej dzięki Grodziskiej Karcie 
Mieszkańca. Bilety na komunikację miejską 
kosztują z kartą o połowę mniej, na wejście do 
kina i basen przysługuje 10 proc. zniżki, z raba-
tów można korzystać także w innych miejscach 
– na stronie grodzisk.pl znajduje się wykaz firm, 
które honorują Grodziską Kartę Mieszkańca.

Kartę można wyrobić bezpłatnie w urzędzie, 
bibliotece lub przez internet. Wystarczy przyjść 
do jednego z punktów z dowodem osobistym 
i wypełnić wniosek. Na dokumencie musi się 
również znaleźć zdjęcie posiadacza, które może 
być zrobione na miejscu, darmowo. O kartę 
mogą się także ubiegać osoby niezameldowa-
ne, jeśli swój podatek dochodowy rozliczają 
w grodziskim Urzędzie Skarbowym, a w zezna-
niu rocznym wskazali gminę Grodzisk jako miej-
sce stałego zamieszkania. Dotychczas, od 2014 
roku,  wydano już 6 tys. kart mieszkańca.

Więcej informacji można uzyskać pod nume-
rem tel. 22 463 46 09.     (kmj) 

Z okazji corocznego Jarmarku św. Brunona Gi-
życko zaprosiło 3 lipca zaprzyjaźnione samo-
rządy na Pierwsze Święto Miast Partnerskich 
„Na styku kultur”. Impreza była okazją do spo-
tkania się przedstawicieli polskiego Grodziska 
Maz., litewskich Trok i Varèny oraz ukraińskiego 
Dubna. Na scenie na plaży miejskiej nad brze-
giem Jeziora Niegocin prezentowały się zespoły 
muzyczne z poszczególnych miast. Grodzisk re-
prezentował zespół Janka Stokowskiego. Gosz-
czący w Giżycku wiceburmistrz Tomasz Krupski 
jest zdania, że takie spotkanie to okazja do wy-
miany doświadczeń, rozmów, zacieśnienia wię-
zów i wymiany pomysłów. Burmistrz Giżycka 
Wojciech Iwaszkiewicz bardzo ciepło w ten po-
chmurny i deszczowy dzień powitał wszystkich 
uczestników jarmarku. Grodzisk Maz. nazwał 

najmłodszym miastem partnerskim. Grodziska 
promocja na stoisku przy scenie robiła furorę 
popularyzując informacje o naszym mieście 
poprzez różnego rodzaju przewodniki, katalogi 
i ciekawe gadżety. W trakcie jarmarku można 
było skorzystać ze stoisk z rękodziełem arty-
stycznym oraz produktami regionalnymi.

  Agnieszka Goleniak  
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Jesteśmy zamożni!

Promocja nad jeziorem 

Kolejne boisko piłkarskie w gminie Gro-
dzisk powstanie w Natolinie. Urząd Miej-
ski 1 lipca ogłosił przetarg w tej sprawie, 
a prace obejmować będą również budowę 
ogrodzenia i chodnika. Plac gry, który po-
wstanie po wschodniej stronie drogi 579 
w  okolicach ul.  Kasieńki, ma być gotowy 
do 20 października.

Dobiega końca historia kamienicy przy pl. 
Króla Zygmunta Starego 6 – niebawem po-
winny ruszyć roboty rozbiórkowe. Firma, 
która zostanie wyłoniona w przetargu, jaki 
Urząd Miejski ogłosił 20 czerwca, na wy-
konanie zadania będzie miała 60 dni. Wy-
burzenie tego budynku komunalnego nie 
spowoduje zmian w południowej pierzei 
placu, bowiem obiekt stoi (jeszcze) nie przy 
samym placu, lecz w podwórzu.  

Straż Miejska wzbogaci swoją flotę o samo-
chód na potrzeby patrolu ekologicznego. Do-
starczeniem auta zajmie się firma Renault Re-
tail Group Warszawa, która wygrała przetarg 
w tej sprawie, proponując kwotę 44 999 zł. 
Odbiór nastąpi najpóźniej 1 września. Tym-
czasem Straż Miejska nie zasypia gruszek 
w popiele i swoją flotę o dwa nowe pojazdy 
rozbudowała już w lipcu – chodzi oczywiście 
o rowery. O zamiarze wprowadzenia lotnych 
patroli rowerowych informowaliśmy w po-
przednim numerze. Dzięki specjalnie oznako-
wanym jednośladom strażnicy miejscy mają 
możliwość szybkiego dotarcia w miejsca nie-
dostępne dla samochodu. 

Po modernizacji ul. 1 Maja przed dworcem 
PKP przyszedł czas na finalizację przebudo-
wy skwerku znajdującego się przy południo-
wym zejściu z kładki. Do połowy października 
powstanie tam nowe oświetlenie, zadaszenie 
oraz siedziska. Wykonaniem tej inwestycji 
zajmie się firma MKL-BUD z Warszawy. 

   oprac. kb

Pograją w Natolinie

Komunalny do rozbiórki

Rowery już, samochód – niebawem

Miejski flesz
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Z kartą taniej 

Zasmuceni odejściem 
naszej drogiej koleżanki

śp. Anastazji Szczygielskiej
członka Zarządu, wieloletniego członka 

grodziskiego oddziału 
Polskiego Związku Emerytów,  

Rencistów i Inwalidów 
wyrazy współczucia

Rodzinie
składają

Zarząd i członkowie PZERiI

Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają,  
nie umiera nigdy

Dziękujemy Rodzinie, Przyjaciołom, Zna-
jomym, Sąsiadom, Zarządowi i Pracowni-
kom Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
a  w  szczególności Koleżankom i Kolegom 
z  administracji Osiedla Milanówek, oraz 
wszystkim, którzy towarzyszyli śp. Włodzi-
mierzowi Bielawskiemu w Jego ostatniej 
drodze. Pragniemy wyrazić najserdeczniejsze 
podziękowania za wszelką pomoc udzieloną 
w tych bardzo trudnych dla nas chwilach.

Żona, córka z mężem i wnuczek

PodziękowanieCzas na zadaszenie 

Grodziski Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji zakupił dwie kurtyny wodne, które 
zainstalował w mieście 2 lipca. Pierwsza 
jest zlokalizowana na pl. Wolności, a druga 
przed pomnikiem Józefa Chełmońskie-
go. Kurtyny, działające latem od 10.00 do 
19.00, tworzą mgiełkę wodną, która  nawil-
ża powietrze wokół urządzeń. Pod koniec 
sezonu wakacyjnego urządzenia zostaną 
zabrane i poczekają w magazynie do kolej-
nego lata.    (kmj) 

Trochę wody  
dla ochłody
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W komunikacie PSE informuje, że decy-
zja w zakresie wskazania wariantu prze-
biegu korytarza linii została podjęta i nie 
stanowi w chwili obecnej przedmiotu 
dalszych negocjacji. Co Państwo na to?

– Ostateczne decyzje w sprawie wytycze-
nia korytarza linii 400 kV zapadały już trzy-
krotnie, przebieg linii wpisany był na plany 
zagospodarowania województwa i jest on 
inny niż wybrany przez PSE. Skoro były trzy 
ostateczne decyzje, może być i czwarta. Nie 
akceptujemy tej decyzji.

PSE przekonuje, że wariant został wy-
brany po wielomiesięcznej pracy Grupy 
Roboczej, do której zaproszone zostały 
zarówno samorządy, jak i mieszkańcy, 
i po analizie wielokryterialnej przepro-
wadzonej przez ekspertów z Politechniki 
Warszawskiej pod kierownictwem prof. 
Andrzeja Kraszewskiego. To Państwa nie 
przekonuje?

– Decyzja została podjęta nie po wielo-
miesięcznych negocjacjach, tylko po dwóch 
spotkaniach, na trzecim nam ją obwieszczo-
no. Poproszono nas o wypełnienie ankiety 
na temat pięciu wariantów, choć faktycznie 
w ankiecie były tylko dwa. Do rozmów nie 
zaproszono samorządów, przez które prze-
biega pierwotny wariant linii, nazywany nie 
wiedzieć czemu historycznym, chociaż wcale 
historyczny nie jest – jeszcze w 2011 roku wa-
riant z przebiegiem linii przez gminy Piasecz-
no i Lesznowola był pokazywany i opracowy-
wany przez biuro planowania województwa 
mazowieckiego. Konsultacje nie były żad-
nym dialogiem – to był monolog, pytania 
bez odpowiedzi, wypowiedzi bez reakcji, 
wszystko wyglądało tak, jakby zmierzało do 
ogłoszenia ustami profesora Kraszewskiego 
z góry ustalonej decyzji. 

Eksperci przekonują, że linia 400 kV jest 
niezbędna i nie ma idealnego przebiegu, 
który nie stanowiłby uciążliwości, a pro-
ponowany wariant jest najlepszy, bo wy-
korzystuje istniejące korytarze drogowe. 
Czy protesty nie są prowadzone trochę 
w myśl zasady, że linia tak, ale nie u nas?

– W 2012 roku oddano do użytku Auto-
stradę Wolności, która została zbudowana na 
naszych gruntach. Wówczas nie było z naszej 
strony protestów, chociaż były wywłaszcze-
nia, niektóre domy musiały zostać wyburzo-
ne. Ale w przypadku autostrady obowiązywa-
ła konsekwencja w planistyce. Od lat 70. był 
zarezerwowany na nią szeroki korytarz grun-
tu, gdzie nie powstawały nowe domy, były 
tylko istniejące wcześniej budynki. Każdy, kto 
chciał się budować, musiał się na odpowied-
nią odległość odsunąć. Dopiero od 2012 roku 
możemy swobodnie dysponować swoimi 
gruntami, ludzie w tym czasie pobudowali 
domy, a teraz okazuje się, że nagle próbuje się 
nam wcisnąć drugą ponadlokalną inwestycję. 
Konstytucja nie pozwala na dyskryminację, 
a my się czujemy dyskryminowani. Znów 
mamy się poświęcać, bo jest to inwestycja 
zgodna z interesem narodowym. Nie na tym 
polega demokracja. Mówi się o odszkodowa-
niach, a nikt nie mówi, że odszkodowania są 
symboliczne, bo linia przechodzi nad grun-
tem. A grunty, nad którymi będą przebiegać 
przewody wysokiego napięcia, staną się bez-
wartościowe, nie mówiąc już o oddziaływa-
niu na zdrowie. Dlatego nie będziemy stać 
bezczynnie, kiedy próbuje się nas pozbawić 
w ten sposób dorobku życia.
W lipcu opinię na temat analizy wie-
lokryterialnej wydał sześcioosobowy 
zespół niezależnych ekspertów. Tylko 
jedna osoba odniosła się do prac zespo-

łu prof. Kraszewskiego negatywnie, po-
zostali uznali, że przebieg wzdłuż DK 50 
i A2 jest optymalny. 

– Zupełnie nie rozumiem, dlaczego dąży się 
do istniejącego korytarza drogowego, wzdłuż 
A2, podczas gdy trzy kilometry dalej na pół-
noc jest korytarz energetyczny. Dyrektywy 
unijne wskazują, że w pierwszej kolejności 
budowa napowietrznych linii ma być prowa-
dzona w obecnych korytarzach, które należy 
poszerzać i rozbudowywać. Skoro przebiega 
już linia energetyczna 400 kV Rogowiec-Oł-
tarzew, to dlaczego wzdłuż niej nie postawić 
nowej linii? Uciążliwość się nie zmieni, a dzięki 
temu nie zostaną zniszczone kolejne tereny 
inwestycyjne czy krajobrazowe. Moim zda-
niem decydują wygodnictwo i źle pojmowane 
względy ekonomiczne. Bo nie rozumiem, dla-
czego ekonomicznie się opłaca, zamiast bu-
dować linię najkrótszą drogą z Kozienic do Oł-
tarzewa przez gminę Piaseczno i Lesznowola, 
przeciągnąć ją przez DK 50, czyli kilkadziesiąt 
kilometrów dalej, a nie można przesunąć jej 
o 3 kilometry do linii Rogowiec-Ołtarzew. We-
dług mnie odpowiedź można znaleźć w  do-
kumentach, a  te wskazują, że jeszcze zanim 
wybrany został wariant, inwestor prowadził 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad uzgodnienia w sprawie posadowienia 
słupów wzdłuż autostrady. To oczywiście naj-
korzystniejsze dla PSE rozwiązanie, bo rozma-
wia wówczas z jednym właścicielem gruntów, 
w dodatku państwowym. Ale nie mówmy, że 
ten wariant jest najmniej uciążliwy dla miesz-
kańców. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy 
– w Unii Europejskiej rozpoczęła się debata 
o zakazie budowy napowietrznych linii ener-
getycznych. Stąd pośpiech inwestora, który 
ma świadomość, że jeśli nie rozpocznie budo-
wy, to być może za chwilę będzie zmuszony 

Dopóki nie ma słupów, 
       piłka w grzeW maju Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 
poinformowały, że po analizie 
wielokryterialnej podjęto decyzję 
w sprawie wyboru wariantu 
przebiegu planowanej linii 400 kV 
Kozienice-Ołtarzew wzdłuż drogi 
krajowej nr 50 oraz autostrady 
A2. W Jaktorowie informacja ta 
wywołała radość, w Grodzisku 
– sprzeciw, zwłaszcza wśród 
mieszkańców północnej części 
gminy. Z Ewą Kamińską, 
prezesem Stowarzyszenia 
Grodzisko, jedną z głównych 
organizatorek protestów, 
rozmawiał Krzysztof Bońkowski. 

Liderzy protestów przeciwko przebiegowi linii 400 kV wzdłuż autostrady A2 z premier Beatą Szydło: 
od lewej Ireneusz Kozera, Ewa Kamińska i Halina Zbyszyńska
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Po raz czwarty ulicami Grodziska przeszedł biało-zielony Marsz Różni 
a Równi. Zorganizowany przez Starostwo Powiatowe jako wyraz 
solidarności z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi pochód 
inaugurował jednocześnie Dzień Hobby odbywający się również 
18 czerwca w Parku Skarbków.  
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O to, by marsz był nie tylko dobrze widoczny, 
lecz także słyszalny, zadbała grupa perku-
syjna ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych pod kierownic-
twem Konrada Koźlickiego, stanowiąca czoło 
pochodu, który wyruszył spod pomnika Jó-
zefa Chełmońskiego i skierował się ulicami 
11 Listopada, Zondka, Krupińskiego, Bartnia-
ka i 3 Maja do Parku Skarbków. 

W gronie maszerujących znaleźli się przed-
stawiciele organizacji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, sami niepełno-
sprawni, a także reprezentanci władz samo-
rządowych i instytucji wspierających osoby 
wykluczone.

– Kolejne edycje marszu wniosły dużo. 
Zwracamy w ten sposób uwagę, że wśród 
nas są osoby niepełnosprawne, które powin-
ny móc razem z pełnosprawnymi bawić się, 
chodzić, wychodzić z domów, pokazywać jak 
najczęściej. Na pierwszym marszu obecny 
z nami do dziś Paweł Dłużewski zadał kapi-
talne pytanie: „kto jest w pełni zdrowy, niech 
podniesie rękę”. Podniosła rękę tylko jedna 
osoba. To właśnie pokazuje, że choć wszy-
scy jesteśmy różni, to jednocześnie równi 
– mówiła pomysłodawczyni marszów Lidia 
Abramczyk z wydziału oświaty starostwa 
powiatowego, która zadbała, by marsz roz-
począł się minutą ciszy poświęconą pamięci 
tragicznie zmarłego Jacka Banaszczyka, wie-
loletniego prezesa DSI Malwa. 

Na zakończenie marszu wręczone zosta-
ły nagrody i wyróżnienia w konkursie pla-
stycznym na plakat promujący idee marszu. 
Wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwycię-
żył Maksymilian Promiński z ZSG w Podkowie 

Leśnej, w kategorii osób niepełnosprawnych 
najwyżej została oceniona zespołowa praca 
uczniów ZS im. H. Szczerkowskiego w  Gro-
dzisku w składzie Aleksandra Błaszczak, 
Małgorzata Cisek, Zuzanna Grzelak, Szymon 
Klich, Maciej Koseła, Katarzyna Markowska 
i Arkadiusz Krajewski, zaś w kategorii szkół 
licealnych przyznano jedynie wyróżnienie, 
które powędrowało do uczniów ZS nr 1 
w Grodzisku Wojciecha Puchalskiego, Pawła 
Tulwina oraz Eweliny Rozińskiej.

Gdy w powietrze wypuszczone zostały 
balony – zielone, w kolorze nadziei, i białe 
symbolizujące niewinność, nastąpiło płyn-
ne przejście do organizowanych przez Cen-
trum Kultury i Stowarzyszenie Europa i My 
Dni Hobby – w programie znalazły się m.in. 
występy taneczne, a także pokazy walk szer-
mierczych i karate. Na zainteresowanych cze-
kały stoiska tematyczne przygotowane przez 
rozmaite placówki, jak również przez indy-
widualnych pasjonatów, wśród których wy-
różniał się Tomasz Cieślak, hobbysta rekon-
strukcji historycznej, występujący tego dnia 
w stroju włoskiego bersaliera, czyli żołnierza 
elitarnej jednostki z Półwyspu Apenińskiego.  

– Rekonstrukcja historyczna jest cieka-
wym hobby przede wszystkim ze względu 
na walor poznawczy. Poznaje się historię, 
a  także trudy życia żołnierskiego. Ponieważ 
rekonstrukcja historyczna w kontekście po-
sługiwania się bronią jest dość powszechna, 
my zajęliśmy się rekonstrukcją sylwetek sa-
nitariuszy – mówi Tomasz Cieślak, który na 
co dzień zajmuje się grafiką komputerową, 
a w ubiegłym roku prezentował się w stroju 
sanitariusza armii carskiej.   n  (kb)

prowadzić linię pod ziemią, a wtedy już nie 
uda się przeprowadzić inwestycji bez wykupu 
gruntów. Sama technologia też jest znacznie 
bardziej kosztowna.

Czy istnieje solidarność między środowi-
skami walczącymi z 400 kV? Na przykład 
Jaktorów odetchnął po wyborze warian-
tu wzdłuż DK 50. 

– Ze strony Jaktorowa nadal czujemy 
wsparcie mentalne, natomiast fizycznego 
już nie. Ludzie są zmęczeni tym rocznym 
protestowaniem, strzeliły u nich korki od 
szampana i odpoczywają. My dalej jesteśmy 
w grze, ale na pewno nie jesteśmy rozczaro-
wani, że Jaktorów został uwolniony i nie jest 
nam z tego powodu przykro. Zresztą wariant 
jaktorowski dotykał nas w tym samym stop-
niu co obecnie proponowany. 

Wiele osób wyrażało zrozumienie dla 
protestów, apelowano jednak o inny niż 
blokowanie zjazdu z autostrady sposób 
wyrażania sprzeciwu. Dlaczego zdecy-
dowaliście się Państwo na taki krok?

– To był krok ostateczny, podyktowany 
poczuciem bezsilności. Podejmowaliśmy 
wcześniej wiele działań – wysyłaliśmy pisma, 
jeździliśmy na spotkania, odwiedzaliśmy mi-
nisterstwa, parlament, podejmowaliśmy roz-
mowy z politykami, zorganizowaliśmy pikie-
tę pod sejmem. Naprawdę nie chodzimy po 
tych pasach dla przyjemności, to jest ciężka 
praca, wielka odpowiedzialność i ogromna 
trudność logistyczna, żeby zorganizować 
taki protest. Nie mamy innej możliwości 
nacisku na rządzących. Od jakiegoś czasu 
blokad nie ma, bo minister Naimski powołał 
grupę ekspertów do oceny pracy zespołu 
prof. Kraszewskiego. Mieliśmy nadzieję, że 
wnioski będą dla nas pozytywne.

Ale nie są. Co teraz?
– Dalej będziemy walczyć zarówno praw-

nie, jak i na inne dostępne sposoby, łącznie 
z tym, że będziemy utrudniali wykonawcy 
wykonanie tego zadania. Przed wyborami 
rozmawialiśmy z posłami obecnie rządzącej 
partii, wówczas deklarowali pomoc. W sierp-
niu 2015 roku Mariusz Błaszczak obecny mi-
nister spraw wewnętrznych i administracji, 
wówczas poseł opozycji, na spotkaniu w Gro-
dzisku deklarował, że Prawo i Sprawiedliwość 
będzie pilnować, by w Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego wycofano się z prze-
biegu, przeciwko któremu protestowaliśmy. 
Przekonywał, że dzięki niemu klub PiS za-
głosował przeciw specustawie. „Jeśli wybory 
wygra Prawo i Sprawiedliwość, to ja gwaran-
tuję państwu, że nie będzie przeprowadzana 
ta linia wysokiego napięcia w tym korytarzu, 
przeciwko któremu państwo protestujecie” – 
takie słowa padły w Grodzisku. Teraz minister 
Błaszczak nie znajduje dla nas czasu. A takich 
wypowiedzi, zapewniających nas o poparciu 
dla naszych postulatów ze strony ówczesnej 
opozycji, było więcej. Pomoc deklarowała 
również obecna pani premier, mówiła, że 
nie może być tak, że się rząd do nas odwraca 
plecami, i nie może być tak, że jakiś urzędnik 
w Warszawie mówi nam, co jest dla nas do-
bre. I my będziemy panią premier za te słowo 
trzymać. Dopóki słupów nie ma, piłka w grze.
Dziękuję za rozmowę.

Równość i pasje
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Sto dziesięć lat później ustąpił 
on miejsca metalowemu opa-
trzonemu figurką Pana Jezusa 
i wzniesionemu na niewielkim 
postumencie. W wyniku zmian 
otoczenia, postępującej moder-
nizacji wsi i związanych z tym 
prac budowlanych wydawało 
się, że kapliczka skazana jest na 
powolne i dosłowne osunięcie 
w  zapomnienie. Tak się jednak 
nie stało i 9 lipca proboszcz 
Mariusz Brzostek, w obecności 
grupki mieszkańców wsi na cze-
le z ich sołtysem Zbigniewem 
Surałą, dokonał poświęcenia 
odnowionej w czynie społecz-

nym kapliczki. Na uroczystości 
nie mogło zabraknąć twórcy  
ludowego, autora renowacji 
krzyża, Adama Szczepanika, 
spod którego dłuta wyszła zdo-
biąca granitowy postument 
figurka Matki Bożej. W uroczy-
stość idealnie wkomponował 
się dźwięk ligawki, na której 
rzeźbiarz odegrał pieśń maryjną 
„Po górach, dolinach”.

– Kapliczki zostały postawione, 
by strzegły tych, którzy z  domu 
wychodzą, by Matka Boża z Pa-
nem Jezusem pilnowali, byśmy 
szczęśliwie do domu wrócili 
– mówił ks. proboszcz.  n  (mm)

Do przedsięwzięcia dziewczyn-
ka zabrała się bardzo profesjo-
nalnie – bo najpierw udała się 
do burmistrza, by otrzymać 
zgodę na handel uliczny. 

– Trochę się denerwowałam, 
ale pan burmistrz okazał się 
pogodny i wesoły. Chciała-
bym zarobić na hulajnogę, ale 
najpierw muszę kupić ochra-
niacze na łokcie i na kolana 
oraz kask – mówi uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 4.

Oczywiście w wizycie w ma-
gistracie towarzyszyła jej mama.

– Jestem pozytywnie zasko-
czona, że władze miasta były 
gotowe spotkać się z tak mło-
dym osobnikiem i przyjęły ją 
bardzo życzliwie. Została wy-
słuchana, dostała masę pre-
zentów i to jest pozytywne, 
że dorośli ludzie, urzędnicy, 
którzy z definicji są bardzo 
sztywni, zechcieli wysłuchać 
siedmiolatki i  przychylić się 
do jej wniosku. Pan burmistrz 
obiecał, że przyjedzie i będzie 
pierwszym klientem – mówi 
Alicja Korcz.

Debiut Michaliny w han-
dlu ulicznym miał miejsce 
29 czerwca. Z pomocą mamy 
dziewczynka rozstawiła 
stragan przed domem przy 
ul. Ułańskiej i serwowała chęt-
nym koktajl truskawkowy lub 
malinowy. – Mały czy duży? 
Słomka czy serwetka – pytała 
klientów, którzy zaciekawieni 
podchodzili do stoiska. Zjawił 
się również burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, by skosz-
tować koktajlu truskawkowe-
go. – Niesamowita sprawa! 

– mówił z niedowierzaniem 
patrząc na przedsiębiorczą 
siedmiolatkę, która jak się 
okazuje nie tylko ma żyłkę 
biznesową, lecz także głębo-
kie pokłady empatii.

– W ciągu pierwszej godzi-
ny Michalina zarobiła 40  zł, 
z  czego 10 przekazała już 
Straży Zwierząt – informowa-
ła w rozmowie telefonicznej 
Alicja Korcz. To się nazywa 
społeczna odpowiedzialność 
biznesu!

 n  Krzysztof Bońkowski

Są okazje, gdy musimy zmieniać tekst dobrze znanych piosenek. 
Takim właśnie wydarzeniem były setne urodziny pani Jadwigi Śle-
sińskiej, która w dniu swojego święta usłyszała gromkie „więcej lat, 
więcej lat”. Śpiewali dla niej znajomi, przyjaciele i członkowie licznej 
rodziny, którzy przyjechali z różnych stron kraju i świata, by wspólnie 
z jubilatką powspominać to, co wydarzyło się na przestrzeni wieku. 

Historia kapliczki, która strzeże podróżnych 
przejeżdżających przez wieś Szczęsne sięga 1885 
roku, kiedy na polnym rozdrożu (dziś to ul. Orla, róg  
Łagodnej) stanął drewniany krzyż.

– Widziałam w bajce „Max i Ruby”, jak Ruby sprzedawała 
za jeden pieniążek lemoniadę, i wpadłam na pomysł, żeby 
sprzedawać koktajl truskawkowy, bo mama robi najlepszy 
na świecie – mówi 7-letnia Michalina Korcz, zapewne 
najmłodszy przedsiębiorca w gminie Grodzisk.

Sto lat to za mało!

miasto i gmina

Kapliczka jak nowa

Jadwiga Ślesińska urodziła się 
26  czerwca 1916 roku w Kam-
pinosie. Uczęszczała do szkół 
w  Zduńskiej Woli i w Julinie, 
gdzie pobierała nauki w założo-
nej przez Helenę Paderewską, 
żonę słynnego pianisty, Szkole 
Hodowli Drobiu i Gospodarstwa 
Domowego. Z  drobiarstwem 
związała również swoją karierę 
zawodową – najpierw pracowała 
w Ministerstwie Rolnictwa, zaś 
po sprowadzeniu się w 1953 roku 
do Grodziska zaczęła prowadzić 
fermę kur niosek przy ul. Śląskiej, 
a następnie pracowała jako in-
struktor hodowli drobiu w  Pań-
stwowym Zakładzie Wylęgu Dro-
biu w Grodzisku. 

Wśród gości świętujących 
w Milanówku stulecie urodzin 
pani Jadwigi, znalazł się także  
wiceburmistrz Grodziska To-

masz Krupski, który w imieniu 
mieszkańców wręczył jubilat-
ce kosz kwiatów i dyplom oko-
licznościowy.

– Bardzo się cieszę, że mogę 
uczestniczyć w tak doniosłym 
wydarzeniu. Moja rodzina rów-
nież kultywuje tradycje rodzin 
wielopokoleniowych i myślę, że 
dzisiaj jest to trend zanikający  
– mówił Tomasz Krupski.

Z okazji setnych urodzin do-
tarł również list gratulacyjny 
podpisany przez premier Beatę 
Szydło, w którym prezes Rady 
Ministrów dziękowała za wszel-
kie trudy i owoce minionych stu 
lat, podkreślając rolę rodziny 
w dzisiejszych czasach.

Do życzeń i gratulacji dla pani 
Jadwigi przyłącza się również re-
dakcja „Bogorii”!
n  Tekst i fot.  Jacek Wolszczak

Michalina zbiera na hulajnogę 
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Wakacje to dobry czas dla rodziny bez 
względu na to, gdzie się jest. To czas, kiedy 
można spokojnie poprzebywać ze sobą. 
Bez pośpiechu. Czas, w którym można się 
przyjrzeć swoim dzieciom i wzajemnym 
relacjom. Spróbujmy pokazać dzieciom, że 
świat, który nas otacza jest dobry i piękny, 
spróbujmy wyzwolić siebie i je z perspekty-
wy konkurencji. Szkoła dla dzieci jest tym, 
czym dla rodziców praca zawodowa. Wszy-
scy jesteśmy poddawani nieustannej oce-
nie: promocja do następnej klasy (awans), 
wyścig o najlepszą pozycję w klasie (w 
firmie), rywalizacja w sporcie (konkurencja 
między firmami) powodują, że czujemy się 
zmęczeni i zestresowani. Pozwólmy sobie 
odpocząć od współzawodnictwa.

Wspólny urlop jest dla nas szansą, aby za-
trzymać się i pomyśleć chwilę o swoim życiu 
i życiu całej rodziny. Kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy? Czego naprawdę chcemy? Czy 
rywalizacja jest tym, co daje nam szczęście? 
Z mojego doświadczenia wynika, że dzie-
ci na początku wakacji bywają nieznośne, 
odreagowują całoroczne stresy na rodzeń-
stwie, co owocuje sprzeczkami o byle co. 

Jednak w miarę upływu czasu łagodnieją. 
Możemy zatem pomyśleć, aby czas waka-
cji poświęcić na odnowę relacji, zwrócenie 
uwagi na wartość przyjaźni. Wykorzystajmy 
otaczający nas świat, aby pokazać dzieciom 
piękno przyrody. Czy to będą góry, morze, 
czy podgrodziski las i łąki, zawsze można 
się zachwycić. Jest to pewien wysiłek, który 
my, sami dorośli, musimy wykonać. Wyjść 
poza swoje zmartwienia i troski, które prze-
cież nie znikają tylko dlatego, że jest lato. 
Pozytywne podejście, radość i uśmiech są 
naszym rodzicielskim obowiązkiem, bo 
wiadomo: czego Jaś się nie nauczy, tego 
Jan nie będzie umiał. Dzieci patrzą na nas 
i nieświadomie przejmują nasze wzorce. 
Jeśli chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na 
radosnych i uśmiechniętych ludzi, którzy 
nie tylko krytykują i widzą we wszystkim 
wady, to nie ma rady, musimy zacząć od 
siebie. Swoim zachowaniem modelujemy 
postępowanie dzieci. Róbmy to świadomie. 
Skorzystajmy z letniego zwolnienia tempa, 
aby raz jeszcze przemyśleć, jakie mamy cele 
wychowawcze i, co jeszcze ważniejsze, ku 
czemu my sami dążymy.

Czas wakacji możemy wykorzystać na 
stworzenie własnych rodzinnych rytuałów, 
które warto kontynuować po powrocie do 
szkolnego rytmu dnia. Warto poświęcić 
trochę czasu, aby każdego wieczora dziec-
ko mogło powiedzieć, co mu się tego dnia 
udało, z czego jest zadowolone, nad czym 
chciałoby jeszcze popracować, jakie ma 
marzenia. Możemy wspólnie zaplanować 
kolejny dzień, to może być coś skromne-
go. Nawet wyprawa do pobliskiego sklepu 
po lody, na basen czy do Parku Skarbków 
na plac zabaw da dziecku satysfakcję, je-
śli będzie wspólnie zaplanowana i razem 
z  rodzicem. Nie musimy podróżować do 
dalekich krajów, aby budować dobre rela-
cje i dobre wspomnienia. Czas poświęco-
ny dziecku sam na sam, wspólne czytanie, 
spacer, wspólne gotowanie obiadu, to 
okruchy rzeczywistości, z których może-
my budować stabilny kapitał dla naszych 
dzieci. Kapitał miłości, który da dziecku 
poczucie, że jest ważne i wartościowe, bo 
rodzic ma dla niego czas.   

n  Izabela Żylińska

Wakacje – dobry czas dla rodziny
Pod namiotem? W górach? Nad morzem? Gdzie i za ile? Często takie pytania już przed wakacjami 
spędzają nam sen z powiek. Dzieci znajomych jadą na obóz językowy, a nasze będą znowu spędzać lato 
u babci? W tym roku też nie pojedziemy do Chorwacji? I bardzo dobrze! Przestańmy się porównywać. 
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Chcemy dawać przykład
Zapewne mało kto wie, ale producent urządzeń, które wszyscy 
mamy w przydomowych rozdzielniach prądu – firma Elkat S.C,  
ma swoją siedzibę w Chrzanowie Dużym. Jeszcze mniej osób zdaje 
sobie sprawę, że właśnie ta lokalna firma jest największym  
wytwórcą izolowanych szyn zbiorczych na terenie Polski.

Od początku swojej działalności 
firma kieruje się filozofią bizne-
su zakładającą najwyższą dbałość 
o  jakość swoich produktów oraz 
bezpieczeństwo ich użytkowni-
ków, jak również odpowiedzialność 
względem najbliższego otoczenia 
i swoich pracowników. W 2014 roku 
Elkat S.C z sukcesem przystąpiła do 
konkursu organizowanego przez 
Fundusze Norweskie uzyskując 
środki na wprowadzenie rozwią-
zań proekologicznych w procesach 
produkcyjnych. Dofinansowanie, 
pozwoliło na wybudowanie hali 
produkcyjnej i zastosowanie najno-
wocześniejszych rozwiązań pozwa-

lających na ograniczenie zużycia  
zasobów wody. Dzięki wymiennikowi 
ciepła usytuowanemu pod posadz-
ką hali proces schładzania maszyn 
wspierany jest przez… naturalny 
chłód ziemi. Do realizacji projektu 
firma wykorzystuje zarówno to, co 
pod stopami, jaki i nad głową. Dach 
hali produkcyjnej pokryły panele 
fotowoltaiczne stanowiące swoistą 
elektrownię, która dzięki możliwo-
ści bilansowania energii pokryje 
prawdopodobnie całkowite zapo-
trzebowanie zakładu, zmniejszając 
tym samym emisję szkodliwych ga-
zów do atmosfery, w tym dwutlenku 
węgla aż o 32 tony rocznie!

– Dalszy rozwój firmy zakłada 
wdrożenie kontroli zużycia energii 
w jeszcze większym zakresie, ogra-
niczenie paliw kopalnych poprzez 
oszczędne planowanie ogrzewania, 
a także zachowanie najwyższych 
standardów recyclingu odpadów 
powstałych w procesie produkcji. 
Chcemy dawać przykład innym 
i być jeszcze bardziej odpowiedzial-
ni w stosunku do środowiska na-
turalnego i naszych pracowników 
– mówił w czasie konferencji pra-
sowej zorganizowanej 21 czerwca 
prezes firmy Janusz Rdest.

Magdalena Dawidowska

35kW

panele
fotowoltaiczne

instalacja
wymiennika
gruntowego

Michalina zbiera na hulajnogę 
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„Półkownik” na ekranie
25 czerwca na dużym ekranie widzowie mo-
gli zobaczyć między innymi obraz z 1972 
roku – „Kwiat paproci”, który przeleżał w ar-
chiwach 37 lat. Po tym czasie odkrył go Piotr 
Kardas – filmoznawca, który pracując nad 
swoim projektem przypadkiem odnalazł za-
kurzone metalowe pudło z zapomnianym 
filmem. Grający w nim Bohdan Łazuka ani na 
sekundę nie znika z ekranu. „Kwiat paproci” 
miał być odpowiedzią na kino neorealizmu 
włoskiego i reżyserowi Jackowi Butrymo-
wiczowi udało się to na tyle, że ówczesne 
władze zakazały emisji. Grodziski pokaz od-
był się z udziałem samego reżysera. Gośćmi 
pierwszego dnia festiwalu byli także Miro-
sław Zbrojewicz i Michał Milowicz, których 
aktorskie drogi skrzyżowały się z Bohdanem 
Łazuką w filmie „Chłopaki nie płaczą”. 

To było tak
Wieczór 26 czerwca wybrzmiał muzyką i śpie-
wem. Mówi się, że mężczyźni kochają zołzy, 
a  kobiety zimnych drani. I nawet jeśli przyjąć 
hipotetycznie, że zimny drań, to w tym tkwi 
jego urok, czar i wdzięk. Bohdan Łazuka ko-
kietował publiczność „Zimnym draniem” już 
pół wieku temu. Zawojował estradę, która 
natychmiast pokochała tego młodego czło-

wieka, bezczelnie flirtującego 
z widownią, puszczającego 

do niej perskie oko i mają-
cego w  sobie tak rzadką 

elegancką nonszalancję. 
Nie mogło być inaczej – 
wszak nauki pobierał 

u  najlepszych! Był 
uczniem same-

go mistrza 
S e m p o l i ń -
skiego. 

– Państwo 
S e m p o l i ń s c y 

nie mieli dzieci, więc stałem się takim synem 
pierworodnym. Młodzieńcem byłem dość 
krnąbrnym, ale doceniałem słabość do mnie 
profesora Sempolińskiego – zdradzał po latach 
Bohdan Łazuka, który karierę zaczął w Kabare-
cie Starszych Panów. – Jerzy Wasowski i Jeremi 
Przybora… To byli wytworni panowie. Byli tacy 
na scenie i w życiu. Szczycę się tym, że mo-
głem występować obok tak wielkich nazwisk 
jak Barbara Krafftówna, Irena Kwiatkowska czy 
Kalina Jędrusik. W Kabarecie zacząłem wystę-
pować jeszcze przed dyplomem. To było tak, 
jakby Pana Boga za nogi złapać – mówił Boh-
dan Łazuka i w ten sposób, niechcący przy-
pomniał tytuł kolejnej piosenki, którą w 1962 
roku śpiewał właśnie w Kabarecie Starszych 
Panów –  „To było tak”… Wówczas występował 
w białej muszce, z  kwiatem w butonierce…  
Ta piosenka otworzyła drugi dzień Festiwalu. 

Sala drży czardaszem
Pojawili się znakomici goście. Z Ewą Kuklińską 
związał Bohdana Łazukę warszawski Teatr Syre-
na. Niebagatelnie długo, bo na 30 lat. 

– Nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że 
zawsze była tylko moją koleżanką. Jest piękna 
i  utalentowana – mówił kokieteryjnie patron 
festiwalu. A jego piękny i utalentowany gość 
wybrał na ten wieczór piosenkę z repertuaru 
Edith Piaf. W nowej aranżacji, z akompania-
mentem Czesława Majewskiego. 

– Kocham go nad życie. Wspaniały człowiek, 
wspaniały kolega. No i wielki artysta. Łączy 
nas przyjaźń. Od wielu lat. Wspomnień mamy 
tak dużo, że trudno byłoby wyłonić z pamięci 
to najważniejsze. Chociaż… Wie pani, byliśmy 
kiedyś razem w Australii. Cóż to była za wspa-
niała podróż… – rozmarzył się muzyk i kom-
pozytor. Chętnie wysłuchałabym tej opowieści, 
ale w  kuluarach dostrzegłam Janusza Olejni-
czaka i bosą Paulinę Sokołowską. Wspominam, 
że bosą, bo młodziutka skrzypaczka odziana 
w  romantyczną sukienkę wyglądała zjawisko-

wo i przywoływała na myśl zwiewną nimfę. Ja-
kież było moje zdziwienie, gdy zamiast utonąć 
w  subtelnych dźwiękach z  krainy łagodności 
sala zadrżała ognistym czardaszem. Wirtuozer-
ski duet bisował, a oklaskom nie było końca. 

„Dziady” zamiast konia
Janusz Olejniczak akompaniował również Da-
nielowi Olbrychskiemu. Aktor przybył na Fe-
stiwal, bo – jak zdradził – z Bohdanem Łazuką 
przyjaźni się od 50 lat. 

– Poznaliśmy się na planie filmu „Małżeń-
stwo z rozsądku”. Łazuka jest niezwykle uta-
lentowany. To jest dobra, stara szkoła. Jest 
kontynuatorem tych najlepszych, z czasów 
przedwojennych. Wymieńmy, ot choćby Eu-
geniusza Bodo. Łazuka to klasa – mówi Da-
niel Olbrychski. Tajemnicą poliszynela jest 
fakt, że aktor jeździ konno i boksuje. Wybie-
rając się na festiwal zastanawiał się, co przy-
wiezie swojemu przyjacielowi w darze. Koń 
– stwierdził – jest za duży, worek bokserski 
– też wydał się nie najlepszym pomysłem. 
Zatem ofiarował prezent wyjątkowy – 
swoją interpretację pieśni Konrada 
z „Dziadów” Mickiewicza. Przejmują-
cy przekaz spotęgował mistrzowski 
akompaniament Janusza Olejnicza-
ka. Owacje na stojąco.

Zapomniany pieniądz
Maciej Maleńczuk pojawił się 
na festiwalu zrelakso-
wany, uśmiechnię-
ty, ze swoją 
gitarą. 

– Lata 
temu wi-
działem go 
grającego 
na stre-
ecie. To 

Chociaż w czasach PRL-u było raczej szaro i nijako, ludzie mieli fantazję. Chłonęli wszystko, 
co nie mieściło się w schematach komuny. W czasach PRL-u chodziło się „na Łazukę”. 
Niejednokrotnie Kongresowa pękała w szwach. Każdy chciał zobaczyć na żywo króla 
estrady. I chociaż dzisiaj król ma nieco pełniejsze kształty, to jego piosenki wciąż brzmią tak 
samo. Słychać znakomitą szkołę. Przekonałam się o tym w grodziskim Centrum Kultury 
podczas dwudniowego Festiwalu Kultury i Sztuki im. Bohdana Łazuki.

Bo to się zwykle tak zaczyna…
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był czas, kiedy chyba nie mógł znaleźć dla siebie 
miejsca w salach koncertowych. Grał i śpiewał 
elektryzująco. Stałem, słuchałem, zachwycałem 
się i  do futerału wrzuciłem pieniądz. Ciekawe, 
czy będzie pamiętał – wspominał ze śmiechem 
Bohdan Łazuka. 

Nie pamiętał. Wydawać by się mogło, że obu 
panów łączy pewna charakterystyczna scenicz-
na nonszalancja. Miał ją młody Łazuka. Ma ją tak-
że Maleńczuk. Co ciekawe – ta maniera w  obu 
przypadkach nie drażni. Wręcz przeciwnie!

– Wydaje mi się, że Bohdan Łazuka miał wię-
cej klasy. Nigdy nie przekraczał pewnych gra-
nic. Mnie nie zawsze się to udawało. Ja jestem 
nieokrzesany. Poza tym on jest wykształconym 
człowiekiem, a ja parweniuszem. Słuchałem Ła-
zuki, bo to górna półka. Może nie uczyłem się 
od niego, bo zanurzałem się w klimaty rockowe, 
ale wyrazistość jego przekazu, czytelność, sta-
ranność była i jest zdumiewająca – mówił Ma-
ciej Maleńczuk.

Duet przeklęty
Na festiwal przybyli także Piotr Zubek, zwy-

cięzca II Grodziskiego Przeglądu Piosenki 
z Tekstem, oraz Justyna Reczeniedi, miesz-
kanka Grodziska, która śpiewa w Operze 

Kameralnej. 
– Skąd w tak drobnej, filigranowej 

osóbce taki potężny głos? – zastana-
wiał się Bohdan Łazuka. A  festiwa-

lowej publiczności ponownie zafun-
dowano powrót do Kabaretu Starszych 

Panów. W tamtym czasie Łazuka z Barbarą Kraf-
ftówną stworzyli duet przeklęty, bo w  duecie 
śpiewali: „Przeklnę cię, jeżeli mnie porzucisz, 
przeklnę cię, gdy się ku innej zwrócisz…”.  Tym 
razem w piosence Bohdanowi Łazuce partnero-
wała Justyna Reczeniedi. 

– Mistrz. Dla mnie wspólny występ to był za-
szczyt, to wyróżnienie i ogromna przyjemność. 
To było magiczne – mówiła artystka. Magicznie 
brzmiał też duet akompaniujący: Czesław Ma-
jewski i Janusz Tylman.

Wśród festiwalowej publiczności wypatrzy-
łam Zofię Czerwińską.

– Nie mogło mnie tu zabraknąć. Łazuka to 
mój przyjaciel od 50 lat. To, że się nim nacieszę 
oglądając go na scenie, jest dla mnie ważne. To 
wielka osobowość sceniczna, filmowa. Jak on 
się porusza! Nikt tak już na scenie nie potrafi 
– mówiła aktorka. A siedząca obok Zofii Czer-
wińskiej jej młodsza koleżanka z Teatru Syrena 
ściszając głos dodała: – Wie pani…, dla mnie 
Łazuka był i wciąż jest sexy.

Bohdan – trzymaj się!
To festiwalowe wspomnienie opatrzyłam tytu-
łem – cytatem. Ale niestety, nie zawsze tak się 
wszystko zaczyna. On miał szczęście, co zresztą 
przyznaje. Czerpał od najlepszych. I dzisiejsza 
publiczność także docenia jego urok i klasę. 
Wszak nie bez powodu koncert zakończył się 
chóralnym „Sto lat” i okrzykami: „Bohdan, Boh-
dan – trzymaj się!”.

  Beata Frejnik

Bo to się zwykle tak zaczyna…
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Pies fajny jest

Biegi w słońcu 

Szare, bure i kudłate, kundelki i rasowce – 
wszystkie spotkały się na VI Pikniku z Psem, 
zorganizowanym 19 czerwca w Parku 
Skarbków przez grodziską Straż Zwierząt. 
Przy pięknej pogodzie psiaki cieszyły się 
nie tylko spacerem w towarzystwie swoich 
dumnych właścicieli, lecz także miały spo-
sobność do zabawy i zawarcia nowych zna-
jomości. Bardziej zdyscyplinowani i prze-
szkoleni czworonożni bohaterowie dnia 
zaprezentowali swoje umiejętności na rin-
gach, m.in. przy okazji pokazów agility, czyli 
pokonywania toru przeszkód, czy wypasa-
niu… piłek. W tej widowiskowej dyscyplinie 
owce zostały zastąpione przez dmuchane 
piłki, a psiaki sprawnie „odprowadzały” je do 
zagrody. Zwieńczeniem piknikowych atrak-
cji były wybory najsympatyczniejszego 

psa w pięciu kategoriach: „Superpara” (pies 
i opiekun), „Ach te uszy”, „Wymowny ogon”, 
„Pies adoptowany ze Straży Zwierząt” oraz 
„Kundel roku”. Jury konkursowe, w skład 
którego weszli: przewodnicząca Rady Miej-
skiej Joanna Wróblewska, behawiorystka 
zwierzęca Olga Kowalczyk,  wiceburmistrz 
Tomasz Krupski, starosta grodziski Marek 
Wieżbicki oraz aktor Andrzej Zaorski,  nie 
miało łatwego zadania, bowiem powszech-
nie wiadomo, że każdy pies fajny jest.

– Bardzo istotny jest fakt, że w dzisiejszych 
pokazach i zawodach biorą udział kundelki. 
To element promujący adopcję. Nie tylko 
rasowce mogą być psami sportowymi. Tra-
dycyjnie zbieramy pieniądze na naszych 
podopiecznych. W „Gastronomii pod psem” 
czekają pyszności przygotowane przez wo-

lontariuszy, prowadzimy kiermasz książki, 
jest też loteria z fantastycznymi wygranymi 
– mówiła Marta Łapińska ze Straży Zwie-
rząt, dla której piknik jest dniem szczegól-
nym, bowiem wśród uczestników imprezy 
znaczną cześć stanowią adoptowane zwie-
rzaki. Każdy z nich ma swoją historię porzu-
cenia, zagubienia, psiego nieszczęścia, tym 
bardziej cieszy widok merdających ogonów 
i nosów uniesionych do góry. 

n Małgorzata Müldner

W upalne niedzielne przedpołudnie 
w  Adamowiźnie odbyły się II Grodzi-
skie Biegi Rodzinne o puchar Powiatu 
Grodziskiego. Dzieci pokonywały dy-
stanse  200  m i 400 m, młodzież ścigała 
się na 1000 m, a dorośli rywalizowali na 
5 i 10 km. Na starcie zawodów zorganizo-
wanych przez KS Biegi Grodzisk 25 czerw-
ca stanęło w sumie 150 biegaczy. Sze-
ścioletnia Jula Rutkowska, zdobywczyni 
I miejsca na 200 m, i Justyna Dziekańska, 
która osiągnęła najlepszy wynik na 400 m, 
powiedziały, że biegło się doskonale, choć 
słońce dawało się wszystkim we znaki. 
Najtrudniejsze były biegi na 5 i 10 km, co 
potwierdzili laureaci I miejsc Konrad Tawer 
z Brwinowa i Jarek Rybitwa z Grodziska.

Najważniejsze trofeum trafiło do dru-
żyny złożonej z dwóch rodzin reprezento-

wanych przez Beatę Kostrzewę z synami 
Zygmuntem i Witoldem oraz Tomasza 
Murzyna z córką Mają.

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Terlikowski nie tylko rozdawał medale, 
lecz także sam próbował biegać, prze-
biegł ok. 0,5 km i stwierdził, że szczerze 
podziwia wszystkich zawodników za ich 
trud i wytrzymałość. Pan przewodniczący 
prawdopodobnie nie chciał być gorszy 
od swoich 2 synów, którzy wzięli udział 
w zawodach.

Uroczystość zakończyła się na boisku 
szkolnym SP w Adamowiźnie wręcze-
niem nagród i medali. Szczegóły dotyczą-
ce wyników znajdują się na stronie klubu. 
www.biegigrodzisk.pl

n Maria Barańska

Najważniejsza jest taktyka
Czwarta edycja Turnieju Sołectw 
gminy Grodzisk Mazowiecki od-
była się w Kraśniczej Woli. W za-
wodach, zorganizowanych 2 lip-
ca z  inicjatywy sołtysa Kraśniczej 
Woli Sławomira Nieszporka i sołty-
sa Chlebni Sławomira Pietraszka, 
wzięli udział mieszkańcy  6 wsi.

Konkurencje były bardzo cieka-
we, np. rzut gumiakiem, wyścigi 

taczkami czy  specjalna konku-
rencja dla sołtysów z  pończochą 
na głowie. – Nie było łatwo, ale 
najważniejsza była taktyka – mó-
wili zawodnicy gospodarzy, któ-
rzy ze sporą przewagą punkto-
wą zwyciężyli w turnieju. Drugie 
miejsce zajęła Chlebnia, która 
triumfowała w poprzednich edy-
cjach, a  na trzecim miejscu zma-

gania zakończyła reprezentacja 
Władkowa.

Dorośli mieli dla siebie czas 
po zawodach, była potańców-
ka i wszyscy świetnie się bawili. 
Podczas pikniku towarzyszącego 
zawodom nie zapomniano także 
o  dzieciach, dla których były ani-
macje i cukrowa wata.

n Maria Barańska
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co? gdzie? kiedy? Redakcja nie ponosi  
odpowiedzialności  

za zmiany w programach

23 lipca, godz. 12.00 – 16.00 – Su-
per Hero Day – zdjęcia i spotkania z super- 
bohaterami – zabawa dla dzieci i młodzieży 
– Park Skarbków
24 lipca, godz. 17.30 – Klasyka w Par-
ku: Gospel – w programie: Magda Piskor-
czyk w Hołdzie Mahalii Jackson oraz występ 
Międzynarodowej Grupy Peter Mante’s Go-
spel Project – Park Skarbków

23 i 30 lipca oraz 6 sierpnia, 
godz. 15.00 – Letnia galeria sztuk 
Chełmonie 2016 – organizowane przez 
Stowarzyszenie Parabuch warsztaty pla-
styczno-muzyczne: sztuka kompozycji 
przestrzennej na motywach wybitnych 
dzieł Józefa Chełmońskiego – polana przed 
dworkiem Chełmońskiego, Adamowizna

31 lipca, godz. 16.00 – 17.00 – Kla-
syka w Parku: koncert romansów rosyjskich. 
Wystąpi Natalia Kovalenko – sopranist-
ka, absolwentka Akademii Muzycznej im. 
P. Czajkowskiego w Kijowie – Park Skarbków

1 sierpnia – Uroczystości w rocznicę wy-
buchu powstania warszawskiego – kościół 
św. Anny oraz pl. Wolności

7 sierpnia, godz. 16.00 – Klasyka 
w Parku: Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Park 
Skarbków

7 sierpnia, godz. 17.30 – 21.30 – 
potańcówka z zespołem Pretext – Targowi-
sko Miejskie

14 sierpnia, godz. 12.30 – Nie-
dzielny teatrzyk: „Roszpunka” – baśń braci 
Grimm w wykonaniu grupy teatralnej Echo 
– sala widowiskowa

14 sierpnia, godz. 16.00 – Klasyka 
w Parku: Sing a swing – koncert zespołu 
Swing Motion w składzie: Piotr Kopietz – 
akordeon, akordina; Aleksandra Błachno 
– wokal; Gabriela Machowska-Kopietz – for-
tepian; Radosław Łukaszewicz – kontrabas 
– Park Skarbków

19 – 21 sierpnia – II Otwarty zlot mo-
tocyklowy – Motogrodzisko: piątek 
(19.08), godz. 15.00 – rozpoczęcie 
zlotu – program z White Arrows FG; sobota 
(20.08), godz. 8.00 – 14.00 – gry 
i zabawy dla dzieci i  dorosłych, koncerty: 
godz. 15.00 – T.T. Band, godz. 16.30 
– Swear the Empress, godz. 18.00 – 

Rock Union, godz. 21.00 – gwiazda 
wieczoru: zespół Dżem; niedziela (21.08), 
godz. 10.00 – msza polowa – Natolin, 
ul. Chemiczna

21 sierpnia, godz. 16.00 – Klasyka 
w Parku: Mieczysław Fogg. Wystąpią Piotr 
Kędziorek – baryton, gitara i beatbox, Piotr 
Kopietz – akordeon, bandoneon, którzy za-
prezentują najpiękniejsze piosenki z reper-
tuaru jednego z najwybitniejszych polskich 
śpiewaków XX wieku – Park Skarbków

28 sierpnia, godz. 16.00 – Klasyka 
w Parku: Muzyczne podróże z orkiestrą Ge-
deon Richter – wystąpią: Orkiestra Gedeon 
Richter Polska pod dyrekcją Jerzego Wysoc-
kiego oraz solistka Hanna Chmielewska – 
sopran – Park Skarbków

1 września, godz. 17.00 – Obchody 
rocznicy wybuchu II wojny

3 września, godz. 10.00-18.00  
– Rodzinny piknik naukowy – plac przed 
Centrum Kultury

3 września – Narodowe czytanie 
– Park Skarbków

4 września – Dożynki – Targowisko 
Miejskie

23 lipca, godz. 18.00 – „Noe” – spek-
takl muzyczny w wykonaniu grupy Walny-
-Teatr, zrealizowany w oryginalnej techni-
ce lalek-instrumentów jest interaktywnym 
widowiskiem przeznaczonym dla dzieci 
od 6 roku życia i ich rodziców, do którego 
współtworzenia dyrygent Noe zaprasza 
widownię – Poczekalnia, dworzec PKP

26 lipca, godz. 11.00 – Cuda z łąki 
– animacje plastyczne dla dzieci – Poczekal-
nia, dworzec PKP

28 lipca, godz. 11.00 – Baśnie i le-
gendy grodziskie – animacje dla dzieci – Po-
czekalnia, dworzec PKP

30 lipca, godz. 15.00-18.00 – Gro-
dzisk 44. Rodzinna gra miejska – start: Po-
czekalnia, dworzec PKP

Do 31 lipca – godz. 16.00 – Dziecko 
w stylu retro – wystawa fotografii z przeło-
mu XIX i XX w. opracowanych w technice 
oleju przez Janusza Sochackiego

 4 sierpnia, godz. 11.00 – Damy i ry-
cerze – warsztaty plastyczno-historyczne, 
zabawy animacyjne dla dzieci

17 września – II Rodzinny Piknik Hi-
storyczny w Grodzisku Mazowieckiem 
„W  szwedzkim ogniu” – Góry Szwedzkie, 
łąka u wylotu ul. J. Ordona

Do 31 sierpnia – Lato w mieście – 
oprócz rozmaitych propozycji aktywności 
plenerowych na co dzień, co sobota orga-
nizowane będzie kino na leżaku – seanse 
odbywać się będą na terenie Basenu Miej-
skiego przy ul. Sportowej, początek projek-
cji – w lipcu o 21.00, w sierpniu – o 20.30. 
Ponadto w każdą niedzielę o 12.30 rozpo-
czynać się będę spektakle teatralne dla 
dzieci. W przypadku deszczowej pogody 
przedstawienia zostaną przeniesione do 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta

2 sierpnia, godz. 18.00 – Zośkowiec 
w Milanówku – obchody 72. rocznicy wybu-
chu powstania warszawskiego z udziałem 
gościa honorowego, Henryka Kończykow-
skiego „Halicza”, żołnierza AK, walczącego 
w  szeregach batalionu Zośka, uczestnika 
powstania warszawskiego. W  programie 
również występ teatru muzycznego Od Cza-
py – Basen Miejski, ul Sportowa 

24 lipca, godz. 19.00 – koncert 
Łukasz Pawlik Project: Lonely Journey – 
Świerkowa 1

30 lipca, godz. 21.00 – 24 Hour Party 
People – komedia muzyczna – seans ple-
nerowy – łąka przed Pałacykiem Kasyno, 
ul. Lilpopa 18

Do końca sierpnia – wystawa pra-
cowni Ogniska Plastycznego im. Jana Skot-
nickiego w Grodzisku Mazowieckim na za-
kończenie roku 2015/16

 

30 lipca, godz. 18.00 – Festiwal 
filmowy: Iwaszkiewicz w filmach Wajdy 
– spotkanie z udziałem twórców filmów 
„Panny z Wilka” i „Brzezina”

31 lipca, godz. 18.00 – Festiwal fil-
mowy: Iwaszkiewicz w filmach Wajdy 
– spotkanie z udziałem twórców filmów 
„Noc czerwona” i „Tatarak”

7 sierpnia, godz. 17.00 – Albumy 
Sienkiewiczowskie – refleksje o życiu po-
śmiertnym Henryka Sienkiewicza przed-
stawi Katarzyna Jakimiak, kurator wystawy 
eksponowanej w Muzeum Literatury – wy-
kład z pokazem multimedialnym

21 sierpnia, godz. 17.00 – Mam gło-
wę w chmurach… – spotkanie z poetką 
Marią Duszką i bardem, poetą i kompozy-
torem Zbigniewem Paprockim

Willa Radogoszcz  
ul. H. Sienkiewicza 31  
tel. 22 755 51 45
www.willaradogoszcz.eu

Milanowskie Centrum Kultury
05-822 Milanówek, Kościelna 3

Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, 
Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1

Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9  
tel. 22 734 79 00 
www.centrumkultury.eu
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Koncert poświęcony twórczości Joanny Kul-
mowej, który odbył się w grodziskim Cen-
trum Kultury 18 czerwca, był okazją, aby 
posłuchać pieśni w wykonaniu Chóru Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza 
Bairda pod dyrekcją Elżbiety Grzebalskiej, 
Dziecięcego Chóru ARTOS im. Władysława 
Skoraczewskiego przy Teatrze Wielkim – 
Operze Narodowej w Warszawie pod dyrek-
cją Danuty Chmurskiej oraz Grodziskiego 

Chóru Bogorya, który poprowadziły Barbara 
Kucharczyk i Anna Asińska.

Ozdobą koncertu były również recytacje 
wierszy Joanny Kulmowej w wykonaniu 
dzieci z koła teatralnego Szkoły Podstawo-
wej w Książenicach prowadzonego przez 
Barbarę Mazur. Młodzi aktorzy z Książenic 
dotychczas prezentowali się na scenie m.in. 
w spektaklach „Opowieść wigilijna” i „Dziew-
czynka z zapałkami”. Dzieci biorą udział 

w  uroczystościach szkolnych i pozaszkol-
nych, przeglądach i konkursach recytator-
skich zdobywając nagrody. Barbara Mazur 
prowadziła program telewizyjny „Domowe 
przedszkole”, do którego pisała także scena-
riusze. Jest autorką podręczników i innych 
publikacji edukacyjnych.

Na zakończenie koncertu połączonymi 
chórami dyrygował Marcin Łukasz Mazur. 

  Tekst i fot. Sławomir Sadowski

17 czerwca w kawiarni „Babie lato” 
odbył się koncert zespołu T.T. Band, 
któremu towarzyszył happening 
malarski w wykonaniu Pawła Caba-
nowskiego. Grupa T.T. Band działa 
od 2011 r. W marcu tego roku wyda-
ła debiutancką płytę „One” i właśnie 
utwory z tego krążka złożyły się na 
program koncertu. Muzyka zespołu 
przywołuje stylistykę rocka z poło-
wy lat siedemdziesiątych, osadzona 
jest w klimacie funky, jazzu i bluesa. 
Grupa wystąpiła w składzie: Krzysztof 

Domański – gitara, Witalik Zbierz-
chowski – gitara basowa, zaś za per-
kusją zasiadł lider i założyciel zespołu 
Tomasz Tarczyński.

Paweł Cabanowski przyznał, że ma-
lując w domu czy w plenerze również 
słucha muzyki, ostatnio przedwojen-
nych polskich orkiestr swingowych, 
takich jak orkiestra Henryka Warsa. 
Kto wie, może kobieta z obrazu Cheł-
mońskiego zamiast nici babiego lata 
trzymałaby tamburyn?

    Sławomir Sadowski

Od Chełmońskiego  
do Cabanowskiego  
i… gra muzyka Przez cały lipiec oraz w pierwszym tygodniu sierp-

nia można korzystać z warsztatów przygotowanych 
przez Willę Radogoszcz w ramach Wakacyjnej Ani-
ma(k)cji. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bo 
oferta jest bardzo szeroka – prowadzone są zajęcia 
rękodzielnicze, plastyczne, kreatywne, teatralne. Po 
raz pierwszy zorganizowane zostały warsztaty z ani-
macji poklatkowej, które prowadzi Mariusz Wolański, 
mieszkający w Grodzisku grafik i animator.

– W tym roku przygotowaliśmy ofertę nie tylko 
dla dzieci i młodzieży, pozostającej w czasie waka-
cji w  mieście, lecz także dla dorosłych. Zajęcia dla 
młodszych odbiorców odbywają się w cyklu wto-
rek-czwartek, zaś dorosłych zapraszamy w soboty – 
mówi Anna Woźniak z Willi Radogoszcz.

Oprócz propozycji warsztatowych nie brakuje 
też wydarzeń stricte artystycznych – odbywają się 
koncerty, spacery czy spektakle – 15 lipca w Willi 
Radogoszcz gościł turecki teatr cieni Ka z przedsta-
wieniem „Czarna rybka”, zaś 23 lipca w Poczekalni na 
dworcu kolejowym Walny-Teatr pokaże widowisko 
„Noe”, interaktywny spektakl zrealizowany w techni-
ce lalek-instrumentów. Szczegółowy program Waka-
cyjnej Anima(k)cji można znaleźć na stronie willara-
dogoszcz.eu i na plakatach.      (kb) 

Wiersze Joanny Kulmowej podobają się nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, chociaż nie zawsze się do 
tego przyznają. Przyznaje się do tego Marcin Łukasz Mazur – dyrygent Grodziskiego Chóru Bogorya. Na 
początku 2014 r. napisał kilka pieśni do słów Joanny Kulmowej i od tego czasu datuje się jego współpra-
ca z poetką. Efektem były następne utwory muzyczne. 

Inspiracje malarzy muzyką nie są niczym nowym. Wystarczy 
przypomnieć Zdzisława Beksińskiego, który malując swoje 
obrazy namiętnie słuchał muzyki, czy obraz „Kapela jazzowa” 
Tadeusza Makowskiego. Czy Józef Chełmoński inspirował 
się muzyką? Raczej muzyką tworzoną przez odgłosy natury. 

Wakacje  
z Radogoszczą 

wydarzenia

Słowem i pieśnią
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Pod wielowiekowymi lipami 
stoją kilkumetrowe rzeźby – 
głowy ptaków jak ze starych 
płaskorzeźb Azteków. Ich auto-
rem jest zmarły w 2006 r. mek-
sykański malarz i rzeźbiarz Juan 
Soriano – bardzo popularny 
zwłaszcza w Meksyku i Stanach 
Zjednoczonych. 

Gospodarzem tego niezwy-
kłego miejsca jest Marek Keller. 
Zawsze interesował się sztuką, 
ale najbliższa była mu muzyka 
– Artystyczny Reprezentacyj-
ny Zespół Wojska Polskiego, 
I  miejsce w Konkursie Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej Górze 
w  1966 r., później Zespół Pie-
śni i Tańca Mazowsze, z którym 

zjeździł pół Europy. Wyjechał 
z Polski na początku lat 70. Prze-
łomowym dla niego momen-
tem było spotkanie z Juanem 
Soriano we Francji. W paryskim 
mieszkaniu artysty słuchali 
argentyńskich tang popijając 
tequilę i dyskutowali, a roz-
mówcami byli Carlos Feuntes – 
meksykański pisarz i ówczesny 
ambasador Meksyku w stolicy 
Francji – oraz argentyński pisarz 
Julio Cortazar. W ten sposób 
Marek Keller został przyjacielem 
i marszandem Juana Soriano. 
Później był wyjazd do Meksyku, 
w którym do dzisiaj spędza pół 
roku. Po powrocie do ojczyzny 
postanowił przybliżyć ten kraj 

Polakom. Jeszcze jako młody 
chłopak chodził na msze św. 
do kościoła w Podkowie Leśnej, 
potem śpiewał w Karolinie. Od 
10 lat jest właścicielem ogro-
du rzeźb na Mazowszu. Dawny 
dom zarządcy nieruchomości, 
stodoły, piwniczka odzyskały 
swój pierwotny blask. Nie chce, 
aby rzeźbom było za ciasno. 
Postanowił, że będzie to miej-
sce otwarte i tak jest do dzisiaj. 
Soriano także bywał w Polsce 
i bardzo mu się tu podobało. Nie 
tylko Mazowsze, ale także nasze 
morze, góry. 

Do ogrodu rzeźb trafiają także 
modelki z okładek kolorowych 
magazynów na sesje zdjęciowe. 

Marek Keller konsekwentnie 
odmawia prośbom o  zorgani-
zowanie przyjęć weselnych – to 
miejsce ma żyć sztuką. Czy po-
trzebuje reklamy? Raczej nie. 
Na tak postawione pytanie od-
powiada, że skoro państwo tu 
trafili, to trafią także inni.  

Jest jeszcze epizod chopi-
nowski. Marek Keller jest dar-
czyńcą – przyczynił się do roz-
budowania kolekcji pamiątek 
po Fryderyku Chopinie, które 
krążyły po świecie. Dla Towarzy-
stwa im. F. Chopina zakupił listy 
pianisty i kilkadziesiąt niezwy-
kle cennych obiektów. 

   Tekst i fot.: Sławomir Sadowski

Jest takie miejsce blisko Grodziska, gdzie warto wybrać 
się chociażby na rowerową wycieczkę. Mowa o Ogrodzie 
rzeźb Juana Soriano w Owczarni, o którym pisaliśmy 
w czerwcowym numerze „Bogorii”.

W ogrodzie rzeźb  

Dziś prawdziwych fotografii już 
nie ma – taka myśl może poja-
wić się u oglądających wystawę 
„Dziecko w stylu retro” autor-
stwa Janusza Sochackiego, któ-
ra eksponowana jest w Willi Ra-
dogoszcz do końca lipca. 

– Janusz Sochacki jest twórcą 
wyjątkowym, bo posługuje się 
szlachetnymi technikami foto-
graficznymi, które były w użyciu 
w XIX wieku, a potem wyparły je 
rozwiązania bardziej nowocze-
sne i szerzej dostępne. Kolek-
cjonuje szklane negatywy ano-
nimowych autorów, skupuje 
je na aukcjach bądź wyszukuje 
w antykwariatach, a następnie 
w technice olejowej przywołu-

je utrwalone postaci do życia. 
Wystawa stanowi część więk-
szego cyklu fotograficznego 
„Zmartwychwstanie” i poświę-
cona jest dzieciom z różnych 
zakątków świata, są tu i dzieci 
polskie, i azjatyckie, i amerykań-
skie. To niezwykłe spojrzenie na 
dzieciństwo z  XIX wieku i  po-
czątku XX wieku pokazuje, że 
choć zmieniają się rekwizyty, 
takie jak ubrania czy wnętrza, 
to dzieci zawsze mają te same 
potrzeby: zabawy, miłości, bycia 
w  rodzinie – mówi Anna Woź-
niak z Willi Radogoszcz.

Wystawie towarzyszyły war-
sztaty fotograficzne, które od-
były się 25 czerwca.     (kb)

Wśród szalejącej 26 czerwca 
nawałnicy prawdziwym azylem 
okazała się Przestrzeń Kulturze 
Przyjazna Poczekalnia na dwor-
cu kolejowym, gdzie odbył się 
koncert Ani Brody. Piosenki dla 
dzieci o elfach, księżniczkach, 
psotnym wietrze i plaży na sza-
lejącą za oknem burzę podzia-
łały niczym zaklęcie, a dźwięki 
cymbałów koiły słuchaczy, 
wśród których znaleźli się doro-
śli, dzieci i młodzież – w więk-

szości uzbrojeni w parasole, 
które wypełniły salę Poczekalni.

– Jedna pani, która śpieszy-
ła się na pociąg, była na frag-
mencie próby i powiedziała, 
że żałuje, że musi jechać. Ta 
przestrzeń kulturalna na dwor-
cu ma odgrywać właśnie taką 
rolę, że może tam trafić ktoś 
zupełnie przypadkowo – mówi 
Anna Woźniak z Willi Rado-
goszcz, która zorganizowała 
koncert.   (kb)

Dzieci zawsze 
potrzebują zabawy

Psotny wiatr  
i burza za oknem 

kultura
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Z Grodziskiem w tytule
kultura16

W ostatnich tygodniach na rynku wydawniczym pojawiły się dwie książki z nazwą naszego miasta 
w tytule: „Grodzisk – miasto mojego życia” Anny Sobieszczańskiej-Lissowskiej oraz „Grodzisk Mazowiecki 
1918-1939” autorstwa Stefana Pawła Wyszyńskiego. Obie powinny wzbogacić biblioteczki wielbicieli 
lokalnej historii i trafić na listę grodziskich lektur obowiązkowych.
Choć obie publikacje łączy bohater (miasto), 
jak również w dużej mierze opisywany okres 
jego historii (dwudziestolecie międzywojen-
ne), są to wydawnictwa tak różne, że nie ma 
mowy o dublowaniu treści.

Uporządkowane dwudziestolecie
Książka Stefa-
na Pawła Wy-
szyńskiego nosi 
wszelkie zna-
miona poważnej 
publikacji na-
ukowej – prze-
bogata biblio-
grafia, przypisy, 
indeks nazwisk, 
bardzo klarowna 
segmentacja tek-
stu na rozdziały, 
których tytuły 
nie pozostawiają 
wątpliwości, cze-
mu będą poświę-
cone – czytelnik 

kolejno poznaje miasto Grodzisk Mazowiec-
ki, jego życie polityczne, życie gospodarcze, 
oświatę i kulturę oraz życie religijne. Myliłby 
się ten, kto by się spodziewał, że skoro autor 
przywołuje fakty opisane wcześniej w  in-
nych publikacjach, posługując się przy tym 
dość zwięzłym stylem, książka jest pozycją 
wtórną, nie wartą uwagi. Wręcz przeciw-
nie –  jest fenomenem, bowiem w sposób 
niezwykle przejrzysty porządkuje wiedzę 
o międzywojennym Grodzisku, która dotąd 
była rozproszona po kartach innych książek, 
czasopism, informatorów, folderów. Stefan 
Paweł Wyszyński, który urodził się w  1951 
roku w Grodzisku, gdzie spędził dzieciństwo 
i młodość, nie ukrywa, że nasze miasto da-
rzy szczególnym sentymentem, jednak aka-
demicka dyscyplina pozwala mu uniknąć 
pułapki łączenia pracy naukowej z  pamięt-

nikarstwem. Nie znaczy to, że publikacja 
pozbawiona jest wciągającej narracji i  tak 
lubianych przez czytelników smaczków – 
można się choćby dowiedzieć, że corocznie 
19 marca obchodzono w Grodzisku dzień 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a przed 
uroczystościami w 1935 roku rozdawano na-
lepkę na okno z podobizną solenizanta, że 
przy Zakładzie Hydropatycznym istniały bo-
isko do gry w krykieta, korty tenisowe i krę-
gielnie, najwygodniejsze buty wykonywał 
Hieronim Jurczak w warsztacie przy rynku, 
a grodziskie elegantki ubierały się w kreacje 
szyte w pracowni pani Sobolewskiej.   

Książka wydana nakładem własnym auto-
ra, została opracowana edytorsko i wydru-
kowana przez Zakład Poligraficzny Primum. 
A  ponieważ estetyka na najwyższym po-
ziomie, dbałość o szczegóły i wydawnicza 
elegancja to znaki firmowe tej niezwykle za-
służonej dla literatury grodziskiej drukarni, 
książkę Stefana Pawła Wyszyńskiego nie tylko 
dobrze się czyta, lecz także z przyjemnością 
bierze do rąk, co serdecznie polecam. 
Wspomnienia bez egzaltacji 
W zupełnie odmiennej poetyce utrzymane 
jest wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku „Grodzisk – miasto mojego życia”. 
Wspomnienia Anny Sobieszczańskiej-Lissow-
skiej pełne są anegdot, rodzinnych historii, 
postaci, przedstawionych na tle historii miasta 
i dziejów Polski, a wszystko to przefiltrowane 
przez subiektywny punkt widzenia autorki. 
Praca stanowi cenny materiał źródłowy, po-
szerzający wiedzę o dziejach mieszkańców 
miasta, atmosferze w nim panującej przed 
wojną, jak również  w ciężkich latach okupacji 
i równie niełatwym okresie tużpowojennym. 
Walorem wspomnień urodzonej w 1922 roku 
w Sobolewie mieszkanki Grodziska jest ich 
autentyczność, autorka świadoma niedosko-
nałości pamięci nie ukrywa, że pewnych na-
zwisk nie pamięta, nie idzie też na łatwiznę 

mitotwórstwa – choć 
jej mąż był żołnierzem 
Armii Krajowej (m.in. 
prowadził obserwację 
kolaboranta Walhego, 
zastrzelonego następ-
nie przez członków ko-
mórki likwidacyjnej AK), 
o działaniach podziemia 
opowiada bez egzalta-
cji. Wprost przyznaje, że 
sama nie nadawała się 
do konspiracji, i  wyraża 
nadzieję, że jej pozba-
wione heroizacji wspo-
mnienia z czasów okupacji „są bliskie sercom 
mieszkańców Grodziska, którzy czekali z utę-
sknieniem na zakończenie wojny”. Szczególnie 
wartościowy jest rozdział pod wiele mówią-
cym tytułem „Polska Ludowa. Nowa okupa-
cja.”, bowiem lata powojenne w Grodzisku są 
mniej obecne w  dotychczasowej literaturze 
niż choćby czas okupacji – najścia funkcjo-
nariuszy UB, kwaterunki, próby zastraszania, 
nieprawomyślne wypracowania szkolne – tak 
wyglądała ówczesna codzienność mieszkań-
ców. Druk książki „Grodzisk – miasto mojego 
życia” wykonał Printing House, zaś opracowa-
niem tekstu zajęła się Barbara Szulc, bez której 
pomocy publikacja nigdy by nie powstała, 
gdyż Anna Sobieszczańska-Lissowska jako 
osoba niedowidząca nie byłaby w stanie pod-
jąć się spisania swoich wspomnień.
Podróż w czasie
Oprócz dawnego Grodziska obie publikacje łą-
czy jeszcze jedno – ogromne bogactwo zdjęć, 
często nigdzie wcześniej nie publikowanych, 
co zrozumiałe zwłaszcza w przypadku wspo-
mnień hojnie ilustrowanych fotografiami z ro-
dzinnego albumu. Istotny jest precyzyjny opis 
kadrów, co ułatwia czytelnikowi identyfikację 
miejsc, a przede wszystkim… podróż w czasie.

n  Krzysztof Bońkowski

Od początku lipca w parku przy dworku 
dr. Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie 
w godz. 15.00-18.00 odbywają się pikniki 
artystyczne organizowane przez Stowarzy-
szenie Parabuch w ramach projektu Letnia 
Galeria Sztuk – Chełmonie.

– W tym roku postanowiliśmy przepro-
wadzić wnikliwą analizę wybranych dzieł 
Józefa Chełmońskiego. Może brzmi to zbyt 
naukowo jak na spotkania plenerowo-
-piknikowe i niemożliwe do zrealizowania 
w warunkach polowych. A jednak… nam się 
udaje, a wszystkiemu towarzyszy muzyka na 
żywo i plenerowa kawiarnia – opowiada Jo-
anna Antolak, prezes Stowarzyszenia. 

Na pierwszych spotkaniach rodzice 
i dzieci wspólnie tworzyli własne kompozy-

cje inspirowane obrazami „Bociany” i „Babie 
lato”, w sposób niekonwencjonalny łącząc 
techniki malarskie z rzeźbą i fotografią.

Trwają również przygotowania do od-
tworzenia na wielkoformatowym planie kil-
ku obrazów Chełmońskiego, które zostaną 
uwiecznione w trakcie sesji fotograficznej. 
W role postaci z obrazów wcielać się będą 
uczestnicy pleneru. Odpowiednie kostiumy 
i rekwizyty już są. Letnia Galeria Sztuk jest 
już na półmetku – spotkania zakończą się 
w pierwszą sobotę sierpnia.  n  (kb)

Galeria na półmetku Nowy termin  
obchodów  
110-lecia Dziesiątki
Komitet Organizacyjny Obchodów Stu-
dziesięciolecia Istnienia Liceum Ogólno-
kształcącego w Grodzisku Mazowieckim 
informuje, że w związku z planowanymi 
pracami remontowymi na zewnątrz bu-
dynku Zespołu Szkół nr 1 w okresie wrze-
sień-październik termin obchodów za-
planowanych  na 14  października 2016 r. 
zostaje przesunięty na miesiąc kwiecień 
2017 r.  O dokładnym terminie poinformu-
jemy już niebawem na łamach naszej stro-
ny szkolnej oraz lokalnej prasy. 

n  Dyrektor ZS nr 1 Cezary Skalski
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Dlatego w 1922 roku powstała w Polsce 
Transatlantycka Stacja Radiotelegraficzna 
(PTCR), zapewniająca telegraficzną łączność 
poprzez Atlantyk. Jej powstanie oprócz ce-
lów marketingowych i prestiżowych miało 
znaczenie polityczne, umożliwiała bowiem 
kontakt wielu polskich emigrantów z krajem. 
Była to jedna z najsilniejszych radiostacji na 
świecie i największa inwestycja radiokomu-
nikacyjna w II Rzeczypospolitej.

PTCR spełniała dwie funkcje: nadawczą 
w  Starych Babicach pod Warszawą i odbior-
czą w Grodzisku Mazowieckim. Natomiast od-
bieranie i wysyłanie wiadomości, jak się wów-
czas mówiło, depesz, odbywało się w Centrali 
mieszczącej się w Warszawie. Ogromny 
zasięg ok. 8000 km oraz pewność działania 
łączności w każdych warunkach uzyskano 
dzięki budowie dwóch niezależnych syste-
mów nadawczych, generujących sygnał tele-
graficzny o długości fali elektromagnetycznej 
ok. 18 km i mocy 200 kW każdy, oraz potężnej 
anteny o długości ok. 4 km i wysokości 126 m. 

Umieszczenie Budynku Nadawczego PTCR 
na przedpolu Warszawy było logiczne, jednak 
na pytanie, dlaczego usytuowano jej część 
odbiorczą w Grodzisku Mazowieckim, a więc 
na kierunku południowo-zachodnim w odle-
głości ok. 30 km od Warszawy, nie znalazłem 
wytłumaczenia. Można się domyślać, że takie 
jej zlokalizowanie w stosunkowo mało zurba-
nizowanej okolicy zmniejszało poziom zakłó-
ceń, co sprzyjało odbiorowi słabych sygnałów.

Początkowo sądziłem, że dla zapewnienia 
niezawodnej dwustronnej łączności Stacja 
Odbiorcza (SO) musiała być znacznie odda-
lona od Stacji Nadawczej (SN), dysponującej 
dużym poziomem sygnału, który mógł unie-
możliwiać odbieranie bardzo słabego zwykle 
sygnału z wiadomością. Jednak przekazywa-
nie informacji w PTCR, a więc nadawanych 
i odbieranych, mogło się nie odbywać w tym 
samym czasie, niezależnie jedna od drugiej. 
A więc nie był to główny powód.

Wydaje się, że jedynym sposobem zwięk-
szenia poziomu sygnału użytecznego w po-
równaniu do zakłócającego było zastosowa-
nie anteny o bardzo dobrej charakterystyce 
kierunkowej, a taką była antena z falą bieżącą 
lub Beverage’a. Antena z falą bieżącą posiada 

bardzo dobrą charakterystykę kierunkową 
wówczas, gdy jej długość jest rzędu długości 
fali odbieranej. Jej maksymalna czułość po-
krywa się z jej geometryczną budową. Bio-
rąc pod uwagę, że fala elektromagnetyczna 
stosowana w PTCR miała długość ok. 18 km, 
więc zastosowano w SO antenę odbiorczą Be-

verage’a o długości 16,2 km skierowaną w kie-
runku miejscowości Siestrzeń. Oczywiście 
tak długa antena musiała być instalowana na 
specjalnych wspornikach, w pewnej odległo-
ści od podłoża i skierowana prostopadle do 
nadajnika. Oznacza to, że dla jej zbudowania 
konieczny był odpowiedni teren – nie tylko je-
śli chodzi o powierzchnię, lecz także kierunek. 
Innym ważnym powodem umieszczenia sta-
cji odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim był 
znajdujący się w dyspozycji nieco zniszczony, 
ale łatwy do adaptacji dla potrzeb SO budy-
nek. Obiektem tym był Czerwony Dwór, willa 
zlokalizowana w rejonie obecnej ul. Radiowej 
i ul. Szkolnej, w którym na początku XX w. mie-
ściła się pierwsza w mieście szkoła średnia.

Wiedząc, że antena odbiorcza skierowana 
jest z SO w kierunku miejscowości Siestrzeń, 
mogłem odczytać z map jej azymut, równy 
135.59 stopni, a znając długość anteny od-
biorczej równą ok. 16.2 km byłem w stanie 
wyznaczyć położenie jej końca. Okazało się, 
że kierunek anteny odbiorczej jest niemal 
prostopadły w stosunku do Nadajnika Babi-
ce (87.56 stopni), co było bardzo korzystne 
– jest on prawie zgodny z kierunkiem linii 
łączącej Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, 
jaką jest ortodroma, czyli tzw. linia środkowa 
o najkrótszej długości z Polski do USA. Dłu-
gość i  kierunek ortodromy, poprowadzonej 
przez punkty środkowe obu państw, Polski 
i Stanów Zjednoczonych, są odpowiednio 
równe ok. 8250 km i 146.46 stopni (316.46 – 
180 = 146.46 stopni).

O umiejscowieniu Stacji Odbiorczej PTCR 
prawdopodobnie zdecydowały  więc nastę-
pujące czynniki:
n oddalenie od Stacji Nadawczej, dla 

zmniejszenia wpływu sygnału z Nadajnika 
na odbiór sygnału użytecznego i zakłóceń 
elektromagnetycznych, powstających w du-
żych miastach;
n dysponowanie wolnym od zabudowań 

i  wystarczająco rozległym terenem, skiero-
wanym w odpowiednim kierunku;
n dysponowanie niezbyt odległym od 

Warszawy, wystarczająco obszernym budyn-
kiem, łatwym do adaptacji przy minimalnych 
nakładach, dla umieszczenia w nim aparatu-
ry elektronicznej i ewentualnie wydzielenia 
pomieszczeń dla jej obsługi.

Wszystkie te wymagania dla umiejsco-
wienia Stacji Odbiorczej spełniał Grodzisk 
Mazowiecki.

 W artykule wykorzystano materiały 
znajdujące się na portalu internetowym  
http://www.nadajnik-babice.pl/.

n  Ireneusz Dobiech

historia 17
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Grodzisku 

Wielkie fale  

Władze odrodzonego państwa pol-
skiego w 1921 r. doszły do wniosku, 
że dla zapewnienia szerokich kon-
taktów ze światem i zamanifesto-
wania istnienia niepodległej Polski 
konieczne jest dysponowanie nieza-
leżnym systemem międzynarodowej 
komunikacji, jakim będzie posiada-
nie stacji radiowej dużej mocy. 

W tym roku przypada 95. rocznica de-
cyzji władz II Rzeczypospolitej o  bu-
dowie Polskiej Transatlantyckiej Stacji 
Radiotelegraficznej. Dokładnie 4 sierp-
nia 1921 r. ówczesny poseł RP w  Wa-
szyngtonie książę Kazimierz Lubomirski 
podpisał z  amerykańską firmą Radio 
Corpration of America kontrakt na opra-
cowanie aparatury radiostacji.

O ile działalność części nadawczej, 
która znajdowała się w Starych Babi-
cach, jest dość dobrze udokumentowa-
na, o tyle historia części odbiorczej, zlo-
kalizowanej w Grodzisku, stanowi wciąż 
nie w pełni odkrytą kartę. Mamy nadzie-
ję, że artykuł Ireneusza Dobiecha zapo-
czątkuje proces odkrywania tajemnic 
obiektu, który znajdował się w  dawnej 
willi Czerwony Dwór przy ul.  Szkolnej. 
Jedyną namacalną pamiątką po istnie-
jącym tu przed laty kompleksie jest bu-
dynek stróżówki (na zdjęciu).

Autor jest wojskowym inżynierem 
łączności, byłym wieloletnim pracowni-
kiem naukowo-badawczym WAT, obec-
nie na emeryturze. Podczas studiów 
w  Wojskowej Akademii Technicznej 
słuchał wykładów pionierów polskiej 
radiotechniki i radiofonii – prof. Janusza 
Groszkowskiego i prof. Stefana Man-
czarskiego, którzy związani byli z budo-
wą nadajnika w Starych Babicach. Do-
kumentowaniem obiektów pozostałych 
po części nadawczej radiostacji Ireneusz 
Dobiech zajmuje się od 2000 r., a wyni-
ki swoich badań zamieszcza na portalu 
nadajnik-babice.pl. Teraz jego ambicją 
jest zgromadzenie informacji o grodzi-
skiej części radiostacji.
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Rozmawiałem na ten temat z jego córką Ire-
ną i synem Kazimierzem, ale oni nie wiedzieli 
dokładnie o uczestnictwie ojca w Legionach. 
Widziałem przechowywaną przez nich przed-
wojenną książeczkę wojskową, ale w niej nie 
ma nic na temat jego działalności w tym okre-
sie. W celu uzyskania wiarygodnych informa-
cji zwróciłem się do Centralnego Archiwum 
Wojskowego i Archiwum Organizacji Niepod-
ległościowych w Warszawie. Z obu instytucji 
uzyskałem informacje, na podstawie których 
mogłem opisać ciekawą historię i sylwetkę 
Aleksandra Karbowskiego. Tak powstał życio-
rys człowieka zasłużonego dla ojczyzny, które-
go postać chcę ukazać mieszkańcom Grodzi-
ska Mazowieckiego, miasta, gdzie żył i umarł.

Aleksander Karbowski urodził się 16 kwiet-
nia 1895 roku we wsi Kamianka, gmina Repki, 
powiat sokołowski, województwo mazo-
wieckie z ojca Jana i matki Michaliny z domu 
Rychlik. Do szkoły powszechnej, którą ukoń-
czył w 1910 roku, uczęszczał w Węgrowie. 
Od 1912 r. pobierał naukę stolarstwa w za-
kładzie Wrońskiego w Warszawie przy ulicy 
Leszno 7. Praktykę odbywał do września 
1915 roku. W tym czasie uczęszczał także do 
szkoły rzemieślniczej. Po zajęciu Warszawy 
przez Niemców w dniu 5 sierpnia 1915 roku 
opuścił zakład stolarski i 21 września wstąpił 
do Legionów Polskich, do Batalionu Uzu-
pełniającego nr 3. Potem jako stolarz został 
przydzielony do Kompanii Technicznej przy 
Komendzie Głównej.

W ramach kampanii wołyńskiej Polacy 
wzięli udział w walkach z Rosjanami. Bitwa 
pod Kostiuchnówką nad Stochodem była 
największą batalią Legionów podczas I wojny 
światowej. Pierwszą linię obsadzali żołnierze 
z dowodzonej osobiście przez Józefa Piłsud-
skiego I Brygady oraz legioniści III Brygady. 
II Brygada pozostawała w  odwodzie. Polacy 
ponieśli w tych walkach duże straty. Jednak 
trzydniowy opór legionistów zapobiegł prze-
łamaniu frontu. Walki ukazały wielką wartość 
bojową polskich żołnierzy. W tym roku mija 
100 rocznica tej bitwy. W 1916 roku, podczas 
walk nad Stochodem, Karbowski został kon-
tuzjowany. Musiało to być coś poważnego 
skoro został odesłany do szpitala w Nowym 

Sączu, a potem do Domu Ozdrowieńców 
w  Kamieńsku koło Piotrkowa Trybunalskie-
go. Po wyzdrowieniu został przydzielony do 
4 pułku piechoty III Brygady Legionów, gdzie 
służył do lipca 1917 roku. 

Wiosną 1917 roku Niemcy zaczęli tworzyć 
Polskie Siły Zbrojne (Polnische Wermacht) 
i postanowili włączyć do nich Legiony Polskie. 
Legioniści mieli złożyć przysięgę na wierność 
cesarzowi Niemiec. Piłsudski zalecił  nie skła-
dać jej. 9 lipca 1917 roku żołnierze I i III Bry-
gady w większości demonstracyjnie się od 
niej uchylili. Karbowski wraz ze swoim puł-
kiem odmówił złożenia przysięgi. W związku 
z tym legioniści zostali rozbrojeni i  interno-
wani przez Niemców. Oficerowie znaleźli 
się w obozie w Beniaminowie, a żołnierze 
w Szczypiornie koło Kalisza, dokąd trafił też 
Aleksander Karbowski. Obóz ten był mocno 
strzeżony, a internowani przebywali w bardzo 
ciężkich warunkach bytowych. Pomimo silnej 
straży niemieckiej zdarzały się tam ucieczki. 
Na jesieni 1917 roku udało się zbiec i Karbow-
skiemu. Za uciekinierem wysłano listy goń-
cze. Poszukiwany przez Niemców, ukrywał 
się najpierw w powiecie siedleckim, a potem 
w mławskim we wsi Pepłowo. 

Tak przetrwał do listopada 1918 roku – 
wówczas wziął czynny udział w rozbrajaniu 
Niemców. W tym czasie mocno przeziębił się 
i leżał chory przez kilka miesięcy. Dodatkowo 
bardzo ujemnie wpłynęła na jego system ner-
wowy kontuzja z Legionów, z 1916 roku.

6 sierpnia 1920 roku Karbowski został 
powołany do odbycia służby wojskowej 
w 41 Suwalskim Pułku Piechoty. W tym czasie 
trwała wojna polsko-bolszewicka. Oddziały 
wroga zbliżały się do Warszawy. Karbowski ze 
swoim pułkiem bił się w dniach 14-15 sierp-
nia pod Nasielskiem w tzw. bitwie o Borko-
wo, w  ramach bitwy warszawskiej. Służbę 
wojskową zakończył 28 marca 1923 roku 
i został przeniesiony do rezerwy. Po wyjściu 
z wojska utrzymywał się z pracy dorywczej. 
Na świecie po I  wojnie światowej nastąpił 
wielki kryzys gospodarczy, który trwał w la-
tach 1929-1933, a  w  Polsce nawet do 1935 
roku. Karbowski stałą pracę uzyskał dopiero 
w 1934 roku w Urzędzie Pocztowym w Gro-
dzisku Mazowieckim. Został tam zatrudniony 
w  charakterze pocztyliona, czyli listonosza. 
W styczniu 1939 roku otrzymał Krzyż Niepod-
ległości za walkę w Legionach.

W kampanii wrześniowej udziału nie brał. 
We wrześniu 1939 roku, w związku z  zarzą-
dzeniem o ewakuacji urzędów państwowych, 
Urząd Pocztowy z Grodziska został ewaku-
owany na wschodnie rubieże kraju, a z nim 
Karbowski wraz z rodziną. Jednak gdy dotarli 
do celu okazało się, że tereny te są już zajęte 
przez Niemców. W związku z tym wrócono do 
Grodziska. 8 lipca 1940 roku Karbowski wstą-
pił do Związku Walki Zbrojnej, a po przemia-
nowaniu organizacji 14 lutego 1942 roku na 
Armię Krajową działał nadal w jej strukturach. 
Był tam zastępcą dowódcy drużyny 35 pluto-
nu 2 kompanii w obwodzie „Bażant” ośrodka 
„Osa”. Nosił pseudonim „Bystry”. W 1943 roku 
został przyporządkowany do kontrwywiadu 
w placówce pocztowej w Grodzisku Mazo-
wieckim, gdzie nadal był zatrudniony. Do-
wódcą jego był Władysław Woźniak, pseu-
donim „Czarny”. Karbowski rozpracowywał 
agentów i konfidentów niemieckich. Kontro-
lował korespondencję, a z niej przejmował 
anonimy i listy do władz niemieckich. Czyn-
nym członkiem AK był do 19 stycznia 1945 
roku, kiedy to nastąpiło rozwiązanie organi-
zacji na podstawie rozkazu komendanta AK 
gen. Leopolda Okulickiego.

Od 1921 roku był ożeniony ze Stefanią 
Owsianko, z którą miał 10 dzieci. Od 1934 aż 
do śmierci w 1954 roku był pracownikiem 
Poczty Polskiej w Grodzisku Mazowieckim. 
Zmarł 13 listopada 1954 roku w Grodzisku Ma-
zowieckim w wieku 59 lat i został pochowany 
na cmentarzu przy ulicy Montwiłła. Myślę, że 
warto pamiętać o  takich skromnych posta-
ciach patriotycznych jak Aleksander Karbow-
ski, który poświęcał swoje zdrowie i narażał 
życie dla ojczyzny, nie uzyskując w zamian nic 
prócz własnej satysfakcji. Spełniał swój obo-
wiązek, wtedy gdy była tego potrzeba. 

n Stefan Wyszyński 

Legionista Piłsudskiego

To już trzecie moje wnuczątko ukończyło 
Przedszkole nr 7 im. Wróbelka Elemelka.
Dziękuję za wszystko całemu personelo-
wi! Najgorętsze podziękowania składam 
Pani Dyrektor Marzenie Miałkowskiej, 
wychowawczyniom: Annie Opacińskiej, 
Magdzie Lewandowskiej, opiekunce Da-

nucie Strzeleckiej i zawsze roześmianej 
Mariolce. Szczególną wdzięczność chcę 
wyrazić Pani od rytmiki – Joannie Pie-
trzak za świetną oprawę muzyczną wszel-
kich imprez. Taniec, muzyka, ruch – to co 
najbardziej kochają dzieci.

Wdzięczna babcia

Podziękowanie

Matka moja była bardzo dobrą gawędziarką. Kiedyś wspominała o naszych znajomych z Grodziska, 
o rodzinie Karbowskich. Mówiło się u nas w domu, że Aleksander był legionistą Piłsudskiego. Był on 
kolegą mojego ojca z pracy na Poczcie Polskiej w Grodzisku Mazowieckim. Od lat nurtowała mnie 
myśl, aby sprawdzić, czy Karbowski był żołnierzem Legionów i gdzie walczył. 
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W grupie siła 

Dziesięć lat temu gro-
dziskie Koło PZN mia-
ło 128 członków, a ilu 
liczy dzisiaj?

– Ta liczba pozostaje 
w zasadzie niezmien-

na. Przyłączają się do nas 
nowe osoby, ale niestety 

na każdego przychodzi czas 
i  wielu spośród nas odeszło 
na zawsze. Fakt, że liczba 
osób zrzeszonych w naszej 
organizacji nie powiększa się 
w znacznym stopniu, związa-

ny jest również z osiągnięcia-
mi medycyny, która przecież 
stale się rozwija. Niektóre cho-
roby niegdyś grożące całkowi-
tą ślepotą, dzisiaj są leczone 
z pozytywnym skutkiem.

Co zmieniło się na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat w naszym mieście, jeśli cho-
dzi o jakość życia niewidomych?

– Problemy były, są i będą. Nie unikniemy 
wszystkich, bo jest to niemożliwe. Oczywi-
ście w ciągu tych lat wiele się zmieniło, jeśli 
chodzi o bariery architektoniczne. W ostat-
nich miesiącach usuwane są znaki ze środka 
chodnika i przesuwane na skraj, by nie sta-
nowiły przeszkody dla osób niepełnospraw-
nych. Mamy zapewnienia od burmistrza, że 
zostaną usunięte wszystkie. Również nowe 
obiekty są dostosowywane do niepełno-
sprawności, w tym też do niepełnospraw-
ności wzrokowej. Zadbano o oznaczenie 
schodów tak, by nie zlewały się z otocze-
niem. Poprawiło się znacznie oznakowa-
nie autobusów, pojawiły się podświetlane 
numery. Zmieniliśmy też siedzibę, mamy 
własne biuro w Centrum Kultury, dostęp do 
sal konferencyjnych, inne koła nam tego za-
zdroszczą. Nie zmieniło się natomiast wiele 
w kwestii źle zaparkowanych samochodów, 
jednak to nie zależy od władz miasta, tylko 
od wyobraźni ludzi. Trzeba przypominać 
i uczulać społeczeństwo, żeby pamięta-
ło o istnieniu osób niepełnosprawnych 
i o utrudnieniach, z jakimi się one borykają 
na co dzień. Postęp więc widać, ale jest jesz-
cze wiele pracy do wykonania, pracy na lata 
i nigdy w stu procentach nie zostanie ona 
zrealizowana, bo jeżeli człowiek nie widzi, 
to jest to podstawowa bariera, której nie da 
się pokonać. Oczywiście postęp cywilizacji, 
techniki, dostęp do komputerów w sposób 
niewyobrażalny ułatwia nam życie, ale nasz 
świat nigdy nie będzie bogatszy niż ten wi-
dziany oczami. 
Czy podejście społeczeństwa do kwestii 
niepełnosprawności również ewoluuje?

– Tak, szczególnie widać to u osób mło-
dych. Nie spotykam się z sytuacją, żeby ktoś 
się roześmiał, kiedyś takie zachowania były 
częste. W tej chwili kultura wśród dzieci 
i młodzieży, empatia znacznie się polepszy-
ły. Ludzie na ogół chcą nam pomóc i co naj-
ważniejsze wiedzą, w jaki sposób.
Co zmieniło się w sferze zawodowej dla 
osób niewidzących?

– Powiedziałbym, że tu zmieniło się 
najwięcej i w bardzo dobrym kierunku. 
Głównym postępem w tej dziedzinie są 
dofinansowania dla pracodawców do wy-
nagrodzeń pochodzące z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Mogę powiedzieć, że w chwili 
obecnej osoby słabo widzące i niewidzące 
na terenie Grodziska pracę mają. 
Jakie korzyści przyniosło państwu człon-
kostwo w grodziskim Kole PZN?

– Jako organizacja pozarządowa stajemy 
do konkursów ofert na dotacje pochodzą-
ce z samorządów lokalnych, wśród których 
prym wiedzie gmina Grodzisk, ale także 
aktywnie włącza się Milanówek oraz Jakto-
rów i dzięki temu poszerzyliśmy znacznie 
swoją działalność. Korzystamy też ze środ-
ków PFRON poprzez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Dzięki pozyskanym fi-
nansom posiadamy bardzo bogaty kalen-
darz imprez, który od kilku lat obejmuje 
w skali roku m.in. przynajmniej pięć wy-
jazdów zorganizowanych. Są to wyciecz-
ki autokarowe, np. do Warszawy, zawsze 
w  inne miejsca. Na przełom maja i czerw-
ca przypada dłuższy wyjazd, w tym roku 
odwiedziliśmy Wrocław, Dolny Śląsk, ale 
także Goerlitz po niemieckiej stronie grani-
cy. Przed nami jeszcze wiele atrakcji, m.in. 
piknik, na który wybieramy się z Kołem PZN 
Warszawa Zachód i pielgrzymko–wyciecz-
ka. Jedno jest pewne – zawsze zwiedzamy 
ciekawe miejsca. Uczestniczymy też w wy-
darzeniach kulturalnych – w ubiegłym roku 
mieliśmy okazję obejrzeć w teatrze Och 
piękne przedstawienie pt. „Czas nas uczy 
pogody”. Stale rozwijamy naszą bibliote-
kę, w chwili obecnej dysponujemy ponad 
6 tys. pozycji, co ważne – książki można 
czytać i  pobierać droga internetową. Przy 
wsparciu gminy i  starostwa organizujemy 
też konkursy czytelnicze. Muszę powie-
dzieć, że gdyby polskie społeczeństwo czy-
tało tyle, ile osoby niewidzące, to napraw-
dę byłoby bardzo dobrze. 
Jakie są najbliższe plany Koła?

– Dalszy rozwój. Póki co zapał nas nie 
opuszcza, a w grupie siła!
Dziękuję za rozmowę.

Z okazji jubileuszu 50-lecia Koła Polskiego Związku 
Niewidomych w Grodzisku Mazowieckim z przewodniczącym 
organizacji Jerzym Orłem rozmawiała Małgorzata Müldner.

Jak co roku Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie z okazji Dnia Rodzicielstwa Za-
stępczego, który przypada 30 maja, zorga-
nizowało piknik, podobnie jak w ubiegłych 
latach korzystając z gościnności Przedszko-
la Sióstr Opatrzności Bożej przy ul. Okręż-
nej. 11 czerwca na uczestników czekały 
konkursy, zabawy, występy artystyczne, 
a także karaoke dla dzieci i młodzieży z ro-
dzin zastępczych. Serca obecnych podbiła 
roztańczona Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza OSP Grodzisk, która gości pikniko-
wych porwała m.in. do „Belgijki”.

– To okazja do integracji i podziękowania 
rodzinom za całoroczną pracę wychowawczą 
– mówi dyrektor PCPR Grażyna Rymarczyk. 

Wśród uczestników były rodziny adop-
cyjne, rodziny zastępcze, a za każdą z nich 
osobna historia niełatwych decyzji i budo-
wania więzi.

– To była bardzo szybka i bolesna decy-
zja, podjęta w ciągu dwóch dni, że zabie-
ramy dziewczynki do siebie – mówi pan 
Wiesław, który wraz z żoną adoptował trój-
kę dzieci swojej córki. – Jesteśmy rodziną 
zastępczą spokrewnioną – dodaje.

Obecnie na terenie Powiatu Grodziskiego 
funkcjonuje około stu rodzin zastępczych.

– Wychowanie swojego dziecka jest bar-
dzo trudne, a co dopiero dziecka z innej ro-
dziny. To wielkie zadanie i wielki szacunek 
dla tych rodzin, które się podejmują tego 
zadania – powiedział obecny na pikniku 
burmistrz Grzegorz Benedykciński.  

 n  (ag, kb)

Czas integracji 
i podziękowań

Dorota Pawełczak 
Kancelaria Radcy Prawnego 

ul. 11Listopada 11A, Grodzisk Maz. (deptak)
Czynne: pon.-pt. 10.00–16.00

tel. 509 828 245

Zakres:
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – oddłużanie, 

prawo rodzinne, pracy, nieruchomości, 
spadki, ZUS
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25 czerwca w Grodziskiej Hali Sportowej 
pod patronatem Burmistrza Grodziska roze-
grane zostały I Otwarte Mistrzostwa Grodzi-
ska Maz. w szabli o puchar MPM, na starcie 
których stanęło 54 zawodniczek i zawodni-
ków reprezentujących kluby z całego kraju. 
Pomysłodawcą i organizatorem tej udanej 
imprezy był Krzysztof Karlicki, założyciel 
i  prezes Grodziskiego Klubu Szermiercze-
go, propagującego tę piękną i jakże mocno 
związaną z historią naszego narodu dyscypli-
nę sportową. Miło poinformować, że w tur-
nieju głównym wystąpiło 10 reprezentantów 
istniejącego dopiero od 2 lat naszego klubu, 
którzy zdobyli 3 medale. W szabli dziewcząt 
drugie miejsce zajęła Maja Karlicka, zaś na 
najniższym stopniu podium stanęli: w szabli 

chłopców w kategorii junior młodszy Jan 
Ignasiak  oraz Teresa Kuczera w szabli kobiet 
junior. Warto wspomnieć też o trójce naj-
młodszych adeptów tej dyscypliny w naszym 
mieście – trzy pierwsze lokaty w Pierwszym 
Kroku Szermierczym zajęli: Domink Piziorski, 
Makary Mosak, Igor Kruplinski, czyli grodzi-
scy: Wołodyjowski, Skrzetuski, Kmicic.

Najlepszą zawodniczką wśród juniorów zo-
stała Zuzanna Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu 
Szermierczego w Sosnowcu i nic dziwnego, bo 
to tegoroczna mistrzyni Polski. Najlepszym 
juniorem okazał się Michał Batogowski z AZS 
AWF Warszawa. W  kategorii junior młodszy 
wśród dziewcząt triumfowała Aleksandra 
Romańczyk z UKS Riposta Olsztyn, a wśród 
chłopców Jakub Broniszewski ze stołecznego 
MUKS Victor. W najmłodszej grupie wiekowej 
zwycięzcami zostali reprezentanci UKS Hajdu-
czek Olsztyn Aniela Kozłowska i Oskar Kusak. 

Zawodom towarzyszyły liczne atrakcje – po-
kaz szermierki historycznej, pokaz walki na flo-
rety i szpady, strefa szermierki rodzinnej, a tak-
że wernisaż malarstwa Jerzego Pawłowskiego. 
Obrazy uznanego przez Międzynarodową 
Federację Szermierczą za szablistę wszech cza-
sów sportowca można było podziwiać w towa-
rzystwie Piotra i Michała Pawłowskich – synów 
słynnego szermierza.    (mś, mb, kb)

Szable w dłoń! 

sport20

Piłkarska młodzież 

Po nieudanym sezonie zakończonym spad-
kiem do IV ligi w Pogoni Grodzisk zajdą spo-
re zmiany kadrowe. Na dziś wiadomo, że 
nowym szkoleniowcem naszego zespołu 
został Krzysztof Chrobak, którego sylwetki 
kibicom piłkarskim raczej nie trzeba przed-
stawiać. Jako trener lub asystent pracował 
w takich klubach, jak Polonia W-wa, Znicz 
Pruszków, Amica Wronki, Zagłębie Lubin, 
Legionovia, Widzew Łódź czy Lech Poznań. 

Jako drugi trener pomagać mu będzie 
wszystkim znany długoletni piłkarz Pogo-
ni i szkoleniowiec grup młodzieżowych 
Maciej Przybylski. Ten duet trenerski czeka 
niezwykle trudne zadanie zbudowania no-
wego zespołu, zdolnego w najbliższej przy-
szłości powrócić do III ligi, w szeregach któ-
rego znajdzie się – liczymy – większa liczba 
wychowanków grodziskiego klubu.  

   Michał Śliwiński

Wyczerpujący sezon mają za sobą piłkarze 
młodzieżowych zespołów grodziskich klu-
bów. Wszystkim należą się wielkie brawa, ale 
na największe zasłużyli ci, którzy wywalczyli 
awans. Długo czekali na to juniorzy Chlebni 
trenera Pawła Żaglińskiego, aż się doczekali 
i w nagrodę zagrają w I lidze. Na ten najwyższy 
poziom rozgrywkowy awansowały również 
rocznik 2006 Pogoni trenera Krzysztofa Ry-
baka oraz 2005 Chlebni trenera Janusza Klim-
czewskiego. Promocję do wyższych lig (II i III) 
zdobyły też ekipy Chlebni 2006 i 2007 oraz Po-
goni 2005. Na słowa uznania zasłużyli chłopcy 
z Pogoni 2004 trenera Michała Witczaka, któ-
rzy w debiutanckim sezonie utrzymali się na 
„pierwszym froncie”. Innym niewiele zabrakło. 
Może uda się w przyszłym sezonie. 

Pogoń. 2000 (Maciej Przybylski): Korona 
Ostrołęka 2:3 (Ł. Jarmulski – 2). 2000B (Kamil 
Groński): Naprzód Stare Babice 2:1, Orzeł Kam-
pinos 2:0, LKS Osuchów 1:1 (K. Majewski – 2, 
R. Ustinovich, K. Wisiński, R. Barczyński). 2001 

(Piotr Kapuściński): GLKS Nadarzyn 3:2, SEMP 
Ursynów 0:1 (P. Szmel, J. Niedziela, I. Głowacki). 
2003 (Michał Paćko): Błonianka 1:1 (M. Godlew-
ski). 2003B (Krzysztof Wyganowski): UKS Ołta-
rzew 1:4, Ursus III 0:0 (P. Dołężka). 2004 (Michał 
Witczak): Unia W-wa 0:2. 2005 (Jakub Jasiński): 
AP Lolek Łazy 6:7 (P. Pakuła – 2, P. Golędzinow-
ski, J. Rak, M. Bugalski, D. Siwek). 2006 (Krzysz-
tof Rybak): BKS 7 W-wa 9:3, Unia Boryszew 
7:1, Piast II Piastów (jako Pogoń 2005 C) 8:3 
(M. Żukowski – 6, J. Miazgowski – 6, K. Grygiel, 
J. Wileński – po 3, A. Jarosz – 2, M. Maciejew-
ski, J. Miścierewicz, K. Nowak, J. Dołężka). 2008 
(Michał Zientala): Chlebnia 11:8, ATP W-wa 8:9 
(A. Radkiewicz – 8, M. Łucka – 5, J. Jabłoński – 
2, M. Szulik, A. Szulc, J. Osipiak, F. Smalec).

Chlebnia. 99 (Paweł Żegliński): WAPN W-wa 
2:0, Promyk Nowa Sucha 8:0 (A. Żakowski – 4, 
M. Zwierzchowski – 2, S. Patanowski, M. Omie-
ciński, K. Janik, M. Kałucki).

Offensywa Książnice. 2005: FC Płochocin 
3:2. 2007: TKM Tomice 8:4.    (opr. mś)

Pogoń ma nowego trenera

Metamorfoza 
rezerw

Derby dla Pogoni

Z Wilgą na remis

u

u

u

u

u

Obserwując występy rezerw Chleb-
ni na szczeblu A-klasy można było 
śledzić, jak ten młody zespół stop-

niowo dojrzewał i z każdym meczem nabierał 
doświadczenia. Nic dziwnego, że z ligowego 
słabeusza przeistoczył się w solidnego śred-
niaka, zdolnego urwać punkty najlepszym 
drużynom tej grupy. Czas pracuje na korzyść 
trenera Pawła Żeglińskiego i jego zespołu. Być 
może już w przyszłym sezonie rezerwistów 
z  Chlebni nie zadowoli już 8 lokata i 31 pkt 
i pokuszą się o coś więcej, a nawet zaangażu-
ją się w walkę o czołowe miejsca. W ostatnich 
spotkaniach Chlebnia II najpierw rozbiła u sie-
bie rezerwy Ożarowianki 5:1 (Piotr Chłystek 
– 2, Vladislav Bierieznyj, Krzysztof Wieczorek, 
Łukasz Wiśniewski), a następnie uległa na 
wyjeździe zwycięzcy ligi – Rysiowi Laski – 1:4 
(Marcin Zdulski).     (mś)

Ostatnie dwie kolejki spotkań ro-
zegrali piłkarze ligi okręgowej. 
W  przedostatniej na plan pierwszy 

wysuwały się derby naszej gminy, w których 
Chlebnia podejmowała rezerwy Pogoni Gro-
dzisk. Przed meczem piłkarze obydwu zespo-
łów uczcili pamięć tragicznie zmarłego Rafała 
Burzyńskiego, który reprezentował barwy za-
równo Pogoni, jak i Chlebni.

Niespodziewanie, złożony niemal z samych 
młodzieżowców, zespół trenera Roberta Bru-
dzińskiego pewnie pokonał gospodarzy 4:1 
po dwóch bramkach Macieja Przybylskiego 
oraz golach Jakuba Szczęsnego i 16-letniego 
Marcina Misiaka. Warto dodać, że w bramce 
Pogoni świetny debiut zaliczył jego rówie-
śnik – Michał Zygier. Honorowe trafienie dla 
Chlebni uzyskał Piotr Szulowski. Dzięki tej wy-
granej rezerwy grodziskiego klubu zapewniły 
sobie utrzymanie w lidze bez konieczności 
gry w barażach. W ostatniej kolejce przed wła-
sną publicznością Pogoń II zremisowała bez-
bramkowo z FC Lesznowola, co pozwoliło jej 
na zajęcie 11 miejsca z 39 pkt na koncie. Jak na 
beniaminka, w dodatku opartego na nastolat-
kach, wynik w pełni zadowalający.

Po porażce z Pogonią Chlebnia mogła jesz-
cze zająć 3 miejsce w lidze, co byłoby najlep-
szym wynikiem w historii tego klubu. Jednak 
wyjazdowa porażka 0:1 ze stołecznym Okę-
ciem nadzieje te przekreśliła. Ostatecznie dru-
żyna prowadzona przez trenera Dariusza Świ-
derskiego uplasowała się na 5 pozycji z 52 pkt, 
co i tak jest świetnym rezultatem, potwierdza-
jącym bardzo dobrą formę naszego zespołu 
w minionym sezonie.    (mś)

Remisem 1:1 z Wilgą Garwolin zakoń-
czyły trzecioligowe zmagania piłkarki 

grodziskiej Mazovii. Podopieczne trenera Ma-
cieja Pietraszko w 22 meczach zgromadziły 
19 pkt, co pozwoliło im na zajęcie 9 miejsca 
w 12-zespołowej lidze.    (mś)
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    Budo  
w Lublinie 

Silna 28-osobowa reprezentacja karate-
ków UKS Budo Grodzisk zameldowała się 
na Ogólnopolskim Pucharze Dzieci, który 
odbył się w dniach 4-5 czerwca w Hali Glo-
bus w Lublinie. W zawodach w sumie wzięło 
udział ok. 1000 dzieci z 54 klubów z całej 

Polski, więc konkurencja była silna. Plon 
medalowy to trzy brązy wywalczone przez 
Zuzannę Wiatr (kata ind.), Wiktora Koziń-
skiego (kata ind.) oraz Artura Berkowskiego 
i Krzysztofa Sarbę (enbu). Z kolei w Sopocie 
w dniach 18-19 czerwca podczas XXVII Mi-
strzostw Polski w Karate Tradycyjnym o jak 
najwyższe lokaty walczyli Krzysztof Kurow-
ski i Tomasz Burchard. Tym razem medalu 
nie udało się zdobyć, ale 6. miejsce Tomasza 
Burcharda w silnie obsadzonej konkurencji 
też ma swoją wartość.      (kb)

j

j

21

Pograli na Mazurach 
Wrotkarze  
w dobrym tempie

Nie zwalniają tempa rolkarze gro-
dziskiej Sparty. Podczas rozgry-
wanych w dniach 10-12 czerwca 

w Słomczynie Torowych Mistrzostwach 
Polski w Jeździe Szybkiej na Wrotkach mul-
timedalistką okazała się Maria Dobosz, któ-
ra zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Młodzików 
w biegu punktowym, a ponadto wywalczy-
ła srebro na 300 m i 500 m. Z tytułem wice-
mistrzowskim do Grodziska wróciła sztafeta 
kadetek w składzie: Maria Dobosz, Barbara 
Smolińska, Marta Dobrowolska. W rozgry-
wanych równolegle Ogólnopolskich Zawo-
dach Dzieci medale zdobywali Amelia Steć 
i Kuba Lipiński.    (kb)

Dwie ekipy Pogoni wzięły udział w Mło-
dzieżowym Międzynarodowym Turnieju 
Piłkarskim, który rozegrany został w Giżyc-
ku, partnerskim mieście Grodziska. Rocznik 
2004 trenera Michała Witczaka grając prze-
ciwko rok starszym rywalom zajął 2. miej-
sce, pokonując litewski Vivevis 4:3, AP Gol 
Giżycko 9:0 i ulegając giżyckim Mamrom 0:2 
(strzelcy: Mateusz Bogucki i Tadeusz Moryt-
ko – po 3, Michał Pindor – 2, Kacper Fajkus, 
Emil Niemejski, Krystian Galbarczyk, Jakub 

Chechłacz I, Jakub Chechłacz II). Z  kolei 
rocznik 2007 trenera Michała Michałowskie-
go uplasował się na 10 pozycji. Nasi chłopcy 
najpierw w grupie zwyciężyli Granicę Kę-
trzyn 3:0 oraz przegrali z AP Gol Giżycko 1:4 
i z Wigrami Suwałki 1:6, następnie w finale 
C wygrali 6:0 z Soccer Kętrzyn, 3:0 ze wspo-
mnianą Granicą i ulegli Wigrom II Suwałki 
1:2. Bramki zdobywali: Adrian Kisiel – 5, 
Marceli Makowski – 4, Oskar Popławski – 2 
i Dymitr Gniewkowski.     (mś)

u

sport

Udane występy Sparty 

Biegają starsi, 
biegają młodsi

Największe dla najmłodszych

E

W rozegranych w Ełku zawodach, stanowią-
cych kwalifikacje do Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy U-22, które odbędą się w So-
fii, awans wywalczył Dominik Parol, zajmując 
2 miejsce w kategorii do 65 kg. Być może 
podopieczny sensei Tomasza Basiaka wygrał-
by w finale, lecz niestety nie mógł dokończyć 
walki na skutek kontuzji łuku brwiowego. 
Bardzo udanie zaprezentował się startujący 
w kategorii do 85 kg Przemysław Kolarczyk, 
który stanął na trzecim stopniu podium. 

12 medali młodzi karatecy Sparty wy-
walczyli w rozegranym w Wojskowej Aka-
demii Technicznej turnieju Heros Cup. 
Pierwsze miejsca zajęli: Elżbieta Busse, Pa-
weł Busse, Małgorzata Włodarska, Adam 
Włodarski, Wiktoria Kowalska i Mateusz 
Aniszewski. Na drugich pozycjach upla-
sowali się: Michał Urbański oraz Amelia, 
Patryk i Rafał Osiadaczowie, zaś na naj-
niższym stopniu podium stanęli Jakub 
Urbański i Michał Cyngot.     (mś)

Grodziski biegacz Marek Sekowski 
wywalczył srebrny medal na 800 
m w rozegranych w Opolu XXVI 

Mistrzostwach Polski Weteranów w lekkiej 
atletyce. Reprezentant KS Biegi Grodzisk 
wcześniej wyczynowo nie uprawiał biegów, 
co jeszcze bardziej podnosi wartość jego 
osiągnięcia, a swój krążek zdobył w katego-
rii 50-60 lat. Gratulacje i czekamy na więcej! 
Sukcesy odnosi również młodzież KS Biegi 
Grodzisk – w Mistrzostwach Mazowsza Dzie-
ci w Lekkiej Atletyce rozegranych 18 czerwca 
w Teresinie Wiktor Bartosiński zajął I miejsce 
w biegu na 300 m chłopców, Kamila Żulińska 
wywalczyła II miejsce na 600 m dziewcząt, 
a Zosia Kamińska uplasowała się na III loka-
cie w biegu na 300 m dziewcząt.      (mś, kb)

W czterech kategoriach: skrza-
tek, skrzatów, żaczek i żaków 
toczyła się rywalizacja, podczas 

rozgrywanej w Grodziskiej Hali Sportowej 
II edycji turnieju Pingla Cup, czyli najwięk-
szych w Polsce zawodów dla najmłodszych 
adeptów tenisa stołowego. Reprezentanci 
Dartomu Bogorii Grodzisk spisali się bardzo 
dobrze zajmując trzy miejsca na podium.

W turnieju skrzatek triumfowała Zofia 
Śliwka, która w finale pokonała 3:1 Natalię 
Gaworską z AZS Wrocław. Tuż za podium, 
na czwartej pozycji, uplasowała się Anto-
nina Zembowicz, a niezły występ zanoto-
wały pozostałe zawodniczki grodziskiego 

klubu: Milena Mirecka, sklasyfikowana na 
miejscach 9-12, oraz Aleksandra Oskiera, 
która zajęła 18 lokatę. Obok złota, Zosia 
wywalczyła też srebro wśród żaczek, w  fi-
nale przegrywając 0:3 z Natalią Furman 
z AZS Wrocław.

W gronie skrzatów najlepszy okazał się 
Marcel Błaszczyk z Rawy Maz., który wyprze-
dził Wiktora Klaga z KS Gorce Nowy Targ 
oraz naszego Dawida Budzicha. W rywali-
zacji żaków najwyżej z naszych reprezen-
tantów, bo na 7 miejscu, ukończył zawody 
Krzysztof Stąporek, a triumfował w tej kate-
gorii Hubert Konkiewicz z Niedźwiady Dol-
nej, przed Marcelem Błaszczykiem.      (mś)
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4 czerwca br. w Zespo-
le Szkół Technicznych 
i Licealnych w  Gro-
dzisku Mazowieckim 
Stowarzyszenie Miło-
śników Szachów i Roz-
rywek Umysłowych 
„Edyp” zorganizowało 
ogólnopolskie XIII  Szaradziar-
skie Mistrzostwa Grodziska 
Mazowieckiego, w  których wy-
startowało 20 osób. Zwyciężył 
Dawid Kupiec z Nowej Dęby, 
I  wicemistrzem został Przemy-

sław Ketner z Józefowa, 
a II – Stanisław Wójto-
wicz z Prac Dużych.

Organizatorzy pragną 
serdecznie podziękować 
Starostwu Powiatu Gro-
dziskiego, p.  Markowi 
Wieżbickiemu i  księgarni 

„Basia” za zasilenie puli nagród, 
a także grodziskiemu BetiBarowi 
i p. Edwardowi Błaszczykowi za 
wyżywienie uczestników.

Adam Biniszewski
SMSiRU „Edyp” w Grodzisku Maz.

22

Rozwiązanie  
krzyżówki  
z nr. 259:
W krzyżówce zaszy-
frowane było hasło: 
Willa Radogoszcz. Zdo-
bywcą nagrody jest 
p. Robert Dobrosz. Po 
odbiór nagrody zapra-
szamy do siedziby re-
dakcji: Centrum Kultury,  
ul. Spółdzielcza 9,  
II piętro.

Uwaga,  
krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzy-
żówki czekamy do 
26  sierpnia. Odpowie-
dzi prosimy nadsyłać 
na adres redakcji. Na-
grodą jest zaproszenie 
dla dwóch osób do 
Kina Centrum Kultury 
na dowolnie wybrany 
seans filmowy.

Krzyżówka z patronem
Rozwiązania utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym  rogu uszeregowane od 1 do 12.
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22 rozrywka

Pionowo:
1. uraza, niechęć; 2. komediowe widowisko sceniczno-
-muzyczne; 3. aparat do przeprowadzania reakcji chemicz-
nych; 4. ptak z rodziny papug; 5. utwór instrumentalny na 
tematach pieśni ludowych lub narodowych; 6.  choroba 
przenoszona przez komary; 7. ojczyzna Noriakiego Kasai; 
8.  wybrany król do czasu koronacji; 11. hełm żużlowca; 
16. samochód; 17. pole leżące odłogiem; 19. imię męskie; 
21.  stan zachwytu lub uniesienia; 22. kolor różowo-czer-
wony; 24. męskie buty z cholewkami; 25. zbiorowe pismo 
z prośbą lub żądaniem, skierowane do władz; 27. rodzaj 
zamka do drzwi; 29. polska nazwa handlowa włókna polie-
strowego; 32. przyjęcie bez tańców; 34. ogród owocowy.

Poziomo:
1. farba rozpuszczalna w wodzie; 6.  pot. żeglarz, mary-
narz; 9. ewolucja narciarska; 10. mały zbiornik wodny; 
12. jeden z letnich miesięcy; 13.  u  pań często malowa-
ne; 14. harmider; 15. ocena, stopień; 18. służą dzieciom 
do rysowania; 20.  typ okrętu wojennego; 23. wcięcie 
w tekście; 26. atol w archipelagu Hawaje; 28. film Marka 
Piwowskiego, w którym Stanisław Tym grał rolę pasażera 
bez biletu; 30. działo; 31. Tadeusz-popularny aktor kaba-
retowy; 33. wróżba; 34. zaskakująca wiadomość lub wy-
darzenie; 35. jezioro w Afryce; 36. zbędny ciężar;  37. laik. 

              Fundatorem  
nagrody jest

Wkrótce na ekranie:
l   Epoka lodowcowa 5:  

Mocne uderzenie
l  Legion samobójców
l  Boska Florence
l  Mój przyjaciel smok

Stałe cykle filmowe: 
Kino z wrażliwą duszą  
– środy, godz. 20.15  
Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki,  godz. 20.15. 

Aktualne informacje na temat repertuaru:  
na www.centrumkultury.eu oraz na plakatach

-

Podziękowania
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz 
MYCIE elewacji, kostki, parkanów, dachów. 
Tel. 604 408 618;  22 662 30 20. Usługi świadczymy 
u klienta. Dojazd w cenie usługi
n Do wynajęcia niedrogi lokal sklepowo-usługowy 
przy grodziskim deptaku. Tel: 602 778 042
n Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
1500 m² w rozwijającej się okolicy Grodziska Maz. 
– wsi Szczęsne. Położona jest przy samej drodze 
dojazdowej, przy przystanku autobusowym. Nowa 
nawierzchnia, świeżo położony chodnik wzdłuż całej 
drogi. Wszystkie media. Więcej informacji pod nr. tel. 
506 293 160 lub elzbieta44@poczta.onet.eu
n Inżyniera ceramika (lub technika ceramika) 
zatrudni na dobrych warunkach firma produkcyjna. 
Kontakt: tel. kom. 604 052 359
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581
n Pielęgnacja terenów zielonych, koszenie  traw-
ników, wkaszanie nieużytków, cięcie drewna, 
odchwaszczanie, malowanie altanek, ogrodzeń, 
nawiążemy współpracę z agencjami nieruchomości 
oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Tel. 515 351 175
n Zatrudnię samodzielnego hydraulika z doświad-
czeniem, w wieku do 40 lat. Tel. 507 085 712

10 czerwca harcerze, harcerki, har-
cerze starsi i wędrownicy ze Szczepu 
VII ZHP w Książenicach spotkali się 
nie jak zwykle na zbiórce, a na trzy-
dniowym biwaku „Książęce Waka-
cje”. Cały rajd harcerski był jednym 
wielkim tournée po historii Grodzi-
ska i Książenic. Mówiono też wiele o 
zdrowym trybie życia. Zabawę roz-
poczęto piątkową trasą nocną, któ-
ra obejmowała tematy ogólnohar-
cerskie. W sobotę uczestnicy biwaku 
mogli korzystać z atrakcji na mecie 
rajdu rowerowego, zorganizowa-
nego w Izdebnie Kościelnym przez 
Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto 
i Gmina. Sprawdzali również swoje 
umiejętności manualne przenosząc 
się w marzeniach do średniowiecza 
i ze specjalnych pianek wykonując 
wspaniałe i niepowtarzalne zbroje, 

hełmy i  miecze. Grodzisk jest mia-
stem wielu mrocznych, romantycz-
nych i  kontrowersyjnych wątków, 
więc nie obyło się też bez spaceru hi-
storycznego przygotowanego przez 
instruktorów szczepu z ogromną 
pomocą galerii Willa Radogoszcz. 
Kolejny dzień poświęcony był nauce 
pierwszej pomocy, a także różne-
go rodzaju zajęciom sportowym 
i sprawnościowym. Członkowie 
książenickiego szczepu biwak za-
kończyli z nową harcerską energią, 
a ich przyjaciele ze szczepów w Nie-
poręcie i Pruszkowie z nadzieją na 
rychły powrót do Grodziska i  Ksią-
żenic. Jaki z tego wniosek? Nasze 
miasto i jego okolice to miejsca, 
które oczarowują! Nie tylko lokal-
nych patriotów...

   Wojciech Szczęsny

Książenice harcują
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Zaprasza na zakupy  
do swoich sklepów

Podziękowania 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Familia” chce serdecznie 
podziękować Gminie Grodzisk za wsparcie i dotacje, dzięki którym 
mogliśmy wyjechać z dziećmi i młodzieżą na obóz terapeutyczno-
-integracyjny połączony z dalszym kształceniem i poszerzaniem 
wiedzy, związanej z działaniami Stowarzyszenia na rzecz dobra 
społecznego w duchu trzeźwościowym i wspierającym.

   Małgorzata Kalinowska
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Tego dnia na łące u wylotu ul. J. Ordona 
pojawi się obozowisko, w którym kłębić 
się będą tłumy husarzy, rajtarów, musz-
kieterów, hajduków, pikinierów, Kozaków 
i Tatarów, a więc rozmaitych formacji woj-
skowych rodem z XVII w. 

– Zaprosiliśmy rekonstruktorów histo-
rycznych zajmujących się tym właśnie 
okresem. Będziemy opowiadać o świetno-
ści i upadkach srebrnego wieku Rzeczypo-
spolitej, tak barwnego i bliskiego Polakom 
dzięki Sienkiewiczowskiej Trylogii – mówi 
Anna Woźniak z Willi Radogoszcz.  

Wśród mieszkańców obozowiska nie 
zabraknie rękodzielników – tkaczek, ko-
ronczarek, barwiarek, garncarzy, płatnerzy, 
kowali, pasamoników i innych. A o tym, że 

XVII w. nie należał do spokojnych przypo-
mną potyczki kawalerii i piechoty. Chętni 
będą mogli sprawdzić swoje umiejętności 
w strzelaniu z łuku lub wziąć udział w hi-
storycznych grach towarzyskich i zręczno-
ściowych. Jak zawsze w przypadku imprez 
organizowanych przez Willę Radogoszcz, 
nie zabraknie kontekstu lokalnego i wyja-
śnienia nazwy Gór Szwedzkich. Na koniec 
wystąpi Teatr Ognia Bohema, który zapre-
zentuje niezwykle widowiskowy spektakl 
„Płonące skrzydła husarii”, nawiązujący do 
odsieczy wiedeńskiej. II Rodzinny Piknik 
Historyczny, odbędzie się w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa, a poprzedzi 
go parada historyczna, odwołująca się do 
1050 rocznicy chrztu Polski.    (kb)

Szkolenie medyczne, ćwiczenia wojskowe 
z elementami musztry, test pamięciowy, zdo-
bywanie produktów żywnościowych, udział 
w tajnych kompletach i złamanie szyfru, a na-
wet nauka piosenek powstańczych – z takimi 
zadaniami będą się musieli zmierzyć śmiałko-
wie, którzy 30 lipca postanowią wziąć udział 
w przygotowanej przez Willę Radogoszcz ro-
dzinnej grze miejskiej „Grodzisk 44” i wcielić 
się w role żołnierzy Szarych Szeregów zmaga-
jących się z trudną rzeczywistością lat okupa-
cji. Scenariusz gry powstał na podstawie prozy 
Stanisława Rembeka, pisarza, który lata wojny 
spędził w Grodzisku, co znalazło odzwiercie-
dlenie m.in. w jego „Dzienniku okupacyjnym” 
i  powieści „Wyrok na Franciszka Kłosa”. Start: 
godz. 15.00 na dworcu kolejowym w Pocze-
kalni, skąd uczestnicy wyruszą na trasę prze-
biegającą przez różne punkty miasta związa-
ne z historią II wojny światowej.     (kb)

Ci, którzy pamiętają I Rodzinny Piknik Historyczny, jaki ożywił 
Góry Szwedzkie we wrześniu ubiegłego roku, zapewne 
już nie mogą doczekać się kolejnej edycji wydarzenia. 
Jak zapowiada Willa Radogoszcz, tym razem piknikowi 
towarzyszyć będzie hasło „W szwedzkim ogniu”, a sama 
impreza odbędzie się 17 września w godz. 13.00-21.00 

Będzie ogień! Rembek 
na ulicach 
Grodziska
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