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Co się odwlecze, to nie uciecze
Nagromadzenie imprez w drugiej połowie maja przypomniało nam o starej 
zasadzie mówiącej, że gazeta nie jest z gumy. Dlatego wiele ważnych wydarzeń, 
jak choćby Europejska Noc Muzeów w Willi Radogoszcz czy jubileusze 
Przedszkola nr 1 oraz Ogniska Plastycznego, nie znalazło miejsca w bieżącym 
numerze. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze, więc prosimy o uzbrojenie się 
w cierpliwość i poczekanie do kolejnego wydania na relacje z tych imprez.

500 195 858

Kozery k. Grodziska Mazowieckiego
ul. gen. Orlicz-Dreszera 3

MONTUJEMY NASZE PRODUKTY

woodfashion.pl
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Kochał aplauz,  
oczekiwał  
normalności

– Był gruntownie wyedukowanym mu-
zykiem: kompozytorem, aranżerem, trę-
baczem, skrzypkiem, wokalistą, a przede 
wszystkim fantastycznym człowiekiem. Po-
dziwiały go wszystkie środowiska, nie tylko 
muzyczne, cieszył się szacunkiem i poważa-
niem niezależnie od nurtu czy wieku.

Zawsze był sobą, nikogo nie udawał, bu-
dził powszechna sympatię. Drażniło go, gdy 
ktoś podchodził do niego z przesadnym re-
spektem. Oczekiwał i poszukiwał normal-
ności, a jednocześnie bardzo pragnął apro-
baty i kochał aplauz, jak prawdziwy artysta. 

Wielokrotnie bywał w Grodzisku i uczest-
niczył w wydarzeniach ważnych dla miasta. 
Występując jako gwiazda podczas otwarcia 
zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków dał 
próbkę swojego charakterystycznego po-
czucia humoru i w trakcie koncertu powie-
dział: „Macie piękną oczyszczalnię ścieków! 
Bardzo wam jej zazdroszczę, życzę, żebyście 

korzystali z niej pełną gębą”. Lubił prowoko-
wać. Ostatni raz na scenie Centrum Kultury 
gościł w styczniu ubiegłego roku, gdy wraz 
z Natalią Kukulską wystąpił na koncercie 
charytatywnym dla małego Leosia. Zbyszek 
był wtedy poważnie przeziębiony, choro-
wał, ale przyjechał. Leoś przeszedł potem 
skomplikowaną operację serca pomyślnie 
i  jest teraz wulkanem energii. Znamienne, 
że ostatni koncert ze Zbyszkiem zagrałem 
25 kwietnia we Wrocławiu i  był to właśnie 
koncert charytatywny na rzecz dzieci cho-
rych na nowotwór.

Miałem przywilej być blisko Zbyszka 
przez ponad trzydzieści lat. On mnie wy-
chował jako muzyka. Od kiedy pamiętam, 
zawsze Zbyszek był. Zagrałem z nim ponad 
tysiąc koncertów i na każdym, dosłownie 
na każdym był przyjmowany z entuzja-
zmem i życzliwością. Nawet gdy był to kon-
cert plenerowy w deszczu i pod sceną było 

niewiele osób, to po pierwszych dźwiękach 
pojawiały się tłumy. Zresztą to był feno-
men, że czarował publiczność i spotykał się 
z uwielbieniem bez względu na to, czy wy-
stępował na festynach dla bardzo szerokiej 
publiczności, czy w filharmonii dla konese-
rów, czy w klubach studenckich, gdzie przy 
jego muzyce świetnie bawiła się młodzież.

3 maja, czyli na dwa dni przed operacją 
Zbyszka, rozmawialiśmy o nim z burmi-
strzem Grzegorzem Benedykcińskim, który 
postanowił mu wysłać sms mniej więcej ta-
kiej treści: „Zbysiu, szybkiego powrotu do 
zdrowia oraz wszystkiego najlepszego z oka-
zji nadchodzących urodzin – bo 6 maja Zby-
szek miał urodziny – życzy w imieniu swoim 
i mieszkańców Grodziska Mazowieckiego 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. Kochamy 
Cię”. Na co Zbyszek odpowiedział: „Ja również 
życzę sukcesów na niwie. Też Piosenkarz”.

  n  (not. kb)

22 maja zmarł Zbigniew Wodecki, muzyk, 
multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, piosenkarz, 
aktor. Przez ponad trzydzieści lat artyście na scenie 
towarzyszył Paweł Twardoch, dyrektor Centrum 
Kultury, który tak wspomina przyjaciela:
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– Jego muzyka po prostu 
świetnie pasuje do Poczekalni 
PKP. Często puszczamy tutaj 
jazz, a w kompozycjach Kome-
dy jest cały czas lat 60. – mówi 
Monika Samoraj, podsumowu-
jąc „Maj z muzyką Komedą”, 
cykl wydarzeń związanych 
z  postacią wybitnego polskie-
go kompozytora Krzysztofa 
Komedy. 10 maja odbyło się 
otwarcie wystawy fotografii 
Marka Karewicza, z osobistym 
udziałem słynnego fotografika 
oraz Tomasza Lacha, syna Zo-
fii Komedowej i autora książki 
„Ostatni tacy przyjaciele. Ko-
meda. Hłasko. Niziński”.

Tydzień później można było 
się przekonać, że kompozycje 
Komedy nie tracą na aktualno-
ści – jego muzyka zabrzmiała 
na żywo w wykonaniu Rober-
ta Majewskiego i Krzysztofa 
Jagodzińskiego. Znakomity 

koncert był również okazją 
do złożenia przez burmistrza 
Grzegorza Benedykcińskiego 
gratulacji Robertowi Majew-
skiemu z okazji zdobycia Fry-
deryka 2017 za album „Tribute 
to Henryk Majewski”.

Ostatnim akcentem „Maja 
z  muzyką Komedy” były pro-
jekcje filmowe – 26 maja wy-
świetlone zostały wywiad 
z  Zofią Komedową oraz słyn-
ne „Dziecko Rosemary” Roma-
na Polańskiego.    (kb) 

Komeda wciąż aktualny 
Serwis dwóch kółek
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Wyjątkowo aktywnie spędzili 
czas między 8 a 15 maja pra-
cownicy grodziskiej Biblioteki 
Publicznej, która jak co roku włą-
czyła się w ogólnopolską akcję 
„Tydzień Bibliotek”. Poniedzia-
łek, 8 maja, upłynął pod znakiem 
„Parku myśli” – happeningowej 
akcji zorganizowanej w Parku 
Skarbków, gdzie mieszkańcy 
mieli możliwość podzielenia się 
swoimi ulubionymi myślami lub 
cytatami z książek i zapisania 
ich na przezroczystych fiszkach, 
które zdobiły park przez cały ty-
dzień. 9 maja bibliotekarze naj-
pierw ruszyli do gminnych  szkół 
podstawowych, by promować 
czytelnictwo. Odwiedzili Ada-
mowiznę, Izdebno Kościelne 
i Książenice, a towarzyszył im 
Bilbuś, pokaźnych rozmiarów 
maskotka grodziskiej biblioteki. 
Po południu odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu organizowa-
nego wspólnie z Fundacją im. 
Józefa Chełmońskiego na naj-
lepszą recenzję książki Wiesława 
Myśliwskiego – nagrody zdobyły 
Maria Chudoba, Agnieszka Woj-
cierowska i Halina Kółkiewicz. 
Dzień później w sali konferen-
cyjnej CK dla uczniów szkół 
przygotowano spotkanie z żywą 

książką, w trakcie którego poka-
zywano, jak wygląda książka tra-
dycyjna, można było sprawdzić 
się w pisaniu atramentem, po-
słuchać opowieści o podróżach, 
wziąć udział w warsztatach pro-
wadzonych przez klub Czysty 
Wiatr, seniorów, a także obej-
rzeć eksperymenty chemiczne. 
Czwartkowi towarzyszyło hasło 
„Biblioteka z pompką”, a pracow-
nicy wsiedli na rowery, by poja-
wiać się w różnych punktach 
miasta i zachęcać do czytania.

– Byliśmy nawet na Stawach 
Walczewskiego i pływaliśmy 
rowerem wodnym. Wzbudzali-
śmy spore zainteresowanie. My-
ślę, że latem można pomyśleć 
o tym, by z książkami i kompu-
terami wyjść na deptak – mówi 
dyrektor biblioteki Dorota Olej-
nik. 12 maja odbyło się spotka-
nie autorskie z Sylwią Chutnik, 
a dzień później nastąpił wielki 
finał w sali widowiskowej CK, 
gdzie odbyły się zakończenie 
akcji „Z Bilbusiem w świat ksią-
żek”, spektakl dla dzieci i spo-
tkanie z Ewą Chotomską. – Ta 
autorka łączy pokolenia, więc 
rodzice bawili się równie dobrze 
jak dzieci – dodaje Dorota Olej-
nik.    (kb) 

Z książkami na deptak
    

Naukowa Szkoła Roku – być 
może niedługo takim tytułem 
będzie się mogła pochwalić 
grodziska SP nr 6, która przy-
stąpiła do ogólnopolskiego 
programu dydaktyczno-wy-
chowawczego pt. „Być jak 
Ignacy”, którego celem oprócz 
propagowania wiedzy na 
temat polskiej myśli nauko-
wej jest przybliżenie sylwetki 
Ignacego Łukasiewicza oraz 
rozwoju przemysłu naftowego 
i  gazowego. Uczniowie m.in. 

założyli koło naukowe „Igna-
ciątka”, zorganizowali zajęcia 
edukacyjne dotyczące postaci 
bohatera programu, przepro-
wadzili mnóstwo doświad-
czeń, a także wzięli udział 
w konkursie plastycznym „Mój 
wynalazek”, w którym zdobyli I 
i III nagrodę oraz cztery wyróż-
nienia. Uroczyste zakończenie 
programu połączone z przy-
znaniem 16 placówkom tytułu 
Naukowej Szkoły Roku odbę-
dzie się 16 czerwca.     (kb) 

Ignaciątka z Szóstki 

Wypoczynek z kulturą
Z początkiem maja plac przed Cen-
trum Kultury, niczym po wiosen-
nych deszczach, zmienił swe obli-
cze na bardziej kolorowe. Pojawiły 
się rośliny, pergole z ławeczkami 
i bujawkami oraz parasole. 18 maja 
nowa Strefa Wypoczynku oficjalnie 
została przekazana do dyspozycji 
mieszkańców i od razu zyskała so-
bie ich przychylność. Teren, które-
go administratorem jest Ośrodek 
Kultury Gminy Grodzisk Mazowiec-

ki, znajduje się pod stałą obser-
wacją monitoringu na wypadek, 
gdyby niektórzy zapomnieli o do-
brych manierach obowiązujących 
w przestrzeni publicznej.     (mm)

Od 3 czerwca przy Poczekal-
ni PKP na dworcu kolejowym 
działać będzie stacja napra-
wy rowerów, gdzie bezpłat-
ną pomocą służyć będzie fir-
ma zajmująca się serwisem  
rowerowym.

– Podjęliśmy taką współ-
pracę, dzięki czemu fani 

turystyki rowerowej będą 
mogli skorzystać nie tylko z    
fachowych porad, lecz także 
z drobnych napraw. Punkt 
czynny będzie od 12.30 do 
14.30 w co drugą sobotę – 
mówi Monika Samoraj z Po-
czekalni PKP. 

   (kb) 
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Szanowni Mieszkańcy,  
Drodzy Czytelnicy,
w związku z tym, że odstąpiono od projektu 
ustawy o dwukadencyjności w samorządach 
mającej działać wstecz i otrzymuję od Pań-
stwa wiele pytań, o to, czy będę kandydo-
wał, chciałbym Państwa poinformować, że 
w najbliższych wyborach będę się ubiegać o 
stanowisko burmistrza Grodziska Mazowiec-
kiego. Bardzo lubię dla Państwa pracować, 
mam wiele ciekawych pomysłów i mam na-
dzieję, że po raz kolejny mi zaufacie.

Jest dla nas dużym i jednocześnie miłym 
zaskoczeniem, że nasz zeszłoroczny po-
mysł, by dofinansowywać wymianę pieców 
węglowych na terenie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki, spotkał się z tak dużym Państwa 
zainteresowaniem. Dziękuję tym miesz-
kańcom, którzy już podjęli decyzję o  zaku-
pie nowego pieca gazowego. Świadczy to 
o  Państwa odpowiedzialności oraz świado-
mości, że palenie węgla w starych piecach 
negatywnie wpływa na środowisko i nieko-
rzystnie oddziałuje na Państwa i sąsiadów, 
pogarszając jakość życia w naszej gminie. 
Dlatego zachęcam gorąco tych wszystkich, 
którzy jeszcze nie zdecydowali się na wymia-
nę pieca. Przypominam: dofinansowujemy 
wymianę do kwoty 6 000 zł. Przeznaczyliśmy 
już z budżetu gminy na ten cel 500  000 zł. 
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej będziemy 
zwiększać dostępne środki o 150 000 zł, co 
pozwoli kolejnym rodzinom na wymianę 
pieców. Dzięki temu łącznie uzyskamy efekt 
wymiany ponad 100 pieców. Wyobraźcie 
sobie te 100 miejsc, które zanieczyszczały 
naszą gminę, a których już nie będzie. Gdy 
dodamy do tego jeszcze ok. 60 kominów, 
które gmina zlikwidowała, rozbierając stare 
budynki przy placu Króla Zygmunta Starego, 
przy kościele św. Anny, przy ul. Obrońców 
Getta, gdzie też było ogrzewanie węglowe, 
to podczas najbliższej zimy będziemy oddy-
chać powietrzem dużo lepszej jakości. Kolej-
ne ponad 100 kominów zniknie dzięki pla-

nowanym rozbiórkom przy ul. 11 Listopada 
i Wioślarskiej. Liczę na Państwa współpracę 
i dalszą determinację.

Trwa rewitalizacja centrum miasta, dla-
tego też zwróciliśmy się do Państwa na 
naszej stronie internetowej z zapytaniem, 
jak zagospodarować teren przy placu Króla 
Zygmunta Starego. Bardzo dziękujemy za 
Państwa propozycje. Dzięki temu, że roze-
braliśmy tam sporo budynków, mamy bar-
dzo ładny plac, który chcemy wykorzystać 
na cele publiczne. Pomysłem przez Państwa 
zaakceptowanym jest budowa szkoły mu-
zycznej. Placówka ta mieści się w Dworku 
Skarbków, który jest ładnym obiektem, ale 
nieprzystosowanym do potrzeb takiej in-
stytucji. Co roku pracownicy szkoły muszą 
odsyłać sporą grupę chętnych do nauki, bo 
w tym budynku nie ma wystarczająco dużo 
miejsca. Chcemy umożliwić grodziskim dzie-
ciom kształcenie w tym zakresie. Muzyka 
łagodzi obyczaje i rozwija wrażliwość – jest 
to coś pięknego i takie miasto jak Grodzisk 
Mazowiecki powinno mieć dla szkoły mu-
zycznej lokal na najwyższym poziomie pod 
względem technicznym. Chcemy, aby mo-
gło się tam uczyć ok. 250 osób. W pozostałej 
części budynku, biorąc pod uwagę Państwa 
propozycje, chcielibyśmy stworzyć miejsce, 
gdzie skupialiby się młodzi ludzie. Rozważa-
my ulokowanie niedużego lecz prestiżowego 
liceum dla najzdolniejszych uczniów, małej 
sali gimnastycznej, fajnego klubu, sali kon-
certowej czy inkubatora przedsiębiorczości. 
Cały czas analizujemy, co jest w tym miejscu 
najbardziej potrzebne, bo wiemy, że powin-
no być ono wyjątkowe.

Z myślą o seniorach niedługo rozpocznie-
my budowę Mediateki przy ul. Bartniaka. 
Ogłosiliśmy przetarg, do którego zgłosiło się 
6 firm. Komisja przetargowa jest w trakcie 
oceny ofert wykonawców pod względem 
spełnienia warunków udziału w postępo-
waniu przetargowym. Zakończenie budowy 
planowane jest na wrzesień 2018 r. i wów-
czas oddamy ten ośrodek do Państwa dys-

pozycji. Chciałbym, aby emeryt, który opie-
kuje się swoimi wnukami, mógł przyjść do 
tego pięknego obiektu, oddać wnuczęta do 
miejsca zabaw działającego przy bibliotece, 
a sam wziąć udział w wykładzie lub zaję-
ciach. To będzie wyjątkowe miejsce w Polsce.

Istotną sprawą, o której chciałbym wspo-
mnieć na koniec, jest nasz wielki problem 
transportowy. Zapewniam Państwa, że 
sprawa obwodnicy zachodniej cały czas po-
suwa się do przodu. Niebawem, tj. w czerwcu 
wojewoda mazowiecki wyda zgodę na bu-
dowę, co umożliwi ogłoszenie przetargu. Za-
nim jednak obwodnica powstanie, we wrze-
śniu uruchomimy łącznik pomiędzy ulicami 
Chełmońskiego a Daleką, co mocno popra-
wi możliwości komunikacyjne w tamtym 
rejonie, w szczególności dojazd do szpitala. 
Na bieżąco remontujemy w gminie kolejne 
drogi. Niestety przez pewien czas zamknię-
ta zostanie ul. Nadarzyńska (remontowana 
przez powiat grodziski), ale zapewniam, że 
zorganizujemy parkingi dla wszystkich, któ-
rzy będą chcieli odwiedzić Stawy Walczew-
skiego. Przepraszam za wynikające z tych 
prac utrudnienia w ruchu – budujemy dla 
Państwa, by polepszyć komfort jazdy.

Grzegorz Benedykciński,
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Wstępniak od Burmistrza

    Wstrząśnięci nagłym odejściem wspaniałego 
Człowieka i Wielkiego Artysty

Przyjaciela Grodziska Mazowieckiego

Śp. Zbigniewa Wodeckiego
składamy serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie oraz Przyjaciołom
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska
Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

Panie Zbyszku, dziękujemy za wszystkie wspaniałe 
koncerty w naszym mieście.

Zbigniew Wodecki 1950 – 2017

Zbysiu,
odszedłeś tak jak chciałeś – pomiędzy koncertami, 

niespodziewanie i bezboleśnie. Ten ból pozostawiłeś nam.
Dziękuję Ci, Przyjacielu za to,

że miałem zaszczyt być blisko Ciebie  
przez ponad 30 lat.

Jestem pewien, że osiągniesz swój cel i odniesiesz  
wielki sukces również w tym innym świecie. 

Powodzenia…
Odpoczywaj w pokoju wiecznym.

Paweł Twardoch
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WIEŚCI Z RATUSZA
Zmiany w budżecie oraz wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych  – takie m.in. zagadnienia były przedmiotem 
obrad podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej, która zebrała się 26 kwietnia. 
W porządku obrad znalazła się także przyjęta jednogłośnie uchwała 
dotycząca przeprowadzenia referendum gminnego. 8 maja radni spotkali 
się ponownie, by tę uchwałę uchylić.

Nadwyżka na inwestycje
– Z lat ubiegłych powstała nadwyżka bu-

dżetowa w wysokości 4 mln zł i te pienią-
dze zostaną w całości przeznaczone na in-
westycje gminne – mówił Piotr Leśniewski, 
skarbnik gminy, dodając, że środki będą 
spożytkowane głównie na budowę dróg 
gminnych, dofinansowanie remontu dróg 
powiatowych w granicach gminy Gro-
dzisk, a także zwiększenie dotacji na mo-
dernizację przedszkoli. – Większa będzie 
też dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 
z  przeznaczeniem na nowe Stawy Wal-
czewskiego – zakończył skarbnik. Zmiany 
w uchwale budżetowej przegłosowano 
jednogłośnie.

Referendum uchwalone  
i odwołane
Ogłoszone na przełomie stycznia i lute-
go plany powstania „Wielkiej Warszawy” 
i  przyłączenia kilkunastu podstołecznych 
gmin do aglomeracji od samego początku 
wzbudzały emocje. Po referendum prze-
prowadzonym w Legionowie wiele rad 
miejskich (m.in. w Podkowie Leśnej, Mila-
nówku, Błoniu, Pruszkowie czy Piastowie) 
uchwaliło przeprowadzenie referendum 
4  czerwca, w rocznicę pierwszych częścio-
wo wolnych wyborów w 1989 roku. Bur-
mistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński 
mówił, że o możliwość zabrania głosu w tej 
sprawie upominają się mieszkańcy.

– Mam nadzieję, że w niedalekiej przy-
szłości coś się jeszcze wydarzy i pomysło-
dawcy tego projektu zmienią sposób dzia-
łania i wycofają z Sejmu projekt ustawy. 
Jednak jeżeli tak się nie stanie to 4 czerwca 
pójdziemy do urn i zagłosujemy. Naszym 
obowiązkiem – moim jako burmistrza 
i  rady jako organu stanowiącego lokalne 
prawo – jest umożliwienie mieszkańcom 
wypowiedzenia się w tej sprawie. To bar-
dzo ważny temat, który może decydować 
o przyszłości Gminy Grodzisk – argumen-
tował Grzegorz Benedykciński.

Podczas dyskusji radna Ewa Górska za-
proponowała, by referendum dotyczyło 
także przebiegu linii 400 kV przez teren 
grodziskiej gminy.

– Wspominam spotkania mieszkańców 
w sprawie przebiegu linii 400 kV. Wtedy 
też padł pomysł przeprowadzenia referen-
dum. Okazało się jednak, że to są koszty, 
sama organizacja jest skomplikowana, 
więc może przy okazji udałoby się zadać 
pytanie mieszkańcom dotyczące przebie-
gu linii wysokiego napięcia przez teren na-
szej gminy – proponowała radna. KO
ND
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 Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Matki
Pani Doroty Pieniążek

Radnej Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim
Łącząc się w żalu składamy

najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia w tej bolesnej chwili

Przewodnicząca oraz Radni 
Rady Miejskiej w Grodzisku 

Mazowieckim,
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego

    Panu Grzegorzowi 
Witkowskiemu

wieloletniemu dyrektorowi 
Ośrodka Kultury Gminy 

Grodzisk Mazowiecki
i redaktorowi naczelnemu 

miesięcznika „Bogoria”
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają

Przyjaciele z Ośrodka Kultury

    Wyrazy głębokiego  współczucia
Pani  Małgorzacie Szwed

z powodu śmierci

Taty
składają

Zarząd i rzemieślnicy 
Rejonowego Cechu Rzemiosł 

Różnych w Grodzisku 
Mazowieckim

    Sławomirowi i Dorocie 
Lipowskim

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Ojca i Teścia

Śp. Mariana Lipowskiego
składają

Nauczyciele i Pracownicy
Gimnazjum nr 3 im. Leonida Teligi

w Grodzisku Mazowieckim

    Pani Dorocie Pieniążek
Sołtys wsi Kady    

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci   

      Mamy    
składają

Rada Sołecka i Mieszkańcy

PO
DZ

IĘK
OW

AN
IE

Składamy serdeczne 
podziękowania władzom 
powiatowym, gminnym  
oraz znajomym bliższym 
i dalszym, koleżankom,  

kolegom, jak również całej 
rodzinie za wsparcie,  

obecność i chęć pomocy 
w związku ze śmiercią naszej 

mamy Bożenny Pieniążek
Dorota i Paweł Pieniążek

Komunikat
W dniu 8 maja 2017 r. Rada miejska  
w  Grodzisku Mazowieckim jedno-
głośnie podjęła decyzję o uchyleniu 
uchwały w sprawie przeprowadzenia 
w dniu 4  czerwca 2017 r. Referen-
dum gminnego.
Decyzja Rady Miejskiej wyniknęła z fak-
tu, że poselski projekt ustawy o ustroju 
m.st. Warszawy zakładający objęcie 
Gminy Grodzisk Mazowiecki metropo-
litarną jednostką samorządu terytorial-
nego został wycofany z parlamentu.

W związku z powyższym radni stanę-
li na stanowisku, że referendum w tej 
sprawie staje się bezprzedmiotowe.

    Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Joanna Wróblewska

Temat ten jednak nie został podjęty, 
a  samą uchwałę o przeprowadzeniu re-
ferendum w sprawie „Wielkiej Warszawy” 
radni podjęli jednogłośnie.

W niedługim czasie po sesji autorzy pro-
jektu ustroju m. st. Warszawy – grupa po-
słów PiS – wycofali z Sejmu projekt kontro-
wersyjnej ustawy. W związku z tym 8 maja, 
podczas sesji nadzwyczajnej, Rada Miejska 
uchyliła uchwałę o referendum. Warto do-
dać, że inne rady w naszym regionie także 
zrezygnowały z przeprowadzania referen-
dów, podejmując stosowne uchwały. 

n (miecz.)

Z treścią wszystkich uchwał i protokołami z se-
sji można zapoznać się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie grodzisk.pl
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Duża dotacja na duże inwestycje
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim pozyskał ponad 38 mln zł 
dotacji unijnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki”.
19 kwietnia 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Grodzisku Mazowieckim podpisał z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącym 
Instytucją  Wdrażającą, umowę o dofinansowanie Projektu 
nr POIS.02.03.00-00-0193/16 pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”.

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014 - 2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa 
w aglomeracjach”. Całkowity koszt Projektu to kwota oko-
ło 59 mln zł netto, z czego dofinansowanie ze środków Fun-
duszu  Spójności na dzień podpisania umowy wynosi ponad  
38 mln zł. 

Zasadniczym celem inwestycji objętych Projektem unijnym 
jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego 
systemu oczyszczania cieków komunalnych na terenie aglome-
racji Grodzisk Mazowiecki, a co za tym idzie poprawa warunków 
życia i zdrowia mieszkańców.

W ramach Projektu realizowane będą zadania związane z za-
projektowaniem i budową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 
26,4 km oraz sieci wodociągowej o długości 2,0 km na terenie 
miasta Grodzisk Mazowiecki oraz na terenie gminy w miejsco-
wościach: Adamowizna, Kady, Mościska, Opypy, Książenice, 
Radonie, Odrano Wola, Szczęsne oraz Janinów. Dzięki realizacji 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych będzie możliwe podłączenie 
1322 osób do systemu kanalizacyjnego oraz 48 osób do syste-
mu wodociągowego. 

Projekt obejmuje również duże zadania inwestycyjne dotyczą-
ce Oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym. Prace obejmą 
modernizację węzła odwadniania i zagęszczania osadów, mo-
dernizację węzła osadników wtórnych, modernizację linii osa-
dowo-gazowej oraz budowę stacji kogeneracji, budowę węzła 
ścieków dowożonych, stację dozowania zewnętrznego źródła 
węgla, a także zadania poprawiające efektywność energetyczną 
oczyszczalni, tj. budowę instalacji farmy fotowoltaicznej na te-
renie lagun wyłączonych z eksploatacji oraz stację kogeneracji.

Ponadto Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Grodzi-
sku zamierza w ramach Projektu wdrożyć inteligentny system 
zarządzania siecią wodociągową z wykorzystaniem elementów 
systemu klasy GIS i modelu hydraulicznego wraz z urządzenia-
mi pomiarowymi i oprogramowaniem SCADA.

Projekt przewiduje ponadto zakup samochodu specjalistycz-
nego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, a także 
zakup urządzeń do pomiaru ścieków, zakup kamery do monito-
rowania kanałów, zakup przepływomierzy na kanałach ścieko-
wych, doprowadzających ścieki do oczyszczalni.

Realizacja części zadań objętych Projektem rozpoczęła się 
już w roku 2014. Zakończenie realizacji Projektu przewidziane 
jest zgodnie z umową o dofinansowanie na koniec 2022 roku.

W celu sprawnego i efektywnego zrealizowania celów Projek-
tu Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzi-
sku Mazowieckim powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). 
Jednostka ma na celu koordynację prac związanych z Projek-
tem oraz ostateczne jego wdrożenie zgodnie z prawem unijnym 
i krajowym. 

Realizacja Projektu została zapoczątkowana jeszcze przez 
wieloletniego Prezesa ZWiK Roberta Lewandowskiego, któ-
ry w  maju, po 39 latach pracy w ZWiK, odszedł na emeryturę. 
W  uznaniu za wieloletnią pracę nad bezpieczeństwem szeroko 
rozumianego środowiska naturalnego oraz dbałość o zachowanie 
zrównoważonego rozwoju gminy i poprawę jakości życia miesz-
kańców Prezes Robert Lewandowski podczas obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim został uhonorowa-
ny odznaczeniem   „Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” 
przez Burmistrza Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego, 

Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu jest Magdalena 
Mamcarz, która pełni w ZWiK funkcję Członka Zarządu Spółki 
oraz Dyrektora Finansowego. Zastępcą Pełnomocnika jest Mi-
chał Klonowski, obecny Prezes Zarządu. Jednostką Realizującą 
Projekt kieruje Betina Wysocka-Bereda.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie prowadził 
liczne działania informacyjne i promujące Projekt, m.in. za-
planowany jest zakup i montaż tablic informacyjnych, specjali-
styczny samochód zostanie odpowiednio oznakowany logotypa-
mi unijnymi i informacją o uzyskanym dofinansowaniu. Ponadto 
planowane są ogłoszenia w radio i prasie o otrzymaniu dofinan-
sowania, spotkania informacyjne z mieszkańcami aglomeracji 
Grodzisk Mazowiecki, ulotki, broszury. Po zakończeniu realiza-
cji Projektu przewidziana jest organizacja konferencji prasowej 
oraz nagranie filmu promocyjnego.

Informacje szczegółowe na temat inwestycji objętych Projek-
tem znajdują się na stronie internetowej www.zwik-grodzisk.pl 

artykuł sponsorowany 5
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Bez porozumienia

Porady od Rady

W związku z tym skierowali wniosek do Rady 
Powiatu Grodziskiego o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej mającej na celu odwołanie 
starosty. W sali obrad pojawiły się kartki z na-
pisami „Odwołać Starostę”. Przewodniczący 
Rady Powiatu Jerzy Terlikowski poinformo-
wał, że sprawa jest skomplikowana i została 
poddana ocenie zespołu prawnego, który 
stwierdził, że wniosek nie może być proce-
dowany, gdyż wniosek o odwołanie starosty 
może złożyć grupa radnych licząca co naj-
mniej 1/3 jej składu. Ponadto wniosek miesz-
kańców Podkowy w myśl obowiązujących 
przepisów powinien zawierać oryginały list 
z podpisami mieszkańców, numerami pesel 
i adresami, natomiast do starostwa trafiły 

ich kopie. Po tej informacji mieszkańcy Pod-
kowy Leśnej dali wyraz swojemu niezado-
woleniu, jednak przewodniczący Jerzy Ter-
likowski zapowiedział, że dyskusja na temat 
wniosku nastąpi po zakończeniu porządku 
obrad. Tak też się stało. Podczas dyskusji głos 
zabrał m.in. burmistrz Podkowy Artur Tusiń-
ski. W czasie jego wystąpienia grupa ludzi 
rozwinęła transparent z napisem „Odwołać 
burmistrza Podkowy Leśnej”. Z możliwości 
wypowiedzi skorzystała również Mira Ges-
sner, która w imieniu mieszkańców składała 
wniosek do Rady Powiatu.

– Dostarczyłam wniosek z podpisami 784 
mieszkańców Podkowy Leśnej i jak widać 
rada się nim nie zajęła, a to nie był wcale 

wniosek o odwołanie starosty tylko by radni 
rozpoczęli  debatę na ten temat. Uważam, że 
jest to lekceważenie mieszkańców i wybor-
ców – mówiła mieszkanka Podkowy Leśnej.

Podczas sesji starosta Marek Wieżbicki 
głosu w tej sprawie nie zabierał. Poproszony 
o komentarz dla mediów, powiedział: – Je-
stem zobowiązany do wydawania decyzji 
uwzględniających obowiązujące przepisy 
prawne nie tylko w kwestii remontów dróg. 
Wnioski, które składała Podkowa Leśna, do-
tyczące m.in. nowej organizacji ruchu, były 
częściowo niezgodne z obowiązującymi wy-
tycznymi prawa i nie mogły być zaopiniowa-
ne pozytywnie – mówił starosta. 

       (miecz.)

Gorąco było podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Grodziskiego. 27 kwietnia do sali konferencyjnej 
grodziskiego ratusza, gdzie obradują również powiatowi rajcy, przybyło wielu mieszkańców Podkowy 
Leśnej – także burmistrz Artur Tusiński. Podkowianie zarzucają staroście Markowi Wieżbickiemu blokowanie 
inwestycji drogowych w ich mieście, a także złe zarządzanie i brak nadzoru nad podległymi jednostkami.

Przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Grupy 
Konsultacyjnej w Grodzisku Mazowieckim zaopiniowali projekty kart 
wyborczych do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Spotkanie 
odbyło się w ramach konsultacji prowadzonych przez Państwową 
Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze reprezentowane 11 maja 
w grodziskim Centrum Kultury przez Lecha Gajzlera i Annę Godzwan.

– Komisja przygotowała dwa rodzaje kart: 
kartę – broszurę formatu A4 oraz alterna-
tywną kartę – tzw. płachtę formatu A0. 
Interesują nas wszelkie uwagi obywateli 
dotyczące zarówno formatu proponowa-
nych kart, jak i treści instrukcji obsługi. Ze-
brane podczas konsultacji opnie pomogę 
przygotować PKW ostateczną wersję karty 

w taki sposób, by nie nastręczała wybor-
com żadnych trudności – mówił Dyrektor 
Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów 
Lech Gajzler.

Wśród grodziskich seniorów i młodzieży 
zwyciężył pogląd, że karta w formie broszu-
ry jest poręczniejsza i łatwiejsza w użyciu. 
Wnioski te są również cenne ze względu 

na fakt, iż na możliwość głosowania drogą 
elektroniczną przyjdzie nam jeszcze po-
czekać. Dyrektor Gajzler poinformował bo-
wiem, że do takiego rozwiązania niezbęd-
na byłaby stosowna nowelizacja Kodeksu 
wyborczego. Konsultacje dotyczące przy-
szłorocznych kart wyborczych potrwają do 
końca czerwca.    (mm)

Na trzy dni przed Międzynarodowym Świę-
tem Ziemi, obchodzonym 22 kwietnia, 
wychowankowie grodziskiego Przedszko-
la nr 4 zachęcali mieszkańców miasta do 
ochrony środowiska. 19 maja przedszkolaki 
zorganizowały przed Centrum Kultury hap-
pening, podczas którego zaprezentowały 

m.in. swój kodeks proekologiczny oraz roz-
dawały przechodniom zdrowe przekąski.

– Zachęcamy do oszczędzania wody, 
prądu, segregowania śmieci, a także ak-
tywności na świeżym powietrzu. Co roku 
w  ogrodzie przedszkolnym dosadzamy 
nowe rośliny i chcemy zaszczepić podobną 
tradycję również wśród innych. Na dobry 
początek każda placówka uczestnicząca 
w dzisiejszym wydarzeniu otrzyma od nas 
drzewko – mówiła Monika Kujawka, wycho-
wawczyni z przedszkola, któremu patronuje 
Król Maciuś Pierwszy. 

 Dodatkową atrakcję ulicznej zabawy sta-
nowił przygotowany przez organizatorów 
przy wsparciu Wydziału Promocji Urzędu 
Miejskiego quiz ekologiczny.    (mm)

Kodeks Króla Maciusia 
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Grodziskie obchody święta konstytucji, 
nawiązujące w swej formule do roku ubie-
głego, rozpoczęły się przemarszem pocz-
tów sztandarowych sprzed pomnika Józefa 
Chełmońskiego do kościoła św. Anny, gdzie 
została odprawiona msza św. w intencji oj-
czyzny. Po nabożeństwie koncelebrowanym 
przez ks. prałata Eugeniusza Dziedzica i ks. 
Grzegorza Patera przedstawiciele władz mia-
sta, powiatu, instytucji, a także miejscowych 
organizacji udali się przed Pomnik Wolności 
i Zwycięstwa, by w obecności mieszkańców 
oddać hołd posłom Sejmu Wielkiego, a także 
osobom zasłużonym dla gminy. 

Z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej 
Joanny Wróblewskiej oraz burmistrza Grze-
gorza Benedykcińskiego tytuł i odznakę 
„Zasłużony dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” 
odebrali: wieloletnia komendantka Hufca 
Grodzisk Mazowiecki i Chorągwi Stołecznej 
Związku Harcerstwa Polskiego dh. hm. Elż-
bieta Pokropek, dyrektor Przedszkola Niepu-
blicznego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności 
Bożej s. Bonfilia Hryciuk, dyrygentka Chóru 
Mieszanego Cantata Barbara Paszkiewicz, 
odchodzący na emeryturę wieloletni prezes 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Robert 
Lewandowski, prezes OSP w Książenicach 
Marek Purwin, prezes gminnego koła nr 11 
Polskiego Związku Wędkarskiego, Włodzi-
mierz Gołębiowski, przewodniczący Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Grodzisku Mazowieckim Andrzej 
Sypuła, a także sołtysi: Danuta Dubielecka 
z Zabłotni i Jerzy Zawadzki z Żukowa.

Podczas rocznicowych obchodów przy-
padających w przededniu dnia św. Floria-
na nie mogło zabraknąć podziękowań dla 
wszystkich strażaków, którzy maksymę „pro 
bono” realizują każdego dnia służby. Wśród 
szczególnie wyróżnionych znaleźli się: dh 
Aleksander Paćko z OSP w Kłudnie Starym 
nagrodzony Medalem Honorowym im. Bole-
sława Chomicza, a także dh. Artur Wachalik 
uhonorowany Złotym Medalem za zasługi 
dla pożarnictwa, dowódca majowej ceremo-
nii dh Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka udeko-
rowany Srebrnym Medalu oraz dh. Sławomir 
Surała, laureat Brązowego Medalem. Odzna-
ka „Strażak Wzorowy” ozdobiła mundur dh. 

Grzegorza Witta z grodziskiej OSP, zaś Złota 
Odznaka „Świętego Floriana Mazovia” zo-
stała przyznana wiceburmistrzowi Piotrowi 
Galińskiemu, Marii Smoleń, Tadeuszowi Ko-
walikowi oraz Piotrowi Zegarskiemu. 

 Uroczystości oficjalne na palcu Wolności 
zakończyła defilada pocztów sztandarowych 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej im. Feliksa 
Dzierżanowskiego pod dyrekcją kapelmi-
strza tamburmajora Ryszarda Klechy, która 
zadbała o oprawę muzyczną ceremonii. 
Wraz z ostatnimi dźwiękami werbli i trąbek 
zgromadzeni oddalili się w kierunku Cen-
trum Kultury, gdzie świąteczną atmosferę 
tradycyjnie podgrzewała gorąca grochówka. 
Natomiast strawę dla duszy zapewnił pokaz 
filmu „Pan Tadeusz” z 1928 z muzyką Marcina 
Pukaluka. 

Zgoła inne rytmy rozbrzmiały na terenie 
targowiska miejskiego, tam bowiem zespół 
Marka Musińskiego zachęcał do tanecznej 
zabawy amatorów rekreacji na świeżym 
powietrzu. Choć w majowy weekend pogo-
da dała wszystkim do wiwatu, wiele osób 
zdecydowało się spędzić wolny czas aktyw-
nie, a okazją ku temu było przekazanie do 
dyspozycji mieszkańców przebudowanych 
Stawów Walczewskiego. Rewitalizacja tere-
nu pochłonęła blisko 2 ml zł, z czego nieco 
ponad 600 tys. sfinansowano ze środków 
pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Oprócz nowego zbiornika wodnego wo-
kół stawów pojawiły się ścieżki spacerowe, 
nasadzenia roślin i elementy architektury 
ogrodowej. Powodzenie, jakim cieszyły się 
kajaki, rowery wodne i żaglówki w Grodzisku 
nie dziwi, wszak niegdyś chłopak z sąsiedz-
twa, Leonid Teliga opłynął samotnie kulę 
ziemską. Tymczasem wszystko wskazuje na 
to, że nie trzeba wypływać na szerokie wody 
wyobraźni, by poczuć się jak za dawnych lat, 
gdy miasto było lubianym ośrodkiem letni-
skowym, do którego ściągała elita przed-
wojennej Warszawy. Ceny wypożyczenia 
sprzętu wodnego kształtują się od 8 do 20 zł 
za godzinę, a żeglować po grodziskich akwe-
nach można od godziny 10 do 20 – i to nie 
tylko od święta.

     Małgorzata Müldner

– By w naszym codziennym myśleniu i działaniu przeważało wszystko, co twórcze, byśmy potrafili wspólnie 
działać pro publico bono, by towarzyszyły nam pozytywne emocje, dobre chęci – to przesłanie konstytucji 
w dzisiejszych czasach – mówił  starosta grodziski Marek Wieżbicki podczas uroczystości upamiętniających 
226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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Odznaki, kajaki i „Pan Tadeusz” 
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Szkolna brać grodziskiego Gimnazjum nr 2 
zaprezentowała swoje aktorskie, wokalne, 
taneczne i sportowe talenty na scenie 
Centrum Kultury w barwnym widowisku 
„Ostatnia Gala Gimnazjalna” prezentowa-
nym w ramach Grodziskiej Sceny Szkol-
nych Talentów. Spektakl przyjął formę 
telewizyjnego programu informacyjnego. 
Prezentowano newsy z klas, pokoju na-
uczycielskiego oraz szkolnych korytarzy. 
Nie zabrakło informacji sportowych i kul-
turalnych oraz relacji z „Oscarowej Gali”.

– To w pełni autorski projekt gimnazja-
listów – zapewniała dyrektor Katarzyna 
Jezierska, która przypomniała, że tytuł 
jest nieprzypadkowy i wprost nawiązuje 
do konsekwencji reformy oświaty i likwi-
dacji gimnazjów. – Teraz będziemy częścią 
szkoły podstawowej i też będziemy stara-
li się pokazać z dobrej strony. Scenariusz 
gali przygotowała uczennica Julia Nicie-
jewska, na sukces tego spektaklu zapraco-
wali sami uczniowie, nauczyciele im tylko 
trochę w tym pomagali – mówiła pani dy-
rektor.

W spektaklu nie zabrakło aluzji do faktu, 
że Grodzisk Mazowiecki jest bogatą gmi-
ną. Do tego wątku nawiązał po spektaklu 
wiceburmistrz Tomasz Krupski.

– Chciałbym podziękować za piękne 
chwile i klimat, który stworzyliście wła-
śnie wy, młodzi ludzie z Gimnazjum nr 2. 
Trudno nie zgodzić się z tym, że Grodzisk 

jest bogaty, ale bogaty jest także w wasze 
talenty. Nie chciałbym, aby gala była smut-
nym pożegnaniem, gdyż duch szkoły żyje 
w jej murach, a my przecież nie rozbiera-
my budynku, więc myślę, że duch gimna-
zjum będzie żył w siedzibie szkoły podsta-
wowej – podkreślał zastępca burmistrza.

Na zakończenie gali dyrektor Katarzy-
na Jezierska wręczyła gronu pedagogicz-
nemu i przyjaciołom szkoły pamiątkowe 
statuetki, natomiast gimnazjaliści w foyer 
kina zaprezentowali także swoje prace 
oraz częstowali gości słodkościami.

Dokładnie tydzień później na sce-
nie Centrum Kultury zaprezentowali się 
uczniowie Gimnazjum nr 1, którzy swoją 
galę zatytułowali „Naprawdę Mam Talent”, 
a nie mniej kolorowe widowisko przyjęło 
formułę telewizyjnego „Talent Show” z ju-
rorami łudząco podobnymi do gwiazd jed-
nej ze stacji telewizyjnych, w czym ogrom-
na zasługa zawodowej charakteryzatorki 
Anety Brzozowskiej. Dyrektor gimnazjum 

Joanna Kozdrak nie szczędziła słów po-
chwały dla młodych wykonawców.

– Zaprezentowaliśmy w widowisku wo-
kalne, kabaretowe aktorskie i taneczne ta-
lenty naszych uczniów, którzy pochwalili 
się swoimi różnorodnymi możliwościami 
artystycznymi. Bo szkoła to nie tylko na-
uka, to także rozwijanie pasji i talentów 
młodych ludzi – zapewniała pani dyrektor.

Widowisko, podobało się nie tylko 
rodzicom i zaprzyjaźnionym ze szkołą 
mieszkańcom Grodziska, którzy licznie 
wypełnili salę widowiskową grodziskiego 
Centrum Kultury. Z uwagą estradową pro-
pozycję gimnazjalistów obserwował bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

– Rewelacja. Grodzisk talentami stoi, 
tylko trzeba się nad nimi pochylić i dać im 
szansę. I my taką szansę dajemy poprzez 
możliwość występów w Centrum Kultury. 
Postaram się, by większa część grodziskiej 
publiczności zobaczyła te występy, bo był 
to naprawdę wysyp wielkich talentów – 
mówił burmistrz.

Jak na talent show przystało, były na-
grody dla uczestników, natomiast na finał 
gali grono pedagogiczne przygotowało 
inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na 
straganie”, pokazując, że w szkole przy 
ul. Zielony Rynek talenty kwitną nie tylko 
wśród młodzieży, lecz także wśród na-
uczycieli.

n (miecz.)

Duch gimnazjum będzie żył 

8

Doroczny koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim jest 
zawsze dużym przeżyciem dla młodych artystów, ich pedagogów oraz rodziców. Obserwując reakcje niektórych 
nauczycieli można było zauważyć, że czasami denerwowali się bardziej od swoich podopiecznych. 

Dla duszy – muzyka, dla ciała – tort

Bardzo bogaty był program koncertu, który 
odbył się 24 kwietnia w Centrum Kultury. Roz-
począł zespół smyczkowy utworami z filmów 
„Harry Potter” i „Shrek”, potem uczniowie kla-
sy skrzypiec i wiolonczeli grali m.in. kompo-
zycje A. Vivaldiego i G.F. Händla, akordeoniści 
przypomnieli utwory A. Piazzolli, a perkusiści 
z Young Grodzisk Percussion Ensemble – ryt-
my nowoorleańskie. Gorąco przyjęte zostały 
również interpretacje ruchowe piosenek. 

Koncert zakończył występ chóru szkolnego 
pod dyrekcją Elżbiety Grzebalskiej.

Kto wie, może wśród uczniów są przyszli 
filharmonicy wiedeńscy albo następcy mło-
dego saksofonisty Łukasza Dyczki, który po 
wygraniu w ubiegłym roku Konkursu Euro-
wizji dla Młodych Muzyków został okrzyk-
nięty nową gwiazdą muzyki poważnej.

Dyrektor szkoły Wioletta Hajdus podzię-
kowała uczniom szkoły, nauczycielom oraz 

rodzicom za zaangażowanie. Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Bene-
dykciński zaprezentował wizualizację no-
wego budynku szkoły muzycznej, którego 
wzniesienie planuje przy pl. Króla Zygmun-
ta gmina. Nagrodą dla wszystkich był zaś 
tort z okazji 45 lat istnienia szkoły muzycz-
nej, której patronuje urodzony w Grodzisku 
Tadeusz Baird. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski 
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Gdy na początku przedstawienia, które Szkoła Podstawowa nr 2 przygotowała na Grodziską Sce-
nę Szkolnych Talentów, zabrzmiała piosenka „Goń marzenia” wieńcząca ubiegłoroczny program 
placówki, można było się spodziewać, że publiczność podobnie jak wtedy zobaczy swoiste pod-
sumowanie dokonań artystycznych uczniów, które miały miejsce w ciągu całego roku szkolnego.

Matematycy 
na statku

Szczypiornistki 
na medal 

Potrafią  
malować słowem

Tymczasem na widzów czekała niespo-
dzianka i to znakomita: tym razem Dwój-
ka przygotowała spektakl „Rzewna nuta”, 
z muzyką skomponowaną przez Janusza 
Tylmana do wierszy Wojciecha Siemiona, 
którego do ich napisania zainspirowały 
obrazy Józefa Chełmońskiego, więc sam 
fundament był najwyższej próby. Podobnie 
można powiedzieć o aranżacji, dokonanej 
na potrzeby szkolnego widowiska przez 
Roberta Dziekańskiego, którego w przy-
gotowaniach do spektaklu wspomagały 
Agnieszka Lachowicz i Anna Szmaus oraz 
całe grono pedagogiczne. Do tego wyso-
kiego poziomu dostosowali się uczniowie – 
stworzona specjalnie na tę okazje orkiestra 

ludowa, a także chór, wykonawcy układów 
choreograficznych i soliści: Marta Zwoliń-
ska, Jan Szymański, Maja Karlicka i Mał-
gorzata Derlatka – wszyscy dołożyli swoją 
cegiełkę do doskonałego efektu, jakim było 
przedstawienie. Na scenie Centrum Kultury 
28 kwietnia zabrzmiały utwory „Pod Twą 
obronę”, „Kaczeńce”, „Bociany”, „Babie lato” 
i  „Czwórka”, wzbogacone o efektowną 
oprawę wizualną.

– Bardzo dziękuję Asi Pietrzak, bo to był 
jej pomysł i sugestia, że w Grodzisku jesz-
cze nikt nie wystawił w komplecie pięciu 
obrazów – mówił Robert Dziekański, który 
prace nad zaaranżowaniem utworów za-
czął jeszcze w ubiegłym roku.

Zachwytu nad prezentacją przygotowa-
ną przez Dwójkę nie krył burmistrz Grze-
gorz Benedykciński, który zapowiedział, że 
widowisko zostanie powtórzone podczas 
inauguracji dworku doktora Adama Cheł-
mońskiego, brata słynnego malarza. Wła-
ścicielem obiektu położonego w Adamo-
wiźnie jest gmina Grodzisk, która niedawno 
na jego rewitalizację pozyskała środku unij-
ne. Jeszcze większy aplauz wśród widowni 
złożonej głównie z osób związanych ze 
społecznością SP nr 2 wywołała informacja, 
że dyrektorem placówki przez kolejne dwa 
lata będzie Danuta Pokropek, która funkcję 
tę pełni od początku lat 90. n  (kb)

Zakończenie 17. Grodziskiego Konkursu 
Matematycznego organizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 2 odbyło się na po-
czątku maja na… statku. Finał był bowiem 
jednym z elementów trzydniowego wy-
jazdu do Giżycka, partnerskiego miasta 
Grodziska, bo choć konkurs w nazwie ma 
określenie „grodziski”, od czterech edycji 
odbywa się równolegle w Giżycku. W ma-
tematycznej rywalizacji, w której wzięło 
udział 555 uczniów szkół podstawowych 
z obu miast, lepsi okazali się reprezen-
tanci gminy Grodzisk, którzy triumfowali 
w obu kategoriach wiekowych. Zwycięzcą 
wśród uczniów klas 1-3 okazał się Maciej 
Wątrobiński z SP w Książenicach, drugie 
miejsce zajął Mateusz Gawroński z SP nr 2 
w Grodzisku, a trzecie – Jakub Łada z SP 
nr 3 w Giżycku. Kategorię klas 4-6 wygrał 
Sebastian Usiądek z grodziskiej Dwójki, 
druga była Zofia Klisowska z SP w Adamo-
wiźnie, a trzecia – Gabriela Ejsmond z SP 
nr 4 w Giżycku. W czasie wycieczki, która 
miała miejsce w dniach 8-10 maja, grodzi-
scy uczniowie mieli również okazję zwie-
dzić Giżycko, a także wziąć udział w wielu 
atrakcjach przygotowanych przez mazur-
skich gospodarzy. n  (kb)

Na początku kwietnia reprezentacja Ze-
społu Szkół Technicznych i Licealnych nr  2 
uczestniczyła w 17. Międzynarodowym 
Turnieju Sportowym Szkół Europejskich, 
który odbył się w Weiz, austriackim mieście 
partnerskim Grodziska. Na starcie rywaliza-
cji stanęło ok. pół tysiąca młodych sportow-
ców z Austrii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, 
Polski, Słowenii i Włoch. Samochodówka 
walczyła o medale w pięciu dyscyplinach. 
Na szczególne brawa zasłużyły szczypior-
nistki (na zdjęciu), które okazały się prawdzi-
wą rewelacją turnieju piłki ręcznej i zajęły 
drugie miejsce. Na trzecim stopniu podium 
rywalizację zakończyli siatkarze. Niewiele 
do miejsca na pudle zabrakło piłkarzom, 
którzy po czterech wygranych meczach 
i  jednym remisie zajęli czwarte miejsce po 
porażce w rzutach karnych. Lokatę najgor-
szą dla sportowców, czyli tuż za podium, 
zajęli również piłkarze ręczni, z kolei koszy-
karze zmagania zakończyli na piątym miej-
scu. Kolejny turniej odbędzie się w Firminy 
we Francji w marcu przyszłego roku. n  (kb)

Nuta rzewna i zachwycająca 

Twórczości Agnieszki Frączek, autorki 
wierszy i opowiadań dla dzieci, poświęco-
ny był VI  Konkurs Recytatorski „Malowa-
nie Słowem”, zorganizowany 21 kwietnia 
przez grodziskie Przedszkole nr 4. Spośród 
25  uczestników reprezentujących 15 pla-
cówek szkolnych i przedszkolnych z gminy 
Grodzisk jury, w którym zasiadły dyrektor 
gminnego Biura Oświaty Ewa Burzyk, Maria 
Zdrojewska z Biblioteki Publicznej i dyrek-
tor Przedszkola nr 4 Bożena Malczewska 
wybrało laureatów w dwóch kategoriach 
wiekowych. Wśród pięciolatków najlepszą 
znajomością tekstu, wyrazistością wymowy 
oraz odpowiednią intonacją i interpretacją 
tekstu poetyckiego – a takie były kryteria 
oceny – wykazała się Sara Leszczyńska z Nie-
publicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności 
Bożej. Drugie miejsce zajęła Lena Sobczak 
z Przedszkola nr 7, a trzecie – reprezentantka 
gospodarzy Magdalena Górska. W kategorii 
sześciolatków błysnęli chłopcy – zwycięz-
cą został Bartosz Uziębło z Niepublicznego 
Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej, a lau-
reatem trzeciej nagrody został Adam Iwa-
nowski ze Szkoły Podstawowej nr 2. Drugie 
miejsce zajęła zaś Aleksandra Mączka ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. n  (kb)
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Trzydniowy Złaz św. Jerzego zwieńczył obchody 100-lecia harcerstwa na 
ziemi grodziskiej. Organizatorem trzydniowej imprezy, która odbywała się 
w dniach 21-23 kwietnia, był działający w Łąkach przy tutejszych szkole 
podstawowej i gimnazjum Szczep nr 4 im. Dzieci Walczącej Warszawy, 
przy współpracy klubu żeglarskiego Czysty Wiatr.  

Od 10 maja grodziskie Przedszkole nr 5 nosi imię Pszczółki Mai. Akt 
nadania imienia z rąk wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja 
Okurowskiego odebrała dyrektor placówki Renata Prędkopowicz 
podczas uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury.

W drugie stulecie  
ze św. Jerzym

Pszczółka w Łąkach

Komendantka Szczepu nr 4 hm. Aleksan-
dra Kapuściak podkreśla, że pomysłodawcą 
organizowania złazów był ksiądz phm. An-
drzej Szymański.

– Święty Jerzy jest patronem skautingu, 
walczył ze smokiem, ale ten smok określa 
szatana i grzech i właśnie w tę walkę z tym, 
co jest złe, wpisują się harcerze, więc żadna 
to moja zasługa – mówi skromnie duchowny.

Harcerze rezydowali w szkole przy ul. Zie-
lony Rynek natomiast na terenie parafii Prze-
mienienia Pańskiego powstało miasteczko 
Wikingów, bo właśnie taką formułę przyjęła 
tegoroczna, szósta już edycja złazu. Komen-
dantem złazu był dh pwd. Paweł Bazan, 
który musiał zadbać o ponad 300-osobową 
grupą zuchów, harcerzy, drużynowych i in-
struktorów oraz zrealizować przygotowany 
bardzo bogaty program. 

Zadaniem drużyn uczestniczących w zła-
zie było zmierzenie się z rozmaitymi za-
daniami i  zdobycie jak największej liczby 
punktów. Dla zwycięskiej ekipy nagrodą 
było zdobycie włóczni św. Jerzego.

– Gdy organizowaliśmy pierwszy złaz, 
miał on formułę jednodniowego spotkania, 
później były złazy dwudniowe, a ostatnio są 
trzydniowe i cieszą się dużą popularnością 
wśród grodziskich harcerzy. Wszystko trze-
ba dobrze przygotować, opracować cieka-
we zadania, przeprowadzić trasę dzienną, 
odbywają się także apele i kominki. Złazy 
integrują drużyny i zastępowych oraz uczą 
najmłodsze zuchy samodzielności, ale za-
panować nad taką ponad 300-osobową 
„gromadką” nie jest łatwo. Dobrze, że mam 
sprawdzonych pomocników – moją zastęp-
czynię druhnę Julię Muchajer, oboźnego 

druha Jana Piwowara i kwatermistrza druha 
Andrzeja Buczyńskiego – zapewniał dh Pa-
weł Bazan.

W rywalizacji najlepsza okazała się (po raz 
drugi w historii złazów) drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 i to właśnie tam co naj-
mniej przez rok spoczywać będzie włócznia 
św. Jerzego. Ale podczas złazu nie było prze-
granych, gdyż organizatorzy przygotowali 
wyróżnienia i nagrody pocieszenia 

W niedzielę w kościele Przemienienia 
Pańskiego odprawiona została msza świę-
ta w intencji harcerzy, a po niej apel za-
mykający złaz, na którym pojawili się gro-
dziscy samorządowcy. Komendant Hufca 
Grodzisk im. Leonida Teligi hm. Sylwester 
Stankiewicz zamykając złaz powiedział, 
że z optymizmem patrzy w rozpoczynają-
ce się drugie stulecie harcerstwa na ziemi 
grodziskiej.

– Obchody stulecia trwały ponad rok. Od-
było się wiele spotkań i imprez, w których 
wzięła udział bardzo duża liczba mieszkań-
ców nie tylko związanych z harcerstwem. 
A to znaczy, że w środowisku nas widać i że 
jesteśmy dobrze postrzegani – zaznaczył 
komendant. Współorganizatorem 6 złazu 
św. Jerzego był klub żeglarski „Czysty Wiatr”.

    (miecz.)
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– Maja jest postacią radosną, przekazuje 
dzieciom pozytywne wzorce zachowania 
jest przyjacielska, opiekuńcza i samodzielna, 
bo opuściła ul, by poznawać świat. Ze wzglę-
du na te wartości oraz charakter naszego 
najbliższego otoczenia zdecydowaliśmy się, 
że będzie dla nas najbardziej adekwatnym 
bohaterem – mówiła Renata Prędkopowicz.

Zadowolenia z decyzji społeczności 
przedszkolnej nie krył burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, 
który nie tylko przyznał, że Maja kojarzy się 
ze wszystkim co najlepsze, lecz także poda-
rował placówce telewizor z zestawem kina 
domowego. Od tej pory przedszkolaki swoją 
bohaterkę będą mogły oglądać na dużym 
ekranie, zaś publiczność zgromadzona w sali 
widowiskowej miała okazję podziwiać małe 
postaci rodem z bajki na żywo. Biedronki, 

żuki, mrówki, żabki, bociany, a  także polne 
myszki i oczywiście pszczółki w osobach 
przedszkolaków przejęły we władanie scenę 
i podbiły serca widzów wykonaniem oraz 
oprawą przedstawienia, które zrodziło się w 
grodziskich Łąkach.

    (mm)

Podziękowania
Uczestnicy Klubu Seniora w Łąkach (Gro-
dzisk Mazowiecki) składają serdeczne 
podziękowania dla chóru Viva La Musi-
ca za uświetnienie spotkania,  które od-
było się 9 maja 2017.  Wspaniały występ 
i prezentacja pieśni majowych, dawnych 
i znanych nam z czasów młodości, skło-
niły nas do wspomnień, miłych wzruszeń 
i  wspólnego śpiewania. Bogaty reper-
tuar, nadzwyczajne głosy, uśmiechnięci 
chórzyści i niezastąpiony pan Stanisław 
Wiśniewski – to była uczta duchowa.

Danuta Dubielecka 
Klub Seniora w Łąkach

Koleżance Danucie Dubieleckiej z okazji 
przyznania tytułu i odznaki  „Zasłużony 
dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” składa-
my gratulacje i życzymy dalszego zapału 
do pracy społecznej. 

Klub Seniora w Łąkach,
Grodzisk Mazowiecki
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Historia tenisa ziemnego w Grodzisku Mazowieckim to historia ludzi, którzy go tworzyli, oraz obiektów 
sportowych. Zadania udokumentowania tej historii podjęli się czołowy zawodnik sekcji GKS Pogoń w latach 
60., 70. i 80. i wychowawca wielu grodziskich tenisistów Andrzej Słowiński oraz Wojciech Andrzejewski, 
współtwórca i koordynator programu PZT-Prokom Team, w którym uczestniczyli tacy zawodnicy jak Agnieszka 
i Urszula Radwańskie, Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot, Marcin Matkowski, Mariusz Fyrstenberg.

Grodzisk przyłączył się do obchodów Światowego Dnia Ziemi. 
22 kwietnia w Centrum Kultury zaprezentowano film „Był sobie 
las”, nagrodzony francuskim Cezarem dokument, opowiadający 
o pierwotnych i wtórnych lasach w Peru i Gabonie. 

11edukacja

Hawaje rajem Hawaja

O 90-letniej historii tenisa w Grodzisku opo-
wiadali autorzy książki podczas spotkania 
zorganizowanego 23 kwietnia z okazji wy-
dania książki „Historia tenisa w Grodzisku 
Mazowieckim i okolicach”. Przybyli na nie 
m.in. tenisiści z sąsiednich ośrodków – z Ży-
rardowa i Milanówka.

Początki białego sportu w Grodzisku się-
gają 1927 r. i betonowego kortu przy ulicy 
Kilińskiego 3 w willi „Pod Bocianem”. W te-
nisa lubili grać również właściciele dworu 
w Radoniach, gdzie znajdował się plac przy-
stosowany do gry. Po wojnie tenis odrodził 
się w 1950 r. – wtedy powstał kort na terenie 
Fabryki Tarcz Ściernych. Następnie nowy 
obiekt dla wielbicieli tej dyscypliny wybu-
dowano na terenie lodowiska przy ulicy 
Montwiłła, inauguracja odbyła się w 1957 r.

Godne podkreślenia są sukcesy grodzi-
skich juniorów – „trzech muszkieterów” – 
braci Marka i Andrzeja Betlejewskich oraz 
Jerzego Ptaszyńskiego. Młodszy z braci – 
Marek, jako jedyny do tej pory grodziszcza-
nin, w 1955 roku bronił barw narodowych 
w meczu międzypaństwowym Polska – Ru-
munia i należał do pierwszej czwórki junio-
rów w Polsce. Był dziewiętnastokrotnym 
mistrzem Mazowsza w różnych grupach 
wiekowych.

Czasy pionierskie tenisa to nie tylko korty, 
ale także infrastruktura towarzysząca, czyli 
najpierw drewniana „kanciapa”, a później 
„domek letniskowy”, który służył za szatnię, 
magazyn i biuro. Obiekty te pamięta wielu 
mieszkańców miasta. Wrażenie robił prysz-
nic w postaci beczki z wodą nagrzewaną 

przez słońce. Nowoczesne korty przy al. Mo-
kronoskich otworzono w 2005 r.

W czasach PRL-u tenisiści nie mieli łatwe-
go życia, gdyż sportowi temu przypięto po 
wojnie łatkę sportu burżuazyjnego, co po-
wodowało bardzo skromne dotacje. Lepsze 
czasy dla tenisa w kraju i w Grodzisku przy-
szły w latach 70., wraz z sukcesami Wojcie-
cha Fibaka. Korty stały się także miejscem 
życia towarzyskiego.

Podczas promocji książki burmistrz Grze-
gorz Benedykciński podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do rozwoju tenisa 
w Grodzisku. Nagrody za wybitne osiągnię-
cia sportowe i wieloletnią działalność otrzy-
mali: Zbigniew Trąbiński, Maria Smaga oraz 
Marek Betlejewski. 

    Tekst i fot. Sławomir Sadowski

Zorganizowano także proekologiczne 
warsztaty wykorzystywania powszech-
nie stosowanych w mieszkaniach pro-
duktów do wykonania kosmetyków lub 
chemii gospodarczej. Pokazywano także, 
jak zrobić upominki z tektury i papieru 
czy zabawki z niepotrzebnych już płyt 
CD. Do istniejącego przy magistracie 
Energy Cafe zapraszał grodziski energe-
tyk miejski, prezentując także możliwość 
ładowania telefonu komórkowego pod-
czas jazdy rowerem stacjonarnym.

– Obserwujemy niepokojące zmiany 
klimatyczne i z tego chociażby względu 
powinniśmy działać tak, by pojawiały 
się zielone formy energii, nieobciąża-
jące środowiska – przekonywał Marian  
Czyżewski.

W finale obchodów Dnia Ziemi miesz-
kańcy mogli się spotkać z młodym i kre-
atywnym podróżnikiem i blogerem 
z  Grodziska Hawajem Wniebowziętym, 
czyli Jakubem Skoblewskim, który w Ha-
wajach jest po prostu zakochany. 

– Takich rajów jest wiele i myślę, że 
każdy może i powinien odnaleźć swój. 
Hawaje w mej pamięci to niesamowita 
podróż, niesamowite doświadczenia, 
jak chociażby pływanie z rekinami czy 
ogromnymi żółwiami, lot śmigłowcem 
nad Wielkim Kanionem Pacyfiku czy skok 
z 12-metrowego klifu w jego wody. Co 
prawda skutki tego skoku były opłakane, 
ale może przez to tak niezapomniane – 
mówił grodziski globtroter. 

    (miecz.)
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Biały sport z bogatą historią 
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Warto sprecyzować, że „Ekosprinter” to za-
wody przewidziane dla prawdziwych ludzi 
renesansu. Uczestnicy muszą bowiem połą-
czyć sztukę sprawności fizycznej, dobrego 
dopingu (oczywiście tego słownego), jak 
również ogromnej wiedzy na temat ekolo-
gii. Konkurencje sportowe zostały zorgani-
zowane wyłącznie przy pomocy przedmio-

tów podchodzących z recyklingu. I tak przy 
rzutach do celu użyto zgniecionych w kule 
gazet i plastikowych skrzynek, a podczas 
wyścigu rzędów – butelek PET, puszek i kar-
tonów. Po pięciu konkurencjach sporto-
wych nadszedł czas na część sprawdzającą 
wiedzę uczestników konkursu. Pojawiały 
się pytania, z odpowiedzią na które miał-
by pewnie problem niejeden tegoroczny 
maturzysta. Pytano między innymi o parki 
narodowe, rośliny i zwierzęta chronione 
w  Polsce oraz znaczenie pojęć i symbo-
li ekologicznych. Z postawionymi przed 
uczniami zadaniami najlepiej poradzili so-
bie wychowankowie Szkoły Podstawowej 
nr 6, przed gospodarzami – SP nr 1 i Szkołą 
Podstawową w Książenicach. Gratulujemy 
(uczestnikom i organizatorom)!

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór „ekolo-
gicznych” mistrzów to tylko jeden z aspek-
tów „Ekosprintera”. Drugi, zdecydowanie 

ważniejszy, jest taki, że zawody te pokazały 
wszystkim, iż w naszym mieście rośnie po-
kolenie prawdziwie świadomych i odpo-
wiedzialnych obywateli!

 n Wojciech Szczęsny, przewodniczący  
Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej

24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim odbyła się 6. edycja Konkursu Ekologicz-
no-Sportowego „Ekosprinter” skierowanego do uczniów 
klas drugich szkół podstawowych naszej gminy.

Ekologicznie i sportowo  
    w Jedynce

Strona  
Młodych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z mo-
dernizacją mostu na rzece Zimna Woda w km 20.508 linii kolejowej 
nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna w okresie od 
01.06.2017 do 31.07.2017 na linii WKD zostaną wprowadzone ograni-
czenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jaz-
dy. W ww. okresie prace modernizacyjne podzielone zostały na dwa etapy.

I. ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ 
ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

ETAP 1: od 01.06.2017 do 30.06.2017 (zamknięty tor nr 1: tor 
prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego):

A.  Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących 
relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:

n  Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna 
(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na 
stacji Podkowa Leśna Główna)

n  Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska 
(dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)

n  Warszawa Śródmieście WKD – Komorów 
(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:

n Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska
n  Warszawa Śródmieście WKD – Komorów 

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B.  Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pocią-
gów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2  

(tor prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będzie w tym czasie 
całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystki-
mi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze). 
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w za-
mian za część wycofanych kursów pociągów zostanie uru-
chomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C.  Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna 
ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian 
za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastęp-
cza komunikacja autobusowa (ZKA).

D.  Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt 
przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami 
obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi 
relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidzia-
ny na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut. 
Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt 
przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami 
obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami 
zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację 
w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę 
wynosi średnio 5 minut.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą 
prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pocią-
gów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej  w okresie 
ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Szczegółowe informacje dostępne są w gablotach informacyjnych, 
wiatach oraz na stronie internetowej www.wkd.com.pl

Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT WKD
W sprawie organizacji ruchu pociągów na linii WKD w związku z modernizacją  
mostu na rzece Zimna Woda w km 20.508  Linii kolejowej nr 47 na szlaku  
Komorów – Podkowa Leśna Główna w okresie od 01.06.2017 Do 31.07.2017
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Poza występami scenicznymi dzieci z ksią-
żenickich szkół, warsztatami kulinarnymi, 
pokazami sportowymi, zabawami z cyr-
kowcami w jednym ze stoisk można było 
przysiąść i obejrzeć filmy o trzech wsiach: 
Maryninie, Urszulinie i Książenicach. Obec-
ni pod namiotami urzędnicy z grodziskiego 
magistratu wymieniali się uwagami z miesz-
kańcami. Byli też policjanci, strażnicy miejscy 
czy przedstawiciele sanepidu. Nie zabrakło 
zwierząt, wozów zaprzężonych w konie, za-
baw dla dzieci i fotobudki, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem.    

Swoje studio plenerowe wystawiło Radio 
Bogoria. Obecny w nim burmistrz Grzegorz 
Benedykciński wspomniał o inwestycjach, 
które będą realizowane na tym terenie. W Ur-

szulinie jeszcze w tym toku stołeczna Legia 
wybuduje szkółkę piłkarską. Wspólnymi siła-
mi starostwa i gminy w okresie wakacyjnym 
wyremontowana zostanie droga w Urszu-
linie. Kolejną ważną sprawą jest połączenie 
drogowe między Radoniami a Książenicami 
na odcinku leśnym. Przetarg na budowę tego 
fragmentu drogi zostanie ogłoszony jeszcze 
w tym roku, a realizacja nastąpi w roku przy-
szłym. – W tym roku ruszy budowa kanaliza-
cji w Książenicach – zapowiadał burmistrz.

Z propozycji przygotowanych przez sołec-
twa Marynin, Urszulin i Książenice korzystali 
wszyscy, którzy spędzili sobotni dzień na 
rozrywce i wspólnym spotkaniu. O atrakcje 
zadbała gmina i grodziski Ośrodek Kultury. 
Na najbliższych festynach zorganizowanych 

pod hasłem „Nasze wsie, naszą dumą” będą 
bawili się mieszkańcy jeszcze 31 sołectw 
gminy Grodzisk Maz. Najbliższy odbędzie się 
4 czerwca w Szczęsnem.  n (ag) 

Blisko 500 tancerzy rywalizowało 23 kwietnia 
w Centrum Kultury o Puchar Burmistrza Gro-
dziska Mazowieckiego podczas XII Ogólno-
polskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. 
W najmłodszej kategorii wiekowej, w której 
startowały dzieci w wieku 6-8 lat, pierwsze 
miejsce zajęły Pestki z Grodziska. Uznanie 
jury obradującego w składzie: Danuta Mar-
kiewicz-Trylska, Wojciech Gębski, Sylwia 
Kuczyńska, zaskarbiły sobie programem „Na 
dzikim Zachodzie”. Bardziej gościnni byli go-
spodarze przeglądu w kategorii wiekowej 
9-11 lat, w której najwyższe oceny zdobył 
układ „Skarbonka”, zaprezentowany przez 
stołeczny zespół Rex 1. Triumfatorami w ka-
tegorii wiekowej od lat 12 ponownie zostali 
gospodarze – zdaniem jury najciekawszym 
układem był „Rock” zaprezentowany przez 
formację Flex. 

Laury na scenie rodzimego Centrum Kul-
tury dziwić nie mogą, bowiem tutejsze ze-
społy, na co dzień ćwiczące w Studiu MW 
Magdaleny Wójcik, pomysłodawczyni prze-
glądu, równie efektownie prezentują się 
podczas występów wyjazdowych – z Festi-
walu Tańca Dzieci i Młodzieży, który odbywał 
się 29 kwietnia w Opocznie Flex przywiózł 1 
miejsce w kategorii disco-dance (12-15 lat) 
oraz nagrodę Grand Prix dla najlepszej for-
macji tanecznej konkursu. Również 1 miej-

sce w  kategorii disco-dance (12-15 lat) za-
jęła miniformacja Puls trenująca pod okiem 
Eweliny Reczulskiej, zaś prowadzona przez 
Natalię Goljasz miniformacja Mini Flex zwy-
ciężyła w kategorii disco-dance wśród dzieci 
w wieku 8-10 lat. Dzień później na Festiwa-
lu Teatru, Piosenki i Tańca „Kwiecień Plecień 
2017” w  Sierpcu Mini Flex 4 zajął 3  miejsce 
w  kategorii taniec nowoczesny, zaś wy-
różnienie otrzymała formacja Mini Flex 2. 
Z  kolei 13  maja, podczas Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Nowoczesnego w Piotrkowie 
Trybunalskim, Flex Magdaleny Wójcik zajął 
1 miejsce w kategorii disco-dance (powyżej 
15 lat), Mały Flex – 2 miejsce w kategorii di-
sco-dance (12-15 lat), zaś miniformacja Flex 
– senior Eweliny Reczulskiej została laure-
atem trzeciej nagrody w  kategorii disco-
-dance (12-15 lat). n (kb)

1313

Pierwszy z sześciu festynów „Nasze wsie, naszą dumą” odbył się 6 maja w Książenicach. Mimo 
zapowiadanych burz i ulew przez całe spotkanie było ciepło, a zza posępnie wyglądających chmur 
bezustannie wyglądało słońce. Atrakcji było bardzo dużo.

Na początek Książenice

Nagrody u siebie,  
nagrody na wyjeździe

Ekologicznie i sportowo  
    w Jedynce

GRODZISK MAZOWIECKI

SportowA 29

opracowanie plakatów

DAGMARA

Wszystkie zebrane pieniążki 
zostaną przeznaczone na pomoc dla 
12 letniego Marcina i 17 letniego Mariusza, 
których to mama zginęła tragicznie w 2015r 
na przejściu dla pieszych
wracając z pracy do domu. 
Obecnie dzieci wraz z ojcem 
mieszkają w jednym małym pokoju.
Wspólnymi siłami chcemy im zapewnić 
godne warunki mieszkaniowe.
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Od 10:00 darmowe 
atrakcje dla dzieci 

oraz wystawa 
samochodów
sportowych 

i nie tylko 

FANATIC
14:30

SENSUAL
ELLIXIR

D-Bomb

13:45

DIADEM
16:45

JAGODA

20:45

DEJW

17:30

B-QLL
19:00

VOYAGE
START

BASTA
18:20MEJK

16:30

MACzO

MARIO
 BISCHIN

21:00

POWER PLAY
15:50

DENNIS

MAXX DANCE

POWER BOY

13:30

DISCOBOYS

FREESTYLE

FORTEX

BOYS
15:00

JESSICA
BAKALARSKA

E-MAILL
BARTEK
WRONA

EFFECT
TEMPTATION PUŁTUSK

 start
13:30

Policjanci 
znowu w akcji!
Już po raz trzeci funkcjonariusze z komendy po-
wiatowej organizują imprezę charytatywną, by 
wspomóc poszkodowanych przez los. Szczegóły 
na plakatach!   n (red)
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Takie spotkania dostarczają najwięcej wzruszeń i są świadectwem 
historii szkoły, którą tworzą ludzie – 21 kwietnia Zespół Szkół nr 1 przy 
ul. Żwirki i Wigury świętował podwójny jubileusz: 110-lecie obchodziło 
LO, powszechnie znane jako „Grodziska Dziesiątka”, zaś Technikum, 
popularnie zwane „Gastronomikiem” – ćwierćwiecze istnienia.

Wiek z Dziesiątką  

Łza się kręci
Część inauguracyjną hucznej uroczystości, 
przygotowanej przy wielkim zaangażowa-
niu całej społeczności szkolnej, poprzedzi-
ła msza dziękczynna w kościele św. Anny 
z homilią ks. Mieczysława Nowaka, który 
grodziskie LO ukończył w 1955 roku. Po na-
bożeństwie uczniowie, nauczyciele, rodzi-
ce, absolwenci, przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych, a także zaproszeni 
goście powrócili na ulicę Żwirki i Wigury, by 
wysłuchać barwnej historii szkoły, dla wie-
lu mieszkańców Grodziska Mazowieckiego 
tożsamej z latami młodości.

– Łza się w oku kręci. Trudno bowiem być 
obojętnym wobec miejsca, w którym zo-
stawiło się część życia. Szkoła miała zawsze 
szczęście do ludzi twórczych, kreatywnych, 
i  poszukujących najlepszych rozwiązań. 
Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu 
udało się stworzyć szkołę, w której trady-
cja łączy się z nowoczesnością, a doświad-
czenie z młodością. „Grodziska Dziesiątka”, 
110-latka, jubilatka w ciągu swojego ist-
nienia wypracowała sylwetkę absolwenta 
odpowiedzialnego, pełnego empatii, prze-
strzegającego zasad moralnych i wyznają-
cego wartości tak ważne w życiu każdego 
z nas. To w murach tej szkoły oprócz wiedzy 
o języku ojczystym, przedmiotów ścisłych 
i przyrodniczych uczono nas pojmowania 
świata i otaczającej rzeczywistości. Cieszę 
się ogromnie, że mogę kierować placówką, 
z której się wywodzę, w której dojrzałem 
do dorosłości – mówił absolwent i  dyrektor 
ZS nr 1 Cezary Skalski. Słowa podziękowa-
nia skierował do wszystkich, którzy historię 
szkoły tworzyli i tworzą po dzień dzisiejszy – 
wśród adresatów znaleźli się obecni na uro-
czystości jego poprzednicy: Józef Tomczak, 
Stanisław Szufliński, Aleksandra Sawicka 
oraz Andrzej Okurowski. 

Szkoła na medal
Do licznych podziękowań, które zdomino-
wały jubileuszowe uroczystości, dołączył 
się również starosta grodziski Marek Wież-
bicki, zaś z rąk wiceburmistrza Piotra Ga-
lińskiego i przewodniczącej Rady Miejskiej 

Joanny Wróblewskiej odznakę „Zasłużony 
dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” odebrali 
emerytowani i wieloletni nauczyciele ZS nr 
1: Elżbieta Nowicka, Krystyna Nawrocka, Elż-
bieta Paśnicka, Lilia Kasprzak-Karwot, a także 
pracująca w  administracji Wiesława Lan-
gowska. Oprócz tytułów przyznanych przez 
władze gminne, jubileusz stał się okazją do 
wręczenia wyróżnień okolicznościowych za 
wybitne zasługi oraz całokształt działalno-
ści na rzecz województwa mazowieckiego. 
Pamiątkowy Medal „Pro Masovia” otrzymała 
szkoła i jej nauczyciele: Cezary Skalski, Jolan-
ta Parol, Katarzyna Wiśniewska, Anna Wrona 
oraz Honorowy Konsul RP w Nicei Wiesław 
Forkasiewicz i jego małżonka Jolanta For-
kasiewicz współpracujący od 2009 roku 
z ZS nr 1 w zakresie realizacji zagranicznych 
staży zawodowych dla uczniów klas gastro-
nomicznych i hotelarskich. Dekoracji uho-
norowanych dokonały Bożena Żelazowska 
z  Urzędu Marszałkowskiego oraz radna sej-
miku mazowieckiego Dorota Stalińska. 

Zespół talentów
Podczas gdy kolejne osoby zapraszane na 
scenę odbierały zasłużone nagrody, wy-
głaszały przemówienia, wśród siedzących 
na szkolnych krzesełkach narastało pew-
ne zniecierpliwienie. Bowiem w szkole, jak 
to w szkole – nawet najciekawsza lekcja 

przedłużona w czasie traci na uwadze słu-
chaczy, której podzielność determinuje 
dźwięk dzwonka i powściągliwość klaso-
wych gaduł. Nie dziwi więc entuzjazm, z ja-
kim został przyjęty „Poemat o ciężkim ży-
ciu ucznia” napisany czterdzieści lat temu 
w murach Dziesiątki przez przyszłą dzienni-
karkę Radia Bogoria, Marię Barańską. Mimo 
zdecydowanie przekroczonego antenowe-
go czasu trzech minut, absolwentka poka-
zała swój kunszt oratorski, jak sama mówi, 
kształtowany w szkolnej ławce. Występ był 
swoistą zapowiedzią artystycznych możli-
wości wychowanków Zespołu Szkół nr 1, 
którzy tuż po uroczystym podsumowaniu 
programu Erasmus, kończącym część in-
auguracyjną, za sprawą przygotowanego 
przedstawienia, zabrali publiczność w  po-
dróż sentymentalną. Swoje zdolności za-
prezentowali także młodzi adepci sztuki 
kulinarnej, a ich wykwintne dzieła zapew-
niły dobry smak uroczystości. 

Prawdziwą wisienką na jubileuszowym 
torcie była wystawa okolicznościowa pre-
zentująca osiągnięcia szkoły na przestrzeni 
lat i wydane na tę okazję publikacje: „Baś-
ka”, autorstwa Hanny Malińskiej, która we 
wspomnieniach przybliżyła postać Barbary 
Wolniewicz, wieloletniej nauczycielki ję-
zyka polskiego w placówce przy ul. Żwirki 
i Wigury, a także „Kalendarium. Dzieje Gro-
dziskiej Dziesiątki”, w wyczerpujący sposób 
dokumentujące najważniejsze wydarzenia 
na przestrzeni minionego 110-lecia, które 
odmierzał szkolny dzwonek. Jedyne cze-
go zabrakło w uroczystym dniu, to właśnie 
dźwięku dzwonka, obwieszczającego prze-
rwę na czas poświęcony rozmowom z na-
uczycielami i koleżeństwem z lat młodości. 
Takie właśnie spotkania dostarczają naj-
więcej wzruszeń i są świadectwem historii 
szkoły, którą tworzą ludzie.

n Małgorzata Müldner
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Jeśli na pierwsze takty „All right now” grupy 
Free czy „White room” zespołu Cream twoja 
noga zaczyna się rytmicznie poruszać, to 
znaczy, że muzyka Rock Union jest właśnie 
dla ciebie. Grodziska grupa od momentu 
powstania w 1979 roku swoją muzyką daje 
dużo radości wszystkim, którym bliski jest 

rock z lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych. Tak było również podczas koncertu, 
który zorganizowany został przez Centrum 
Kultury 19 kwietnia w restauracji Babie Lato. 
Okazją do muzycznego spotkania było uka-
zanie się nowej płyty zespołu. Na krążku 
znalazło się pięć utworów: „Jestem załama-

Rozpoczął zespół Pchełki, łączący etno, pop 
z rytmami jungle, transowym trip hopem, 
jazzem i metalem. Nazwali swoją muzykę 
„hop-siup”, co jest o tyle adekwatne, że jak 
to pchełki lubią poskakać po różnych mu-
zycznych obszarach, przy częstych zmia-
nach tempa i nastroju. Nawet płytę będą-
cą mieszanką tradycyjnej muzyki ludowej 
i elektronicznej zatytułowali „Pan Hopsiup”. 
Wokalistka gra na flecie, co w zestawieniu 
z tekstami wprowadza do tej muzyki ele-
ment folku. Jeśli ktoś lubi posłuchać „oj 
dana dana” przy pulsującym basie, ta mu-
zyka może być dla niego.

Na polskiej scenie dziewczyna z gitarą 
nie jest zjawiskiem częstym. Drugi wyko-
nawca – The Pau to solowy projekt Pauliny, 
która występuje z gitarą, a bity odtwarza 

z telefonu komórkowego. Fantazyjne po-
łączenie gitarowych riffów i połamanych 
rytmów jest jej znakiem rozpoznawczym.

Jednym z najciekawszych, najbardziej 
kreatywnych i oryginalnych muzyków mło-
dego pokolenia jest Marcin Masecki – pia-
nista, kompozytor i aranżer poruszający się 
pomiędzy jazzem a muzyką klasyczną i eks-
perymentalną. Znany jest z niekonwencjo-
nalnych pomysłów, takich jak granie sonat 
Beethovena ze słuchawkami na uszach, 
aby „odczuć” głuchotę kompozytora. Pod-
czas grodziskiego koncertu Marcin Masec-
ki wykonał repertuar z najnowszej płyty, na 
którą złożyło się osiem nokturnów Fryde-
ryka Chopina w interesującej interpretacji.  

Na festiwalowy deser zabrzmiał koncert 
jednego z pierwszych polskich zespołów 

punkowych – Kryzys. Grupa u schyłku epo-
ki Gierka zdobyła w Polsce dużą popular-
ność. Utwory Kryzysu były hymnami poko-
lenia przełomu lat 70-80. Muzycy określali 
swój styl jako punkedelic i coś w tym jest. 
Nawet dzisiaj takie utwory, jak „Telewizja”, 
„Radioaktywny blok”, „Małe psy”, „Wojny 
gwiezdne” czy ”Święty szczyt” są gorąco 
przyjmowane przez publiczność. A Robert 
Brylewski pomimo problemów zdrowot-
nych jest w formie.

n Sławomir Sadowski 

Mięty pole to „słowiański eksperyment muzyczny”, którego druga 
edycja odbyła się 21 kwietnia w Centrum Kultury. Ideą festiwalu 
jest przedstawienie naszej słowiańskiej duszy w różnych ujęciach. 
Tym razem wystąpiło czterech wykonawców.  

Poczuć miętę do muzyki 

Wukadka na Stacji Muzeum
Interesującą wystawę można oglądać na 
Stacji Muzeum (Muzeum Kolejnictwa w 
Warszawie przy ul. Towarowej 3). Prezento-
wana jest tam historia kolei dojazdowych, 
które powstały w XIX wieku. Wśród nich: 
Kolei Wilanowskiej, Piaseczyńskiej Kolei Wą-
skotorowej, Kolei Młocińskiej, Kolei Marec-
kiej, Kolei Jabłonowskiej, Kolei Poligonowej.

W sposób szczególny potraktowano 
Warszawską Kolej Dojazdową – w centrum 
ekspozycji oglądać można model wagonu 
silnikowego elektrycznego EN80, wyprodu-

kowanego w Anglii w 1927 r. i przeznaczo-
nego do obsługi linii EKD. Wagony tego typu 
wraz z wagonami doczepnymi obsługiwały 
tę linię do lat 60. XX w. Jest fotografia przed-
stawiająca jazdę na tzw. cycku, czyli sprzęgu 
wagonowym, co teraz ze względów bezpie-
czeństwa by nie przeszło, oraz mundur letni 
kierownika pociągu EKD. Należy dodać, że 
elementy umundurowania były wykonywa-
ne w pracowniach czapniczych i krawiec-
kich w Grodzisku Mazowieckim. 

n  Tekst i fot. Sławomir Sadowski 

W dobrym standardzie ny”, „Sunshine Of Your Love”, „Zły sen”, „Wa-
sted Sunsets” oraz „To nie mnie o to pytaj”. 
Wszystkie można było usłyszeć podczas 
koncertu. A poza tym covery: „Black night” 
Deep Purple, „Paranoid” Black Sabbath”, „Wi-
shing Well” Free, „Born to Be Wild” Steppen-
wolf, przeplatane własnymi kompozycjami 
zespołu z  różnych okresów twórczości. 
A taki utwór jak „Gdyby ona” spełnia wszel-
kie standardy przeboju, przy którym na kon-
cercie zapalają się zapalniczki albo świecą 
telefony komórkowe. 

Żelazny skład zespołu tworzą: gitarzysta 
Bogdan Wiśniewski, wokalista Mirek War-
dziński i klawiszowiec Jacek Banasiak, a  uzu-
pełniają go Michał Wardziński (wokal), Paweł 
Wardziński (gitara basowa) i Wojtek Płociński 
(perkusja). Bogdan Wiśniewski to taki Gary 
Moore, Ritchie Blackmoore i Paul Kossoff 
w jednej osobie. Mirek Wardziński w „Breaking 
The Law” Judas Priest jest niczym Rob Halford 
i tylko na małej scenie „Babiego lata” zabrakło-
by miejsca na motocykl. Na bis oczywiście za-
brzmiało „Smoke on the water” Deep Purple.

n Sławomir Sadowski 
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Spektakl opowiada historię przeobrażenia 
malarza Adama Chmielowskiego w poma-
gającego najbiedniejszym świętego brata 
Alberta. Scenariusz napisał pisarz, poeta i 
wieloletni współpracownik „Bogorii” Sła-

womir Sadowski. Jak zaznacza, oparł się 
na dramacie Karola Wojtyły „Brat naszego 
Boga”. Zostawił w tekście charakterystycz-
ny dla epoki Wojtyły język, ale ingerował w 
elementy nieprzystające do współczesno-
ści i wyłowił z tekstu, to co najistotniejsze. 
W przygotowania do premiery zaangażo-
wanych było kilkadziesiąt osób, sama ob-
sada aktorska liczyła kilkanaście nazwisk. 
W rolę brata Alberta Chmielowskiego 
wcielił się student architektury Marcin 
Mikos. Mówił po przedstawieniu, że pew-
ność, którą miał na scenie, zawdzięcza wła-
śnie wstawiennictwu samego świętego. 
Młodych aktorów podziwiały całe rodziny, 
przyjaciele i znajomi. Publiczność zajęła 
wszystkie miejsca sali widowiskowej. 

Po spektaklu młodzież w podziękowa-
niu za pomoc w realizacji przedsięwzięcia 

wręczyła medale Przyjaciół Wspólnoty 
Klema. Otrzymali je: Grzegorz Benedyk-
ciński, Tomasz Krupski, ks. Jarosław Mię-
tus, Dariusz Kozłowski, Mikołaj Grudziński 
i ks. Eugeniusz Dziedzic.

Przedstawienie reżyserowali Agnieszka 
Sadowska i ks. Maciej Czapliński. Muzykę 
napisał Robert Dziekański, a piosenkę fi-
nałową Mikołaj Grudziński.

Burmistrz Grzegorz Benedykciński zbu-
dowany występem młodych ludzi, sce-
nografią i tekstami zapewnił ze sceny, że 
pomoże grupie w wyjeździe z tym spek-
taklem do Wilna, Szawli i na Górę Krzyży.

Tydzień po premierze spektakl zapre-
zentowany został w rodzimej parafii twór-
ców, w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy.  

 n  (ag)

Na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego 
w Warszawie 17 maja odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagrody imienia Józefa Chełmoń-
skiego. Tegorocznym laureatem został Wie-
sław Myśliwski, uhonorowany za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie literatury i dramatu: 
za znalezienie własnego sposobu do opi-
sania świata, w którym wielką rolę spełnia 
słowo jako nośnik wartości uniwersalnych, 
jako tworzywo rozmowy, rozmowy ze sobą, 
rozmowy z drugim człowiekiem, rozmowy 
z Bogiem.

– To zaszczyt otrzymać nagrodę tak wielkie-
go malarza, tym bardziej że malarstwo Józefa 
Chełmońskiego stanowi tę tradycję, z której 
czerpie i moje pisanie. To ta tradycja ukształto-
wała mój język, moją wyobraźnię, mój związek 
ze światem. Tradycja, najogólniej ją traktując, 
jest odniesieniem dla każdej ze sztuk. Dla mnie 
tradycja jest kluczem, którym z każdą książ-
ką próbuję otworzyć swój świat – powiedział 
pisarz po odebraniu Nagrody z rąk prof. Jana 
Błeszyńskiego. Samą uroczystość poprzedził 
znakomity spektakl na podstawie prozy lau-
reata pt. „Niezatańczone tango” według au-

torskiego scenariusza Grażyny Barszczewskiej, 
której na scenie towarzyszył Dominik Łoś.  

Nagrodę, stanowiącą wykonaną specjalnie 
na tę okazję rzeźbę dłuta Mariana Konieczne-
go, ustanowiła w 2002 roku Fundacja im. Jó-
zefa Chełmońskiego, której siedziba od tego 
roku znajduje się w Kozerkach. Nic więc dziw-
nego, że w Teatrze Polskim licznie reprezento-
wani byli mieszkańcy gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. Relację z wydarzenia przeprowadziło 
Radio Bogoria, a wśród obecnych znaleźli się 
m.in. uczestnicy konkursu zorganizowanego 
przez tutejszą Bibliotekę Publiczną na najlep-
szą recenzję książki Wiesława Myśliwskiego, 
który tego dnia dołączył do Józefa Szajny, Ja-
nusza Olejniczaka, Krzysztofa Pendereckiego, 
Andrzeja Rottermunda i Joanny Kulmowej, 
a  więc dotychczasowych laureatów Nagrody 
im. Józefa Chełmońskiego. 

Na zakończenie prezes Fundacji Kazimierz 
Mardoń wyraził nadzieję, że wszyscy uczestni-
cy wieczoru spotkają się w 2019 roku w 170. 
rocznicę urodzin Józefa Chełmońskiego pod-
czas wręczania kolejnej Nagrody imienia Józe-
fa Chełmońskiego. n  (kb)

16 kultura

Klema na scenie

Tradycja jest kluczem

Premiera spektaklu „Szukając Adama” odbyła się na scenie 
widowiskowej grodziskiego Centrum Kultury 7 maja. Przedstawienie 
przygotowała grupa młodzieży ze wspólnoty Klema, skupiającej 
maturzystów i studentów z parafii przy ul. Piaskowej.

Zbliża się 13. edycja Festiwalu 
Otwarte Ogrody w Podkowie Le-
śnej. Na inaugurację, która od-
będzie się 2 czerwca o godz. 17 
w CKiIO przy ul. Lilpopa 18, zapla-
nowano prezentację Mezaparks, 
łotewskiego miasta ogrodu, a tak-
że wernisaż wystawy fotografii Sła-
womira Lorenca. Festiwal zakoń-
czy potańcówka na dechach z DJ 
Wiką i Panem Foggiem w Pałacyku  
Kasyno. Szczegółowy program fe-
stiwalu można znaleźć na www.
ckiopodkowa.pl.  n  (kb)

Ogrody
w mieście 
ogrodzie
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Dla wielbicieli jubileuszy w formie poważnej 
było otwarcie wystawy poświęconej ćwierć-
wieczu „Bogorii” i jej poprzedniczkom – prasie 
międzywojennej, powojennej, a także naszej 
„starszej siostrze”, czyli „Gazecie Grodziskiej” 
wydawanej w latach 1990-2007 i przez 17 lat 
redagowanej przez państwa Barbarę i Age-
nora Jastrzębiec-Kostków. Nie zabrakło oko-
licznościowych przemówień i wyróżnień dla 
szczególnie zasłużonych – jak na ćwierćwie-
cze przystało. Oficjalne otwarcie ekspozycji 
zasygnalizował hejnałem Adam Szczepanik, 
co traktujemy jako wyróżnienie, bo nie dość, 
że artysta jest Honorowym Obywatelem Gro-
dziska, to jeszcze dźwięk jego ligawki towa-
rzyszy wielu ważnym uroczystościom miej-
skim. Mamy nadzieję, że część oficjalną udało 
nam się maksymalnie skondensować, by me-
lomani mogli się jeszcze duchowo nastroić na 
fenomenalny koncert Agnieszki Grochowicz, 
która wraz z zespołem przypomniała najwięk-
sze hity autorstwa Agnieszki Osieckiej i  Se-
weryna Krajewskiego. W nabieraniu apetytu 
na muzykę pomagał przygotowany przez 
Zespół Szkół nr 1 poczęstunek, pozwalający 
zregenerować ewentualnie nadwątlone siły. 
Podczas gdy w sali ekspozycyjnej słuchacze 
oddawali się czarowi muzyki, na tarasie są-
czyły się już rozmowy – nasi goście w sposób 
zupełnie naturalny rozpoczęli tym samym 
trzecią część imprezy, jaką był panel dysku-
syjny, który zgodnie zresztą z zamierzeniem 
przybrał postać wspólnych wspomnień zwią-
zanych z „Bogorią”

Dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w  przygotowanie 25. uro-
dzin „Bogorii”, zwłaszcza ze-
społowi Willi Radogoszcz, 
który wziął na siebie główny 
ciężar prac organizacyjnych, 
w szczególności Annie Woź-
niak, autorce scenariusza oraz 
koncepcji i składu ekspozycji, 
a także Łukaszowi Nowackie-
mu, który uczestniczył w wy-
borze materiałów i tworzeniu 
tekstów na potrzeby wystawy 
oraz z powodzeniem wcielił 
się w dobrze znaną mu rolę 
prowadzącego imprezę, jak 
również Sławomirowi Fidelisowi, konsultan-
towi wystawy, człowiekowi, który zawsze był 
w odpowiednim miejscu i czasie. Dziękujemy 
Zespołowi Szkół nr 1, a w szczególności dy-
rektorowi Cezaremu Skalskiemu, kierownik 
szkolenia praktycznego Julicie Kaczmarek 
oraz uczniom Technikum nr 1. Przede wszyst-
kim dziękujemy naszym drogim przyjacio-
łom, którzy tego dnia z nami byli – osobiście 
bądź duchowo. Mamy nadzieję, że będzie 
jeszcze niejedna okazja, by się spotkać – bo 
choć dotychczas własne jubileusze staraliśmy 
się świętować z najwyższą powściągliwością, 
to 25. urodziny wydały nam się imprezą na 
tyle udaną, że nie mamy nic przeciwko po-
wtórce za pięć lat.

n  Redaktor naczelny Krzysztof Bońkowski 

Choć jak wiadomo nie można być równocześnie twórcą 
i tworzywem, w tym wypadku trzeba, wszak nie sposób nie napisać 
kilku słów o naszym, „bogoryjnym” jubileuszu. Naszą intencją było, 
by – tak jak na naszych łamach – 13 maja w Willi Radogoszcz 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
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Dziękujemy  
za urodziny

Od lewej: wieloletni fotograf Andrzej Kucharski, autor krzyżówki Bolesław Stępniewski, wieloletni czło-
nek redakcji Sławomir Fidelis, szefowa odpowiedzialnego za szatę graficzną Studia Ling Brett Gabriela 
Szpot, autor rubryki sportowej Michał Śliwiński, wieloletnia współpracowniczka i sekretarz redakcji 
w 2010 roku Natalia Kawałko-Dzikowska, pierwszy redaktor naczelny Krystyn Fok, wieloletni współ-
pracownik Sławomir Sadowski, Wiesława Mielniczuk – szefowa ZP Primum, gdzie w l. 1995-2007 dru-
kowana była „Bogoria”, redaktor naczelny Krzysztof Bońkowski, członek redakcji Małgorzata Müldner, 
wieloletni współpracownik i sekretarz redakcji w l. 2003-04 Łukasz Nowacki, Paweł Twardoch, dyrektor 
Ośrodka Kultury, czyli wydawcy „Bogorii”, oraz Andrzej Okurowski, dyrektor OK w latach 1995-2008.
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„Bogoria” oprócz tego, że jest skarbnicą wiedzy o bieżących i minionych 
wydarzeniach dotyczących Grodziska, otwiera łamy dla tych, którzy 
dopiero zaczynają swoją dziennikarską przygodę. Nie inaczej było ze 
mną. Piszę do gazety krótkie relacje z lokalnych imprez od stycznia, 
dlatego wielkie było moje zdziwienie, kiedy odebrałam od redaktora 
naczelnego zaproszenie na 25-lecie miesięcznika z małą adnotacją: 
zrobienia reportażu z uroczystości.

Z jednej strony to wielkie wyróżnienie, 
a z drugiej idealna okazja, by zaliczyć wpad-
kę ćwierćwiecza. Dobrą wróżbę przyniosła 
aura – po wyjątkowo paskudnym początku 
miesiąca sobota od rana jaśniała słońcem. 
Jednak gdy dotarłam do Radogoszczy i zo-
baczyłam zacne, bardzo liczne i niezwykle 
eleganckie grono przybyłych na jubileusz 
– przedstawicieli władz miejskich, powiato-
wych, honorowych obywateli miasta, dyrek-
torów, prezesów, redaktorów i wieloletnich 
współpracowników gazety – to przez chwilę 
miałam ochotę odwrócić się na pięcie i udać, 
że mnie tam wcale nie było. Jak uprzedzał re-
daktor naczelny, w takich sytuacjach należy 
się skupić na realizacji zadania, a stresem po 
prostu się przejmować. Weszłam więc, a po 
chwili przekonałam się, że grono przyjaciół 
gazety to ludzie bardzo sympatyczni, po-
mocni i życzliwi.

Najtrudniej jest zacząć
– Byliśmy młodzi i bardzo nam się chciał 
chcieć. Wszystko się rodziło na żywo, nie 
było w tym kalkulacji – mówi Krystyn Fok, 
pierwszy redaktor naczelny. Onieśmiele-
nie związane ze świadomością, że przyszło 
mi rozmawiać z jednym z ojców założycieli 
czasopisma mija już po pierwszych sekun-
dach, bo pan Krystyn okazuje się cudownym 
rozmówcą.  – Nigdy nie chcieliśmy być tubą 
burmistrza. Zawsze staraliśmy się pokazy-
wać świat takim, jakim jest, nie tylko w ró-
żowych urzędowych okularach – wspominał 
idee, jakie przyświecały jemu i ówczesnemu 
dyrektorowi Ośrodka Kultury Grzegorzowi 
Witkowskiemu, który był inicjatorem po-
wołania gazety oraz jej wieloletnim ilustra-
torem, a w latach 1996-2001 p.o. redaktora 
naczelnego.   

Krystyn Fok wspominał, że choć byli pełni 
zapału, to mieli bardzo mgliste, by nie po-
wiedzieć żadne pojęcie o technicznej stronie 
powstawania gazety. Dlatego „Bogoria” pew-
nie długo by nie ujrzała światła dziennego, 
gdyby nie życzliwość i fachowość wydaw-
nictwa AULA Piotra Müldnera-Nieckowskie-
go, który w pierwszych latach zajmował się 
składem. 

– Trzeba było mieć niezłą wyobraźnię prze-
strzenną, żeby to jakoś poskładać. Jednym 
z  szefów redakcji był Grzegorz Witkowski, 
człowiek o wielkim talencie plastycznym, 
świetny, bardzo pomysłowy rysownik, a do 
tego dowcipny. Problemy techniczne rozwią-
zywaliśmy domowymi sposobami i dawali-
śmy sobie jakoś radę. Numery w miarę regu-
larnie się ukazywały właśnie dzięki temu, że 
byliśmy młodzi i pełni entuzjazmu – mówił.

W narodzinach pisma uczestniczył rów-
nież Michał Śliwiński, wieloletni współpra-
cownik „Bogorii” i… mój nauczyciel z gim-
nazjum.

– To były piękne czasy. Pamiętam rozwo-
żenie gazety, które kończyło się wspólnym 
posiłkiem w barze przy stacji. Nigdy nie za-
pomnę, jak koledzy z redakcji przyjechali 
pod mój blok o północy. Myślałem, że chcą 
mnie zabrać na jakąś imprezę, ale nie. Okaza-
ło się, że gazeta przyjechała z drukarni i trze-
ba ją falcować.

Poczet redaktorów
Na przestrzeni ćwierćwiecza Bogoria zmie-
niała szefów. Oprócz Krystyna Foka pracami 
redakcji kierowali również Monika Wójcicka 
(1993 – 1994), Jerzy Jachimski (1994 – 1995), 
Grzegorz Witkowski (1996 – 2001), Agniesz-
ka Papieska (2002 – 2010), a od 2010 roku 
redaktorem naczelnym jest Krzysztof Boń-

Cegiełka do historii 

Burmistrz Grzegorz Benedykciński pogra-
tulował „Bogorii" jubileuszu, a „Bogoria" 
i Ośrodek Kultury podziękowały mu za po-
myślną współpracę

Wojciech Szczęsny i Kasia Mandes 
 z Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej

Wieloletni dyrektor OK Andrzej Okurowski

Młodość w osobie autorki w rozmowie   
z doświadczeniem uosobionym przez Krystyna Foka

Radio Bogoria zawsze jest pierwsze z informacjami, 
nic dziwnego, że jako pierwszy gratulacje złożył jego 
redaktor naczelny Marek Karczewski

Otwarcia wystawy dokonał hejnałem na  
ligawce Adam Szczepanik, któremu  
asystowała Małgorzata Müldner
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kowski, który wcześniej przez sześć lat był 
sekretarzem redakcji. „Ludzi Bogorii” było 
znacznie więcej – naczelnych w różnych 
okresach wspomagali właśnie w roli sekreta-
rzy również Monika Wójcicka, Renata Osiec-
ka, Magdalena Zawiasa, Łukasz Nowacki, 
Natalia Kawałko, Anna Redel i Igor Starczak, 
zaś w gronie członków redakcji znaleźli się 
Sławomir Fidelis, Piotr Kosowski, Andrzej Ku-
charski, Artur Burak, Tomasz Łupanow, Alicja 
Fijałkowska, Dariusz Tuzimek i Małgorzata 
Müldner. Nieoceniona była pomoc stałych 
współpracowników, wśród tych o najdłuż-
szym stażu oprócz Michała Śliwińskiego, 
który z niewielką przerwą zajmuje się w „Bo-
gorii” sportem od początku jej istnienia, zna-
leźli się m.in. Andrzej Żarkiewicz, Bolesław 
Stępniewski, Jerzy Borzewski, Bogdan Kakie-
tek, Sławomir Sadowski, Marcin Wójcik czy 
Marcin Masalski.

Zawsze w życiu miasta 
– Dzięki waszej pracy „Bogoria” stała się kro-
niką ostatnich 25 lat życia Grodziska – dzię-
kował twórcom i współpracownikom gazety 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. 

Bo „Bogoria” mimo naturalnych zmian, ja-
kie towarzyszyły minionemu ćwierćwieczu, 
od samego początku jest obecna w życiu 
miasta. Przez wiele lat nie schodziły z łamów 
– finezyjne „Loże prasowe” przeważnie pisane 
przez Grzegorza Witkowskiego, kunsztowne 
felietony Agnieszki Papieskiej, pełne ciekawo-
stek ze świata „Moje podróże” Jerzego Borzew-
skiego czy kącik brydżowy i kronika policyjna 
autorstwa Bogdana Kakietka – można się 
dowiedzieć z otwartej z okazji jubileuszu 
wystawy poświęconej czasopismu, która 
pokazuje je również w szerszym kontekście 
– prasy przedwojennej, tytułów okresu PRL-
-u, a także wydawnictw najnowszych, wśród 
których palmę pierwszeństwa z  racji daty 

założenia dzierżyła „Gazeta Grodziska” wy-
dawana przez Komitet Obywatelski w latach 
1990-2007. 

– Był czas, że sporą część łamów zajmo-
wały recenzje, wiersze czy eseje. Ale łago-
dziliśmy też lokalne konflikty, np. między 
klientem a panią z pralni o guzik, który 
rzekomo zginął z ubrania pana po oddaniu 
go do pralni – wspomina Łukasz Nowacki, 
wieloletni współpracownik „Bogorii”, który 
obecnie jako pracownik Willi Radogoszcz 
mieszkańcom znany jest jako osoba prowa-
dząca uroczystości miejskie, w tym również 
jubileusz „Bogorii”

Nie tylko kronika
Ale „Bogoria” to nie tylko kronika życia miasta.

– Gazeta nie działa tylko przez to, że coś 
publikuje. Jest również miejscem dyskusji 
i wymiany doświadczeń – mówi Piotr Müld-
ner-Nieckowski.

Z kolei dla Sławomira Sadowskiego bar-
dzo ważną funkcją gazety jest edukacja.

– Do Grodziska od lat sprowadza się wielu 
nowych mieszkańców z różnych zakątków 
Polski. Moim zdaniem warto dawać im infor-
mację, że to jest fajne miasto, w którym dużo 
się dzieje. Również nie zaszkodzi, jeśli dzięki 
„Bogorii” będą mogli poznać nieco historii 
regionu – przekonywał.

(Nie)przypadkowe początki
– Trafiłam do „Bogorii” przez mojego tatę, 
który wymyślił, że świetnie się spiszę jako 
dziennikarka. Byłam na studiach poloni-
stycznych, dlatego uznałam, że nie jest to 
najgorszy pomysł. Zaczynałam jak ty – pisząc 
relacje z wydarzeń kulturalnych. Tego nie 
uczą na studiach – mówi Natalia Kawałko-
-Dzikowska, sekretarz redakcji w 2010, która 
wcześniej była współpracownikiem i do dziś 
w miarę możliwości publikuje na łamach.

Dla mnie „Bogoria” jest wielką lekcją pisa-
nia, ponieważ jak się okazuje piątki z wypra-
cowań nie oznaczają nienagannych umie-
jętności. Dzięki gazecie mogę przełamywać 
moje słabości i robić to, co lubię. Jestem 
dumna z tego, że mogę dołożyć swoją małą 
cegiełkę do historii tej wyjątkowej gazety. 
Życzę jej, jak większość moich rozmówców, 
dalszego rozwoju. Niech „Bogoria” trwa, bo 
bez niej nie wyobrażam sobie Grodziska Ma-
zowieckiego!

   Izabela Mądrzycka

Goście dopisali. Dziękujemy!     

Honorowi Obywatele Grodziska, od lewej: Marek Januchowski, Maria Micha-
lak, Janusz Sobieraj i Adam Szczepanik

Otwarcia wystawy dokonał hejnałem na  
ligawce Adam Szczepanik, któremu  
asystowała Małgorzata Müldner

Od lewej: Julita Kaczmarek, Anna Woźniak i 
Cezary Skalski

Podziękowania od dyrektora OK Pawła Twardocha 
odbiera Wiesława Mielniczuk z ZP Primum

Gabriela Szpot ze Studia Ling Brett
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    Rezerwy  

o utrzymanie 

PierwszyW skrócie

Piłkarska młodzież w akcji 

      Koniec marzeń  
  o awansie

W rozgrywkach ligowych rywalizuje 14 dru-
żyn młodzieżowych Pogoni Grodzisk i to na 
ogół z dobrym skutkiem. Bardzo cieszy fakt, 
że coraz bliżej utrzymania w swym debiu-
tanckim sezonie w I lidze są chłopcy z rocz-
nika 2002 trenera Kamila Grońskiego. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym będziemy mieli wię-
cej zespołów na tym poziomie.

Wyniki drużyn Pogoni: 2000 – Gwardia 
W-wa 1:3, Unia W-wa 1:7, KS Raszyn 2:1, Per-
ła Złotokłos 4:0; 2001 – Naprzód Stare Babice 
5:0, WAPN W-wa 1:0, UKS Tarczyn 4:0; 2001B 
– UKS Ołtarzew 0:2, Piast Piastów 0:3, Tur Jak-
torów 3:1, Mszczonowianka 4:1; 2002 – Rado-

miak 1:0, SEMP II Ursynów 3:1, Kosa Konstan-
cin 0:3, MKS Piaseczno 1:5, Pogoń Siedlce 4:1; 
2003 – Błonianka 3:0; 2004 – AP Inter Łazy 8:2, 
Znicz Pruszków 1:1, Błonianka 2:0, Chlebnia 
5:1; 2004B FC Komorów 1:3, UKS GOSiR Stare 
Babice 1:0, Legion Pruszków 1:1, Tur 4:1, Żyrar-
dowianka 1:3; 2005 – UKS Łady 5:2, Partyzant 
Leszno 4:2; 2006 – Unia Boryszew 8:2, Znicz II 
2:2; 2006B – Ryś Laski 9:0, Sporting Grodzisk 
7:5; 2007 – Znicz Pruszków 7:5, Błonianka 4:2; 
2008: KS Ursynów 1:1, STF Champion W-wa 
7:8, Kosa Konstancin 5:1, Znicz 2:10; 2008B – 
Delta W-wa 1:4, AP Żyrardów 9:0, FC Leszno-
wola 7:2, ATP W-wa 6:4, Polonia II W-wa 5:5; 

2009 – LKS Chlebnia 5:3, UKS Derby 356 W-wa 
8:3, Varsovia 5:8, UKS Bemowo 9:7, Agrykola 
II W-wa 19:0. 

Jeśli chodzi o Chlebnię, to świetny występ 
zanotowali najmłodsi zawodnicy tego klubu, 
czyli ekipa 2010 prowadzona przez trenera 
Marcina Wojciechowskiego, zajmując 2 miej-
sce w turnieju eliminacyjnym do klubowych 
Mistrzostw Polski rozegranym w Mogielnicy. 
W nagrodę wystąpią w zawodach finałowych, 
które odbędą się na stadionie Legii. Wyniki 
turnieju: Victoria Chróścice 6:5, Ursus II 2:1, SP 
Talencik W-wa 6:3, Widzew Łódź 4:2, UKS Irzyk 
II 5:1, Beniaminek Radom 1:7.     (mś)

Sporo mówiło się o walce o awans do IV ligi, 
jednak boiskowa rzeczywistość brutalnie 
zweryfikowała te plany, bowiem na 5 kole-
jek przed końcem wiadomo już, że Chlebnia 
nie podbije „okręgówki”. Kluczowy okazał 
się wyjazdowy pojedynek z liderującą Perłą 
Złotokłos, do której piłkarze trenera Dariusza 
Świderskiego tracili 6 pkt i mogliby znacznie 
ten dystans zmniejszyć. Mecz niestety zakoń-
czył się klęską 0:5, a czary goryczy dopełniła 
porażka w prestiżowym meczu na własnym 
boisku z Żyrardowianką. Przed spotkaniem 
z Promykiem Nowa Sucha doszło w  klubie 
do zmiany szkoleniowca i nowym trenerem 
pierwszego zespołu seniorów został były pił-
karz Chlebni Kamil Świtalski.

Wyniki. Piast Piastów (w) 2:0 (Piotr Obie-
rak, Michał Ocipka), Ryś Laski (d) 4:3 (Obierak 
– 2, Mateusz Piórkowski, Ocipka), Perła Zło-
tokłos (w) 0:5, Żyrardowianka (d) 1:3 (Tomasz 
Kulesza), Promyk Nowa Sucha (w) 1:2 (Ocip-
ka).    (mś)

Występujące w lidze okręgowej rezerwy Po-
goni Grodzisk dzielnie walczą o utrzymanie. 
Po serii meczów bez zwycięstwa, która spo-
wodowała spadek na przedostatnie miejsce 
w tabeli, w ostatnich dwóch kolejkach pod-
opieczni trenera Roberta Brudzińskiego zdo-
byli komplet punktów, dzięki czemu wydosta-
li się ze strefy spadkowej. Na 5 kolejek przed 
końcem z 28 pkt są na 11 miejscu i można mieć 
nadzieję, że Pogoń II uratuje ligowy byt.

Wyniki. Promyk Nowa Sucha (w) 2:3 (Da-
mian Rakoczy, Damian Skalniak), Przyszłość 
Włochy (d) 2:2 (Sebastian Szymerski, Tomasz 
Kołodziejski), SEMP Ursynów (w) 2:3 (Kamil 
Panufnik, Maciej Przybylski), KS Teresin (d) 
3:0 (Sebastian Szewczyk, Jakub Szczęsny, Ko-
łodziejski), Okęcie W-wa (w) 2:0 (samobójcza, 
Łukasz Sierociński).      (mś)

Duży krok w kierunku tego, by nie był to 
medal brązowy, zespół trenera Tomasza 
Redzimskiego zrobił w pierwszym poje-
dynku półfinałowym, w którym przed wła-
sną publicznością pokonał 3:1 Dekorglass 
Działdowo. Rewanż rozegrany zostanie 
6 czerwca. Nie było widać braku Azjatów 
przygotowujących się do mistrzostw swo-
jego kontynentu, bowiem kapitalnie spisał 
się Panagiotis Gionis, odnosząc dwa zwy-
cięstwa, w tym niezwykle cenne, z 7 rakiet-
ką świata – Wong Chung Tingiem z Hong 
Kongu. Nie zawiódł też Daniel Górak i tym 
samym, finał znacznie się przybliżył.

Wyniki. Runda zasadnicza: Polonia Bytom 
(d) 3:1 (Panagiotis Gionis – Robert Floras 3:1, 
Daniel Górak – Tomas Konecny 3:0, Zbigniew 
Grześlak – Paweł Chmiel 1:3, Gionis- Konecny 
2:0); Dekorglass Działdowo (w) 3:2 (Masaki 
Yoshida – Jiri Vrablik 2:3, Gionis – Patryk Choj-
nowski 1:3, Górak – Xu Wenliang 3:1, Gionis 
– Vrablik 2:0, Yoshida – Chojnowski 2:0); Unia 
AZS AWFiS Gdańsk (d) 1:3 (Górak – Patryk 
Zatówka 3:2, Yoshida – Mattias Oversjo 0:3, 
Grześlak – Jan Zandecki 1:3, Górak – Oversjo 
0:2). Połfinał: Dekorglass Działdowo (d) 3:1 
(Gionis – Vrablik 3:1, Grześlak – Wong Chung 
Ting- 0:3, Górak – Chojnowski 3:1, Gionis – 
Tung 2:0.    (mś)

u
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Tenisiści stołowi Dartomu Bogorii Gro-
dzisk zakończyli rundę zasadniczą na 
3. miejscu z  40  pkt na koncie, tracąc 
8 do Unii AZS Gdańsk oraz 3 do Dekor-
glassu Działdowo. Oznacza to, że nasz 
klub ma już pewny medal Drużyno-
wych Mistrzostw Polski, pytanie tylko, 
jakiego koloru.
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krok do finałuuReprezentant Dartomu Bogorii 
Grodzisk Panagiotis Gionis zwyciężył 
w rozegranym w Zagrzebiu turnieju z cy-
klu ITTF Pro Tour „Croatian Open”. Nasz za-
wodnik, który w przyszłym sezonie będzie 
występował w klubie z Ostrawy, w dro-
dze po końcowy triumf pokonał kolejno: 
Viekoslava Zorko (Chorwacja) 4:0, Ołek-
sandra Diducha (Ukraina) 4:0, Tomislava 
Pucara (Chorwacja) 4:0, Benedikta Dudę 
(Niemcy) 4:3, Jonathana Grotha (Dania) 
4:1 oraz w finale 4:2 Tristana Flore z Francji. 
W tych samych zawodach Daniel Górak po 
wygranej w I rundzie 4:2 nad Francuzem 
Romaine’em Ruizem, w drugiej uległ 0:4 
Portugalczykowi – Joao Monteiro.

uJakub Wangin z Grodziskiego 
Klubu Kolarskiego Opty Mazowsze 
zdobył brązowy medal w kategorii junio-
rów podczas rozegranych w Zamościu 
zawodów, będących pierwszą edycją Pu-
charu Polski. W drugich, których gospo-
darzem był Gostyń, Jakub zajął 8 miejsce 
w jeździe indywidualnej na czas, zaś inny 
Jakub – Soszka, uplasował się na 11 po-
zycji w gronie juniorów młodszych. W wy-
ścigu ze startu wspólnego, Soszka był 14, 
a Wangin – 16.

uSiatkarki grodziskiej Sparty, które 
w trzecioligowych rozgrywkach uplaso-
wały się na 3 pozycji, dość niespodziewa-
nie otrzymały zaproszenie do Bełchatowa, 
na turniej półfinałowy o II ligę. Podopiecz-
ne trenera Tomasza Lukowskiego po-
niosły podczas niego dwie porażki, choć 
w  pierwszym pojedynku, przeciwko go-
spodyniom, były bliskie odniesienia zwy-
cięstwa. W spotkaniu z Ostrołęką miały już 
niestety niewiele do powiedzenia. Miejmy 
nadzieję, że doświadczenie zdobyte pod-
czas tych zawodów zaprocentuje w roz-
grywkach ligowych w przyszłym sezonie. 
Wyniki: Skra Bełchatów 2:3 (-20,21,22,-13,-
10), OTPS Nike Ostrołęka 0:3 (-12,-17,-14).

  (opr. mś)
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Doktor Jekyll  
i mr. Hyde

W skrócie

Waleczna Mazovia
Prawdziwy charakter pokazały pił-
karki trzecioligowej Mazovii Grodzisk 

w wyjazdowym pojedynku przeciwko swej 
imienniczce z Siedlec. Podopieczne tre-
nera Marcina Malinowskiego przegrywały 
już 0:2, a jednak w drugiej połowie po hat- 
-tricku Wiktorii Malinowskiej, dwóch trafie-
niach Karoliny Czyż i jednym Natalii Świercz, 
z nawiązką odrobiły straty, odnosząc efektow-
ne zwycięstwo. Wspomniana Wiktoria otrzy-
mała zaproszenie na konsultacje reprezentacji 
Polski do lat 15, co, miejmy nadzieję, będzie 
początkiem wielkiej, piłkarskiej kariery. W ta-
beli nasze piłkarki z 18 pkt zajmują 6. miejsce. 

Wyniki: MLKS Żbik Nasielsk (d) 3:1, Pogoń 
Siedlce (w) 6:2, Zamłynie Radom (d) 1:4.   (mś)

Młodość rządzi się swoimi prawami, nic 
więc dziwnego, że występujące w A-klasie 
rezerwy Chlebni potrafią mocno zaskoczyć. 
Drużyna prowadzona przez trenera Pawła 
Żeglińskiego potwierdza, że jest nieobli-
czalna, bowiem najpierw przegrywa na 
własnym boisku ze zdegradowaną już do B-
-klasy Guzovią, by tydzień później pokonać 
na wyjeździe jednego z głównych kandyda-
tów do awansu – LKS Osuchów i to grając 
w osłabieniu! Ciekawe, które swe oblicze 
pokaże w ostatnich 5 spotkaniach? Oby to 
z Osuchowa. W tabeli Chlebnia II z dorob-
kiem 31 pkt zajmuje 7. pozycję.

Wyniki. Naprzód Stare Babice (w) 2:3 
(Adam Sierański – 2), Orzeł Kampinos (d) 
przełożony, Tajfun Brochów (w) 2:1 (Kamil 
Piórkowski, Michał Zwierzchowski), Guzovia 
(d) 0:1, LKS Osuchów (w) 2:1 (Michał Małek, 
Piotr Chłystek).     (mś)

u

u

u Coraz bliżej barażu
W kolejnych 8 meczach (licząc ze spotka-
niem 34 kolejki, czyli walkowerem z wyco-
faną z  rozgrywek Tęczą Łyse) czwartoligowa 
Pogoń Grodzisk zanotowała 6 zwycięstw 
oraz 2 remisy, dzięki czemu zdecydowanie 
prowadzi w swojej grupie, mając 81 pkt na 
koncie. Na 4 kolejki przed końcem rozgry-
wek ligowych podopieczni trenera Krzysztofa 
Chrobaka mają 11 pkt przewagi nad MKS-em 
Ciechanów oraz 12 nad Mazovią Mińsk Maz., 
co powoduje, że chyba tylko kataklizm mógł-
by odebrać im zwycięstwo w grupie, dające 
prawo do gry w barażu o III ligę. Wprawdzie 
główni rywale naszego zespołu mają do roze-
grania 5 spotkań, ale trudno przypuszczać, że 
odniosą w nich komplet zwycięstw, a Pogoń 

przeżyje nagłe załamanie formy. Powoli więc 
należy myśleć już o meczach barażowych, 
a w nich łatwo nie będzie, bo Pogoń zmierzy 
się z Victorią Sulejówek lub Bronią Radom. 
Nagrodą dla zwycięzcy dwumeczu będzie 
awans do III ligi.

Wyniki. Bug Wyszków (w) 4:1 (Maciej Wi-
lanowski – 2, Damian Jaroń, Kamil Kamiński), 
Podlasie Sokołów Podlaski (d) 5:0 (Michał 
Strzałkowski – 2, Jakub Kołaczek, Paweł Czar-
necki, Jaroń), Ostrovia Ostrów Mazowiecka 
(w) 1:1 (Jaroń), Mławianka (d) 1:0 (Strzałkow-
ski), KS Łomianki (w) 3:1 (Wilanowski, Jaroń, 
Strzałkowski), Mazovia Mińsk Maz.(d) 1:0 (Ka-
miński), Hutnik W-wa (w) 1:1 (Strzałkowski), 
Tęcza Łyse (d)- 3:0 w.o.    Michał Śliwiński  

uMiłosz Redzimski mistrzem Polski. 
Młody pingpongista tytuł wywalczył pod-
czas rozegranych w Krośnie Mistrzostw Pol-
ski w tenisie stołowym w kategorii młodzi-
ków, z których w sumie przywiózł 3 medale. 
W singlu, gdzie za rywali miał zawodników 
o 2 lata starszych, w drodze do złota stracił 
zaledwie jednego seta. Ponadto grając w pa-
rze z Alanem Kulczyckim z Gorzovii zdobył 
brąz w deblu oraz taki sam medal w turnieju 
drużynowym. Obok Redzimskiego, w skład 
naszego zespołu wchodzili Adam Banasik 
i  Szymon Wiśniewski. Udany występ Miło-
sza w Krośnie zaowocował powołaniem do 
reprezentacji naszego kraju na zbliżające się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kade-
tów, które odbędą się w Cetniewie. Tu na-
szego zawodnika czeka rywalizacja z  prze-
ciwnikami o 4 lata starszymi, ale to dla niego 
żadna nowość.  

uZofia Śliwka stanęła na najniższym 
stopniu podium, podobnie jak w dwóch 
wcześniejszych zawodach, tym razem pod-
czas rozegranego w Kwidzynie III Grand Prix 
Polski w tenisie stołowym w kategorii ża-
ków. Ponadto, na wysokim 9 miejscu ukoń-
czył te zawody Krzysztof Stąporek.

u5 medali, w tym 2 złote, srebrny 
i  2  brązowe wywalczyła nasza pingpon-
gowa młodzież podczas rozegranych w War-
szawie Mistrzostw Mazowsza w kategoriach 
kadetów i skrzatów. W rywalizacji kadetek 
Martyna Lis zdobyła złoto w singlu oraz 
srebro w  deblu, zaś na najniższym stopniu 
podium w turnieju indywidualnym stanęła 
Nikola Brejnak. W gronie skrzatów doszło do 
dwóch pojedynków na szczycie pomiędzy 
naszymi reprezentantami. W finale dziew-
cząt Milena Mirecka pokonała Aleksandrę 
Oskierę, z kolei w pojedynku o brązowy me-
dal wśród chłopców Fabian Sprzączak oka-
zał się lepszy od Piotra Garwoły. 

uW III Wojewódzkim Turnieju Klasy-
fikacyjnym w tenisie stołowym skrzatów, 
który odbył się w Warszawie, w finale dziew-
cząt Milena Mirecka ponownie okazała się 
lepsza od Aleksandry Oskiery, zaś w gronie 
chłopców Fabian Sprzączak uplasował się 
na 2 miejscu. Ponadto Piotr Garwoła został 
sklasyfikowany na pozycjach 5-6, a bracia 
Jan i Stanisław Wróblewscy zajęli lokaty 7-8.

uW rozegranych w Warszawie Mi-
strzostwach Mazowsza w tenisie sto-
łowym w kategorii żaków wśród dziewcząt 
triumfowała Zofia Śliwka, a w pojedynku 
o  3  miejsce Antonina Zembowicz pokona-
ła Milenę Mirecką. W rywalizacji chłopców 
najlepszy okazał się Dawid Budzich, brąz 
wywalczył Krzysztof Stąporek, zaś pozo-
stali uplasowali się w pierwszej dziesiątce: 
Fabian Sprzączak był 4, Kamil Sadowski – 5, 
Piotr Garwoła – 9. Ponadto, Mirecka, Oskiera 
i Budzich zwyciężyli w turniejach eliminacyj-
nych, co dało im prawo do występu w Mi-
strzostwach Polski.   (opr. mś)
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Znakomity występ podczas ro-
zegranych w Tomaszowie Lubel-
skim Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w jeździe na rolkach zanotowali 
zawodnicy Sparty Grodzisk, prowadzeni 
przez trenera Sławomira Chmurę. Nasza 
reprezentacja wywalczyła 7 medali: 3  zło-
te oraz po 2  srebrne i brązowe. Zgodnie 
z  przewidywaniami multimedalistką tych 
zawodów została Marta Dobrowolska, któ-
ra wywalczyła 4 krążki: dwa indywidualne 
złota w wyścigach na 300 i 500 m w gronie 
kadetek, srebro na 3000 m i kolejne złoto, 
tym razem zdobyte wspólnie z Marią Do-
bosz i Amelią Steć w sztafecie. Ponadto sre-
bro na 500 m i brąz w wyścigu na eliminacje 
wywalczyła Maria Dobosz, z kolei Amelia 
Steć stanęła na najniższym stopniu podium 
podczas biegu na 300 m młodziczek.

Warto też wspomnieć o innych wysokich 
lokatach naszych zawodników. 8  miejsca 
w  swoich wyścigach zajęły Barbara Smo-
lińska i Patrycja Lewandowska, 10 pozycję 
wywalczył Mateusz Godlewski, jedenastą – 
Szymon Barczyński, dwunastą – Ewelina Ko-
zerska, zaś czternastą – Marta Dobosz.    (mś)

Medalowe żniwo
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Krzyżówka jubileuszowa
Rozwiązania utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu,  
uszeregowane od 1 do 19.
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Rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 266:
W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: „Piotr 
Krupiński”. Zwycięzcą został p.  Wiktor Pawlak. 
Po odbiór nagrody zapraszamy do siedziby 
redakcji: Centrum Kultury, ul.  Spółdzielcza 9,   
II piętro.

Uwaga, krzyżówkowicze! 
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 14 czerw-
ca. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres re-
dakcji. Nagrodą jest zaproszenie dla dwóch osób 
do Kina Centrum Kultury na dowolnie wybrany  
seans filmowy.

Poziomo:
1. ustalone czynności i wykony-
wane podczas różnych ważnych 
okazji; 5. popularna buteleczka 
z  alkoholem; 9. ukryty balkon 
w  postaci wnęki w salonie bu-
dynku; 10. oczekiwane po dniach 
chłodnych; 11. małolata; 14.  bo-
isko dla tenisistów; 17.  imię Ku-
rosawy, najsłynniejszego reżysera 
z Japonii; 18. obudowane łóżecz-
ko, w którym umieszcza się wcze-
śniaków; 19. biały lub delikatnie 
zabarwiony i lekko prześwitujący 
minerał; 21. roślina wa rzywna 
o  jadalnym najczęściej kulistym 
korzeniu; 23.  pensja; 25. afry-
kańscy jeźdźcy na wielbłądach; 
28.  budynek w  zespole pałaco-
wym przeznaczony na wartownię; 
29. właściciel sklepu; 30. okres 
nabierania wprawy w  jakimś za-
wodzie; 31. stolicą tego hiszpań-
skiego regionu jest Saragossa.

              Fundatorem nagrody jest

Grodziski Klub Filmowy  
– czwartki, godz. 20.15

Aktualne informacje na 
temat repertuaru na:   

www.centrumkultury.eu 

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

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

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

Ogłoszenia przyjmuje także  
Agencja IN–FORM tel. 22 755 69 28, 

www.biuroogloszen.net
Zastrzega się prawo skracania i redagowania 

tekstów oraz zmiany tytułów.

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

oraz materiałów ZDR, MGK i UM.

Skład i przygotowanie do druku: 
Ling Brett, tel. 22 7 555 488  

www.lingbrett.pl
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 

ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Maz. 
tel. 22 724 30 21, e-mail: ado@ado.com.pl

BOG                                                        RIABOG   ria

Redakcja:
Krzysztof Bońkowski (redaktor naczelny), 

Małgorzata Müldner

05-825 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 9 
 tel. 22 734 79 14, faks 22 734 79 01

e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl

FB: Grodziskie Pismo  
Społeczno-Kulturalne Bogoria

Pionowo:
1. są wyrazem uznania dla arty-
stów; 2. w przeboju sprzed lat bije 
co godzinę w nocy i wśród dnia; 
3. pogłębiarka; 4. pień  zrąbane-
go lub zwalonego drzewa już bez 
gałęzi; 5. szewska szpilka drew-
niana; 6. postawny mężczyzna 
uprawiający sporty siłowe; 7. np. 
Agnieszka Radwańska; 8.  dzier-
żawa; 12. pani zbierająca infor-
macje przez zadawanie pytań; 
13.  trwały rysunek lub napis na 
ciele; 15.  umiejętność właściwe-
go zachowania się; 16. w łowiec-
twie – ogół myśliwych obecnych 
na polowaniu; 20. odzew, usto-
sunkowani się do czegoś; 21. nie-
zbędny jest przy remoncie i bu-
dowie drogi; 22. krzew ogrodowy 
o kłujących pędach i smacznych 
owocach; 24. nazwa dawnej re-
stauracji w Grodzisku; 25. austra-
lijski miś nadrzewny; 26. Marusia 
– znana z serialu „Czterej pancerni 
i pies”; 27. wchodzi w skład zapra-
wy murarskiej.
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OGŁOSZENIA DROBNE
n PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki oraz MYCIE 
elewacji, kostki, parkanów, dachów. Tel. 604 408 618; 
22 662 30 20. Usługi świadczymy u klienta. Dojazd 
w cenie usługi
n Naprawa rowerów, sprzedaż rowerów używanych 
(holenderki, górale, inne), Grodzisk, ul. Gimnazjalna 16a. 
Tel. 692 465 581
n Do wynajęcia niedrogi lokal handlowo-usługowy przy 
grodziskim deptaku – wiadomość tel. 602 778 042
n Pielęgnacja terenów zielonych, koszenie trawników, 
wykaszanie nieużytków, cięcie drewna, odchwaszczanie, 
malowanie altanek, ogrodzeń, nawiążemy współpracę z 
agencjami nieruchomości oraz wspólnotami mieszkanio-
wymi. Tel. 515 351 175
n Naprawa lodówek, zamrażarek, lad i szaf chłodni-
czych. Naprawy tylko u klienta. Tel. 601 344 139
n Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodo-
wych i meblowych. Usługi u klienta. Tel. 727 605 505
n Wynajmę lokal w centrum Grodziska Mazowieckiego  
o pow. 120 m². Zainteresowanych proszę o kontakt 
tel. 664 767 731
n Pranie dywanów/wykładzin, tapicerek meblowych 
(kanapy, fotele, krzesła) oraz samochodowych! Pranie 
profesjonalnymi maszynami oraz środkami chemicznymi 
KARCHER. Tel. 516 631 728
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W nawiązaniu do artykułu „Nagrobek panny Izabelli i jego sekrety”, któ-
ry ukazał się w „Bogorii” nr 265, informujemy, że dnia 6 sierpnia 2017 
roku o godz. 20.00 w grodziskim kościele św. Anny odbędzie się msza 
św. o Boże Miłosierdzie dla śp. Izabelli w 175. rocznicę jej śmierci.

Społeczny Komitet Renowacji Nagrobka

Nabożeństwo dla Izabeli

Zespół zapalonych  
pasjonatów
Impreza Biegowa w Książeni-
cach obchodziła w tym roku ju-
bileusz 5-lecia. Aż trudno uwie-
rzyć, że idea zorganizowania 
wielkiej imprezy w naszej nie-
wielkiej miejscowości zrodziła 
się podczas zwykłej sąsiedzkiej 
rozmowy przy płocie. Idea ta 
mogła się urzeczywistnić dzięki 
temu, że wokół niej zgromadzi-
ło się liczne grono społeczni-
ków, którzy spotkali się z życzli-
wością różnych instytucji. 

Nie byłoby BiegamBoLubię 
bez wspaniałego zespołu za-
palonych pasjonatów biegania, 
którzy przez pięć lat pracowali 
na markę imprezy. Przedsię-
wzięcie nie mogłoby się udać 
bez wsparcia Szkoły Podsta-
wowej w Książenicach z Panią 
Dyrektor Katarzyną Gallą, na-
uczycielami oraz pracownikami 
administracji i obsługi. Placów-
ka w minionym okresie była 
głównym organizatorem biegu. 

Dzięki dołączeniu do akcji 
BiegamBoLubię biegi w Książe-
nicach są promowane w radio-
wej Trójce, a dwa lata z rzędu 
dziennikarze sportowi osobi-
ście przyjeżdżali do Książenic, 
żeby poprowadzić imprezę.

W organizacji biegu wspie-
rali nas Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego, Pan Grzegorz 
Benedykciński, który był Patro-
nem tej imprezy, Centrum Kul-
tury, OSiR, przedstawiciele me-
diów: gazeta „Bogoria”, Radio 
Bogoria, Książenice info, GTV, 

Grodzisk News. Nieoceniony 
wkład w  sukces tej imprezy 
mieli sponsorzy. Od począt-
ku wspomagali nas: Osiedle 
Książenice, Raben, Decathlon, 
Duo-Tes, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o., Galeria 
Kwiatowa, Ir-Dar, Cukiernia 
Oliana, Zaborowski Sp.z o.o. 
– Dealer Nissan, OSM Latteo 
w Grodzisku Maz., Adamka – 
przewozy autokarowe, Strefa 
Ruchu Książenice, IPN, Bagietka 
Cafe, czyli w dużej mierze firmy 
związane z Książenicami. Przez 
5 lat towarzyszyła nam Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta pod 
dyrekcją Ryszarda Klechy. 

Bardzo duża pomoc była 
wniesiona pod względem za-
bezpieczenia biegu i logistyki 
przez Przystanek Książeni-
ce, mieszkańców Książenic, OSP 
Książenice, Policji, Straży Miej-
skiej i harcerzy z Grodziskiego 
Hufca, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Grodzisku Maz.

Myślę, że odnieśliśmy sukces 
jako zespół, ponieważ każde 
ogniwo tego przedsięwzięcia 
organizacyjnego było bardzo 
ważne.

Życzę zespołowi wytrwałości 
i sukcesów w dalszej organizacji 
biegów.

Wielkie słowa podziękowania 
kieruję do sponsorów, wszyst-
kich organizacji i wolontariuszy.

Stanisław Kolasa,  
współorganizator,  

mieszkaniec Książenic 

W imieniu Społeczności Szkol-
nej pragnę podziękować 
wszystkim osobom i instytu-
cjom zaangażowanym w orga-
nizację Jubileuszu 110-lecia LO 
oraz 25-lecia Technikum.

Serdeczne podziękowa-
nia kieruję do: Rady Powiatu 
Grodziskiego, Starosty Gro-
dziskiego Marka Wieżbic-
kiego, Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego Grzegorza Be-
nedykcińskiego, Nauczycieli 
Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim, Rady Rodziców 
w Zespole Szkół nr 1 w Gro-
dzisku Mazowieckim, Dzieka-
na Dekanatu Grodziskiego ks. 
Prałata Eugeniusza Dziedzi-

ca oraz Anny Woźniak (Willa 
Radogoszcz), Gabrieli Szpot 
i Małgorzaty Pawłowskiej (Wy-
dawnictwo Ling  Brett), Pawła 
Klonowskiego (Firma Klonpak), 
Tadeusza Steckiewicza, Sylwe-
stra Rzeczkowskiego (Cukier-
nia Rzeczkowscy), Willi Rado-
goszcz, Firmy Aryzta, Mennicy 
Polskiej, Ośrodka Kultury Gmi-
ny Grodzisk Mazowiecki, 
Marcina Masalskiego, Joanny 
i  Zbigniewa Gruszka,  Barbary 
Przybysz, drukarni dbPrint oraz 
do wszystkich przybyłych na 
uroczystości rocznicowe. Dzię-
kuje i serdecznie pozdrawiam 

Cezary Skalski, dyrektor ZS 1 
w Grodzisku Mazowieckim

Podziękowania



W ubiegłych latach na zawody do Książenic 
ściągali biegacze niemal z całej Polski, by 
walczyć o laury na dystansie 5 i 10 kilome-
trów, tym razem rywalizacji nie było, a impre-
za miała całkowicie charytatywny charakter. 
Wokół Szkoły Podstawowej im. Fryderyka 
Chopina, która była jednym z  głównych 
organizatorów, ulicami Młodości, Przyjaźni 
i Marylskiego została wytyczona 600-me-
trowa pętla. Za każde przebiegnięte okrą-
żenie na konto Fundacji Dzieciom  „Zdążyć 
z Pomocą”, za pośrednictwem której udzie-
lane jest wsparcie dziewczynce, zapisywała 
się złotówka ze środków pozyskanych od 
sponsorów. W sumie po zliczeniu całego 
dystansu przebiegniętego przez wszystkich 
uczestników okazało się, że udało się uzbie-
rać ponad 13 tys. zł.

– Trasa otwarta była przez trzy godziny 
i ani przez chwilę nie była pusta. W odróżnie-
niu od lat ubiegłych większość uczestników 

stanowiły osoby z najbliższej okolicy. 
Bardzo liczną reprezentację wystawił 
klub Dogoń Grodzisk Mazowiecki, ale 
na trasę wybiegło też mnóstwo osób 
z Książenic, którzy w ubiegłych la-
tach być może obawiali się, czy 
podołają dystansowi pięciu ki-
lometrów. Co ciekawe, gdy oka-
zało się, że dystans każdy ustala 
sobie sam, a biegowi towarzy-
szy szczytna idea, ludzie bez 
problemu pokonywali znacznie 
większe odległości. „Życiówką” na 
10 km pochwalił się tata Tereski, 
a kilka okrążeń przebiegł z córką 
„na barana” – mówi Gabriela 
Szpot z zespołu BiegamBo-
Lubię w Książenicach, który 
w przy organizacji biegu 
mógł liczyć również na 
wsparcie Przystanku Ksią-

żenice, OSiR-u, Centrum Kultury, a przede 
wszystkim radnego Stanisława Kolasy. 

Biegowi tradycyjnie towarzyszyły do-
datkowe atrakcje, o które zadbała Szkoła 

Podstawowa – oprócz malowania buziek 
i zabaw z chustą animacyjną, dużym zainte-
resowaniem cieszyły się konkurencje spor-

t o we, w  tym… rzut 
kaloszem. Bo 
oprócz tego, że 

nie było rywali-
zacji, wszystkie inne 

elementy tak jak w latach ubiegłych 
nadawały imprezie charakter dużego wyda-
rzenia sportowego – bieg został poprzedzo-
ny treningiem, biegaczy wyposażono w chi-
py i numery startowe, sygnał do startu dał 
wystrzałem z pistoletu burmistrz Grzegorz 
Benedykciński, a po fizycznym wysiłku na 
wszystkich czekała grochówka. 

 n (kb) 

Różna forma – jeden cel
Na rolkach i w butach, biegiem lub spacerkiem, indywidualnie, rodzinnie albo zespołowo – rozmaite były sposoby 
pokonywania trasy BiegamBoLubię w Książenicach, którego 5 edycja odbyła się 7 maja. Na starcie stanęło ponad 
700 uczestników połączonych wspólnym celem, jakim była pomoc dla dziewięcioletniej Tereski z Książenic.
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